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ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

A. KEIMENO 
     Γηηηῆο δή ηῆο ἀξεηῆο νὒζεο, ηῆο κέλ δηαλνεηηθῆο ηῆο δέ ήζηθῆο, ἡ κέλ 
δηαλνεηηθή ηό πιεῖνλ ἐθ δηδαζθαιίαο ἒρεη θαί ηήλ γέλεζηλ θαί ηήλ αὒμεζηλ, 
δηόπεξ ἐκπεηξίαο δεῖηαη θαί ρξόλνπ, ἡ δ’ ἠζηθή ἐμ ἒζνπο πεξηγίλεηαη, ὃζελ θαί 
ηνὒλνκα ἒζρεθε κηθξόλ παξεθθιῖλνλ ἀπό ηνῦ ἒζλνπο. Ἐμ νὗ θαί δῆινλ ὃηη 
νὐδεκία ηῶλ ἠζηθῶλ ἀξεηῶλ θύζεη ἡκῖλ ἐγγίλεηαη. νὐζέλ γάξ ηῶλ θύζεη ὂλησλ 
ἂιισο ἐζίδεηαη, νἷνλ ὁ ιίζνο θύζεη θάησ θεξόκελνο νὐθ ἂλ ἐζηζζείε ἂλσ 
θέξεζζαη, νὐδ΄ ἂλ κπξηάθηο αὐηόλ ἐζίδῃ ηηο ἂλσ ῥηπηῶλ, νὐδέ ηό πῦξ θάησ, 
νὐδ΄ ἂιιν νὐδέλ ηῶλ ἂιισο πεθπθόησλ ἂιισο ἂλ ἐζηζζείε. Οὒη΄ ἂξα θύζεη 
νὓηε παξά θύζηλ ἐγγίλνληαη αἱ ἀξεηαί, ἀιιά πεθπθόζη κέλ ἡκῖλ δέμαζζαη 
αὐηάο, ηειεηνπκέλνηο δέ δηά ηνῦ ἒζνπο.  
    Ἒπεηη’ , ἒθε, ἀδηθήζνκελ αὐηνύο, θαί πνηήζνκελ ρεῖξνλ δῆλ, δπλαηόλ αὐηνῖο 
ὂλ ἂκεηλνλ; Ἐπειάζνπ , ἦλ δ’ ἐγώ, πάιηλ, ὦ θίιε, ὃηη λόκῳ νὐ ηνῦην κέιεη, 
ὃπσο ἓλ ηη γέλνο ἐλ πόιεη δηαθεξόλησο εὖ πξάμεη, ἀιι’ ἐλ ὃιῃ ηῆ πόιεη ηνῦην 
κεραλᾶηαη ἐγγελέζζαη, ζπλαξκόηησλ ηνύο πνιίηαο πεηζνῖ ηε θαί ἀλάγθῃ, πνηῶλ 
κεηαδηδόλαη ἀιιήινηο ηῆο ὠθειίαο ἣλ ἂλ ἓθαζηνη ηό θνηλόλ δπλαηνί ὦζηλ 
ὠθειεῖλ θαί αὐηόο ἐκπνηῶλ ηνηνύηνπο ἂλδξαο ἐλ ηῆ πόιεη, νὐρ ἳλα ἀθηῆ 
ηξέπεζζαη ὃπῃ ἓθαζηνο βνύιεηαη, ἀιι’ ἳλα θαηαρξῆηαη αὐηόο αὐηνῖο ἐπί ηνλ 
ζύλδεζκνλ ηῆο πόιεσο.κ Ἀιεζῆ, ἒθε. ἐπειαζόκελ γάξ. Σθέςαη ηνίλπλ, εἶπνλ, 
ὦ Γιαύθσλ, ὃηη νὐδ’ ἀδηθήζνκελ ηνύο παξ’ ἡκῖλ θηινζόθνπο γηγλνκέλνπο, 
ἀιιά δίθαηα πξόο αὐηνύο ἐξνῦκελ, πξνζαλαγθάδνληεο ηῶλ ἂιισλ 
ἐπηκειεῖζζαί ηε θαί θπιάηηεηλ. 
 

Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
1) Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα  «Γηηηῆο δή … ηνῦ ἒζνπο».        
2) Ἐμ νὗ θαί δῆινλ ὃηη νὐδεκία ηῶλ ἠζηθῶλ ἀξεηῶλ θύζεη ἡκῖλ ἐγγίλεηαη: 
Να αλαπηύμεηε ηνλ ζπιινγηζκό κε ηνλ νπνίν ν Αξηζηνηέιεο νδεγήζεθε ζ’ 
απηό ην ζπκπέξαζκα θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε γηα ηελ αξεηή 
κε ηελ αξηζηνθξαηηθή δηδαζθαιία πάλσ ζην ίδην ζέκα.    
3) Βαζηδόκελνη ζηε δεύηεξε παξάγξαθν λα απαληήζεηε ζηα εμήο ζέκαηα:  
   i)Πνηα είλαη ε απάληεζε ηνπ ωθξάηε ζηελ έλζηαζε ηνπ Γιαύθωλα;        

Πσο θξίλεηε ηελ άπνςε ηνπ Σσθξάηε; 
      ii)Να ζπλδέζεηε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν κε ην γεληθό ζέκα ηεο πιαησληθήο     

«Πνιηηείαο».                                   
4) α) Πνηα έξγα ζπλέγξαςε ν Αξηζηνηέιεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεύηεξεο 
δηακνλήο ηνπ ζηελ Αζήλα;        
    β)Να αληηζηνηρίζεηε ηα γξάκκαηα ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο ζσζηνύο αξηζκνύο 
ηεο ζηήιεο Β, ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο γηα ηε δηθαηνζύλε πνπ εθθξάδνληαη ζηελ 
αξρή ηνπ δηαιόγνπ «Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα. Έλα ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α 
πεξηζζεύεη. 
 
 Α    Β 
α. Γιαύθσλ      1. Γηθαηνζύλε είλαη λα θάλεη θάπνηνο απηό γηα ην                                                                  
β. Κέθαινο                               νπνίν είλαη πιαζκέλνο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο. 
γ. Σσθξάηεο     2. Γηθαηνζύλε είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξνύ. 



δ. Πνιέκαξρνο   3. Γηθαηνζύλε είλαη λα απνδίδεηο ηα ίζα, θαιό ζηνλ  
ε. Θξαζύκαρνο      θίιν, θαθό ζηνλ ερζξό. 
     4. Γηθαηνζύλε είλαη ε εληηκόηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο. 
          
5) ηειεηνπκέλνηο, πεθπθόζη, δέμαζζαη, θεξόκελνο, ἒζρεθε : Να γξάςεηε 
από δύν παξάγσγα, ζηελ αξραία ή ηε λέα ειιεληθή γιώζζα, απιά ή ζύλζεηα, 
γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, πνπ ην έλα ζα είλαη νπζηαζηηθό θαη ην 
άιιν επίζεην.      
 
 

ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

A. KEIMENO 
Ἡ κέλ ἐθθιεζία πεξί παξαζθεπῆο ηῆο ἡκεηέξαο ἣδε μπλειέγε, θαζ’ ὃ ηη ρξή ἐο 
Σηθειίαλ ἐθπιεῖλ. ἐκνί κέληνη δνθεῖ θαί πεξί αὐηνῦ ηνύηνπ ἒηη ρξῆλαη 
ζθέςαζζαη, εἰ θαί ἂκεηλόλ ἐζηηλ ἐθπέκπεηλ ηάο λαῦο, θαί κή νὓησο βξαρείᾳ 
βνπιῆ πεξί κεγάισλ πξαγκάησλ ἀλδξάζηλ ἀιινθύινηο πεηζνκέλνπο πόιεκνλ 
νὐ πξνζήθνληα αἲξεζζαη. Καίηνη ἒγσγε θαί ηηκῶκαη ἐθ ηνῦ ηνηνύηνπ θαί ἧζζνλ 
ἑηέξσλ πεξί ηῶ ἐκαπηνῦ ζώκαηη ὀξξσδῶ, λνκίδσλ ὁκνίσο ἀγαζόλ πνιίηελ 
εἶλαη ὃο ἂλ θαί ηνῦ ζώκαηόο ηη θαί ηῆο νὐζίαο πξνλνῆηαη. κάιηζηα γάξ ἂλ ὁ 
ηνηνῦηνο θαί ηά ηῆο πόιεσο δη’ ἑαπηόλ βνύινηην ὀξζνῦζζαη. Ὃκσο δέ νὒηε ἐλ 
ηῶ πξόηεξνλ ρξόλῳ δηά ηό πξνηηκᾶζζαη εἶπνλ παξά γλώκελ νὒηε λῦλ ἀιι’ ἢ 
ἃλ γηγλώζθσ βέιηηζηα ἐξῶ. 
                  ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ,9 
 

Β. ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 
αἲξνκαη πόιεκνλ =αλαιακβάλσ πόιεκν 
ὀξξσδῶ= θνβάκαη 
ἃλ= ἃ ἂλ (θξάζε) 
 
Γ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
1)Να κεηαθξαζηεί ην θείκελν.        
2)Να ραξαθηεξηζηνύλ ζπληαθηηθά νη ιέμεηο : ρξῆλαη, βέιηηζηα, ἀλδξάζηλ, 
ἑηέξωλ, ηνῦ ζώκαηνο                              
3)α) “λνκίδωλ”: Να ραξαθηεξηζηεί ε κεηνρή θαη λα αλαιπζεί ζηελ αληίζηνηρε 
πξόηαζε.          
   β) “ὃο ἂλ θαί ηνῦ ζώκαηόο ηη θαί ηῆο νὐζίαο πξνλνῆηαη” Να 
αλαγλσξηζηεί πιήξσο ζπληαθηηθά ε πξόηαζε θαη λα ραξαθηεξηζηεί ν 
ιαλζάλσλ ππνζεηηθόο ιόγνο.                          
4)Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο 
ηνπ θεηκέλνπ : 
ὃ ηη : ηε δνηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο  
βξαρείᾳ : ηελ αηηηαηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο. 
πνιίηελ : ηελ θιεηηθή ηνπ εληθνύ αξηζκνύ. 
βέιηηζηα : ην ζεηηθό αξηζκό 
λνκίδωλ : ηε δνηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην νπδέηεξν γέλνο. 
γηγλώζθω : ην ηξίην πιεζπληηθό πξόζσπν ηνπ ανξίζηνπ β΄ ζηελ ίδηα έγθιηζε 
θαη ζηελ ίδηα θσλή. 
ἐθπιεῖλ : ην δεύηεξν εληθό πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ ελεζηώηα ζηελ 
ίδηα θσλή. 



εἶπνλ : ην ηξίην εληθό πξόζσπν ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ, ζηελ ίδηα έγθιηζε θαη ζηελ 
ίδηα θσλή, ζύλζεην κε ηελ πξόζεζε “πξό”. 
μπλειέγε : ην δεύηεξν εληθό πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ 
ζηελ ίδηα θσλή. 
βνύινηην : ην δεύηεξν εληθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ ελεζηώηα ζηελ ίδηα 
θσλή.          
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