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Ονομαηεπώνςμο μαθηηή/-ηπιαρ:……………………………………….. 

Δνόηηηα 4 

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης 
 

Ἆπ’ οὖν ἂν ἐξαπκέζειεν ἡμῖν, εἰ ηήν ηε πόλιν ἀζθαλῶρ οἰκοῖμεν καὶ ηὰ πεπὶ 

ηὸν βίον εὐποπώηεποι γιγνοίμεθα καὶ ηά ηε ππὸρ ἡμᾶρ αὐηοὺρ ὁμονοοῖμεν 

καὶ παπὰ ηοῖρ Ἕλληζιν εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγὼ μὲν γὰπ ἡγοῦμαι ηούηυν 

ὑπαπξάνηυν ηελέυρ ηὴν πόλιν εὐδαιμονήζειν. Ὁ μὲν ηοίνςν πόλεμορ 

ἁπάνηυν ἡμᾶρ ηῶν εἰπημένυν ἀπεζηέπηκεν· καὶ γὰπ πενεζηέποςρ ἐποίηζεν 

καὶ πολλοὺρ κινδύνοςρ ὑπομένειν ᾐνάγκαζεν καὶ ππὸρ ηοὺρ Ἕλληναρ 

διαβέβληκεν καὶ πάνηαρ ηπόποςρ ηεηαλαιπώπηκεν ἡμᾶρ. Ἢν δὲ ηὴν εἰπήνην 

ποιηζώμεθα, [...] μεηὰ πολλῆρ μὲν ἀζθαλείαρ ηὴν πόλιν οἰκήζομεν, 

ἀπαλλαγένηερ πολέμυν καὶ κινδύνυν καὶ ηαπασῆρ, [...] καθ’ ἑκάζηην δὲ 

ηὴν ἡμέπαν ππὸρ εὐποπίαν ἐπιδώζομεν, [...] ἀδεῶρ γευπγοῦνηερ καὶ ηὴν 

θάλαηηαν πλέονηερ καὶ ηαῖρ ἄλλαιρ ἐπγαζίαιρ ἐπισειποῦνηερ αἳ νῦν διὰ ηὸν 

πόλεμον ἐκλελοίπαζιν. Ὀτόμεθα δὲ ηὴν πόλιν διπλαζίαρ μὲν ἢ νῦν ηὰρ 

πποζόδοςρ λαμβάνοςζαν, μεζηὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόπυν καὶ ξένυν καὶ 

μεηοίκυν, ὧν νῦν ἐπήμη καθέζηηκεν. Τὸ δὲ μέγιζηον· ζςμμάσοςρ ἕξομεν 

ἅπανηαρ ἀνθπώποςρ, οὐ βεβιαζμένοςρ, ἀλλὰ πεπειζμένοςρ. 

 Ἰζοκπάηηρ, Πεπὶ εἰπήνηρ 19-21 
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Α. Να μεηαθπάζεηε ηο απόζπαζμα: «Ἐγὼ μὲν γὰπ ἡγοῦμαι… πόλεμον 
ἐκλελοίπαζιν. 

Μονάδερ 4 

Β. Δπωηήζειρ 

1. Ποιερ είναι, καηά ηον Ιζοκπάηη, οι απαπαίηηηερ 

πποϋποθέζειρ για ηην εςδαιμονία ηηρ Αθήναρ;  

 

2. Ποιερ απνηηικέρ ζςνέπειερ ηος πολέμος επιζημαίνει ο 

Ιζοκπάηηρ ζηο κείμενο;  

 

Μονάδερ 4 (2+2) 

Γ.  

Να ζςμπληπώζεηε ηα κενά ηος πίνακα πος ακολοςθεί με ηιρ 

καηάλληλερ λέξειρ ηηρ α.ε.: 

Επίθετα παράγωγα από ρήματα 

 

ππωηόηςπη 

λέξη 

παπαγωγική 

καηάληξη 

παπάγωγο 

επίθεηο 

βάλλω -ηόρ   

ὁπῶ (θ. ὀπ-) -ηικόρ   

πείθυ 

 
-ηικόρ   

τεύδομαι -ήρ 
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Μονάδερ 4 

Γ. Να γράψετε τοσς τύποσς ποσ ζητούνται: 

γςνή: ηην αιηιαηική πληθςνηικού 

παῖρ: ηη κληηική ενικού 

ναῦρ: ηη δοηική ενικού 

σείπ: ηη δοηική πληθςνηικού 

Μονάδερ 4 

Δ.  

1.Να ζςμπληπώζεηε ηοςρ ηύποςρ πος ζηηούνηαι ζηον παπακάηω 

πίνακα.  

Οριστική Υποτακτική Εσκτική Προστακτική 

oἰκεῖ    

 ἡγώμεθα   

    

  πολεμοῖτε  

   σκόπει 

 

2.Να κάνεηε εγκλιηικέρ ανηικαηαζηάζειρ ζηοςρ παπακάηω ηύποςρ 

ηων πημάηων: 

 

ἐγένετο: 

ἔτυχε: 

ἔλαβες: 

εἶδον (γ΄  πλ.) 
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ἀφίκοντο: 

εἶπε: 

Μονάδερ 4 (2+2) 

 

Σύνολο:…………. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!   

 


