
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 
 

ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ Α 
Οἷνλ θαὶ θνβεζῆλαη θαὶ ζαξξῆζαη θαὶ ἐπηζπκῆζαη θαὶ ὀξγηζζῆλαη θαὶ ἐιεῆζαη 
θαὶ ὃισο ἡζζῆλαη θαὶ ιππεζῆλαη ἒζηη θαὶ κᾶιινλ θαὶ ἧηηνλ, θαὶ ἀκθόηεξα νὐθ 
εὖ. ηὸ δ’ ὃηε δεῖ θαὶ ἐθ’ νἷο θαὶ πξὸο νὗο θαί νὗ  ἓλεθα θαὶ ὡο δεῖ, κέζνλ ηε θαὶ 
ἂξηζηνλ, ὃπεξ ἐζηί ηῆο ἀξεηῆο. Ὁκνίσο δὲ θαὶ πεξὶ ηὰο πξάμεηο ἒζηηλ ὑπεξβνιή 
θαὶ ἒιιεηςηο θαὶ ηὸ κέζνλ. Ἡ δ’ ἀξεηὴ πεξὶ πάζε θαὶ πξάμεηο ἐζηίλ, ἐλ νἷο ἡ κὲλ 
ὑπεξβνιή ἁκαξηάλεηαη θαὶ ςέγεηαη θαὶ ἡ ἒιιεηςηο, ηὸ δὲ κέζνλ ἐπαηλεῖηαη θαὶ 
θαηνξζνῦηαη. ηαῦηα δ’ ἂκθσ ηῆο ἀξεηῆο. Μεζόηεο ηηο ἂξα ἐζηίλ ἡ ἀξεηή, 
ζηνραζηηθή γε νὖζα ηνῦ κέζνπ.  
 
ΚΔΙΜΔΝΟ Β 
Ἒηη ηὸ κὲλ ἁκαξηάλεηλ πνιιαρῶο ἒζηηλ (ηὸ γὰξ θαθόλ ηνῦ ἀπείξνπ, ὡο νἱ 
Ππζαγόξεηνη εἲθαδνλ, ηὸ δ’ ἀγαζόλ ηνῦ πεπεξαζκέλνπ), ηὸ δὲ θαηνξζνῦλ 
κνλαρῶο (δηό θαὶ ηὸ κὲλ ῥάδηνλ ηὸ δὲ ραιεπόλ,  ῥάδηνλ κὲλ ηὸ ἀπνηπρεῖλ ηνῦ 
ζθνπνῦ, ραιεπόλ δὲ ηὸ ἐπηηπρεῖλ). θαὶ δηὰ ηαῦη’ νὖλ ηῆο κὲλ θαθίαο ἡ 
ὑπεξβνιή θαὶ ἡ ἒιιεηςηο, ηῆο δ’ ἀξεηῆο ἡ κεζόηεο . ἐζζινὶ κὲλ γὰξ ἁπιῶο, 
παληνδαπῶο δὲ θαθνί. 
Ἒζηηλ ἂξα ἡ ἀξεηὴ ἓμηο πξναηξεηηθή, ἐλ κεζόηεηη νὖζα ηῇ πξὸο ἡκᾶο, 
ὡξηζκέλε ιόγῳ θαὶ ᾧ ἂλ ὁ θξόληκνο ὁξίζεηελ. Μεζόηεο δὲ δύν θαθηῶλ, ηῆο 
κὲλ θαζ’ ὑπεξβνιήλ ηῆο δὲ θαη’ ἒιιεηςηλ. θαὶ ἒηη ηῷ ηὰο κὲλ ἐιιείπεηλ ηὰο δ’ 
ὑπεξβάιιεηλ ηνῦ δένληνο ἒλ ηε ηνῖο πάζεζη θαὶ ἐλ ηαῖο πξάμεζη, ηὴλ δ’ ἀξεηὴλ 
ηὸ κέζνλ θαὶ εὑξίζθεηλ θαὶ αἱξεῖζζαη. 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 

1)Να κεηαθξάζεηε ην πξώην απόζπαζκα πνπ ζαο δίλεηαη ζηε λέα ειιεληθή. 
                                   
2)Πνηα ζηνηρεία ηνπ 1νπ θεηκέλνπ δίλνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αξεηήο;
   
3)Πνην είλαη ην πξνζερέο γέλνο ηεο αξεηήο θαη πνηα ε εηδνπνηόο ηεο δηαθνξά 
όπσο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νξηζκό ηεο; (θείκελν Β)    
                                    
4)Γηα πνην ιόγν ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη ζηνλ νξηζκό ηνπ γηα ηελ αξεηή ηηο 
ιέμεηο “ὡριζμένη λόγῳ”;       
 
5)Πνηα γλώκε δηαηύπσζε ν Αξηζηνηέιεο γηα ηελ Αζήλα θαη ηνπο Αζελαίνπο; 
          
6)α)Να εληνπίζεηε ζην 1ν θείκελν ηα αληώλπκα ησλ ηύπσλ : λσπηθῆναι, 
ἧηηον, ἒλλειυις, ἁμαρηάνεηαι, ἐπαινεῖηαι.   
   β)Να εληνπίζεηε ιέμεηο ηνπ 2νπ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ εηπκνινγηθή ζπγγέλεηα 
κε ηηο παξαθάησ (κηα ιέμε γηα θάζε κία πνπ ζαο δίλεηαη) :  
- αρμός,ζσμπέραζμα, βαλβίδα, ζτέδιο, λιπόζαρκος -    
 



ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
 

Ἡκεῖο δὲ ὑκῶλ δεόκεζα κὲλ νὐδέλ, ιέγνκελ δ’ ὑκῖλ, εἰ κήηε ἐθ ηῶλ εἰθόησλ 
κήηε ἐθ ηῶλ καξηπξνπκέλσλ νὗηνο λῦλ ἐιέγρεηαη, νὐθ ἒζηηλ ἒηη ηῶλ 
δησθνκέλσλ ἒιεγρνο νὐδείο. αθῆ κὲλ γὰξ ηὸλ ζάλαηνλ γηγλώζθνληεο, 
θαλεξῶο δὲ ηὰ ἲρλε ηῆο ὑπνςίαο εἰο ηνῦηνλ θέξνληα, πηζηῶο δὲ ηνῦ 
ἀθνινύζνπ καξηπξνῦληνο, πῶο ἂλ δηθαίσο ἀπνιύνηηε αὐηόλ; ἀδίθσο δ’ 
ἀπνιπνκέλνπ ηνύηνπ ὑθ’ ὑκῶλ, ἡκῖλ κὲλ πξνζηξόπαηνο ὁ ἀπνζαλώλ νὐθ 
ἒζηαη, ὑκῖλ δὲ ἐλζύκηνο γελήζεηαη. Σαῦηα νὖλ εἰδόηεο βνεζεῖηε κὲλ ηῷ 
ἀπνζαλόληη, ηηκσξεῖζζε δὲ ηὸλ ἀπνθηείλαληα, ἁγλεύεηε δὲ ηὴλ πόιηλ. Σξία γὰξ 
ἀγαζὰ πξάμεηε. ἐιάζζνπο κὲλ ηνὺο ἐπηβνπιεύνληαο θαηαζηήζεηε, πιείνπο δὲ 
ηνὺο ηὴλ εὐζέβεηαλ ἐπηηεδεύνληαο, ἀπνιύζεζζε δ’ αὐηνί ηῆο ὑπέξ ηνύηνπ 
κηαξίαο. 
      ΑΝΣΙΦΩΝΣΟ ΣΕΣΡΑΛΟΓΙΑ Α΄, 9-11 

 
ΛΔΞΙΛΟΓΙΟ 

ἐλέγτομαι : θαηεγνξνύκαη, αλαθξίλνκαη 
ἒλεγτος : αλάθξηζε, απόδεημε ελνρήο 
ἀκόλοσθος : ππεξέηεο, δνύινο 
ἀπολύφ : αζσώλσ 
προζηρόπαιος (εδώ) : ε ςπρή ηνπ λεθξνύ πνπ θαηαδηώθεη ηνλ ερζξό 
δεηώληαο εθδίθεζε 
ἐνθύμιος : ςπρηθή αλεζπρία, ην βάξνο ηεο ςπρήο 
ἁγνεύφ : εμαγλίδσ, θαζαξίδσ 
ἐπιηηδεύφ : δηαπξάηησ, θξνληίδσ, επηδηώθσ 
μιαρία : θηελσδία, αρξεηόηεηα 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 
1)Να κεηαθξαζηεί ην θείκελν.      
 
2)“ζαθῆ, θέρονηα, ἡμῖν, ηῷ ἀποθανόνηι, πλείοσς” : Να ραξαθηεξηζηνύλ 
ζπληαθηηθά νη όξνη.        
 
3)α) Να ραξαθηεξηζηεί ν ππνζεηηθόο ιόγνο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ηξαπεί ζην 
είδνο ηνπ πξνζδνθσκέλνπ.       
    β) γιγνώζκονηες, ἀδίκφς ἀπολσομένοσ : Να γίλεη αλαιπζε ησλ 
κεηνρώλ θαη λα ραξαθηεξηζηνύλ νη ιαλζάλνληεο ππνζεηηθνί ιόγνη.  
           
   4)Να γξάςεηε ηνπο δεηνύκελνπο ηύπνπο γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ 
ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ :  
-δεόμεθα : ην β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ 
ζηελ ίδηα θσλή. 
-οὗηος : ηελ νλνκαζηηθή ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο 
-ἐλέγτεηαι : ην β΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηνπ ππεξζπληειίθνπ 
-ζαθῆ : ηελ ίδηα πηώζε, ζην ίδην γέλνο, ζηνλ άιιν αξηζκό 
-γιγνώζκονηες :ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ηνπ  
ανξίζηνπ β΄ 



-εἰδόηες : ηελ αηηηαηηθή ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ ζην ζειπθό γέλνο 
-ηῷ ἀποθανόνηι : ηελ ίδηα πηώζε, ζην νπδέηεξν γέλνο ηνπ άιινπ αξηζκνύ 
-ηιμφρεῖζθε : ην ίδην πξόζσπν, ζηελ ίδηα έγθιηζε θαη ρξόλν ηεο ελεξγεηηθήο 
θσλήο 
-καηαζηήζεηε : ην γ΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ ελεζηώηα 
ζηελ ίδηα θσλή. 
-πλείοσς : ηνπο άιινπο βαζκνύο  
          
 
Δπιμέλεια: Παγούνης άκης, Παηζιάς Βαζίλης, Κφηίηζα Καηερίνα, 
Μφσζιάδοσ Ιφάννα, Ποργιαλίδοσ Ναηάζα 


