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Α. Αλλά βέβαια το ότι γίνονται πάντοτε πόλεμοι και ότι τελειώνουν όλοι το  

ξέρουμε, καθώς και ότι εμείς, αν όχι τώρα, τουλάχιστον σε κάποια στιγμή θα 

επιθυμήσουμε πάλι την ειρήνη. Γιατί λοιπόν πρέπει να περιμένουμε εκείνο τον 

καιρό, έως όταν αποφασίσουμε περισσότερο από το πλήθος των συμφορών, και 

να μην κάνουμε την ειρήνη ,όσο το δυνατό πιο γρήγορα προτού συμβεί κανένα 

ανεπανόρθωτο κακό; 

 

Β. Ο ρήτορας κατηγορεί αρχικά τους αθλητές, οι οποίοι ενώ έχουν νικήσει 

πολλές φορές και έχουν δοξαστεί, είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικοί ώστε δεν 

σταματούν να αγωνίζονται παρά αφού ηττηθούν. Μόνο τότε σταματούν την 

αθλητική τους σταδιοδρομία. Επίσης αναφέρεται σ’ όσους παίζουν ζάρια, οι 

οποίοι, αν κερδίσουν ένα ποσό, παίζουν για τα διπλάσια. Όλοι αυτοί σύμφωνα 

με το ρήτορα εξαιτίας της απληστίας τους καταλήγουν άποροι. 

 

Γ. 1. πολέμου- πολέμων , ἀγωνιστοῦ- ἀγωνιστῶν, δόξης- δοξῶν, ἀσκήσεως- 

ἀσκήσεων. 

Γ. 2. τῆς πολλῆς- τῆς πλείονος- τῆς πλείστης. 

         τῷ ταχεῖ- τῷ θάττονι- τῷ ταχίστῳ. 

Γ. 3. ἀπεῖπες- ἀπείπῃς- ἀπείποις- ἂπειπε . 

ἐπαινεῖς- ἐπαινῇς- ἐπαινοῖς/-οίης- ἐπαίνει . 

ἡττήθης- ἡττηθῇς- ἡττηθείης- ἡττήθητι . 

 

Δ. 1. εἰρήνης: αντικείμενο στο ἐπιθυμήσομεν 

μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού 

ἀγωνισταί: κατηγορούμενο στο οἳτινες από το γενόμενοι  

γιγνομένους: κατηγορηματική μετοχή που αναφέρεται στο αντικείμενο τοὺς 

πλείους  



Δ. 2. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὃτι που 

δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το 

πραγματικό. Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στο ἐπιστάμεθα. 

Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική. Εισάγεται με τον 

συμπερασματικό σύνδεσμο ὣστε. Εκφέρεται με οριστική και δηλώνει το 

πραγματικό. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του 

αποτελέσματος. 

Δ. 3.α. Υπόθεση: ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι (ἐὰν+ υποτακτική) 

Απόδοση: περὶ διπλασίων κυβεύουσιν (οριστική ενεστώτα) 

Είδος: αόριστη επανάληψη στο παρόν μέλλον 

       β. Υπόθεση: εἰ ἕν τι ἐπέτυχον (εἰ+ οριστική ιστορικού χρόνου) 

Απόδοση: περὶ διπλασίων  ἂν ἐκύβευον  ( δυνητική οριστική ) 

Είδος: το αντίθετο του πραγματικού 

       γ. Υπόθεση: εἰ ἕν τι ἐπιτύχοιεν (εἰ+ευκτική) 

Απόδοση: περὶ διπλασίων  ἂν κυβεύοιεν  ( δυνητική ευκτική) 

Είδος: απλή σκέψη του λέγοντος 

 

 

 

 

 


