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Ὅτι μέν οὖν πάντ' ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί ταύτης τῆς 
ἀρετῆς σύμβουλον διά τό ἡγεῖσθαι παντί μετεῖναι αὐτῆς, ταῦτα 
λέγω· ὅτι δέ αὐτήν οὐ φύσει ἡγοῦνται εἶναι οὐδ' ἀπό τοῦ 
αὐτομάτου, ἀλλά διδακτόν τε καί ἐξ ἐπιμελείας παραγίγνεσθαι 
ᾧ ἄν παραγίγνηται, τοῦτό σοι μετά τοῦτο πειράσομαι 
ἀποδεῖξαι. Ὅσα γάρ ἡγοῦνται ἀλλήλους κακά ἔχειν ἄνθρωποι 
φύσει ἤ τύχῃ, οὐδείς θυμοῦται οὐδέ νουθετεῖ οὐδέ διδάσκει 
οὐδέ κολάζει τούς ταῦτα ἔχοντας, ἵνα μή τοιούτοι ὦσιν, ἀλλ' 
ἐλεοῦσιν· οἷον τούς αἰσχρούς ἤ σμικρούς ἤ ἀσθενεῖς τίς οὕτως 
ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν; Ταῦτα μέν γάρ οἶμαι 
ἴσασιν ὅτι φύσει τε καί τύχῃ τοῖς ἄνθρώποις γίγνεται, τά καλά 
καί τἀνάντια τούτοις· ὅσα δέ ἐξ ἐπιμελείας καί ἀσκήσεως καί 
διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθά ἀνθρώποις, ἐάν τις ταῦτα μή 
ἔχῃ, ἀλλά τἀναντία τούτων κακά, ἐπί τούτοις που οἵ τε θυμοί 
γίγνονται καί αἱ κολάσεις καί αἱ νουθετήσεις. Ὧν ἔστιν ἕν καί 
ἡ ἀδικία καί ἡ ἀσέβεια καί συλλήβδην πᾶν τό ἐνάντιον τῆς 
πολιτικῆς ἀρετῆς. 
  
1. Να μεταφράσετε το χωρίο: Ὅτι μέν.....ποιεῖν.  

(μονάδες 10) 
2. οὐ φύσει - οὐδ' ἀπό τοῦ αὐτομάτου, ἀλλά διδακτόν τε καί ἐξ 
ἐπιμελείας: Ποιό το νόημα της διάκρισης αυτής; Ποια η σχέση 
της με τη διάκριση φύσης - νόμου των σοφιστών;   

(μονάδες 20) 
3. Nα σχολιάσετε τους τρόπους αγωγής της αθηναϊκής 
πολιτείας που αναφέρονται στο κείμενο και την προσφορά 
τους στο κοινωνικό σύνολο. 

(μονάδες 20) 
4. Να σχηματίσετε δυο ομόρριζα στη νέα ελληνική για καθεμία 
από τις λέξεις: διδακτόν, αἰσχρούς, κολάσεις. 
Να βρείτε στο κείμενο τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις των : 
πείραμα, ιστοριοδίφης, οίηση, θυμηδία.  

(μονάδες 20)

 

 



  
Β. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Πρίν μέν τοίνυν τούτους γνωρίσαι τήν ἄνθρωπον καί μέτ' 
ἐκείνης ἐπιβουλεῦσαι Εὐκτήμονι, οὕτω πολλήν οὐσίαν 
ἐκέκτητο Εὐκτήμων μετά τοῦ υἱέος Φιλοκτήμονος, ὥστε ἅμα τε 
τά μέγιστα ὑμῖν λειτουργεῖνἀμφοτέρους τῶν τε ἀρχαίων μηδέν 
πραθῆναι τῶν τε προσόδων περιποιεῖν, ὥστε ἀεί τι 
προσκτᾶσθαι· ἐπειδή δ' ἐτελεύτησε Φιλοκτήμων, οὕτω διετέθη 
ἡ οὐσία, ὥστε τῶν ἀρχαίων μηδέ τά ἡμίσεα εἶναι λοιπά καί τάς 
προσόδους ἁπάσας ἠφανίσθαι. Καί οὐδέ ταῦτα ἐξήρκεσεν 
αὐτοῖς διαφορῆσαι, ὦ ἄνδρες, ἀλλ' ἐπειδή καί ἐτελεύτησε ὁ 
Εὐκτήμων, εἰς τοῦτο ἦλθον τόλμης ὥστ' ἐκείνου κειμένου ἔνδον 
τούς μέν οἰκέτας ἐφύλαττον, ὅπως μηδείς ἐξαγγείλειε μήτε ταῖν 
θυγατέροιν μήτε τῇ γυναικί αὐτοῦ μήτε τῶν οἰκείων μηδενί, τά 
τε χρήματα ἔνδοθεν ἐξεφορήσαντο μετά τῆς ἀνθρώπου εἰς τήν 
ὁμότοιχον οἰκείαν, ἥν ᾤκει μεμισθωμένος εἷς τούτων, 
Ἀντίδωρος ἐκεῖνος. 
 (ΙΣΑΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΜΟΝΟΣ ΚΛΗΡΟΥ 38-39)  
πιπράσκομαι = πουλιέμαι. 
τῶν τε προσόδων περιποιεῖν = αποταμιεύω μέρος από τα 
έσοδα. 
∆ιαφορω = λεηλατώ 
Εκφορουμαι = βγάζω έξω 
  
1. Να μεταφράσετε το κείμενο.    

(μονάδες 20) 
  

  
2. α) τοῦ υἱέος, τά ἡμίσεα, τῇ γυναικί:  Να κλιθούν σε ενικό και 
πληθυντικό.  

   
(μονάδες 3) 

  
β) προσκτᾶσθαι, ᾤκει: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο 
β΄ ενικό ενεστώτα και να κλιθεί ο παρατατικός. 

   
(μονάδες 3) 

γ) ἦλθον, διετέθη: Να αντικατασταθούν χρονικά και να γραφεί 
το β ενικό προστακτικής ολων των χρόνων . 

   
(μονάδες 4) 

  
3. α) Να χαρακτηριστούν συντακτικά τα απαρέμφατα και να 
γραφεί το υποκείμενο τους. 



  
(μονάδες 5) 

  
 β) Να δικαιολογηθεί η δευτερεύουσα του ὅπως και να 
αναλυθεί η μετοχή κειμένου     

  
(μονάδες 5) 

  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙA 

  

  

  

  


