
 

 

 

  
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 4, Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης 

 

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’. Ερωτήσεις  

1. Μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια 

του κειμένου όπου χρειάζεται; 

 

Α) Ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολέμου σύφωνα με τον Ισοκράτη; 

Β) Μεταφράστε τη φράση «συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ 

πεπεισμένους». Πώς συμβάλλει η ελεύθερη βούληση στο σχηματισμό και τη λειτουργία μιας 

συμμαχίας σύμφωνα με τον Ισοκράτη; 

  (4 μονάδες) 

 

2. Μπορείτε να γράψετε 5 παράγωγες λέξεις (σύνθετες ή απλές) της λέξης μένω  και να 

σχηματίσετε από μια προταση για τρεις από αυτές. 

 (3 μονάδες) 



 

 

 

 

3. βάφομαι: Μπορείτε να το κλίνετε τον παρακείμενο του ρήματος σε όλες τις εγκλίσεις;  

(4 μονάδες) 

 

4. αναγκάζω:  Μπορείτε να γράψετε το γ’ πληθυντικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους; 

(3 μονάδες) 

5. Μπορείτε να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικα και στους 2 αριθμούς; 

Ἕλληνας, ἐμπόρων, θάλατταν 

 

(4 μονάδες) 

6. Μπορείτε να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου και του επιρρήματος που εξάγεται; 

 πολλοὺς 

(2 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 


