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 ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  

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

 
Οὕςχ  δὴ  καὶ  ἐπὶ  ςῶμ  ἀοεςῶμ  ἔυει·  ποάςςξμςεπ  γὰο  ςὰ  ἐμ ςξῖπ  

ρσμαλλάγμαρι  ςξῖπ  ποὸπ  ςξὺπ  ἀμθοώπξσπ  γιμόμεθα  ξἳ  μὲμ  δίκαιξι  ξἳ  δὲ  
ἄδικξι,  ποάςςξμςεπ  δὲ  ςὰ  ἐμ  ςξῖπ  δειμξῖπ  καὶ  ἐθιζόμεμξι  τξβεῖρθαι  ἤ  
θαοοεῖμ  ξἳ  μὲμ  ἀμδοεῖξι  ξἳ  δὲ  δειλξί.  Ὁμξίχπ  δὲ  καὶ  ςὰ  πεοὶ  ςὰπ 
ἐπιθσμίαπ  ἔυει  καὶ  ςά  πεοὶ  ςάπ  ὀογάπ· ξἳ  μὲμ  γὰο  ρώτοξμεπ  καὶ  ποᾷξι 
γίμξμςαι, ξἳ  δ’  ἀκόλαρςξι  καὶ  ὀογίλξι,  ξἳ  μὲμ  ἐκ  ςξῦ  ξὑςχρί  ἐμ  αὐςξῖπ 
ἀμαρςοέτερθαι,  ξἳ  δὲ  ἐκ  ςξῦ  ξὑςχρί.  Καὶ  ἑμί  δὴ  λόγῳ  ἐκ  ςῶμ  ὁμξίχμ  
ἐμεογειῶμ  αἱ  ἕνειπ  γίμξμςαι. Διὸ  δεῖ  ςὰπ  ἐμεογείαπ  πξιὰπ ἀπξδιδόμαι· καςὰ 
γὰο ςὰπ ςξύςχμ διατξοὰπ ἀκξλξσθξῦριμ  αἱ  ἕνειπ.  Οὐ  μικοὸμ  ξὖμ  διατέοει  
ςὸ  ξὕςχπ  ἤ  ξὕςχπ  εὐθὺπ  ἐκ  μέχμ  ἐθίζερθαι,  ἀλλὰ   πάμπξλσ,  μᾶλλξμ  δὲ  
ςὸ  πᾶμ.  

Σημεῖξμ  δὲ  δεῖ  πξιεῖρθαι  ςῶμ  ἕνεχμ  ςὴμ  ἐπιγιμξμέμημ  ἡδξμὴμ  ἤ  
λύπημ  ςξῖπ  ἔογξιπ· ὁ μὲμ γὰο ἀπευόμεμξπ ςῶμ ρχμαςικῶμ ἡδξμῶμ καὶ αὐςῷ 
ςξύςῳ  υαίοχμ  ρώτοχμ,  ὁ  δ’  ἀυθόμεμξπ  ἀκόλαρςξπ,  καὶ  ὁ  μὲμ  ὑπξμέμχμ 
ςὰ  δειμά  καὶ  υαίοχμ  ἤ  μὴ  λσπξύμεμόπ  γε  ἀμδοεῖξπ,  ὁ  δὲ  λσπξύμεμξπ 
δειλόπ.  Πεοὶ  ἡδξμάπ  γὰο  καὶ  λύπαπ  ἐρςὶμ  ἡ  ἠθικὴ  ἀοεςή·  διὰ  μὲμ  γὰο  
ςὴμ  ἡδξμὴμ  ςὰ  ταῦλα  ποάςςξμεμ,  διὰ  δὲ  ςὴμ  λύπημ  ςῶμ  καλῶμ 
ἀπευόμεθα.  Διὸ  δεῖ  ἦυθαί  πχπ  εὐθὺπ  ἐκ  μέχμ,  ὡπ  ὁ  Πλάςχμ  τηρίμ,  ὥρςε 
υαίοειμ  ςε  καὶ  λσπεῖρθαι  ξἷπ  δεῖ·  ἡ  γὰο  ὀοθὴ  παιδεία  αὕςη  ἐρςίμ.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΔΙΣ 

 
Α1.   α) Καὶ  ἑμί  δὴ  λόγῳ  ἐκ  ςῶμ  ὁμξίωμ ἐμεογειῶμ  αἱ  ἕνειπ  γίμξμςαι : Να 

ξοίρεςε ςη μέα αοιρςξςελική  έμμξια  πξσ  πεοιέυεςαι  ρςξ  παοαπάμχ  
υχοίξ  (μξμάδεπ 8).  

 
β) Πξια θέρη καςέυει ςξ ρσμαίρθημα ρςημ αοιρςξςελική θεώοηρη  ςηπ  
«ςελείχρηπ»  ςξσ  αμθοώπξσ  (μξμάδεπ 7) ;  
             Μξμάδεπ 15 

 
Α2. Να  εμςξπίρεςε  ρςα  παοαπάμχ  απξρπάρμαςα  ςιπ  παιδαγχγικέπ  

απόφειπ  ςξσ  Αοιρςξςέλη.  Μπξοξύμ  μα  απξβξύμ  υοήριμεπ  ρςη  
διαπαιδαγώγηρη  ςχμ  ρημεοιμώμ  μέχμ;    

Μξμάδεπ 15 
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Α3.  Ο  Πεοικλήπ  ρςξμ  πιςάτιξ  (Θξσκ. 2, 39, 1)  θεχοεί  πχπ  ςξ  
παιδαγχγικό  ρύρςημα  ρςημ  Αθήμα  είμαι  αμώςεοξ  από  ςξ  ρπαοςιαςικό.  
Καςά  ςη γμώμη  ςξσ  ξι  Αθημαίξι  μέξι  γίμξμςαι  αμδοείξι  μέρχ  μιαπ  
πξλσδιάρςαςηπ  αγχγήπ  πξσ  δεμ  ςξσπ  αλλξςοιώμει  από  ςη  υαοά  ςηπ 
ζχήπ (ἀμειμέμχπ διαιςώμεμξι). Αμςίθεςα,  ξι  Σπαοςιάςεπ  «ἐπιπόμῳ  
ἀρκήρει  εὐθὺπ  ςὸ  ἀμδοεῖξμ  μεςέουξμςαι». 

 

    α) Να  κοίμεςε  ςημ  παοαπάμχ  άπξφη. 
    β) Σε  πξια  από  ςιπ  δύξ  θεχοήρειπ  μξμίζεςε  πχπ  ςείμει  ξ  Αοιρςξςέληπ;  
           

Μξμάδεπ 10 
 
Α4.  Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ, δίπλα ρςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρε 

καθεμιά  από  ςιπ  παοακάςχ  θέρειπ,  ςη  λένη  Σωρςό,  αμ  είμαι  ρχρςή,  ή  
ςη  λένη  Λάθξπ,  αμ  είμαι  λαμθαρμέμη:  

 
 

α)  Ο  Αοιρςξςέληπ  ήοθε  μα  ρπξσδάρει  ρςημ  Ακαδημία  ρε  ηλικία 
δεκαεμμέα  εςώμ. 

β)  Ο  Εύδξνξπ  από  ςημ  Κμίδξ  έδχρε  ρςξμ  Αοιρςξςέλη  ςξ  παοαςρξύκλι  
«ξ  Νξσπ». 

γ)  Σςημ  Ακαδημία  ξ  Αοιρςξςέληπ  χπ  δάρκαλξπ  είυε  πξλύ  καλέπ  ρυέρειπ 
με  ςξμ  Σπεύριππξ  και  ςξμ  Ξεμξκοάςη. 

δ)  Ο  Αοιρςξςέληπ  παοέδιδε  μαθήμαςα  ρςξμ  Αλέναμδοξ  ρςη  Μίεζα. 
ε)  Ο Αοιρςξςέληπ ρσμέυιρε ςη διδαρκαλία ρςημ Ακαδημία μεςά ςημ 

επιρςοξτή  ςξσ  από  ςη  Μακεδξμία. 
           Μξμάδεπ 10 

 
 
Α5. α) ρσμαλλάγμαρι : Πξια  ρημαρία  έυει  η  λένη  ρςξ  κείμεμξ  και  πξια  

ρήμεοα; 
         Μξμάδεπ 2 

 
β) Να  βοείςε  ρςξ  παοαπάμχ  διδαγμέμξ  κείμεμξ  μία  εςσμξλξγικά  
ρσγγεμή  λένη,  απλή  ή  ρύμθεςη,  για  καθεμιά  από  ςιπ  παοακάςχ  λένειπ  
ςηπ  αουαίαπ  ελλημικήπ :  

 
 μεξγμόπ : 
 εὐωυία : 
 πεοιδεήπ : 
 ἐπαυθήπ : 
 ἀμτξοεύπ : 
 ἀηδῶπ : 
 ἄνωμ :  
 ἀμόοεκςξπ : 

         Μξμάδεπ 8 
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 ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  Ἀλκιβιάδηπ  Β΄  149-150β 
 

Πώπ  μπξοξύμ  ξι  θμηςξί  μα  κεοδίρξσμ  ςημ   εύμξια  ςχμ  θεώμ;   
 

Οὐ  γὰο  ξἶμαι  ςξιξῦςόμ  ἐρςι  ςὸ  ςῶμ  θεῶμ  ὥρςε  ὑπὸ  δώοχμ  

παοάγερθαι   ξἷξμ   κακὸμ   ςξκιρςὴμ·   ἀλλὰ   καὶ   ἡμεῖπ   εὐήθη   λόγξμ  

λέγξμεμ,  ἀνιξῦμςεπ  Λακεδαιμξμίχμ   ςαύςῃ   πεοιεῖμαι.   Καὶ   γὰο   ἄμ   

δειμὸμ   εἴη   εἰ  ποὸπ  ςὰ   δῶοα   καὶ   ςὰπ   θσρίαπ   ἀπξβλέπξσριμ   ἡμῶμ   ξἱ   

θεξὶ  ἀλλὰ   μὴ   ποὸπ   ςὴμ   φσυὴμ,   ἄμ   ςιπ   ὅριξπ   καὶ   δίκαιξπ   ὤμ   

ςσγυάμῃ.  Πξλλῷ  γε  μᾶλλξμ   ξἶμαι   ἤ   ποὸπ   ςὰπ   πξλσςελεῖπ   ςαύςαπ   

πξμπὰπ   ςε   καὶ   θσρίαπ,   ἅπ   ξὐδὲμ   κχλύει   πξλλὰ   μὲμ   εἰπ   θεξύπ,   

πξλλὰ  δ’   εἰπ  ἀμθοώπξσπ  ἡμαοςηκόςαπ  καὶ  ἰδιώςημ  καὶ  πόλιμ  ἔυειμ  ἀμ’  

ἕκαρςξμ  ἔςξπ  ςελεῖμ·  ξἱ  δὲ,  ἅςε  ξὐ  δχοξδόκξι  ὄμςεπ,  καςατοξμξῦριμ  

ἁπάμςχμ  ςξύςχμ,  ὥπ  τηριμ  ὁ  θεόπ  καὶ  θεῶμ  ποξτήςηπ.  Κιμδσμεύει  γξῦμ  

καὶ   παοά   θεξῖπ   καὶ   παο’   ἀμθοώπξιπ   ςξῖπ   μξῦμ   ἔυξσρι   δικαιξρύμη   

ςε  καὶ  τοόμηριπ  διατεοόμςχπ  ςεςιμῆρθαι·   

 ςξκιρςὴπ = ςξκξγλύτξπ,  πεοίειμι = σπεοιρυύχ, σπεοςεοώ, σπεοέυχ  
 

Β1.  «Καὶ  γὰο  ἄμ  δειμὸμ  εἴη   …   ποξτήςηπ.»  :  Να  μεςατοάρεςε  ςξ  

παοαπάμχ  υχοίξ  ρςη  μέα  ελλημική .  

Μξμάδεπ 10 

 

Β2. Πώπ διαγοάτεςαι η ρςάρη ςχμ θεώμ απέμαμςι ρςιπ ποξρτξοέπ ςχμ 

θμηςώμ  ρςξ  παοαπάμχ  κείμεμξ; 

Μξμάδεπ 10 

 

Β3. Να γοάφεςε  ςξσπ  ζηςξύμεμξσπ  ςύπξσπ  για  καθεμιά  από  ςιπ  

παοακάςχ  λένειπ :   
 

κακὸμ   ςξ  επίοοημα  ρςξμ  σπεοθεςικό  βαθμό 

πξλσςελεῖπ   ςημ  κληςική  εμικξύ  ρςξ  ίδιξ  γέμξπ 

ἰδιώςημ      ςημ  κληςική  εμικξύ 
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διατεοόμςωπ  ςξμ  ίδιξ  ςύπξ  ρςξ  ρσγκοιςικό  βαθμό  

ὅ,ςι     ςημ  αιςιαςική  πληθσμςικξύ  ρςξ  ίδιξ  γέμξπ 

παοάγερθαι ςξ  ςοίςξ  εμικό  ποόρχπξ  ρςημ  ξοιρςική  ςξσ  

Υπεορσμςελίκξσ  ρςημ  ίδια  τχμή 

ἀνιξῦμςεπ  ςξ  δεύςεοξ  εμικό  ποόρχπξ  ρςημ  σπξςακςική  

ςξσ  Εμερςώςα  ρςημ  άλλη  τχμή  

ἡμαοςηκόςαπ ςξ  δεύςεοξ  πληθσμςικό  ποόρχπξ  ρςημ  εσκςική 

ςξσ  Μέλλξμςα 

τηριμ ςξ  απαοέμταςξ  ςξσ  Εμερςώςα  

ςεςιμῆρθαι ςξ  δεύςεοξ  εμικό  ποόρχπξ  ρςημ  ποξρςακςική 

ςξσ  Εμερςώςα  ρςη  τχμή  πξσ  βοίρκεςαι 
            

         Μξμάδεπ 10 
 

 

Β4α. Να  αμαγμχοίρεςε  ρσμςακςικά  ςιπ  ακόλξσθεπ  λένειπ  ςξσ  κειμέμξσ : 

 παοάγερθαι,   πξλλῷ,    ἕκαρςξμ,   ὄμςεπ,   παο’  ἀμθοώπξιπ .                                                                                            
 
Μξμάδεπ 5 
 
 
 

Β4β. Οἱ   θεξὶ,   ἅςε   ξὐ   δωοξδόκξι   ὄμςεπ,   καςατοξμξῦριμ   ἁπάμςωμ 
ςξύςωμ :  Να  εναοςήρεςε  ςημ  παοαπάμχ  ποόςαρη  από  ςη  τοάρη  
«Σωκοάςηπ  ἔτη».        
        Μξμάδεπ 5 

 
 

 
 
 

Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο   ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

Ρέμα  Σαομπάμη 


