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ΚΠ εςθ.επυη.    Α.Ρ        δοη.πποζ. 

 Ἆπ’ οὖν ἂν ἐξαπκέζειεν ἡμῖν,  
δεςη.πλαγ.επυη.1            Α     επιπ.ππζδ.ηπόπος Ρ 

       [εἰ  ηήν ηε πόλιν ἀζθαλῶρ     οἰκοῖμεν  
δεςη.πλαγ.επυη.2       αιη.αναθοπάρ   Κ      Ρ 

καὶ   ηὰ πεπὶ ηὸν βίον
3
 εὐποπώηεποι γιγνοίμεθα  

δεςη.πλαγ.επυη.4   αιη.αναθοπάρ      Ρ 

καὶ   ηά ηε ππὸρ ἡμᾶρ αὐηοὺρ
5
 ὁμονοοῖμεν 

δεςη.πλαγ.επυη.6 εμππ.ππζδ. ηόπος        Ρ 

καὶ   παπὰ ηοῖρ Ἕλληζιν εὐδοκιμοῖμεν;  
ΚΠ Υ             Ρ            Υ.Μησ       Υποθ.Μησ +γεν.απόλςηη     επιπ.ππζδ.ηπόπος ΥΑπ.    Α+ειδ.Απαπ. 

     Ἐγὼ μὲν γὰπ ἡγοῦμαι ηούηυν ὑπαπξάνηυν   ηελέυρ ηὴν πόλιν εὐδαιμονήζειν.  
ΚΠ   Υ     καη.ππζδ. Α1 επιθ.Μησ. +Α2     Ρ 

Ὁ μὲν ηοίνςν πόλεμορ ἁπάνηυν ἡμᾶρ ηῶν εἰπημένυν ἀπεζηέπηκεν·  
ΚΠ  Κ ηος Α      Ρ  Α 

καὶ γὰπ πενεζηέποςρ ἐποίηζεν (ἡμᾶρ) 
ΚΠ επιθ.ππζδ. ΑΑπαπ.          Α+ηελ.Απαπ  Ρ 

καὶ πολλοὺρ   κινδύνοςρ ὑπομένειν ᾐνάγκαζεν  
ΚΠ εμππ.ππζδ. ηόπος (ενώπιον)     Ρ 

καὶ ππὸρ ηοὺρ Ἕλληναρ διαβέβληκεν  
ΚΠ καη.ππζδ.          αιη.ηπόπος  Ρ     Α 

καὶ  πάνηαρ ηπόποςρ ηεηαλαιπώπηκεν ἡμᾶρ.  
δεςη.ςποθ.πποη.                Α       Ρ 

     Ἢν δὲ ηὴν εἰπήνην ποιηζώμεθα, [...]  
ΚΠ          επιθ.ππζδ.          εμππ.ππζδ.ηπόπος         Α     Ρ  σπον.μησ.-ζςνημμένη Α μησ. 

     μεηὰ πολλῆρ μὲν ἀζθαλείαρ ηὴν πόλιν οἰκήζομεν, ἀπαλλαγένηερ  πολέμυν καὶ  
   Α μησ.   Α μησ. 

κινδύνυν καὶ ηαπασῆρ, [...]  
 

                                                           
1
 Υ ςτο ΑΡ «ἂν ἐξαρκζςειεν» 

2
 Υ ςτο ΑΡ «ἂν ἐξαρκζςειεν» 

3
 περί τον βίον=  εμπρ.πρςδ. αναφοράσ 

4
 Υ ςτο ΑΡ «ἂν ἐξαρκζςειεν» 

5
 πρὸσ ἡμᾶσ αὐτοὺσ = εμπρ.πρςδ. αναφοράσ 

6
 Υ ςτο ΑΡ «ἂν ἐξαρκζςειεν» 

Κείμενο 4ο           

Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης   
Ἰσοκράτης, Περὶ εἰρήνης 19-21 
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 καη.ππζδ.  εμππ.ππζδ σπόνος  εμππ.ππζδ.ζκοπού      Ρ        επιπ.ππζδ.ηπόπος 

καθ’ ἑκάζηην δὲ ηὴν ἡμέπαν  ππὸρ εὐποπίαν     ἐπιδώζομεν, [...]    ἀδεῶρ 
ηποπ. μησ. – ζςνημμένη  Α. μησ.         ηποπ.μησ. –ζςνημμένη            επιθ.ππζδ.         Α. μησ.   ηποπ.μησ. -ζςνημμένη 

γευπγοῦνηερ καὶ ηὴν θάλαηηαν πλέονηερ καὶ ηαῖρ ἄλλαιρ ἐπγαζίαιρ ἐπισειποῦνηερ 
δεςη.ππ. αναθοπική  Υ    επιπ.ππζδ.σπόνος εμππ.ππζδ. αιηίαρ   Ρ 

[   αἳ   νῦν   διὰ ηὸν πόλεμον ἐκλελοίπαζιν.]  
ΚΠ     Ρ       Α +Υ.μησ.      επιθ.ππζδ.  επιπ.ππζδ. σπόνος  Α. μησ. 

      Ὀτόμεθα δὲ ηὴν πόλιν διπλαζίαρ    μὲν ἢ    νῦν    ηὰρ πποζόδοςρ  
    καη.μησ – ζςνημμένη Κ  καη. μησ. –ζςνημμένη   γεν. ανηικειμενική 

λαμβάνοςζαν, μεζηὴν δὲ   γιγνομένην   ἐμπόπυν καὶ ξένυν καὶ μεηοίκυν,  
δεςη.ππ. αναθοπική  γεν.ανηικ.  επιπ.ππζδ.σπόνος        Κ  Ρ 

[   ὧν   νῦν   ἐπήμη καθέζηηκεν. ] 
πποεξαγγεληική παπάθεζη 

Τὸ δὲ μέγιζηον·  
      Κ ηος Α        Ρ    Καη.ππζδ. Α     Τποπ. μησ. –ζςνημμένη         Τποπ. μησ. -ζςνημμένη 

ζςμμάσοςρ ἕξομεν    ἅπανηαρ ἀνθπώποςρ, οὐ βεβιαζμένοςρ, ἀλλὰ πεπειζμένοςρ. 


