
 

Ἔλζα δὴ πᾶο παληὶ ζπκνῦηαη θαὶ λνπζεηεῖ, δῆινλ ὅηη ὡο ἐμ ἐπηκειείαο θαὶ καζήζεσο 

θηεηῆο νὔζεο. Εἰ γὰξ ἐζέιεηο ἐλλνῆζαη ηὸ θνιάδεηλ, ὦ Σώθξαηεο, ηνὺο ἀδηθνῦληαο ηί πνηε 

δύλαηαη, αὐηό ζε δηδάμεη ὅηη νἵ γε ἄλζξσπνη γνῦληαη παξαζθεπαζηὸλ εἶλαη ἀξεηήλ. 

νὐδεὶο γὰξ θνιάδεη ηνὺο ἀδηθνῦληαο πξὸο ηνύηῳ ηὸλ λνῦλ ἔρσλ θαὶ ηνύηνπ ἕλεθα, ὅηη 

δίθεζελ, ὅζηηο κὴ ὥζπεξ ζεξίνλ ἀινγίζησο ηηκσξεῖηαη· ὁ δὲ κεηὰ ιόγνπ ἐπηρεηξῶλ 

θνιάδεηλ νὐ ηνῦ παξειειπζόληνο ἔλεθα ἀδηθήκαηνο ηηκσξεῖηαη –νὐ γὰξ ἄλ ηὸ γε 

πξαρζὲλ ἀγέλεηνλ ζείε- ἀιιὰ ηνῦ κέιινληνο ράξηλ, ἵλα κὴ αὖζηο ἀδηθήζῃ κήηε αὐηὸο 

νὗηνο κὴηε ἄιινο ὁ ηνῦηνλ ἰδὼλ θνιαζζέληα. Καὶ ηνηαύηελ δηάλνηαλ ἔρσλ δηαλνεῖηαη 

παηδεπηήλ εἶλαη ἀξεηήλ· ἀπνηξνπῆο γνῦλ ἕλεθα θνιάδεη. Ταύηελ νὖλ ηαὴλ δόμαλ πάληεο 

ἔρνπζηλ ὅζνηπεξ ηηκσξνῦληαη θαὶ ἰδίᾳ θαὶ δεκνζίᾳ. Τηκσξνῦληαη δὲ θαὶ θνιάδνληαη νἵ ηε 

ἄιινη ἄλζξσπνη νὕο ἄλ νἴσληα ἀδηθεῖλ, θαὶ νὐρ ἥθηζηα Ἀζελαῖνη νἱ ζνὶ πνιῖηαη· ὥζηε 

θαηὰ ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ θαὶ Ἀζελαῖνη εἰζη ηῶλ γνπκέλσλ παξαζθεπαζηὸλ εἶλαη θαὶ 

δηδαθηὸλ ἀξεηήλ. Ὡο κὲλ νὖλ εἰθόησο ἀπνδέρνληαη νἱ ζνὶ πνιῖηαη θαὶ ραιθέσο θαὶ 

ζθπηνηόκνπ ζπκβνπιεύνληνο ηὰ πνιηηηθά, θαὶ ὅηη δηδαθηὸλ θαὶ παξαζθεπαζηὸλ γνῦληαη 

ἀξεηήλ, ἀπνδέδεηθηαί ζνη, ὦ Σώθξαηεο, ἱθαλῶο, ὧο γὲ κνη θαίλεηαη.  
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ζπλδπάδεηαη ε απνλνκή δηθαηνζύλεο κε ην επηρείξεκα ηνπ Πξσηαγόξα όηη ε αξεηή 

δηδάζθεηαη; (μονάδες 8) 
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Β2. Με αθεηηπία ηην αξιολόγηζη ηος επισειπήμαηορ ηος Ππυηαγόπα για ηην ηιμυπία 

(μονάδερ 7) να παποςζιάζεηε κάποιερ γενικέρ ζκέτειρ ζσεηικά με ηην αποηελεζμαηικόηηηα 

ηυν ποινών (κνλάδεο 8) 
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Β3. Πνηνη είλαη νη ηξόπνη αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ησλ ζνθηζηώλ;Να αλαπηύμεηε ηε 

δηάιεμε,εηδηθά ζε ζρέζε κε ηνλ Σσθξάηε. 
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 Β4.Να βξείηε από ην δηδαγκέλν θείκελν κία εηπκνινγηθά ζπγγελή ιέμε γηα θάζε κία από 

ηηο παξαθάησ ιέμεηο: αλαηνκία,κεηεσξνιόγνο,πξνεγνύκαη,δνθάξη,αδύλακνο 
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Να βξείηε από ην δηδαγκέλν θείκελν κία νκόξξηδε ιέμε γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ 

ιέμεηο: παληί,πξαρζέλ,παξαζθεπαζηόλ,πνιηηηθά,θαίλεηαη 
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Γ.Αδίδαθην θείκελν 

 

Ξελνθῶλ δὲ μπγθαιέζαο ηνὺο Ἕιιελαο εἶπελ·  

-ἄλδξεο ζηξαηηῶηαη, κεδὲλ ἀζπκήζεηε ἕλεθα ηῶλ γεγελεκέλσλ· ἴζηε γὰξ ὅηη θαὶ 

ἀγαζὸλ νὐ κεῖνλ ηνῦ θαθνῦ γεγέλεηαη. πξῶηνλ κὲλ γὰξ ἐπίζηαζζε ὅηη νἱ 

κέιινληεο κῖλ γεῖζζαη ηῷ ὄληη πνιέκηνί εἰζηλ νἷζπεξ θαὶ κᾶο ἀλάγθε· ἔπεηηα 

δὲ θαὶ ηῶλ Ἑιιήλσλ νἱ ἀκειήζαληεο ηῆο μὺλ κῖλ ηάμεσο θαὶ ἱθαλνὶ γεζάκελνη 

εἶλαη μὺλ ηνῖο βαξβάξνηο ηαὐηὰ πξάηηεηλ ἅπεξ ζὺλ κῖλ δίθελ δεδώθαζηλ· ὥζηε 

αὖζηο ἧηηνλ ηῆο κεηέξαο ηάμεσο ἀπνιείςνληαη. ἀιι᾽ ὑκᾶο δεῖ παξαζθεπάδεζζαη 

ὅπσο θαὶ ηνῖο θίινηο νὖζη ηῶλ βαξβάξσλ δόμεηε θξείηηνπο αὐηῶλ εἶλαη θαὶ ηνῖο 

πνιεκίνηο δειώζεηε ὅηη νὐρ ὁκνίνηο ἀλδξάζη καρνῦληαη λῦλ ηε θαὶ ὅηε ηνῖο 

ἀηάθηνηο ἐκάρνλην. 
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Γ2.Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο πνπ δεηνύληαη: 

μπγθαιέζαο : β εληθό ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ 

γεγελεκέλσλ:ηνλ ίδην ηύπν κεηνρήο ανξίζηνπ 

ἴζηε :γ πιεζπληηθό νξηζηηθήο ελεζηώηα 

ηάμεσο :αηηηαηηθή εληθνύ θαη πιεζπληηθνύ 

θξείηηνπο :παξαζεηηθά ζηνλ ίδην αξηζκό,γέλνο θαη πηώζε 

ἧηηνλ :ηνπο άιινπο βαζκνύο 

γεῖζζαη :ην απαξέκθαην ζηνπο άιινπο ρξόλνπο 

κεῖνλ :νλνκαζηηθή πιεζπληηθνύ ηνπ νπδεηέξνπ 

ζηξαηηῶηαη:θιεηηθή εληθνύ 

πξάηηεηλ :παζεηηθό αόξηζην,γ εληθό 
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