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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)  

 

 Ἰσοκράτης, Περὶ εἰρήνης 8.19-21 

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης 

Λίγο μετά το τέλος του Συμμαχικού πολέμου (357-355 π.Χ.), που αποτέλεσε την αφορμή 

διάλυσης της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, ο Ισοκράτης με τον λόγο Περὶ εἰρήνης προσπαθεί να 

πείσει τους Αθηναίους να συνάψουν ειρήνη με τους πρώην συμμάχους τους και, κατ’ επέκταση, 

με όλους τους Έλληνες. Κατά την άποψή του οι Αθηναίοι έχουν πολύ περισσότερα να ωφεληθούν, 

εάν εγκαταλείψουν τις ηγεμονικές βλέψεις τους, σεβαστούν την αυτονομία των ελληνικών πόλεων 

και εργαστούν για την κοινή προκοπή. 

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. 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ἐξαρκέσειεν ἄν (δυν. ευκτ. αορ. του απρόσ. ρ. ἐξαρκεῖ): θα αρκούσε, θα ήταν αρκετό 

διαβέβληκεν (ρ. διαβάλλω): έχει διαβάλει/ συκοφαντήσει (πβ. ν.ε.: διαβολή, διαβλητός) 
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πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν (οριστ. μέλλ. ρ. ἐπιδίδωμι): θα γινόμαστε πιο εύποροι 

ἡ πρόσοδος: το έσοδο 

ὁ μεστός, ἡ μεστή, τὸ μεστόν: γεμάτος (πβ. ν.ε.: μεστός, μεστώνω) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος … ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ 

κινδύνων καὶ ταραχῆς, [...]». 

Μονάδες 30 

 

Β1. Ποιες είναι, κατά τον Ισοκράτη, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευδαιμονία της Αθήνας; 

Να αναπτύξετε τις απόψεις που εκφράζει ο ρήτορας.  

Μονάδες 15 

 

Β2. Σύμφωνα με το κείμενο ποια είναι η ευεργετική επίδραση της ειρήνης και ποιες οι αρνητικές 

συνέπειες του πολέμου στην οικονομική ανάπτυξη και, γενικότερα, στην ευημερία μιας πόλης;  

Μονάδες 15 

 

Γ1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις ή συνεκφορές του 

κειμένου: 

ἡμῖν: την αιτιατική του ενικού αριθμού στο β΄ πρόσωπο 

τήν πόλιν: τη γενική του ενικού αριθμού 

πάντας τρόπους: την ονομαστική του ενικού αριθμού 

τὴν θάλατταν: τη δοτική του ενικού αριθμού 

τὸν πόλεμον: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού 

Τὸ μέγιστον: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό  

Μονάδες 7 

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

γιγνοίμεθα: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του αορίστου β΄ 

ἐποίησεν: χρονική αντικατάσταση 

Μονάδες 7 

Δ1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου (οι λέξεις είναι 

υπογραμμισμένες πάνω στο κείμενο): Ὁ πόλεμος, τὴν εἰρήνην, λαμβάνουσαν, μεστὴν, ἅπαντας. 

Μονάδες 10 

Δ2. Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν: Να 

χαρακτηρίσετε συντακτικά το απαρέμφατο «εὐδαιμονήσειν», να βρείτε το υποκείμενό του και να 

αιτιολογήσετε την περίπτωση ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας του υποκειμένου του. 

Μονάδες 4 

 

Ε1. Να γράψετε ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο της νέας ελληνικής ομόρριζο-παράγωγο των 

ρημάτων που δίνονται: 
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ρήμα ουσιαστικό επίθετο 

γιγνοίμεθα     

ἡγοῦμαι     

ὑπαρξάντων     

ἐκλελοίπασιν     

Ὀψόμεθα     

 

Μονάδες 10 

 

Ε2. Χρησιμοποιώντας το ρήμα ποιῶ, να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις της αρχαίας ελληνικής 

που να δηλώνουν: 

α) το πρόσωπο που ενεργεί: ὁ ........................... 

β) την ενέργεια/ κατάσταση: ἡ ........................... 

Μονάδες 2 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 




