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Γ1. Μετάφραση (Θουκυδίδης Α121, 1-4) 

Δηλαδή, αν δανειστούμε χρήματα, μπορούμε (:είμαστε άξιοι) να προσελκύσουμε τους ξένους 

πεζοναύτες τους (:που υπηρετούν στα καράβια τους), προσφέροντας μεγαλύτερο μισθό. Γιατί η 

δύναμη των Αθηναίων μπορεί να αγοραστεί περισσότερο παρά να στηρίζεται στις δικές της 

δυνάμεις· η δική μας, όμως, (δύναμη) λιγότερο θα μπορούσε να πάθει αυτό, γιατί στηρίζεται 

περισσότερο στους στρατιώτες μας παρά στο χρήμα. 

 

Γ2. 

Οι Κορίνθιοι θεωρούν ότι είναι λογικό ότι θα επικρατήσουν για πολλούς λόγους («κατὰ πολλὰ 

δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι»). Αρχικά, γιατί υπερέχουν ως προς το μέγεθος του στρατού και την 

πολεμική τους εμπειρία («πρῶτον μὲν πλήθει προύχοντας καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ»). Ένας 

ακόμα λόγος είναι ότι όλοι γενικά  υπακούν στις διαταγές («ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ 

παραγγελλόμενα ἰόντας») και, παράλληλα, το ναυτικό στο οποίο μειονεκτούν, θα το εξοπλίσουν 

από την περιουσία που έχει ο καθένας («ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τε 

ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα») και από τα χρήματα που βρίσκονται στους Δελφούς και την 

Ολυμπία («ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων»). Τέλος, αν δανειστούν έχουν τη 

δυνατότητα να προσεταιριστούν τους ξένους μισθοφόρους με περισσότερα χρήματα («δάνεισμα 

γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ᾽ ἐσμὲν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας»), καθώς 

αυτή είναι η διαφορά τους από τους Αθηναίους οι οποίοι στηρίζονται σε δυνάμεις που μπορούν 

να αγοράσουν («ὠνητὴ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία»), ενώ οι Κορίνθιοι 

βασίζονται στους δικούς τους στρατιώτες («τοῖς σώμασι τὸ πλέον ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασιν.»). 

Για όλους αυτούς τους λόγους οι Κορίνθιοι πιστεύουν ότι θα νικήσουν.  

 

Γ3.α. 

ἐγώ δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω 

 

Γ3.β. 

ἀμυνώμεθα: ἄμυναι 

καταθησόμεθα: κατάθου 
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ἐπικρατῆσαι: ἐπικράτησον 

προύχοντας: πρόσχες 

πολλὰ: πλείονα/πλείω (πλέονα/πλέω) 

 

Γ4.α. 

ἔχοντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο «Ἡμεῖς», ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο «ἐγείρομεν» 

ἐπικρατῆσαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο «εἰκός (ἐστί)», ετεροπροσωπία  

πλήθει: επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική της αναφοράς στο «προύχοντας» 

μισθῷ: δοτική του μέσου (ή του τρόπου) στο «ὑπολαβεῖν» 

ναυβάτας: αντικείμενο στο «ὑπολαβεῖν» 

ἢ οἰκεία: β΄ όρος σύγκρισης από το επίρρημα συγκριτικού βαθμού «μᾶλλον», ως κατηγορούμενο 

στο «δύναμις» μέσω του εννοούμενου «ἐστί»  

 

Γ4.β. 

Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον αὐτοί δέ τότε καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρειν. 

 

(Μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και η εκδοχή της ετεροπροσωπίας: Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τούτους/ 

σφᾶς δέ τότε καὶ ἀδικουμένους τὸν πόλεμον ἐγείρειν.) 

 
 


