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 ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ  Ἠθικὰ  Νικομάχεια,  Β 1, 7-8 / Β 3, 1-2 
 

Α1.  α) Η  μέα  έμμξια  πξσ  ειράγει  ξ  Αοιρςξςέληπ  ρςημ  ποξρπάθειά  ςξσ  μα 
ξοίρει  ςημ  αοεςή  είμαι  ςξ  ποξρευέπ  γέμξπ  ςηπ.  Δμςάρρει  λξιπόμ  ςημ 
αοεςή  ρςιπ  «ἕξεις»,  μια  λένη  πξσ  παοάγεςαι  από  ςξ  οήμα  «ἔυχ»  και 
ςημ παοαγχγική καςάληνη –ριπ, η ξπξία δηλώμει εμέογεια. Δπξμέμχπ 
ρημαίμει  ςημ  ιδιόςηςα  πξσ  έυει  απξκςήρει  κάπξιξπ  και  έυει  πια  δική 
ςξσ μεςά  από  πξλλαπλή  επαμάληφη. 

Ο  τιλόρξτξπ  δίμει  ρςη  λένη  ηθικό  πεοιευόμεμξ,  εμμξώμςαπ  ςη  
μόμιμη  μξοτή  ςξσ  υαοακςήοα,  ςα  μόμιμα  ηθικά  γμχοίρμαςα,  καλά  ή  
άρυημα,  πξσ  απξκςιξύμςαι  βαθμιαία  μέρχ  επίπξμηπ  άρκηρηπ  και 
ρσμήθειαπ.  Οι άμθοχπξι απξκςξύμ ςημ αοεςή-ένη επαμαλαμβάμξμςαπ 
όμξιεπ πξιξςικά εμέογειεπ (ἐκ ςῶμ ὁμξίχμ  ἐμεογειῶμ αἱ ἕνειπ γίμξμςαι), 
έυξμςαπ  πλήοη  ρσμείδηρη  ςξσ  ςι  ποάςςξσμ,  επιλέγξμςαπ  ασςέπ  ςιπ 
ποάνειπ  και  μιώθξμςαπ  εσυάοιρςα  μεςά  από  ςη  ρσμπεοιτξοά  ςξσπ 
(ρημεῖξμ δὲ δὴ πξιεῖρθαι ςῶμ ἕνεχμ  ςὴμ  ἐπιγιμξμέμημ  ἡδξμὴμ  ἤ  λύπημ  
ςξῖπ  ἔογξιπ).  Η  πξιόςηςα,  επξμέμχπ,  ςχμ  εμεογειώμ  απέμαμςι  ρςα 
«πάθη» καθξοίζει ςη μξοτή ςχμ «ἕνεχμ» (διὸ δεῖ ςὰπ ἐμεογείαπ πξιὰπ 
ἀπξδιδόμαι).  Σσμπεοιτέοξμςαι  δηλαδή  ραμ  μα  είμαι  ήδη  εμάοεςξι, 
μέυοιπ όςξσ ρςαθεοξπξιηθεί η ρσμπεοιτξοά ςξσπ και γίμει μόμιμα 
απξκςημέμη  ιδιόςηςα  (ἕνιπ)·  ςόςε  ξι  ποάνειπ  ςξσπ  θα  έυξσμ  πάμςα  ςημ  
ίδια  ηθική  πξιόςηςα,  γιαςί  θα απξοοέξσμ  από  ςημ  αγαθή  τύρη.  
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β) Σςημ  ποξρπάθειά  ςξσ  μα  καςακςήρει  ςημ  αοεςή  ξ  άμθοχπξπ 
υοειάζεςαι  ρσμευώπ  επιβεβαιώρειπ  για  ςημ  ξοθόςηςα  ςχμ  εμεογειώμ  
ςξσ,  ειδικά  όςαμ  νέοει  πχπ  για  ςξσπ  ίδιξσπ  λόγξσπ  και  με  ςα  ίδια 
μέρα  (ἔθξπ)  απξκςιέςαι  αλλά  και  τθείοεςαι  η  αοεςή.  
 Σ’  ασςό  ςξ  ρημείξ  ξ  Αοιρςξςέληπ  θα  δώρει  έμα  αλάμθαρςξ 
απξδεικςικό ρςξιυείξ (ρημεῖξμ) για ςξ πξιξπ ή ςι θα βεβαιώρει ςξμ 
άμθοχπξ  όςι  βαδίζει  ρςξ  δοόμξ  ποξπ  ςημ  αοεςή  ή  ςημ  κακία:  όςαμ 
πια  ρςξμ  άμθοχπξ  έυξσμ  διαμξοτχθεί  ςα  μόμιμα  γμχοίρμαςα  ςξσ  
υαοακςήοα  ςξσ  (ἕνειπ),  καςά  και  μεςά  ςημ   εκςέλερη  μιαπ  ποάνηπ  
μιώθει  έμα  εσυάοιρςξ  ή  δσράοερςξ  ρσμαίρθημα (ςὴμ  ἐπιγιμξμέμημ  
ἡδξμὴμ  ἤ  λύπημ  ςξῖπ  ἔογξιπ). Ασςό  ακοιβώπ  είμαι  ςξ  κ ο ι ς ή ο ι ξ,   ςξ  
ρημάδι  πξσ  απξδεικμύει  πχπ  έυξσμ  όμςχπ  διαμξοτχθεί  ασςά  ςα 
ρςξιυεία.  Άοα  δεμ  αοκεί  η  ςήοηρη  μιαπ  ηθικήπ  ρςάρηπ·  θα  ποέπει  
ασςή  μα  είμαι  ςασςόυοξμα  πηγή  εσυαοίρςηρηπ  (υαίοχμ)  για  ςξμ 
άμθοχπξ,  μα  είμαι  δηλαδή  ποξψόμ  ελεύθεοηπ  βξύληρηπ.  
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 Ο  τιλόρξτξπ  ερςιάζει  ρςξ  ρσμαίρθημα,  υχοίπ  μα  αματέοει ςξ 
ρσμευή  ερχςεοικό  και  κξπιώδη  αγώμα,   ρσμδέξμςαπ  έςρι  ςημ  ηθική  με 
ςημ  φσυξλξγία  (ρε  αμςίθερη  με  ςη  μξηριαουική  θεώοηρη  ςξσ 
Σχκοάςη).  Δπειδή  ποώςξπ  ασςόπ  αρυξλήθηκε  ρσρςημαςικά  με  ςημ 
έοεσμα  φσυξλξγικώμ  θεμάςχμ  και  έκαμε  καίοιεπ  παοαςηοήρειπ  ρε 
ρυεςικά ρσγγοάμμαςά ςξσ, από πξλλξύπ θεχοείςαι παςέοαπ ςηπ  
φσυξλξγίαπ. 
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Α2.   Ακξλξσθώμςαπ ςη θέρη ςξσ Πλάςχμα (όπχπ ασςή εκςίθεςαι ρςξσπ 
Νόμξσπ) για  ςξ  οόλξ  ςηπ  αγωγήπ  ρςημ  απόκςηρη  ςηπ  αοεςήπ,  ξ 
Αοιρςξςέληπ  ςημ  επικαλείςαι  με  ςιμή,  ρεβαρμό  και  γλσκιά  μξρςαλγία  
ποξπ  ςξ  δάρκαλό  ςξσ  (ὡπ  ὁ  Πλάςχμ  τηρί).  

Eκεί βοίρκεςαι ξ πιξ ρημαμςικόπ ίρχπ ξοιρμόπ ςηπ αγχγήπ: «Η πιξ 
ρχρςή  παιδεία,  η  πιξ  ρχρςή  αγχγή  είμαι ασςή  πξσ  μαπ  κάμει  
ικαμξύπ  μα  υαιοόμαρςε  με  ό,ςι  ανίζει  και  μα  λσπξύμαρςε  για  ό,ςι 
ανίζει». Ο  άμθοχπξπ,  καςά  ςξμ  Πλάςχμα,  ποέπει  από  ςημ  παιδική 
ηλικία (εὐθὺπ ἐκ μέχμ) μα δέυεςαι ςημ καςάλληλη διαπαιδαγώγηρη, 
ποξκειμέμξσ μα  μπξοέρει  γοήγξοα  μα  υαίοεςαι  κάμξμςαπ  ηθικέπ  
ποάνειπ.  Καθώπ  όμχπ  δεμ  μπξοεί  εναουήπ  μα  νέοει  πξιεπ  εμέογειεπ  
είμαι  ηθικέπ  και  πξιεπ  όυι,  ποέπει  μα  αρκηθεί  από  ςξ  πεοιβάλλξμ  ςξσ  
με  ςξ  ρχρςό  ςοόπξ  ποξπ  ασςή  ςημ  καςεύθσμρη.  Έςρι  ξι  γξμείπ  και  ξι  
δάρκαλξι  ποέπει  μα  παοαςηοξύμ  ςιπ  ποάνειπ  ςξσ  παιδιξύ,  μα  
ρσμβξσλεύξσμ  και μα σπξδεικμύξσμ  ρχρςξύπ  ςοόπξσπ  ρσμπεοιτξοάπ. 
Οτείλξσμ  μα  επιβοαβεύξσμ  ςξ  παιδί  για  ςιπ  ηθικέπ  ποάνειπ,  ώρςε  μα 
ςξσ  ποξκαλξύμ  εσυάοιρςα  ρσμαιρθήμαςα,  και  μα  ςξ  απξδξκιμάζξσμ 
για ςσυόμ αομηςική ρσμπεοιτξοά,  ώρςε  μα  ςξσ  δημιξσογξύμςαι  
δσράοερςα  ρσμαιρθήμαςα. Τξ  απξςέλερμα  θα  είμαι  ςξ  παιδί  μα  εθιρςεί  
ρςιπ  ηθικέπ  εμέογειεπ,  επειδή  γι’  ασςό  είμαι  ρσμδεδεμέμεπ  με  ςη  υαοά  
ςηπ  επιβοάβεσρηπ,  και  μα  απξτεύγει  ςιπ  κακέπ  ποάνειπ,  πξσ  
ρσμεπάγξμςαι  δσραοέρκεια  από  ςημ  απόοοιφη.  Κι  όλα  ασςά  γιαςί  ξ  
άμθοχπξπ  από  ςη  τύρη  ςξσ ποξςιμά  ςξ  εσυάοιρςξ  και  απξτεύγει  ςξ  
δσράοερςξ.  Η  διαδικαρία  ασςή  ςξσ  εθιρμξύ  θα  ρσμευιρςεί  και  ρςιπ  
μεγαλύςεοεπ  ηλικίεπ,  μέυοι  πξσ  ξι  ηθικέπ  ποάνειπ  θα  γίμξσμ  μόμιμα  
ρςξιυεία  ςξσ  υαοακςήοα·  ςόςε  πια  θα  έυει  ξοιρςικά  διαμξοτχθεί  η 
ηθική ρσμείδηρη. Σ’ ασςή ςη  διαδικαρία  ξ  Αοιρςξςέληπ  δίμει  
ποχςεύξσρα  ρημαρία  (μᾶλλξμ  δὲ  ςὸ  πᾶμ),  κάςι  πξσ  χρςόρξ  αγγίζει  
ςα  όοια  ςηπ  σπεοβξλήπ,  καθώπ παοαβλέπει  ςημ  επίδοαρη  και  άλλχμ  
(πεοιβαλλξμςικώμ)  παοαγόμςχμ.  

Για  ςη  ρύγυοξμη  παιδαγωγική  ξ  πλαςχμικόπ  ξοιρμόπ  ςηπ  αγχγήπ 
είμαι  απξδεκςόπ  χπ  ποξπ  ςξ  όςι  η  διαπαιδαγώγηρη  ποέπει  μα  νεκιμά 
από  ςημ  ςοστεοή  παιδική  ηλικία,  για  μα  απξδειυςεί  γόμιμη  και  
απξςελερμαςική.   Και   ρςιπ   δύξ   βέβαια   θεχοίεπ   ρημαμςικό   οόλξ   
παίζει   η   υαοά   ςηπ   επιβοάβεσρηπ,   πξσ   λειςξσογεί   εμθαοοσμςικά   για  
ςημ  επαμάληφη  ςηπ  ηθικήπ  ποάνηπ.  Ωπ  ποξπ  ςα σπόλξιπα  σπάουξσμ  
κάπξιεπ   επιτσλάνειπ: 
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 Καςά ςξμ Πλάςχμα ξι τξοείπ ςηπ αγχγήπ ασςαουικά επιβάλλξσμ ςιπ 
επιλξγέπ ςξσπ ρςξ παιδί, με απξςέλερμα εκείμξ απλά μα ςιπ δέυεςαι 
παθηςικά·  εμώ  ξι  ρύγυοξμξι  παιδαγχγξί  επιδιώκξσμ  ςημ  ελεύθεοη 
και  εμεογηςική  ρσμμεςξυή  ςξσ  παιδιξύ  ρςημ  όλη  διαδικαρία. 

 Η πλαςχμική αγχγή ρςξυεύει ρςημ επιβξλή ςηπ αοεςήπ και ρςη 
διαμόοτχρη  ηθικώμ  αςόμχμ  και  μεςά  πξλιςώμ.  Ο  τοξμημαςιρςικόπ 
ςηπ υαοακςήοαπ αμςιβαίμει ρςξ ρςόυξ ςηπ ρημεοιμήπ παιδείαπ, ςημ 
ελεύθεοη αμάπςσνη μιαπ σπεύθσμηπ ποξρχπικόςηςαπ με ςξ δικαίχμα 
επιλξγήπ ακόμη και ρςξ λάθξπ – αοκεί βέβαια μα μημ έυει ςοαγικέπ 
ρσμέπειεπ. 
          Μξμάδεπ 15 
 

Α3. α) Καςά  ςξμ  Πεοικλή ξι Αθημαίξι, μξλξμόςι ζξσμ μια πξλύπλεσοη και 
γεμάςη από απξλαύρειπ ζχή, δείυμξσμ ενίρξσ σφηλό με ςξσπ Σπαοςιάςεπ 
αγχμιρςικό τοόμημα ςημ ώοα ςηπ μάυηπ, γιαςί πξλεμξύμ για υάοη όλχμ 
όρα  κιμδσμεύξσμ  μα  υάρξσμ.  Κι   ασςό   γιαςί   μεγάλχραμ   ρε   μια  
πόλη  με  αμξικςό  εκπαιδεσςικό  ρύρςημα, βαριρμέμξ  ρςημ  ιδιχςική  
ποχςξβξσλία,  με  ελάυιρςη  παοέμβαρη  ςηπ  πξλιςείαπ  (μόμξ  ρςξμ  έλεγυξ  
ςχμ ςελικώμ απξςελερμάςχμ ςηπ αγχγήπ) : ςξσπ  έδχρε  ςη  δσμαςόςηςα  μα  
μάθξσμ  γοάμμαςα,  μα  τοξμςίρξσμ  ςξ  ρώμα  ςξσπ  με  δική  ςξσπ  εσθύμη,  
μα αρυξληθξύμ με ςιπ ςέυμεπ,  μα  απξκςήρξσμ  ςξ  αίρθημα  ςξσ  χοαίξσ  
και  ςξσ  μέςοξσ,  μα  αμαπςύνξσμ  ςιπ  ιδιαίςεοεπ  δενιόςηςέπ  ςξσπ,  μα 
καςαοςιρςξύμ  επαγγελμαςικά, μα μάθξσμ μα απξλαμβάμξσμ ςιπ υαοέπ ςηπ 
ζχήπ, μα  ποξεςξιμαρςξύμ για  ςη  ρσμμεςξυή  ςξσπ  ρςα  κξιμά  και  γεμικά  
μα  διαμξοτώρξσμ ελεύθεοη και πξλσδιάρςαςη ποξρχπικόςηςα, για μα 
διαςηοήρξσμ  έςρι  ςη  δημξκοαςική  τύρη  ςηπ  πόληπ  ρςξ  μέλλξμ.     

Τημ  ίδια  αγχμιρςικόςηςα  επιδεικμύξσμ  και  ξι  Σπαοςιάςεπ  μέρα  από   
έμα  εκ  διαμέςοξσ  αμςίθεςξ  εκπαιδεσςικό  ρύρςημα.  Ο  Αθημαίξπ  ηγέςηπ  
επικοίμει,  λξιπόμ,  ςξ  ρπαοςιαςικό  ρύρςημα  αγχγήπ  υαοακςηοίζξμςάπ ςξ 
μξμξδιάρςαςξ, ρκληοό, επίπξμξ και απξςέλερμα καςαμαγκαρμξύ,  
επικεμςοχμέμξ  ρςημ  επίπξμη  ρςοαςιχςική  άρκηρη,  άοα  ρςημ  
ποξεςξιμαρία  ποιμ  από  κάθε  μάυη.  Η  ρπαοςιαςική  πξλιςεία  θέλει  μα  
μεγαλώμει γεμμαίξσπ  δια  βίξσ πξλεμιρςέπ·  γι’  ασςό  και  είμαι 
απξκλειρςικά  δική  ςηπ  σπόθερη   η   μξοτή   και   ςξ   πεοιευόμεμξ   ςξσ  
δχοεάμ  εκπαιδεσςικξύ   ρσρςήμαςξπ.  Όλξι  ξι  μέξι  από  μικοή  ηλικία  
ζξσμ  ξμαδικά  με  ασρςηοή   λιςόςηςα  και  πειθαουία,  γσμμάζξσμ  ςξ  
ρώμα,  ενξικειώμξμςαι  ρςη  θέα  ςξσ  υσμέμξσ  αίμαςξπ,  αρκξύμςαι  ρςημ  
«κοσπςεία»  και  ρςη  ρςοαςηγική,  θεχοξύμ  μαλάκσμρη  ςημ όπξια  
εμαρυόληρη  με  ςα  γοάμμαςα   και   ςιπ   ςέυμεπ.   Κι   όλα  ασςά  σπό  ςημ  
ασρςηοή   επιςήοηρη  ςχμ  αμχςέοχμ  ςξσπ.  

Σατώπ ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ αθημαψκήπ εκπαίδεσρηπ είμαι πιξ 
απξςελερμαςικό,  καθώπ  δίμει  ςη  δσμαςόςηςα  ρςξσπ  μέξσπ  μα 
διαπλάρξσμ  ςξ  υαοακςήοα  ςξσπ,  μα  καλλιεογήρξσμ  ςιπ  ιδιαίςεοεπ 
κλίρειπ  ςξσπ,  μα  απξκςήρξσμ  αουέπ  και  γμώρειπ,  μα  ξνύμξσμ  ςξ  μξσ, 
μα αμαπςύνξσμ κοιςική ρκέφη, μα ζήρξσμ ‘τσριξλξγικόςεοα’, μα 
διαμξοτώρξσμ μια ελεύθεοη και πξλσποάγμξμα ποξρχπικόςηςα ,  
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ποξκειμέμξσ μα σπακξύμε  ρσμειδηςά ρςξσπ μόμξσπ από ερχςεοικό  
ρεβαρμό  κι  όυι  από  τόβξ.    

β) Οι απόφειπ ςξσ Αοιρςξςέλη είμαι πιξ κξμςά ρςξ ρπαοςιαςικό  
εκπαιδεσςικό  ρύρςημα.  Απξδίδει  ποχςεύξσρα  ρημαρία  (μᾶλλξμ δὲ ςὸ 
πᾶμ)  ρςημ  παιδαγχγική  ανία  ςξσ  εθιρμξύ (ἐθίζερθαι),  όπχπ  ξι 
Σπαοςιάςεπ  ρςημ  επαμαλαμβαμόμεμη  άρκηρη,  από  ςημ  παιδική  ηλικία 
(εὐθύπ  ἐκ  μέχμ).  Όρξ  μχοίςεοα  νεκιμήρει  η  αγχγή,  ςόρξ  πεοιρρόςεοεπ 
θα  είμαι  ξι  ελπίδεπ  μα  απξδειυςεί  γόμιμη  και  απξδξςική.  Τόςε  είμαι η 
καςαλληλόςεοη  ρςιγμή  μα  εγγοατξύμ  ρςημ  αμθοώπιμη  φσυή  ςα  
ρςξιυεία  ςξσ  υαοακςήοα,   ποξςξύ   σπάονξσμ   άλλεπ   επιοοξέπ.   

Βλέπξμςαπ  ςημ  απόλσςη  απξςελερμαςικόςηςα  ςηπ  ρπαοςιαςικήπ  
πξλιςείαπ  πξσ  με  ζήλξ  αμαλαμβάμει  εν  ξλξκλήοξσ  μα  υαοάνει  ςξ  
υαοακςήοα,  ςξσπ  ρςόυξσπ  και  ςξμ  ςοόπξ  παοξυήπ  ςηπ  αγχγήπ  ρε  όλα  
ςα  παιδιά  ςηπ  (μᾶλλξμ  δὲ  ςὸ πᾶμ),  δεμ  έυει  ρςόυξ  μα  ποξβάλει  ςξ  
ρπαοςιαςικό  ιδεώδεπ ― όπχπ άδικα  καςηγξοήθηκε·  επιδιώκει μα 
ατσπμίρει ςξσπ Αθημαίξσπ,  ποξβάλλξμςαπ  πχπ  η  παιδεία  είμαι  
καςενξυήμ  πξλιςικό ζήςημα,  είμαι  η  ρπξσδαιόςεοη  σπόθερη  ςηπ  πόληπ.  
Η  υάοανη  απξκλειρςικά  από  ςξ  κοάςξπ  εμόπ  ποξγοάμμαςξπ  αγχγήπ 
ςχμ μέχμ ρύμτχμα  με  ςξ  πμεύμα  ςξσ  πξλιςεύμαςξπ  είμαι  η  
αρταλέρςεοη  εγγύηρη  για  ςη  ρςαθεοόςηςα  ςξσ  κοάςξσπ.  «Αμ  η  αγχγή 
ςηπ μεξλαίαπ ατεθεί  ρςημ  ιδιχςική  ποχςξβξσλία,  ξι  πξλίςεπ  
διαρπώμςαι»,    ρυξλιάζει   ξ   I.   During   (Ο   Αοιρςξςέληπ,   Παοξσρίαρη  
και Εομημεία ςηπ ρκέφηπ ςξσ). Για  όλξσπ  ςξσπ  παοαπάμχ  λόγξσπ  ξ  
Σςαγειοίςηπ   κλείμει   ςα   Πξλιςικὰ  ςξσ   με  ςημ  αμάγκη  μξμξθεςικήπ  
ούθμιρηπ  ςχμ  παιδεσςικώμ  θεμάςχμ  με  εμιαίξ  πεοιευόμεμξ  και  ρατή  
ρςξυξθερία  μιαπ  δημόριαπ  εκπαίδεσρηπ  με  απώςεοα  ζηςξύμεμα  ςημ  
κξιμχμική  εσδαιμξμία,  ςημ  άοιρςη  διακσβέομηρη  ςηπ   πόληπ   και   ςη   
διαςήοηρη   ςξσ   πξλιςεύμαςξπ   ρςξ   μέλλξμ.     Μξμάδεπ 10 

 
Α4.   α) Λάθξπ,    β) Λάθξπ,    γ) Λάθξπ,    δ) Σχρςό,    ε) Λάθξπ.  Μξμάδεπ 10 
 
Α5. α) ρσμάλλαγμα : Σςξ κείμεμξ η λένη έυει ςημ έμμξια ςχμ αμθοώπιμχμ 

ρσμαλλαγώμ,  ςχμ  παμςόπ  είδξσπ  ρυέρεχμ.  Σήμεοα  όμχπ  η  λένη  έυει 
καθαοά ξικξμξμικό πεοιευόμεμξ· ρημαίμει ςξ μέρξ πληοχμήπ εμόπ 
υοημαςικξύ  πξρξύ  ρε  μόμιρμα  άλληπ  υώοαπ.  Μξμάδεπ 2 

 
    β)  
 μεξγμόπ :  γιμόμεθα / γίμξμςαι / ἐπιγιμξμέμημ 
 εὐωυία :  ἔυει / ἕνειπ / ἕνεχμ / ἀπευόμεμξπ / ἀπευόμεθα 
 πεοιδεήπ :  δειμξῖπ / δειλξὶ 
 ἐπαυθήπ :  ἀυθόμεμξπ 
 ἀμτξοεύπ :  διατξοὰπ / διατέοει 
 ἀηδῶπ :  ἡδξμὴμ / ἡδξμῶμ / ἡδξμὰπ 
 ἄνωμ :  ἦυθαι 
 ἀμόοεκςξπ :  ὀογὰπ / ὀογίλξι    Μξμάδεπ 8 
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 ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  Ἀλκιβιάδης  Β΄  149-150β 
 

Β1.   Γιαςί  ποάγμαςι  θα  ήςαμ  τξβεοό  αμ  ξι  θεξί  απξβλέπξσμ  ρςα  δώοα 

και  ρςιπ  θσρίεπ  μαπ  αλλά  δεμ  (απξβλέπξσμ)  ρςημ  φσυή  (μαπ),  αμ 

κάπξιξπ ςσυαία είμαι θεξρεβήπ και δίκαιξπ. Πξλύ πεοιρρόςεοξ βέβαια 

μξμίζχ  (πχπ  ξι  θεξί  απξβλέπξσμ  ρςημ  φσυή  μαπ)  παοά  ποξπ  ςιπ 

πξλσςελείπ  ασςέπ  ςελεςέπ  και  θσρίεπ,  ςιπ  ξπξίεπ  ςίπξςε  δεμ  εμπξδίζει 

και ςξμ απλό πξλίςη και ςημ πόλη μα μπξοεί κάθε υοόμξ μα 

ποαγμαςξπξιεί  (ή:  μα  ποξρτέοει),   παοόλξ   πξσ   έυξσμ   διαποάνει  

(και  ξ  απλόπ  πξλίςηπ  και  η  πόλη)  πξλλέπ  αρέβειεπ  ατεμόπ  ρε  βάοξπ  

ςχμ  θεώμ  ατεςέοξσ  ρε  βάοξπ  ςχμ  αμθοώπχμ·  κι  εκείμξι  (δηλαδή  ξι 

θεξί) πεοιτοξμξύμ  όλα  ασςά  γεμικά,  επειδή  ποάγμαςι  δεμ  

δχοξδξκξύμςαι,  όπχπ   λέει   ξ   θεόπ   και   ξ   διεομημέαπ  ςχμ  θεώμ.   

         Μξμάδεπ 10 

 

Β2.   Πξλλξί άμθοχπξι θέλξσμ μα πιρςεύξσμ πχπ μπξοξύμ μα κεοδίρξσμ 
ςημ  εύμξια  ςχμ  θεώμ  με  πλξύριεπ  θσρίεπ  και  πξλσςελείπ  ςελεςέπ.  Αμ 
ίρυσε  κάςι  ςέςξιξ,  ξι  θεξί  δεμ  θα  διέτεοαμ  καθόλξσ  από  ςξσπ 
ςξκξγλύτξσπ  (ὥρςε … κακὸμ ςξκιρςὴμ).  Ασςό  ςξ  ρκεπςικό  θα  εμίρυσε 
ςημ  αδικία  εκ  μέοξσπ  ςχμ  πλξσρίχμ,  ατξύ  θα  εναγόοαζαμ  με 
μεγαλξποεπείπ  θσρίεπ  ςα  όπξια  ρτάλμαςα   έμαμςι   αμθοώπχμ   και  
θεώμ  (πξλλὰ  μὲμ … ἡμαοςηκόςαπ).  

   Οι θεξί, χρςόρξ, και ξι ρσμεςξί θμηςξί εκςιμξύμ διατξοεςικά ςη 
δικαιξρύμη και ςη τοόμηρη (καὶ παοὰ θεξῖπ … ςεςιμῆρθαι διατεοόμςχπ)· 
ποξταμώπ  ασςέπ  ξι  δύξ  αοεςέπ  έυξσμ  ανία  μόμξμ  όςαμ  ρσμδέξμςαι  με 
ςιπ  ποάνειπ  και  ςα  λόγια  απέμαμςι  ρε  θεξύπ  και  αμθοώπξσπ.  Οι  θεξί, 
επξμέμχπ,  υαίοξμςαι  μεμ  από  ςιπ  εκδηλώρειπ  λαςοείαπ  ςχμ  θμηςώμ 
απέμαμςί ςξσπ, αλλά  εκςιμξύμ  ξσριαρςικά  ςημ  φσυή  και  ςη  
ρσμπεοιτξοά ςχμ θμηςώμ· εσμξξύμ ςξσπ δίκαιξσπ και ςιμχοξύμ ςξσπ 
άδικξσπ,  απξβλέπξμςαπ  ρςα  καλά  έογα  ςχμ  αμθοώπχμ  και 
απξζηςώμςαπ   έςρι   ςημ   αομξμία   ρςιπ   αμθοώπιμεπ   κξιμχμίεπ.  

           Μξμάδεπ 10 
Β3.   κακὸμ   κάκιρςα / υείοιρςα 

πξλσςελεῖπ   (ὦ)  πξλσςελέπ 
ἰδιώςημ      (ὦ)  ἰδιῶςα 
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διατεοόμςωπ  μᾶλλξμ  διατεοόμςχπ  
ὅ,ςι     ἅςιμα / ἅςςα 
παοάγερθαι παοῆκςξ 
ἀνιξῦμςεπ  ἀνιξῖ 
ἡμαοςηκόςαπ ἁμαοςήρξιρθε 
τηριμ τάμαι 
ςεςιμῆρθαι ςιμῶ             

         Μξμάδεπ 10 
 

Β4α.   

παοάγερθαι : είμαι ςελικό απαοέμταςξ ρε θέρη οήμαςξπ 
(ΑΠΑΡΔΜΦΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ). 
 

πξλλῷ : είμαι  δξςική  ςξσ  μέςοξσ  (ή  ςηπ  διατξοάπ)  ρςξ 
«μᾶλλξμ». 
 

ἕκαρςξμ : είμαι  καςηγξοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ  ρςξ  «ἔςξπ». 
 

(ἅςε)  ξὐ  ὄμςεπ : είμαι  αιςιξλξγική  μεςξυή  αμςικειμεμικήπ 
αιςιξλξγίαπ,  ρσμημμέμη  ρςξ  σπξκείμεμξ  ςξσ 
οήμαςξπ  «ξἱ  δὲ»,  χπ  επιοοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ 
ςξσ  αμαγκαρςικξύ  αιςίξσ  ρςξ  οήμα  
«καςατοξμξῦριμ». 
 

παο’  ἀμθοώπξιπ : είμαι  εμποόθεςξπ  ποξρδιξοιρμόπ  πξσ  δηλώμει 
κοίρη  (ή:  εκςίμηρη)  ρςξ  «ςεςιμῆρθαι». 
 

 

         Μξμάδεπ 5 
 
 

Β4β.  Σχκοάςηπ  ἔτη  ςξὺπ  θεξὺπ,  ἅςε  ξὐ  δωοξδόκξσπ  ὄμςαπ,  καςατοξμεῖμ  
ἁπάμςχμ  ἐκείμωμ.        
        Μξμάδεπ 5 

 

  
 

 
Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο   ΠΔΙΡΑΙΑ 

 
Ρέμα  Σαομπάμη  


