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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτης, Αρχίδαμος 49-50 

 

Το 366 π.Χ οι Πελοποννήσιοι σύμμαχοι της Σπάρτης υπέγραψαν συνθήκη με τους Θηβαίους, 

η οποία περιελάμβανε την ανεξαρτησία της Μεσσήνης. Οι Σπαρτιάτες ως θιγόμενοι από 

αυτήν τη συνθήκη συσκέφτονται για να εξετάσουν τι πρέπει να κάνουν. Ο Αρχίδαμος, γιος 

του βασιλιά της Σπάρτης Αγησιλάου Β΄ (μετέπειτα βασιλιάς ο ίδιος ως Αρχίδαμος Γ΄), μιλά 

ενώπιον των Σπαρτιατών διαφωνώντας με την εξέλιξη αυτή και προσπαθεί να τονώσει το 

ηθικό των συμπατριωτών του, που πρέπει να οδηγηθούν σε πόλεμο για να διατηρήσουν τη 

Μεσσήνη.   

 

Κατηγοροῦσιν δέ τινες τοῦ πολέμου καὶ διεξέρχονται τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ, 

τεκμηρίοις ἄλλοις τε πολλοῖς χρώμενοι καὶ μάλιστα τοῖς περὶ ἡμᾶς 

γεγενημένοις, καὶ θαυμάζουσιν εἴ τινες οὕτω χαλεπῷ καὶ παραβόλῳ πράγματι 

πιστεύειν ἀξιοῦσιν. Ἐγὼ δὲ πολλοὺς μὲν οἶδα διὰ τὸν πόλεμον μεγάλην 

εὐδαιμονίαν κτησαμένους, πολλοὺς δὲ τῆς ὑπαρχούσης ἀποστερηθέντας διὰ τὴν 

εἰρήνην. Οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἀποτόμως οὔτε κακὸν οὔτ’ ἀγαθὸν, 

ἀλλ’ ὡς ἂν χρήσηταί τις τοῖς πράγμασιν καὶ τοῖς καιροῖς, οὕτως ἀνάγκη καὶ τὸ 

τέλος ἐκβαίνειν ἐξ αὐτῶν. Χρὴ δὲ τοὺς μὲν εὖ πράττοντας τῆς εἰρήνης 

ἐπιθυμεῖν· ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ καταστάσει πλεῖστον ἄν τις χρόνον τὰ παρόντα 

διαφυλάξειεν τοὺς δὲ δυστυχοῦντας τῷ πολέμῳ προσέχειν τὸν νοῦν· ἐκ γὰρ τῆς 

ταραχῆς καὶ τῆς καινουργίας θᾶττον ἂν μεταβολῆς τύχοιεν. 

------------------------------------------------------------ 

διεξέρχομαι: μιλώ διεξοδικά  

ἀπιστία: αβεβαότητα 

θαυμάζω: απορώ, εκπλήσσομαι 

πιστεύω: έχω εμπιστοσύνη 

παράβολον: αβέβαιο, ασταθές 

ἀποτόμως: απόλυτα 

εὖ πράττω: είμαι ευτυχής 

καινουργία: μεταβολή, αλλαγή  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να μεταφέρετε τη μετάφραση του κειμένου στο τετράδιό σας  

Μονάδες 20  

 

Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις  

πολλοῖς: τη δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους στον συγκριτικό 

βαθμό  

ἀποστερηθέντας: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

τις: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

τὸν νοῦν: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού του ιδίου γένους  

θᾶττον: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό 

 

Μονάδες 5  

 

Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.  

διεξέρχονται: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού  

ἀξιοῦσιν: το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή 

οἶδα: το γ΄  πρόσωπο πληθυντικού αριθμού οριστικής του ίδιου χρόνου  

ἐκβαίνειν: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής β΄ αορίστου  

τύχοιεν: το β΄ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

Μονάδες 5  

 

Γ3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις 

τεκμηρίοις, διὰ τὸν πόλεμον, κτησαμένους, τοιούτων, κακὸν 

Μονάδες 5 

 

Γ3. β. εἴ τινες οὕτω χαλεπῷ καὶ παραβόλῳ πράγματι πιστεύειν ἀξιοῦσιν: 
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Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης και να δικαιολογήσετε τον τρόπο 

εισαγωγής και εκφοράς της.  

   Μονάδες 3 

 

Γ3. γ. ὡς ἂν χρήσηταί τις τοῖς πράγμασιν καὶ τοῖς καιροῖς:  

Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης.  

   Μονάδες 2 

 


