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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι 

γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγὼ μὲν 

γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων 

ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους ἐποίησεν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν 

ᾐνάγκασεν καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκεν καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Ἢν δὲ 

τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, [...] μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες 

πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, [...] καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, 

[...] ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν 

διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους 

λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. 

Τὸ δὲ μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους.  

 

Ἰσοκράτης, Περὶ εἰρήνης 19-21 

 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος … τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς».  

 

       (μον.3)  

 

2.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ειρήνης σύμφωνα με το κείμενο;  

                 (μον. 5) 

 

3. 

α) Να βρείτε μία λέξη του κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική συγγένεια καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις: 

• αυτάρκης → ………………………... 

• βιωματικό → ……………………….. 

• οικόπεδο → …………………………  

• πενία → ……………………………...       

(μον. 2)  
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β) Χρησιμοποιώντας τον τύπο «πεπεισμένους» να γράψετε δύο ομόρριζα επίθετα .  

 

(μον. 2) 

 

4.    

α)  Να γράψετε το ουσιαστικό πόλις στις πλάγιες πτώσεις στον ενικό και πληθυντικό αριθμό.  

 

           (μον.2) 

 

 

β) εὐπορώτεροι: Να γράψετε την κλητική ενικού του αρσενικού γένους στους άλλους δύο βαθμούς.     

 

(μον. 1)  

 

γ) ἀσφαλῶς  :  Nα γραφτεί ο μονολεκτικός και ο περιφραστικός τύπος  της ονομαστικής ενικού    

                          του  συγκριτικού βαθμού στο ουδέτερο γένος .           

 

(μον. 1)  

 

 

5.    

α)  γιγνοίμεθα :  Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό πρόσωπο στον Αόριστο Β΄ της  

                            ίδιας φωνής.  

 

β)  Ὀψόμεθα   : Να κλιθεί ο Αόριστος Β΄ στην οριστική της ενεργητικής φωνής.   

 

 

             (μον. 2) 

 

6.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι : ἡμῖν, εὐπορώτεροι, εὐδαιμονήσειν, ταραχῆς .  

 

  (μον. 2) 


