
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§19-21 

Ὥςτε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεωσ, ὦ βουλι, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδζνα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἔργων 

ςκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοςμίωσ ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν 

αἴτιοι γεγόναςιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιοφτων ἀμελοῦντεσ πολλὰ κἀγακὰ ὑμᾶσ εἰςιν 

εἰργαςμζνοι. Ἤδθ δζ τινων ᾐςκόμθν, ὦ βουλι, καὶ διὰ ταῦτα ἀχκομζνων μοι, ὅτι νεϊτεροσ 

ὢν ἐπεχείρθςα λζγειν ἐν τῷ διμῳ. Ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάςκθν ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ 

πραγμάτων δθμθγορῆςαι, ἔπειτα μζντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεκῆναι τοῦ 

δζοντοσ, ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνκυμοφμενοσ, ὅτι οὐδὲν πζπαυνται τὰ τῆσ πόλεωσ 

πράττοντεσ, ἅμα δὲ ὑμᾶσ ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀλθκῆ χρὴ λζγειν) τοὺσ τοιοφτουσ μόνουσ <τινὸσ> 

ἀξίουσ νομίηοντασ εἶναι, ὥςτε ὁρῶν ὑμᾶσ ταφτθν τὴν γνϊμθν ἔχοντασ τίσ οὐκ ἂν ἐπαρκείθ 

πράττειν καὶ λζγειν ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ; Ἔτι δὲ τί ἂν τοῖσ τοιοφτοισ ἄχκοιςκε; Οὐ γὰρ ἕτεροι 

περὶ αὐτῶν κριταί εἰςιν, ἀλλ᾽ ὑμεῖσ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α1. Να γράψετε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμία από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωστό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάθος», αν είναι 

λανκαςμζνθ, με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 5) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι 

ςασ γράφοντασ τις λζξεις/φράσεις του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 

5):  

1. Ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι θ εξωτερικι εμφάνιςθ δείχνει και τον 

χαρακτιρα του ανκρϊπου.  

2. Ο Μαντίκεοσ ιςχυρίηεται ότι πολλοί πίςω από τθν κόςμια εμφάνιςθ καταφζρνουν να 

κρφβουν τθν κακότθτα τθσ ψυχισ.  

3. Ο Μαντίκεοσ είναι βζβαιοσ ότι από τθ νεαρι θλικία του κανζνασ δεν κα ενοχλοφνταν 

ςτθ Βουλι.  

4. Ο Μαντίκεοσ δθλϊνει ότι είναι θ πρϊτθ φορά που αναγκάςτθκε να αγορεφςει ενϊπιον 

κοινοφ.  

5. Ο Μαντίκεοσ με τθν αγόρευςι του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ακολουκεί τθν 

πατρογονικι παράδοςθ τθσ εναςχόλθςθσ όλων με τα κοινά.  

Μονάδες 10 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδης, Ἱςτορίαι §§2.40.2-3 



Το κείμενο που ακολουκεί είναι από τον Επιτάφιο λόγο του Περικλι, τον οποίο παρακζτει ο 

Θουκυδίδθσ με αφορμι τθν ταφι των νεκρϊν του πρϊτου ζτουσ του Πελοποννθςιακοφ 

πολζμου. 

 

Οι ίδιοι, εμείσ, φροντίηομε και τισ ιδιωτικζσ μασ υποκζςεισ και τα δθμόςια πράγματα κι ενϊ 

ο κακζνασ μασ φροντίηει τισ δουλειζσ του, τοφτο δεν μασ εμποδίηει να κατζχομε και τα 

πολιτικά. Μόνο εμείσ κεωροφμε πωσ είναι όχι μόνον αδιάφοροσ, αλλά και άχρθςτοσ εκείνοσ 

που δεν ενδιαφζρεται ςτα πολιτικά. Εμείσ οι ίδιοι κρίνομε και αποφαςίηομε για τα ηθτιματά 

μασ και κεωροφμε πωσ ο λόγοσ δεν βλάφτει το ζργο. Αντίκετα, πιςτεφομε πωσ βλαβερό 

είναι το να αποφαςίηει κανείσ χωρίσ να ζχει φωτιςτεί.  

Μτφρ. Άγγ. Βλάχοσ 

 

Β4. Να βρείτε ςτο αρχαίο διδαγμζνο κείμενο που ςασ δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή 

λζξη για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: ευγενήσ, διαίςθηςη, 

ζνδοξοσ, αντίθεςη, ςυγκριτικόσ. 

Μονάδες 10 

 

ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλάτων, Μένων 71e-72a 

(ζκδ. του Burnet, J. Oξφόρδθ: Clarendon Press, 1903, ανατ. 1968) 

Ο Μζνων είναι πλατωνικόσ διάλογοσ ςτον οποίο ο Σωκράτθσ και ο νεαρόσ αριςτοκράτθσ 

Μζνων αναηθτοφν τον οριςμό τθσ αρετισ και αναλφουν το ερϊτθμα αν αυτι είναι διδακτι. 

 

{ΜΕΝ.} Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατεσ, εἰπεῖν. Πρῶτον μζν, εἰ βοφλει ἀνδρὸσ ἀρετήν, 

ῥᾴδιον, ὅτι αὕτθ ἐςτὶν ἀνδρὸσ ἀρετι, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆσ πόλεωσ πράττειν, καὶ πράττοντα 

τοὺσ μὲν φίλουσ εὖ ποιεῖν, τοὺσ δ' ἐχκροὺσ κακῶσ, καὶ αὐτὸν εὐλαβεῖςκαι μθδὲν τοιοῦτον 

πακεῖν. Εἰ δὲ βοφλει γυναικὸσ ἀρετιν, οὐ χαλεπὸν διελκεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ 

οἰκεῖν, ςῴηουςάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατικοον οὖςαν τοῦ ἀνδρόσ. Καὶ ἄλλθ ἐςτὶν παιδὸσ ἀρετι, 

καὶ κθλείασ καὶ ἄρρενοσ, καὶ πρεςβυτζρου ἀνδρόσ, εἰ μὲν βοφλει, ἐλευκζρου, εἰ δὲ βοφλει, 

δοφλου. Καὶ ἄλλαι πάμπολλαι ἀρεταί εἰςιν, ὥςτε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆσ πζρι ὅ,τι ἐςτίν· 

κακ' ἑκάςτθν γὰρ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸσ ἕκαςτον ἔργον ἑκάςτῳ ἡμῶν ἡ ἀρετι 

ἐςτιν, ὡςαφτωσ δὲ οἶμαι, ὦ Σϊκρατεσ, καὶ ἡ κακία.  



{ΣΩ.} Πολλῇ γζ τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆςκαι, ὦ Μζνων, εἰ μίαν ηθτῶν ἀρετὴν ςμῆνόσ τι 

ἀνθφρθκα ἀρετῶν παρὰ ςοὶ κείμενον. 

-------- 

εὐλαβεῖςθαι: εὐλαβζομαι: προςζχω   

διελθεῖν: διζρχομαι: διθγοφμαι με λεπτομζρειεσ    

κατήκοοσ: υπάκουοσ, πεικινιοσ  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Γ1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Εἰ δὲ βοφλει … ὦ Σώκρατεσ, καὶ ἡ 

κακία». 

Μονάδες 20 

Γ4. 

α. Να προςδιορίςετε τθν κφρια ςυντακτικι λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων του 

κειμζνου:   

γυναικόσ:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

τὴν οἰκίαν:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

κατήκοον:  είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

πάμπολλαι:  είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………… 

εὐτυχίᾳ:   είναι ………………………………………………… ςτο …………………………………………. 

κεχρῆςθαι:  είναι ………………………………………………… ςτο ………………………………………… 

(μονάδεσ 6) 

β. Να αναγνωριςτεί το είδοσ των προτάςεων που ακολουκοφν και να επιςθμανκεί το ριμα 

τουσ: «Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατεσ, εἰπεῖν» και «εἰ βοφλει ἀνδρὸσ ἀρετήν». 

                                                                                                                                                 (μονάδεσ 4)  

Μονάδες 10 

 

 

 

 


