
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

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. Γέννηση, ταλαιπωρία, τέλεια, δόση, κατάσταση, λειψός: Μπορείτε συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της Νέας ελληνικής με τις αρχαίες ελληνικές λέξεις από τις οποίες 

παράγονται;  

(3 μονάδες) 

2. εὐπορώτεροι, ἀσφαλῶς, πενεστέρους, πολλῆς, μεστὴν, ἐρήμη: Να γραφούν όλοι οι βαθμοί 

των παραπάνω επιθέτων στο ίδιο γένος, πτώση, αριθμό και μορφή (επίρρημα ή επίθετο). 

(4 μονάδες) 

3. μέγιστον: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου και στα τρία γένη.  

(3 μονάδες) 

4. πεπεισμένους: Μπορείτε να κλίνετε το ρήμα σε όλες τις εγκλίσεις του Παρακειμένου, στη 

φωνή που βρίσκεται;  

(3 μονάδες) 

5. ἀπαλλάσσω: Μπορείτε να κλίνετε όλους του χρόνους της Ευκτικής στην Ενεργητική και 

Μέση φωνή; 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

(4 μονάδες) 

6. Μπορείτε να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικα; 

πόλιν, τον βίον, τοῖς Ἕλλησιν, τὴν θάλατταν 

 

(4 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  

 


