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Οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες υπογράφουν ειρήνη το 371 π.Χ. Ο λόγος που εκφωνεί ο 

Καλλὶστρατος στηρίζει την ειρήνη. 

Ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες 

ἐπιστάμεθα, καὶ ὅτι ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ’ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. Τί οὖν δεῖ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀναμένειν, ἕως ἂν ὑπὸ πλήθους κακῶν ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἢ 

οὐχ ὡς τάχιστα πρίν τι ἀνήκεστον γενέσθαι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι; Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἐκείνους 

ἔγωγε ἐπαινῶ οἵτινες ἀγωνισταὶ γενόμενοι καὶ νενικηκότες ἤδη πολλάκις καὶ δόξαν 

ἔχοντες οὕτω φιλονικοῦσιν ὥστε οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν ἡττηθέντες τὴν ἄσκησιν 

καταλύσωσιν, οὐδέ γε τῶν κυβευτῶν, οἵτινες αὖ , ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων 

κυβεύουσιν· ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς πλείους ἀπόρους παντάπασι γιγνομένους. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

αὖθις: πάλι 

ἀπαγορεύω: αποκάμνω, κουράζομαι (εδώ) 

ἀνήκεστος: ανεπανόρθωτος 

καταλύω τὴν ἂσκησιν: τερματίζω την αθλητική σταδιοδρομία 

κυβεύω: παίζω ζάρια 

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: ” Ἀλλὰ μέντοι ὅτι…ποιήσασθαι; „ 

Μονάδες 10 



Β. Σε ποιες κατηγορίες ανθρώπων αναφέρεται ο ρήτορας οι οποίοι εξαιτίας των κακών 

επιλογών τους καταλήγουν άποροι και γιατί ;  

Μονάδες 10 

Γ. 1.Να γραφτεί η γενική ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων ουσιαστικών: πόλεμοι,                    

ἀγωνισταί, δόξαν, ἄσκησιν . 

  2. τοὺς πλείους: Να γραφεί η γενική ενικού του θηλυκού γένους και στους τρείς βαθμούς. 

         τάχιστα: Να γραφεί η δοτική ενικού του αρσενικού γένους και στους τρεις βαθμούς. 

Μονάδες 5 

  3. ἀπείπωμεν, ἐπαινῶ, ἡττηθέντες: Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων στο χρόνο και 

στη φωνή που βρίσκονται οι ακόλουθοι τύποι. 

Μονάδες 5 

Δ. 1. Να αναγνωριστούν οι ακόλουθες λέξεις: εἰρήνης, μᾶλλον, ἀγωνισταί, γιγνομένους.  

Μονάδες 2 

   2. ” ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται „ , ” ὥστε οὐ πρότερον παύονται „:   

 Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις. (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) 

Μονάδες 3 

   3.” ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων κυβεύουσιν „ : Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος 

(υπόθεση-απόδοση-είδος). Να μετασχηματιστεί ώστε να δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού 

και την απλή σκέψη του λέγοντος. 

Μονάδες 5 

 

Καλή επιτυχία!!! 


