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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Θουκυδίδου, Ε85-88 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Δομή περιόδου 

 

--Οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις 

ἔλεγον τοιάδε. 

Ημιπερίοδος, κύρια πρόταση. 

 

 

--Ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος… 

ποιήσατε. 

ὑμεῖς οἱ καθήμενοι ἔτι 

ἀσφαλέστερον ποιήσατε : Κύρια 

πρόταση. 

Ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι 

γίγνονται : Αιτιολογική πρόταση.  

ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ 

ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ 

ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσιν : 

Τελική πρόταση. 

Στην παρενθετική. 

γιγνώσκομεν γὰρ : Κύρια πρόταση.  

ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς 

ὀλίγους ἀγωγή : Ειδική πρόταση, 

αντικείμ. του ρήματος γιγνώσκομεν. 

 

-- Καθ' ἕκαστον γὰρ … κρίνετε. 

Ημιπερίοδος, κύρια πρόταση. 

 

-- Καὶ πρῶτον .. εἴπατε. 

Καὶ πρῶτον εἴπατε : Κύρια πρόταση. 

εἰ ἀρέσκει : Πλάγια ερωτηματική, 

αντικείμενο στο εἴπατε. 

ὡς λέγομεν : Αναφορική παραβολική 

του τρόπου. 

 

 

Δομή πρότασης 

 

-- Ρήμα ἔλεγον, υποκείμενο πρέσβεις, 

σύστοιχο αντικείμενο τοιάδε, και Οἱ δὲ 

τῶν Ἀθηναίων επιθετικός προσδιορ. στο 

πρέσβεις λόγω άρθρου. 

 

-- Στην κύρια πρόταση ρήμα ποιήσατε, 

υποκείμενο ὑμεῖς, παράθεση στο ὑμεῖς το  

οἱ καθήμενοι, αντικείμ. νοείται τοῦτον ( 

τὸν λόγον=διάλογο), ενώ ἀσφαλέστερον 

κατηγορούμενο αντικειμένου. 

Στην αιτιολογική ρήμα οὐ γίγνονται, 

υποκείμενο οἱ λόγοι και ο εμπρόθετος 

προσδ. πρὸς τὸ πλῆθος του ενώπιον.  

Στην τελική ρήμα  μὴ ἀπατηθῶσιν, 

υποκείμενο οἱ πολλοὶ, ενώ η δοτική του 

τρόπου ῥήσει στο ρήμα, με το ξυνεχεῖ 

επιθετικός προσδιορισμός στο ῥήσει. Η 

υποθ. μετοχή ἀκούσαντες (ἂν ἀκούσητε 

… μὴ ἀπατηθῶσιν), συνημμένη στο 

υποκείμ., αντικείμενά της το ἡμῶν 

έμμεσο και τα ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα 

άμεσο, ενώ το επίρρημα τρόπου ἐσάπαξ 

στην μετοχή. 

Στην παρενθετική : 

Στην κύρια ρήμα γιγνώσκομεν, υποκείμ. 

ἡμεῖς και αντικείμενο η ειδική πρόταση. 

Στην ειδική ρήμα φρονεῖ, υποκείμενο ἡ  

ἀγωγή, αντικείμενο τοῦτο, ο εμπρόθετος 

προσδιορ. ἐς τοὺς ὀλίγους του ενώπιον 

και η γενική ἡμῶν αντικειμενική στο 

ἀγωγή.  

 

-- Ρήμα μηδ' κρίνετε, υποκείμενο ὑμεῖς, 
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-- Οἱ δὲ τῶν Μηλίων ξύνεδροι 

ἀπεκρίναντο. 

Ημιπερίοδος, κύρια πρόταση.  

 

-- Ἡ μὲν ἐπιείκεια .. φαίνεται. 

Ἡ μὲν ἐπιείκεια τοῦ διδάσκειν καθ' 

ἡσυχίαν ἀλλήλους οὐ ψέγεται : 

Κύρια πρόταση. 

τὰ δὲ τοῦ πολέμου παρόντα ἤδη καὶ 

οὐ μέλλοντα διαφέροντα αὐτοῦ 

φαίνεται. : Κύρια προταση, συνδέεται 

με την προηγούμενη με τα μὲν .. δέ. 

 

-- Ὁρῶμεν γὰρ αὐτούς ... πεισθεῖσι δὲ 

δουλείαν. 

Ημιπερίοδος, κύρια πρόταση.  

 

 

-- Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας .. 

παυοίμεθ' ἄν. 

παυοίμεθ' ἄν : Κύρια πρόταση. 

Εἰ μὲν τοίνυν ὑπονοίας τῶν 

μελλόντων λογιούμενοι ἢ ἄλλο τι 

ξυνήκετε ἢ ἐκ τῶν παρόντων καὶ 

περὶ σωτηρίας βουλεύσοντες τῇ 

πόλει : Υποθετική πρόταση, η οποία 

σε σχέη με την απόδοσή της 

παυοίμεθ' ἄν σχηματίζει υποθετικό 

λόγο του πραγματικού.  

(ἐξ) ὧν ὁρᾶτε : Αναφορική αυτόνομη 

σε θέση εμπροθέτου συμφωνίας στην 

μετοχή βουλεύσοντες. Συνδέεται με 

τον προηγούμενο εμπρόθετο ἐκ τῶν 

παρόντων δια του παρατακτικού καί.  

 

 

 

-- εἰ δ' ἐπὶ τοῦτο, λέγοιμεν ἄν. 

λέγοιμεν ἄν : Κύρια πρόταση.  

εἰ δ' ἐπὶ τοῦτο : Υποθετική πρόταση, 

ελλειπτική, στην οποία ρήμα νοείται 

ξυνήκετε. Σε σχέση με την απόδοσή 

της λέγοιμεν ἄν σχηματίζει υποθ. 

λόγο του πραγματικού.  

 

ενώ η δοτική τρόπου λόγῳ (=ξυνεχεῖ 

ῥήσει), με το ἑνὶ επιθ. προσδιορισμός στο 

λόγῳ και ο εμπρόθετος Καθ' ἕκαστον 

αναφοράς στο ρήμα. Ο εμπρόθετος πρὸς 

τὸ μὴ δοκοῦν αναφοράς στο ρήμα 

κρίνετε. Το ειδικό απαρ. λέγεσθαι 

αντικείμενο στο έναρθρο απαρ. τὸ μὴ 

δοκοῦν, ενώ το επίρρημα τρόπου 

ἐπιτηδείως στο λέγεσθαι.  Η δοτική του 

τρόπου λόγῳ συνδέεται με την τροπική 

μετοχή ὑπολαμβάνοντες με τον παρατ. 

σύνδεσμο ἀλλὰ. Η τροπική μετοχή 

ὑπολαμβάνοντες συνημμένη στο υποκ., 

το επίρρημα τρόπου εὐθὺς στην μετοχή.  

 

-- Στην κύρια ρήμα εἴπατε (ο αόριστος Α΄ 

του λέγω στον Θουκυδίδη απαντάται εδώ 

άπαξ), υποκείμενο ὑμεῖς, αντικείμενο η 

πλάγια ερωτηματική (δες δομή περιόδου), 

και το επίρρημα σειράς πρῶτον στο ρήμα.  

Στην πλάγια ρήμα ἀρέσκει, υποκείμενο 

νοείται τοῦτο. 

Στην αναφορική πρόταση ρήμα λέγομεν 

(=προτείνουμε), το ὡς επίρρημα τρόπου 

στο ρήμα. 

 

-- Ρήμα ἀπεκρίναντο, υποκείμ. ξύνεδροι 

και  Οἱ τῶν Μηλίων επιθετικός προσδ. 

στο ξύνεδροι λόγω άρθρου.  

 

-- Στην πρώτη κύρια ρήμα οὐ ψέγεται, 

υποκείμενο Ἡ ἐπιείκεια, ενώ η γενική 

τοῦ διδάσκειν υποκειμενική στο 

ἐπιείκεια. Στο έανρθρο απαρέμφατο τοῦ 

διδάσκειν αντικείμενο ἀλλήλους και ο 

εμπρόθετος τρόπου καθ' ἡσυχίαν στο 

απαρέμφατο.  

Στην επόμενη κύρια ρήμα οὐ φαίνεται, 

υποκείμενο τὰ τοῦ πολέμου (αττική 

σύνταξη), κατηγορούμενο στο υποκείμ. το 

διαφέροντα, ενώ η γενική αὐτοῦ (=τοῦ 

διδάσκειν ἀλλήλους) συγκριτική. Οι 

επιθετικές μτχ. παρόντα καὶ οὐ 

μέλλοντα είναι κατηγορηματικοί 

προσδιορισμοί στο τὰ τοῦ πολέμου (η 
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--Εἰκὸς μὲν καὶ ξυγγνώμη .... 

τρέπεσθαι. 

Μία ημιπερίοδος, κύρια πρόταση.  

 

-- ἡ μέντοι ξύνοδος .. γιγνέσθω. 

ἡ μέντοι ξύνοδος καὶ περὶ σωτηρίας 

ἥδε πάρεστι, καὶ ὁ λόγος τρόπῳ 

γιγνέσθω : Δύο κύριες προτάσεις που 

συνδέονται με το καὶ. 

ᾧ προκαλεῖσθε : Αναφορική προσδ. 

στο τρόπῳ.  

εἰ δοκεῖ : Υποθετική πρόταση, η 

οποία σε σχέση με την απόδοσή της 

γιγνέσθω σχηματίζει υποθετικό λόγο 

του πραγματικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιθετική μετοχή ως κατηγορηματικός 

δεν έχει άρθρο). 

 

-- Ρήμα Ὁρῶμεν, υποκείμενο ἡμεῖς, 

αντικείμενα του ρήματος ὑμᾶς τε καὶ τὴν 

τελευτὴν, στα οποία συνάπτονται οι 

κατηγορ. μετοχές ἥκοντας, φέρουσαν. 

Στην πρώτη κατηγ. μετοχή ἥκοντας 

υποκείμενο ὑμᾶς, το κριτὰς επιρρ. 

κατηγορούμενο τρόπου, η γενική τῶν 

λεχθησομένων αντικειμ. στο κριτὰς, ενώ 

το αὐτούς κατηγορηματικός προσδ. στο 

ὑμᾶς. Στην δεύτερη κατηγορηματική 

μετοχή φέρουσαν υποκείμενο τελευτὴν, 

αντικείμενα άμεσα πόλεμον.. δουλείαν, 

ενώ έμμεσο ἡμῖν. Οι μετοχές 

περιγενομένοις καὶ μὴ ἐνδοῦσι - 

πεισθεῖσι υποθετικές, συνημμένες στο 

ἡμῖν. Ο εμπρόθετος ἐξ αὐτοῦ(=τοῦ 

διδάσκειν ἀλλήλους) προέλευσης στο 

αφηρημένο ουσιαστικό τὴν τελευτὴν. Ο 

εμπρόθετος κατὰ τὸ εἰκὸς τρόπου στην 

μετοχή φέρουσαν, ενώ ο εμπρόθετος δι' 

αὐτὸ αιτίας στην μετοχή μὴ ἐνδοῦσι. 

 

-- Στην κύρια πρότ. ρήμα παυοίμεθ' ἄν, 

υποκείμενο ἡμεῖς.  

Στην υποθετική ρήμα ξυνήκετε, υποκείμ. 

ὑμεῖς. Η μετοχή λογιούμενοι τελική, 

συνημμένη στο υποκείμενο, αντικείμενά 

της τα  ὑπονοίας ἢ τι, το ἄλλο επιθετικός 

στο τι, ενώ η γενική τῶν μελλόντων 

αντικειμενική στο ὑπονοίας. Η άλλη 

τελική μτχ. ἢ βουλεύσοντες, συνημμένη 

και αυτή στο υποκείμενο, λειτουργεί ως 

β΄όρος σύγκρισης λόγω του ἄλλο (α΄ όρος 

η μτχ. λογιούμενοι). Οι εμπρόθετοι ἐκ 

τῶν παρόντων καὶ ὧν ὁρᾶτε συμφωνίας 

στην μετοχή βουλεύσοντες, ο εμπρόθ. 

περὶ σωτηρίας υπεράσπισης στην μετοχή 

αυτή και η δοτική προσωπική χαριστική 

τῇ πόλει στην μετοχή αυτή.  

Στην αναφορική ρήμα ὁρᾶτε, ενώ ο 

εμπρόθετος (ἐξ) ὧν δεν δικαιολογείται. 

Έχουμε νόθη αναφορική έλξη : ἐξ ὧν > ἐκ 
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τούτων ἅ.  

 

-- Στην κύρια πρόταση ρήμα λέγοιμεν ἄν, 

υποκείμενο ἡμεῖς (ἀμφότεροι).  

Στην υποθετ. ρήμα ξυνήκετε, υποκείμενο 

ὑμεῖς, ο εμπρόθετος προσδιορ. ἐπὶ τοῦτο 

(=βουλεύσοντες περὶ σωτηρίας τῇ 

πόλει) σκοπού στο ρήμα. 

 

-- Ρήματα οι απρόσωπες εκφράσεις Εἰκὸς 

καὶ ξυγγνώμη (ἐστὶ), υποκείμενό τους το 

τελικό απαρέμφατο τρέπεσθαι. Υποκείμ. 

του απαρεμφάτου νοείται ἀνθρώπους, οι 

τροπικές μετοχές καὶ λέγοντας καὶ 

δοκοῦντας στο απαρέμφατο, συνημμένες 

στο υποκείμενο του απαρεμφάτου, ενώ ο 

εμπροθ. ἐπὶ πολλὰ κατεύθυνσης (μτφρ.) 

στο απαρέμφατο. Η μετοχή καθεστῶτας 

χρονικο-αιτιολογική στο απαρέμφατο, 

συνημμένη στο υποκείμενο του 

απαρεμφάτου, ενώ ο εμπρόθετος ἐν τῷ 

τοιῷδε της κατάστασης στην μτχ.   

-- Στην πρώτη κύρια ρήμα πάρεστι, 

υποκείμενο  ξύνοδος, το ἥδε επιθετικός 

στο ξύνοδος, ενώ ο εμπρόθετος προσδιορ. 

καὶ περὶ σωτηρίας αναφοράς στο 

ξύνοδος πάρεστι (το καὶ προσθετικό).  

Στην επόμενη κύρια ρήμα γιγνέσθω, 

υποκείμενο ὁ λόγος, ενώ η δοτική τρόπῳ 

τρόπου στο ρήμα.  

Στην αναφορ. ρήμα προκαλεῖσθε, υποκ. 

ὑμεῖς, αντικείμενο νοείται γίγνεσθαι τὸν 

λόγον, ενώ η δοτική ᾧ τρόπου στο ρήμα.  

Στην υποθετική ρήμα απρόσωπο δοκεῖ, 

δοτική προσωπ. νοείται ὑμῖν, υποκείμενο 

νοείται το τελικό απαρέμφ. γίγνεσθαι 

τὸν λόγον.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

        Οι Αθηναίοι πρέσβεις έλεγαν τα εξής : “Επειδή η συζήτηση γίνεται όχι ενώπιον του λαού 

σας, για να μην εξαπατηθούν αν ακούσουν από εμάς σ’ έναν αδιάκοπο και διεξοδικό λόγο 

προτάσεις ελκυστικές μεν, τις οποίες όμως κανείς δεν μπορεί να τίς ελέγξει ή να φέρει επ’ 

αυτών αντιρρήσεις (γιατί κατανοούμε ότι αυτόν τον σκοπό έχει η προσέλευσή μας στο 
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συνέδριο των αρχόντων σας), προτείνουμε εσείς να κάνετε αυτήν την διαβούλευση ακόμη 

πιο ασφαλή. Δηλαδή, όπως και εμείς, έτσι και εσείς να μη παίρνετε θέση για κάθε ζήτημα με 

μία διεξοδική αγόρευση, αλλά να τοποθετείστε σε οτιδήποτε δεν το κρίνετε ορθό 

διακόπτωντας αμέσως την ροή της συζήτησης. Και αρχικά πείτε μας αν συμφωνείτε η 

συζήτηση να διεξαχθεί με αυτόν τον όρο.” 

       Οι σύνεδροι των Μηλίων απάντησαν : “Η μεγαλοφροσύνη της προτάσεώς σας να 

κάνουμε ήρεμο διάλογο δεν είναι μεμπτή, ωστόσο η πολεμική κατάσταση, η οποία τώρα 

εκτυλίσσεται στο νησί και δεν είναι κάτι που ίσως θα γίνει αργότερα, έρχεται σε αντίφαση 

με αυτήν την πρότασή σας. Γιατί, αφενός αντιλαμβανόμαστε ότι εσείς έχετε έρθει εδώ για να 

κρίνετε και να καταδικάσετε όσα πρόκειται να συζητηθούν, αφετέρου κατανοούμε ότι το 

τέλος στις διαβουλεύσεις μας θα έχει μία από δύο καταλήξεις· αν υπερισχύσουμε στο δίκαιο 

και ως εκ τούτου δεν υποχωρήσουμε στις αξιώσεις σας, πιθανώς αυτό να μάς φέρει πόλεμο, 

ενώ αν υπακούσουμε, αυτό θα μάς οδηγήσει στην δουλεία.  

ΑΘΗΝ. : “Αν έχετε έρθει σε αυτήν την συζήτηση για να ψηλαφήσετε τα μελλοντικά 

ζητήματα με εικασίες ή για άλλους λόγους και όχι τελικά για να πάρετε αποφάσεις για την 

σωτηρία της πόλης σας βάσει όσων συμβαίνουν και βάσει όσων βλέπετε, καλύτερα ας 

σταματήσουμε την διαβούλευση τώρα· αν, όμως έχετε έρθει για το τελευταίο, τότε ας 

συνεχίσουμε.” 

ΜΗΛ. : “Είναι εύλογο και πανθομολογούμενο ότι οι άνθρωποι, εφόσον βρίσκονται σε τέτοιες 

δυσμενείς συνθήκες, συνηθίζουν να κάνουν ποικίλους ελιγμούς στον λόγο και στις σκέψεις 

τους· η συνδιάσκεψη αυτή, όμως, γίνεται για την σωτηρία του νησιού μας· συμφωνούμε, 

λοιπόν, να πραγματοποιηθεί η συζήτηση μεταξύ μας όπως προτείνατε, αν σας φαίνεται 

ορθό. “ 

 

Α2. 

    Οι Μήλιοι δεν είχαν εμπλακεί στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και η αλήθεια είναι ότι 

εκπλήσσονται με την απόβαση του αθηναϊκού στόλου στο νησί τους. Οι Μήλιοι, λοιπόν, 

έφεραν τους Αθηναίους πρέσβεις σε συμβούλιο λίγων ανδρών και όχι ενώπιον του λαού της 

Μήλου.  

Οι Μήλιοι φοβούνται ότι στον διάλογο αυτόν αν καταφέρουν με δίκαια επιχειρήματα και 

νικήσουν, ο πόλεμος θα είναι αναπόφευκτος από τους Αθηναίους. Αν πάλι υποχωρήσουν 

στις απαιτήσεις των Αθηναίων, φοβούνται ότι θα γίνουν δούλοι τους. Και μάλιστα προς 

επίρρωση αυτής της υπόθεσης που κάνουν είναι η στάση των Αθηναίων στην πράξη και όχι 

σε όσα λένε, καθώς έχουν κάνει απόβαση του στόλου στο νησί και έχουν τοποθετηθεί ως σε 

πολεμική κατάσταση.   

 

Β1. 

                 ΕΝΙΚΟΣ            ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

           του Ἀθηναίου             τῶν Ἀθηναίων 

    πρέσβυς/πρεσβευτὴς                   πρέσβεις 

              τὸ πλῆθος                    τὰ πλήθη 

                 ὁ λόγος                     οἱ λόγοι 

                  ῥήσει                      ῥήσεσιν 

                ἀγωγή                      ἀγωγαὶ 

                 λόγῳ                        λόγοις 
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Β2.                                                

                                    ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

Γ΄ ΕΝΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

εἶδε εἶδον  

ἦξε ἦξαν 

ἐλέχθη/ἐρρήθη ἐλέχθησαν/ἐρρήθησαν 

περιεγένετο περιεγένοντο 

ἐνέδωκε ἐνέδοσαν 

ἤνεγκε ἤνεγκαν/ἤνεγκον 

ἐπείσθη ἐπείσθησαν 

 

 

Γ1. 

ῥήσει : δοτική του τρόπου στο ρήμα μὴ ἀπατηθῶσιν. 

ἀνέλεγκτα : άμεσο αντικείμενο στην μετοχή ἀκούσαντες (το ἡμῶν έμμεσο). 

ἡμῶν : γενική αντικειμενική στο ἀγωγή. 

 τοῦ διδάσκειν : γενική υποκειμενική στο ἐπιείκεια. 

μέλλοντα : επιθετική μετοχή ως κατηγορηματικός προσδιορισμός στο τὰ τοῦ πολέμου (η 

επιθετική μετοχή ως κατηγορηματικός δεν έχει άρθρο).  

κριτὰς : επιρρ. κατηγορούμενο τρόπου στο ὑμεῖς. 

δουλείαν : αντικείμενο άμεσο στην μτχ. φέρουσαν (έμμεσο το ἡμῖν). 

τῶν μελλόντων : γενική αντικειμενική στο ὑπονοίας. 

(ἐξ) ὧν : Ο εμπρόθετος αυτός δεν δικαιολογείται στην δομή της αναφορικής πρότασης. 

Έχουμε νόθη αναφορική έλξη : ἐξ ὧν > ἐκ τούτων ἅ.  

λέγοντας : τροπική μετοχή στο απαρέμφατο τρέπεσθαι, συνημμένη στο υποκείμενο του 

απαρεμφάτου ἀνθρώπους.  

 

 

Γ2. 

Εἰ ξυνήκετε … παυοίμεθ' ἄν : Υποθετικός λόγος του πραγματικού. 

Ως αόριστη επανάληψη στο παρελθόν : εἰ ξυνήκοιτε … ἐπαυσάμεθα. 

 

 

 

 

 
 


