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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Ισοκράτους Προς Δημόνικον 13-15 

 

Ο προς Δημόνικον λόγος του Ισοκράτη, μολονότι αμφισβητείται η πατρότητά του, είναι από τους 

πιο διάσημους παραινετικούς λόγους του μεγάλου αρχαίου ρήτορα. Στο λόγο αυτό, που αποτελεί 

επιστολή προς το γιο ενός καλού φίλου του Ισοκράτη, ο ρήτορας έχει την ευκαιρία  να δώσει στο 

νεαρό Δημόνικο πολλές, χρήσιμες και ενδιαφέρουσες συμβουλές. 

 

πρῶτον μὲν οὖν εὐσέβει τὰ πρὸς τοὺς θεούς, μὴ μόνον θύων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένων· 

ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῆς τῶν χρημάτων εὐπορίας σημεῖον, τοῦτο δὲ τῆς τῶν τρόπων καλοκαγαθίας 

τεκμήριον. τίμα τὸ δαιμόνιον ἀεὶ μέν, μάλιστα δὲ μετὰ τῆς πόλεως· οὕτω γὰρ δόξεις ἅμα τε τοῖς 

θεοῖς θύειν καὶ τοῖς νόμοις ἐμμένειν. τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἂν εὔξαιο περὶ 

σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας. ἄσκει τῶν περὶ τὸ σῶμα γυμνασίων μὴ τὰ πρὸς τὴν 

ῥώμην ἀλλὰ τὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν· τούτου δ᾽ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι πονεῖν 

δυνάμενος. μήτε γέλωτα προπετῆ στέργε, μήτε λόγον μετὰ θράσους ἀποδέχου· τὸ μὲν γὰρ 

ἀνόητον, τὸ δὲ μανικόν. 

Λεξιλόγιο 

 

- γέλωτα προπετῆ : γέλιο αναιδές 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. α) Να μεταφράσετε το κείμενο στα Νέα Ελληνικά. 

  

 Μονάδες 10 

 

      β)Ποιες συμβουλές δίνει ο Ισοκράτης στο νεαρό Δημόνικο σχετικά με τους θεούς , αλλά   

           και με τους γονείς; 

     

Μονάδες 10 

 

Γ2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο :  

 

ἐμμένων : ίδιος τύπος στο μέλλοντα της ίδια φωνής 

γίγνου: απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

εὔξαιο : ίδιο πρόσωπο στην οριστική του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής 

ἄσκει : ά ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή 

ἀποδέχου : γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου ίδιας φωνής  

τῶν χρημάτων : δοτική πληθυντικού 

τοῦτο : αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος 

τῆς πόλεως : κλητική ενικού 

σεαυτὸν : ίδια πτώση στον πληθυντικό στον ίδιο αριθμό 

τοὺς παῖδας: γενική πληθυντικού 

 

          Μονάδες 10 

 

Γ3 α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις λέξεις:  

 

τοῖς ὅρκοις, τῆς εὐπορίας, θύειν, τοιοῦτος, δυνάμενος 

        

 Μονάδες 5 

 

β) Να βρείτε την υπόθεση , την απόδοση, το είδος του υποθετικού λόγου και κατόπιν να τον 

τρέψετε στο αντίθετο του πραγματικού:  

 

τούτου δ᾽ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι πονεῖν δυνάμενος. 

  

Μονάδες 3 

 

γ) «τίμα τὸ δαιμόνιον ἀεὶ»: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

                                                                                                                                                     Μονάδες 2 


