
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §§19-21 

Α1. 

1. – Λ: οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεωσ, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδζνα  

2. – Σ: πολλοὶ μὲν γὰρ … κοςμίωσ ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόναςιν  

3. – Λ: τινῶν … ἀχθομζνων μοι, ὅτι νεϊτεροσ ὢν ἐπεχείρηςα λζγειν ἐν τῷ δήμῳ 

4. – Λ: τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάςθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆςαι 

5. – Σ: ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμοφμενοσ, ὅτι οὐδὲν πζπαυνται τὰ τῆσ πόλεωσ 

πράττοντεσ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδησ, Ἱςτορίαι §§2.40.2-3 

Επιςήμανςη: Το ςυγκεκριμζνο παράλλθλο κείμενο (προγενζςτερο του λόγου του 

Μαντίκεου) επιβεβαιϊνει τθν προγονικι παράδοςθ, τθν οποία επικαλείται ο ομιλθτισ, ότι 

δθλαδι ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ θ εναςχόλθςθ με τα κοινά και τθ δθμόςια ηωι παράλλθλα με 

τισ ιδιωτικζσ υποχρεϊςεισ ςυνιςτά το κριτιριο για να χαρακτθριςτεί κάποιοσ ωσ άξιοσ 

πολίτθσ. Το απόςπαςμα από τον «Επιτάφιο λόγο» του Περικλι μπορεί να αξιοποιθκεί για 

εμβάκυνςθ ςτθν ζννοια τθσ προγονικισ παράδοςθσ που αναφζρει ο Μαντίκεοσ. 

Β4.  

γεγόναςιν, ᾐςθόμην, δοκῶ, διατεθῆναι, κριταί 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Μένων 71e-72a  

Ενδεικτικζσ νεοελληνικζσ αποδόςεισ  

Μα δεν είναι δφςκολο, Σωκράτθ να πω. 

Πρϊτα πρϊτα, αν κζλεισ να μιλιςω για τθν 

αρετι του άνδρα, είναι ευκολότερο· γιατί 

τοφτθ είναι θ αρετι του, να είναι ικανόσ να 

διοικεί τθν πόλθ, και, κάνοντασ αυτό να 

ευεργετεί τουσ φίλουσ και να βλάπτει τουσ 

εχκροφσ, και να προςζχει ο ίδιοσ να μθν 

πάκει τίποτε τζτοιο. Αν πάλι κζλεισ τθν 

αρετι τθσ γυναίκασ, δεν είναι δφςκολο να 

αναπτφξω ότι πρζπει αυτι να κυβερνά 

καλά το ςπίτι, ςυντθρϊντασ καλά όςα ζχει 

μζςα και όντασ υπάκουθ ςτον άνδρα. Άλλθ 

Δεν είναι δφςκολο Σωκράτθ, να ςου πω. 

Πρϊτα πρϊτα, αν κζλεισ να μάκεισ για τθν 

αρετι του άνδρα, εφκολο· ςυνίςταται ςτθν 

ικανότθτα ν’ αςχολείται τοφτοσ με τισ 

υποκζςεισ τθσ πόλθσ και κατά τθν αςχολία 

του αυτι να κάνει καλό ςτουσ φίλουσ, να 

τιμωρεί τουσ εχκροφσ και να προςζχει να 

μθν πάκει ο ίδιοσ κάτι άςχθμο. Εφκολο 

είναι να ςου μιλιςω και για τθν αρετι τθσ 

γυναίκασ: Πρζπει να διοικεί καλά το 

νοικοκυριό τθσ, να διατθρεί ό,τι υπάρχει 

μζςα ςε αυτό και να υπακοφει τον άνδρα 



πάλι είναι θ αρετι του παιδιοφ, του 

κοριτςιοφ και του αγοριοφ, και του 

θλικιωμζνου ανκρϊπου, του ελεφκερου, 

του δοφλου. Είναι και άλλεσ πάρα πολλζσ 

αρετζσ, ϊςτε δεν ζχω δυςκολία να πω για 

τθν αρετι τι είναι· γιατί ςε κάκε μια από τισ 

πράξεισ και τισ θλικίεσ, για κάκε ζργο, ςτον 

κακζνα από μασ βρίςκεται θ αρετι· και με 

τον ίδιο τρόπο, νομίηω, Σωκράτθ, και θ 

κακία. Φαίνεται, Μζνων, πωσ πολφ με 

ευνόθςε θ τφχθ, αφοφ μιαν αρετι 

ηθτϊντασ ανακάλυψα ςε ςζνα ολόκλθρο 

ςμινοσ. 

Μτφρ. Β. Ν. Τατάκησ. [1940].   

 

τθσ. Άλλθ πάλι είναι θ αρετι του παιδιοφ, 

αγοριοφ ι κοριτςιοφ, άλλθ πάλι του 

γζροντα, άλλθ, αν κζλεισ του ελεφκερου κι 

άλλθ του δοφλου. Υπάρχουν ακόμα και 

πολλά άλλα είδθ αρετισ, ϊςτε δεν 

δυςκολεφεται να πει κάποιοσ τι είναι 

τοφτθ· θ αρετι δθλαδι του κακενόσ είναι 

ανάλογθ με κάκε πράξθ και θλικία, και 

αλλάηει ςε ςχζςθ με κάκε ζργο. Το ίδιο 

ιςχφει, νομίηω, Σωκράτθ, και για τθν κακία. 

Μου φαίνεται πωσ δοκιμάηω μεγάλθ 

ευτυχία, Μζνων, αν, ηθτϊντασ μία μόνο 

αρετι, βρικα κοντά ςου ςμινοσ ολόκλθρο. 

Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα «Κάκτου». 

1993. 

Γ4.  

α. 

γυναικόσ: είναι ονοματικόσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι κτθτικι) ςτο ἀρετήν.     

τὴν οἰκίαν: είναι ςφςτοιχο αντικείμενο ςτο απαρζμφατο οἰκεῖν.   

κατήκοον: είναι κατθγοροφμενο ςτθν αντωνυμία αὐτὴν [εννοείται τὴν γυναῖκα] (από τθ 

μετοχι οὖςαν). 

πάμπολλαι: είναι (ομοιόπτωτοσ προςδιοριςμόσ) επικετικόσ προςδιοριςμόσ ςτο ἀρεταί.    

εὐτυχίᾳ: είναι αντικείμενο ςτο απαρζμφατο κεχρῆςθαι.   

κεχρῆςθαι: είναι αντικείμενο ςτο ριμα ἔοικα (ειδικό απαρζμφατο).   

β.  

«Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατεσ, εἰπεῖν»: είναι κφρια πρόταςθ με ριμα τθν απρόςωπθ 

ζκφραςθ οὐ χαλεπόν (ἐςτὶν). 

«εἰ βοφλει ἀνδρὸσ ἀρετήν»: είναι δευτερεφουςα (επιρρθματικι) υποκετικι πρόταςθ με 

ριμα το βοφλει. 


