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ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτων, Μενέξενος 240 c - 240 e. 

  

τούτων δὲ τῶν μὲν πραχθέντων, τῶν δ᾽ ἐπιχειρουμένων οὔτ᾽ Ἐρετριεῦσιν 

ἐβοήθησεν Ἑλλήνων οὐδεὶς οὔτε Ἀθηναίοις πλὴν Λακεδαιμονίων οὗτοι 

δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς μάχης ἀφίκοντο οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμένοι, 

ἀγαπῶντες τὴν [240d] ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν, ἡσυχίαν ἦγον. ἐν τούτῳ 

δὴ ἄν τις γενόμενος γνοίη οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες τὴν ἀρετὴν οἱ 

Μαραθῶνι δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων δύναμιν καὶ κολασάμενοι τὴν 

ὑπερηφανίαν ὅλης τῆς Ἀσίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν 

βαρβάρων, ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι ὅτι οὐκ 

ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆθος καὶ πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ 

ὑπείκει. ἐγὼ μὲν οὖν ἐκείνους [240e] τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν 

σωμάτων τῶν ἡμετέρων πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τε 

ἡμετέρας καὶ συμπάντων τῶν ἐν τῇδε τῇ ἠπείρῳ: εἰς ἐκεῖνο γὰρ τὸ ἔργον 

ἀποβλέψαντες καὶ τὰς ὑστέρας μάχας ἐτόλμησαν διακινδυνεύειν οἱ 

Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι γενόμενοι. 

  

ἐκπλήττομαι = τρομοκρατούμαι 

  

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

  

 Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο 

                                                                                               Μονάδες 20  

  

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

οποίων θα συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται (το επίθετο και η αντωνυμία να 

γραφούν στον αριθμό και στο γένος που το καθένα βρίσκεται). 
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Επίθετο 

  Γενική Δοτική Αιτιατική 

πάντες       

  

Αντωνυμία 

  Γενική Δοτική Αιτιατική 

τῇδε       

    

                                                                                              Μονάδες 5 

 Γ. 2. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται. 

  

στήσαντες: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής και προστακτικής του αορίστου β΄ 

στη φωνή που βρίσκεται ο τύπος 

  

ἀγαπῶντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρατατικού και το δεύτερο ενικό 

πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα. 

  

φημί: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής και ευκτικής του 

ενεστώτα.  

                                                                                  

Μονάδες 5 

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

 γενόμενος, τῆς Ἀσίας, πᾶν, εἶναι, 

ἀρετῇ.                                                                                                

Μονάδες 5 

 Γ. 3. β. «ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι ὅτι οὐκ ἄμαχος εἴη ἡ 

Περσῶν δύναμις» 

 Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση του χωρίου αυτού, να δηλώσετε το είδος της 

και να προσδιορίσετε το συντακτικό της ρόλο. 

                                                                                                Μονάδες 3 

 Γ. 3. γ. Στην παραπάνω πρόταση να μεταφέρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. 
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                                                                                                 Μονάδες 2 

  

Κούζας Ιωάννης 

 


