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ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτων, Μενέξενος,  247 a - 247 c.  

 

 

ὧν ἕνεκα καὶ πρῶτον καὶ ὕστατον καὶ διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως 

προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν ὅπως μάλιστα μὲν ὑπερβαλεῖσθε καὶ ἡμᾶς καὶ 

τοὺς πρόσθεν εὐκλείᾳ: εἰ δὲ μή, ἴστε ὡς ἡμῖν, ἂν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς 

ἀρετῇ, ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δὲ ἧττα, ἐὰν ἡττώμεθα, εὐδαιμονίαν. 

μάλιστα δ᾽ ἂν νικῴμεθα καὶ ὑμεῖς νικῴητε, εἰ παρασκευάσαισθε τῇ τῶν 

προγόνων δόξῃ μὴ καταχρησόμενοι μηδ᾽ ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες 

ὅτι ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ εἶναι οὐκ ἔστιν αἴσχιον οὐδὲν ἢ παρέχειν ἑαυτὸν 

τιμώμενον μὴ δι᾽ ἑαυτὸν ἀλλὰ διὰ δόξαν προγόνων. εἶναι μὲν γὰρ τιμὰς 

γονέων ἐκγόνοις καλὸς θησαυρὸς καὶ μεγαλοπρεπής: χρῆσθαι δὲ καὶ 

χρημάτων καὶ τιμῶν θησαυρῷ, καὶ μὴ τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναι, 

αἰσχρὸν καὶ ἄνανδρον, ἀπορίᾳ ἰδίων αὑτοῦ κτημάτων τε καὶ εὐδοξιῶν. 

καὶ ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φίλοι παρὰ φίλους ἡμᾶς ἀφίξεσθε, ὅταν 

ὑμᾶς ἡ προσήκουσα μοῖρα κομίσῃ: ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ 

κακισθέντας οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται. 

 

 

πάντως: οπωσδήποτε 

καταχρῶμαι + δοτ: μεταχειρίζομαι με υπερβολή, κάνω κακή χρήση 

εὐδοξία: καλή φήμη, δόξα, τιμή 

ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε: εάν εφαρμόσετε αυτά στη ζωή σας 

κακίζομαι: φέρομαι ως δειλός. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο. 

                                                                                                Μονάδες 20 
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Γ. 2. α. αἴσχιον: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του άλλου αριθμού από αυτόν που ο 

τύπος βρίσκεται. 

Μονάδες 2,5 

 

Γ. 2. β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους παρακάτω πίνακες, στα κενά των 

οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (το επίθετο στην πτώση, αριθμό 

και γένος που βρίσκεται).   

 

Επίρρημα 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

εὐμενῶς   

 

Επίθετο 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

καλὸς   

 

Μονάδες 2,5 

 

Γ. 2. γ. γνόντες: Να γράψετε το γ΄ πρόσωπο του ενικού και πληθυντικού αριθμού, 

στον αόριστο β΄ και παθητικό αόριστο. 

παραδιδόναι: Να γράψετε την προστακτική του ίδιου χρόνου και του αορίστου β΄.  

τιμώμενον: Να γράψετε την οριστική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής, στην 

οποία βρίσκεται ο ρηματικός τύπος.  

 

Μονάδες 5 

 

Γ. 3. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

ὧν ἕνεκα, γνόντες, προγόνων, τοῖς ἐκγόνοις, ἡ προσήκουσα.  

 

Μονάδες 5 
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Γ. 3. β. «καὶ ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε ... οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται». 

Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τους υποθετικούς λόγους. 

Μονάδες 5 

 

 

Κούζας Ιωάννης  

 

 

 


