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Α. ΚΓΙΜΓΝΟ 
Ἆρ’ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καί τά περί τόν βίον 

εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα καί τά τε πρός ἡμᾶς αὐτούς ὁμονοοῖμεν καί παρά τοῖς 

Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγώ μέν γάρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τήν πόλιν 

εὐδαιμονήσειν. Ὁ μέν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀποστέρηκεν καί 

γάρ πενεστέρους ἐποίησεν καί πολλούς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασεν καί πρός τους 

Ἕλληνας διαβέβληκεν καί πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Ἦν δε τήν εἰρήνην 

ποιησώμεθα, [...] μετά πολλῆς μεν ἀσφαλείας τήν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες 

πολέμων καί κινδύνων καί ταραχῆς, [...] καθ’ ἑκάστην δέ τήν ἡμέραν πρός εὐπορίαν 

ἐπιδώσομεν, [...] ἀδεῶς γεωργοῦντες καί τήν θάλατταν πλέοντες καί ταῖς ἄλλαις 

ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἵ νῦν διά τόν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Ὀψόμεθα δέ την πόλιν 

διπλασίας μέν ἤ νῦν τάς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστήν δε γιγνομένην ἐμπόρων καί 

ξένων καί μετοίκων, ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν.Τό δέ μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν 

ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλά πεπεισμένους. 

 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

1. Από ημ παναπάκω θείμεκμ κα μεηαθναζηεί ημ παναθάηω απόζπαζμα: «Ἦμ δε ηήμ 

εἰρήμημ ποιηζώμεθα,…. ἀλλά πεπειζμέμοσς.» 
    (4 μομάδες) 

 

2. Πμηα είκαη ε εοενγεηηθή επίδναζε ηεξ εηνήκεξ θαη πμηεξ μη ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ ημο 

πμιέμμο ζηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε θαη, γεκηθόηενα ζηεκ εοεμενία μηαξ πόιεξ; 
   (2 μομάδες) 

 

3. Πμηεξ είκαη, θαηά ημκ Ιζμθνάηε, μη απαναίηεηεξ πνμϋπμζέζεηξ γηα ηεκ εοδαημμκία 

ηεξ Αζήκαξ; 
   (2 μομάδες) 
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4. Να γναθημύκ μη πιάγηεξ πηώζεηξ ζημκ άιιμ ανηζμό :  πόλεμος,  κιμδύμοσς, 

ἀζθαλείας, ἐμπόρωμ.  
       (2 μομάδες) 

 

5. Να γναθεί ε μνηζηηθήξ θαη εοθηηθή ηωκ παναθάηω νεμάηωκ ζημ πνόκμ θαη ζηε 

θωκή πμο βνίζθμκηαη: οἰκοῖμεμ, ἡγοῦμαι. 
     (2 μομάδες) 

 

6. Να ακαγκωνίζεηε ζοκηαθηηθά ηηξ παναθάηω ιέλεηξ : 

     ἡμῖμ, ἀζθαλῶς, ηήμ πόλιμ, πολλούς, διά ηόμ πόλεμομ. 
  (4 μομάδες) 

 

7. Να γναθμύκ δύμ μμόννηδεξ ιέλεηξ, ηεξ ανπαίαξ ή ηεξ κέα ειιεκηθήξ, γηα θαζεμία 

από ηα παναθάηω νήμαηα : ἠμάγκαζεμ, βάλλω. 
               (4 μομάδες) 
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