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Επεξεργασία φυλλαδίου : Άννα Μακράκη 

 

4η Ενότητα, “Τα πλεονεκτήματα της  ειρήνης “ 

 

Ἆρ’ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, Άραγε, λοιπόν, θα ήταν αρκετό σ’ εμάς, 

 

εἰ οἰκοῖμεν τὴν πόλιν ἀσφαλῶς  και να κατοικούμε την πόλη με ασφάλεια 

 

καὶ (εἰ) γιγνοίμεθα εὐπορώτεροι τὰ περὶ τὸν βίον  και στα σχετικά με τη ζωή να γινόμαστε πιο πλούσιοι 

 

καὶ (εἰ) ὁμονοοῖμεν τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς  και να έχουμε ομόνοια μεταξύ μας 

 

καὶ (εἰ) εὐδοκιμοῖμεν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν; και να χαίρουμε εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων; 

 

Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων Γιατί εγώ βέβαια νομίζω ότι αν γίνουν αυτά 

 

τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν τελέως . η πόλη ολοκληρωτικά θα ευτυχήσει. 

 

Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἀποστέρηκεν ἡμᾶς ἁπάντων 

 τῶν εἰρημένων  

Ο πόλεμος λοιπόν, μας έχει στερήσει από όλα αυτά που  

έχουν λεχθεί 

 

καὶ γὰρ ἐποίησεν πενεστέρους  και πράγματι  μας έκανε φτωχότερους  

 

καὶ ἠνάγκασεν ὑπομένειν πολλούς κινδύνους  και μας ανάγκασε να ανεχόμαστε πολλούς κινδύνους 

 

καὶ διαβέβληκεν πρὸς τοὺς Ἕλληνας  και μας έχει συκοφαντήσει στους Έλληνες 

 

καὶ τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς πάντας τρόπους. και μας έχει ταλαιπωρήσει με κάθε τρόπο. 

 

Ἦν δὲ ποιησώμεθα τὴν εἰρήνην,  Αν όμως συνάψουμε την ειρήνη,  

 

οἰκήσομεν τὴν πόλιν μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας, θα κατοικούμε την πόλη με πολλή ασφάλεια, 

 

ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς,  αφού απαλλαγούμε από πολέμους και κινδύνους και διχόνοιες,  

 

καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν ἐπιδώσομεν πρὸς εὐπορίαν,  και κάθε μέρα θα γινόμαστε πιο εύποροι,  

 

γεωργοῦντες ἀδεῶς καὶ πλέοντες τὴν θάλατταν καλλιεργώντας τη γη χωρίς φόβο και πλέοντας τη θάλασσα 

 

καὶ ἐπιχειροῦντες ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις  και ασχολούμενοι με τα άλλα επαγγέλματα 

 

αἵ νῦν ἐκλελοίπασιν διὰ τὸν πόλεμον. τα οποία έχουν εκλείψει εξαιτίας του πολέμου. 

 

Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν Και θα δούμε την πόλη 

 

λαμβάνουσαν διπλασίας τὰς προσόδους μὲν ἤ νῦν, να αποκτά διπλάσια έσοδα απ’ ό,τι τώρα 

 

γιγνομένην δὲ μεστὴν ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, και να γεμίζει από εμπόρους και ξένους και μετοίκους, 

 

ὧν νῦν καθέστηκεν ἐρήμη. από τους οποίους τώρα έχει ερημωθεί. 

 

Τὸ δὲ μέγιστον· Και το σημαντικότερο· 

 

ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους συμμάχους,  
 

οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους. 

 

θα έχουμε συμμάχους όλους τους ανθρώπους, όχι εξαναγκασμένους  

 

 αλλά με τη θέλησή τους (έχοντας πεισθεί). 
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Λεξιλογικές επισημάνσεις                                                                                                       

 Παραγωγή / σύνθεση / σύνδεση με τη ν.ε 

 εὐπορώτεροι :  εύπορος , ευπορία 

 ἡγοῦμαι :  ηγέτης, ηγετικός 

 ὑπαρξάντων : αρχή, υπάρχω, ύπαρξη 

 ἀποστέρηκεν : στερώ, στέρηση, στερητικός  

 διαβέβληκεν  : διάβολος, διαβολή, διαβλητός, αδιάβλητος 

 ἀδεῶς   : α+ δέος  

 ἐκλελοίπασιν  :  εκλείπω , υπόλοιπο, έκλειψη 

 Ὀψόμεθα :  όψη , οπτικός, κάτοψη, σύνοψη 

 προσόδους : προσοδοφόρος, έσοδο 

 καθέστηκεν:  καθεστώς 

 πεπεισμένους : πείθω, η πειθώ, αμετάπειστος, εύπιστος   

πειθήνιος πειθαρχία 

 

Υφολογικές επισημάνσεις 

 

ρητορικό κείμενο  της μορφής του προτρεπτικού λόγου 

στόχος :  η επιλογή της ειρήνης ως μέσω επίλυσης  

εσωτερικών διαφορών και η  εύρεση συμμάχων για την 

αντιμετώπιση του περσικού κινδύνου 

επιχειρηματολογικό κείμενο με ευδιάκριτα τα στοιχεία και 

τους τρόπους πειθούς ,που απευθύνονται τόσο στη λογική 

όσο και στο συναίσθημα των ακροατών 

Γλαφυρή περιγραφή και ιδεατή παρουσίαση της «εν ειρήνη» 

πόλης . Αυτή δεν θέλουν όλοι άλλωστε; 

 Επαναλήψεις  λέξεων ιδιαίτερου σημασιολογικού 

περιεχομένου (ευπορία, ταραχή, ασφάλεια) προκειμένου να 

δώσει έμφαση  

Παράθεση αντίθετων καταστάσεων (ειρήνη-πόλεμος / 

εὐπορία-πενεστέρους / ἀδεῶς- ἀσφαλῶς / ἐκλελοίπασιν – 

διπλασίας προσόδους / βεβιασμένους-πεπεισμένους) 

θέλοντας να προβληματίσει το κοινό και να το θέσει προ  

των ευθυνών του.  

Το σημαντικότερο (το δηλώνει με την προεξαγγελτική 

παράθεση) επιλέγει για το κλείσιμο του λόγου του, ώστε να 

αποτελέσει την τελική και  ουσιαστική επιχειρηματολογική 

του επέμβαση : σύμμαχοι με ελεύθερη βούληση άρα και 

ισχυρά  ενωμένη συμμαχία. 

 

 

  Μετάφραση τρίτου παράλληλου κειμένου 

Γιατί βέβαια σε καιρό ειρήνης και περίοδο ευημερίας οι 

πόλεις και οι πολίτες έχουν ηπιότερες απόψεις επειδή δεν 

τους πιέζουν φοβερές ανάγκες . ο πόλεμος όμως επειδή 

αφαιρεί την καθημερινή ευπορία εξομοιώνει την ψυχική 

διάθεση των ανθρώπων με την πολεμική κατάσταση που 

επικρατεί εκείνη τη στιγμή 

 

 

 

 

 

 

Γραμματικές – Συντακτικές επισημάνσεις 

 Σύνταξη  

Χρήση πολλών εμπρόθετων επιρρ. προσδιορισμών 

Δευτερεύουσες προτάσεις (υποθετικές-αναφορικές) 

Ὀψόμεθα : ρήμα αισθήσεως άρα συντάσσεται με 

κατηγορηματική μετοχή (λαμβάνουσαν , γιγνομάνην) 

Χρήση κατηγορουμένου του αντικειμένου  

                                                Α                         Κατ/νο Αντικειμ. 

ἕξομεν   ἅπαντας    ἀνθρώπους     συμμάχους 

 

Τὸ δὲ μέγιστον:  προεξαγγελτική παράθεση 

 

 

 

Αρχικοί χρόνοι : ὁρῶ  λαμβάνω  (βλ. σελ. 120  βιβλίου) 

 

 Συνηρημένα ρήματα σε   -έω, -ῶ       ποιέω, ποιῶ 

 

ε+ ε = ει 

ε+ο = ου 

ε+ μακρό φωνήεν ή δίφθογγο = μακρό φωνήεν ή δίφθογγο 

 

 

συνηρημένα ρήματα του κειμένου σε έω , -ῶ: 

 

ἐξαρκέσειεν (ἐξαρκέω , ῶ) 

οἰκοῖμεν (οἰκέω, ῶ) 

ὁμονοοῖμεν ( ὁμονοέω, ῶ ) 

εὐδοκιμοῖμεν (εὐδοκιμέω, ῶ) 

(ἡγέομαι) ἡγοῦμαι 

εὐδαιμονήσειν (εὐδαιμονέω, ῶ) 

ἀποστέρηκεν (ἀποστερέω, ῶ ) 

τεταλαιπώρηκεν (ταλαιπωρέω, ῶ)  

ἐπιχειροῦντες (ἐπιχειρέω, ῶ) 

γεωργοῦντες (γεωργέω, ῶ)  


