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  Διδαγμέμξ κείμεμξ   
  

ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ  Ἠθικὰ  Νικξμάυεια,  Β 1, 5-8, 1103b2-25 
 

Α.  
1. Από  μόμξπ  ςξσ  ξ  εθιρμόπ  ξδηγεί  ρςημ  απόκςηρη  ςηπ  αοεςήπ. 

Λάθξπ 
2. Η  ηθική  αοεςή  δεμ  είμαι  διδακςή. Λάθξπ 
3. Για ςξμ Αοιρςξςέλη η επιςσυία ή η απξςσυία ςξσ μξμξθέςη ρςημ 

ηθική διάπλαρη ςχμ πξλιςώμ είμαι ικαμό κοιςήοιξ διάκοιρηπ ςχμ 
πξλιςεσμάςχμ. Σχρςό 

4. Σςημ ποόςαρη «ξἳ  μὲμ  γὰο  ρώτοξμεπ  καὶ  ποᾷξι γίμξμςαι» η 
υοήρη ςξσ ςοίςξσ πληθσμςικξύ ποξρώπξσ από ςημ πλεσοά ςξσ 
τιλξρότξσ  είμαι  ρσμειδηςή. Λάθξπ 

5. Σςξ παιδαγχγικό ρυόλιό ςξσ ξ Αοιρςξςέληπ ταίμεςαι μα διατχμεί 
με ςημ εκπαιδεσςική θεώοηρη ςχμ Αθημαίχμ και μα ςάρρεςαι σπέο 
ςξσ  ρπαοςιαςικξύ  ρσρςήμαςξπ  αγχγήπ. Σχρςό 

        Μξμάδεπ 10 
 

Β1.    Τξ αμςιθεςικό  ζεύγξπ γέμεριπ – τθξοά  απξςελεί έμα ρημαμςικό θέμα 
ςηπ  τιλξρξτικήπ  ρκέφηπ.  Υπάουει  μάλιρςα  και  έογξ  ςξσ  Αοιρςξςέλη  
με ςξμ ςίςλξ «Πεοὶ γεμέρεωπ καὶ τθξοᾶπ». Σςα πλαίρια ςηπ αμαζήςηρηπ ςξσ 
ςοόπξσ ποαγμάςχρηπ ςηπ ηθικήπ αοεςήπ ξ τιλόρξτξπ ποξρθέςει όςι κάθε  
μξοτή  αοεςήπ,  είςε  δημιξσογείςαι  είςε  καςαρςοέτεςαι,  έυει  πάμςα  ςα  
ίδια  αίςια  (ἐκ ςῶμ αὐςῶμ) και  ςα  ίδια μέρα (διὰ ςῶμ αὐςῶμ), ςξ ἔθξπ. 
Άοα, η άρκηρη και ξ εθιρμόπ δεμ ξδηγξύμ πάμςξςε ρε θεςικά 
απξςελέρμαςα. Ασςό εκ ποώςηπ όφεχπ ταίμεςαι παοάδξνξ. Είμαι πξςέ 
δσμαςόμ  με  ςιπ  ίδιεπ  διαδικαρίεπ,  και  ρσγκεκοιμέμα  με  ςημ  άρκηρη  και 
ςξμ  εθιρμό  ρςημ  αοεςή,  μα  γίμξμςαι  άλλξι  πξλίςεπ  αγαθξί  και  άλλξι 
ταύλξι, όπχπ άλλξι κιθαοιρςέπ γίμξμςαι καλξί και άλλξι κακξί με ςημ 
επίδξρη  ρςημ  κιθάοα;  Και  αμ  ασςό  πξσ  σπξρςηοίζει  ξ  τιλόρξτξπ 
ιρυύει  ρς’  αλήθεια,  ςόςε  με  πξιεπ  ποξϋπξθέρειπ  εναρταλίζεςαι  κάθε 
τξοά  η  επιςσυία  και  απξτεύγεςαι  η  απξςσυία; 

Τημ απάμςηρη δίμει ξ ίδιξπ ξ Αοιρςξςέληπ, εμπλξσςίζξμςαπ ςξ 
παοάδειγμα (ἀγαθξί καὶ κακξί / εὖ, κακῶπ), παοαςηοώμςαπ όςι ςξ ίδιξ 
κάμξσμ «καὶ ξἱ λξιπξὶ πάμςεπ», για μα απξδείνει πχπ η καλή ή η κακή 
ενάρκηρη ξδηγεί ρςημ καςάκςηρη ή όυι ςξσ επιδιχκόμεμξσ ρςόυξσ. Αμ ξ 
ξικξδόμξπ μαθαίμει ςημ ςέυμη ςξσ ξικξδξμώμςαπ, η δοαρςηοιόςηςά ςξσ 
ασςή επιδέυεςαι ρατείπ πξιξςικέπ διατξοξπξιήρειπ, δηλαδή μπξοεί μα 
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αρκείςαι είςε με ρχρςό και εύρςξυξ ςοόπξ, είςε με ςοόπξ λαμθαρμέμξ και 
άρςξυξ, ξπόςε, αμςίρςξιυα, γίμεςαι καμείπ καλόπ ή κακόπ ξικξδόμξπ. 

             
         Μξμάδεπ 10 
 

Β2.   Η  μέα  έμμξια  πξσ  ειράγει  ξ  Αοιρςξςέληπ  ρςημ  ποξρπάθειά  ςξσ  μα 
ξοίρει  ςημ  αοεςή  είμαι  ςξ  ποξρευέπ  γέμξπ  ςηπ.  Εμςάρρει  λξιπόμ  ςημ 
αοεςή  ρςιπ  «ἕνειπ»,  μια  λένη  πξσ  παοάγεςαι  από  ςξ  οήμα  «ἔυω»  και 
ςημ παοαγχγική καςάληνη –ριπ, η ξπξία δηλώμει εμέογεια. Επξμέμχπ 
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 ὁμξίωμ  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 ἕνεωμ  ςὴμ  ἐπιγιμξμέμημ  ἡδξμὴμ  ἤ  λύπημ  
ςξῖπ  ἔογξιπ).  Η  πξιόςηςα,  επξμέμχπ,  ςχμ  εμεογειώμ  απέμαμςι  ρςα 
«πάθη» καθξοίζει ςη μξοτή ςχμ «ἕνεωμ» (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.  

 
             Μξμάδεπ 10 
 
 

Β3.  
α.  Ατξομή για ςημ απαγγελία καςηγξοίαπ ρςξμ Αοιρςξςέλη ρςάθηκε μια 

επιρςξλή ςξσ ποξπ ςξμ Μακεδόμα βαριλιά Φίλιππξ. Λάθξπ 
β. Ο Αοιρςξςέληπ είυε ςη βαθιά πίρςη όςι ξι άμθοχπξι μπξοξύμ ςελικά μα 

εναρταλίρξσμ ςημ εὐδαιμξμίαμ μόμξ με ςξ λόγξμ ἔυξμ μέοξπ ςηπ φσυήπ 
ςξσπ. Λάθξπ 

γ.  Ο Αοιρςξςέληπ ρςη Μακεδξμία επιμελήθηκε μια καιμξύογια έκδξρη ςχμ 
ξμηοικώμ επώμ. Σχρςό 

δ.  Η φσυξρύμθερη ςξσ Αοιρςξςέλη ήςαμ θεςική και επιρςημξμική, 
ελάυιρςα  πξιηςική. Σχρςό 

ε.  Όςαμ ήοθε για δεύςεοη τξοά ρςημ Αθήμα ξ Αοιρςξςέληπ, αμέλαβε ςη 
διεύθσμρη  ςηπ  πλαςχμικήπ  Ακαδημίαπ. Λάθξπ 

Μξμάδεπ 10 
 
 



 
 ΑΓΙΟΥ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  11 --  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  --  ΤΗΛ. 210-4224752 
 

εμδεικςικέπ απαμςήρειπ ποξςειμόμεμχμ θεμάςχμ  ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ ρελίδα 3 
 

Β4. α) Τξ οήμα ἁμαοςάμω ρςξ κείμεμξ ρημαίμει «απξςσγυάμχ» και δηλώμει 
ςημ  αδσμαμία  ποαγμαςξπξίηρηπ  εμόπ  ρςόυξσ,  και  άοα  ςξ  ρτάλμα. 
Σήμεοα όμχπ  η λένη έυει πεοιξοιρςεί εμμξιξλξγικά και έυει καθαοά 
θοηρκεσςικό πεοιευόμεμξ· δηλώμει ςημ παοαβίαρη ςχμ θοηρκεσςικώμ-
ηθικώμ  καμόμχμ   και  ςιπ  ρσμακόλξσθεπ   ρσμέπειεπ.  

         Μξμάδεπ 2 
 

Β4. β)   
οημαςικξί ςύπξι καςάληνη ξμόοοιζα ξσριαρςικά 

μαοςσοεῖ -ία μαοςσοία 

διατέοει -εύπ τξοεύπ 

τθείοεςαι -ά τθξοά 

διδάνξμςξπ -ή διδαυή 

ποάςςξμςεπ -μα ποᾶγμα 

γιμόμεθα -ξπ γέμξπ / γόμξπ 

ἐθιζόμεμξι -μόπ ἐθιρμόπ 

τξβεῖρθαι -ςοξμ τόβηςοξμ 

         Μξμάδεπ 8 
 
 

Β5. α) 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  (υαίοωμ)  για  ςξμ άμθοχπξ. 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).  Επειδή  ποώςξπ  ασςόπ  
αρυξλήθηκε  ρσρςημαςικά  με  ςημ  έοεσμα  φσυξλξγικώμ  θεμάςχμ  και  
έκαμε  καίοιεπ  παοαςηοήρειπ  ρε  ρυεςικά  ρσγγοάμμαςά  ςξσ,  από  
πξλλξύπ  θεχοείςαι  παςέοαπ  ςηπ  φσυξλξγίαπ. 

  Ακξλξσθώμςαπ ςη θέρη ςξσ Πλάςχμα (όπχπ ασςή εκςίθεςαι ρςξσπ 
Νόμξσπ) για  ςξ  οόλξ  ςηπ  αγχγήπ  ρςημ  απόκςηρη  ςηπ  αοεςήπ,  ξ 
Αοιρςξςέληπ  ςημ  επικαλείςαι  με  ςιμή,  ρεβαρμό  και  γλσκιά  μξρςαλγία  
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ποξπ  ςξμ  δάρκαλό  ςξσ  (ὡπ  ὁ  Πλάςωμ  τηρί).  Eκεί  βοίρκεςαι  ξ  πιξ 
ρημαμςικόπ  ίρχπ  ξοιρμόπ  ςηπ  αγχγήπ: «Η πιξ ρωρςή παιδεία, η πιξ 
ρωρςή αγωγή 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 μέωμ) 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.  
 

β)   Για  ςη  ρύγυοξμη  παιδαγχγική  ξ  πλαςχμικόπ  ξοιρμόπ  ςηπ  αγχγήπ 
είμαι  απξδεκςόπ  χπ  ποξπ  ςξ  όςι  ποέπει  η  διαπαιδαγώγηρη  ποέπει  μα 
νεκιμά από ςημ ςοστεοή παιδική ηλικία. 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: 
 Καςά ςξμ Πλάςχμα και ςξμ Αοιρςξςέλη 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. 

 Ο  εθιρμόπ  ςξσ  παιδιξύ  ρε  ποάνειπ  με  ςη  ρσμακόλξσθη  διάκοιρη 
ςχμ ηδξμώμ ρε καλέπ και κακέπ μεςά απ’ ασςέπ από ςημ πλεσοά ςξσ 
εμήλικα  ρςξυεύει  ρςημ  επιβξλή  ςηπ  αοεςήπ  και  ρςη  διαμόοτχρη  
ηθικώμ  αςόμχμ  και  μεςά  πξλιςώμ.  Ο  τοξμημαςιρςικόπ  υαοακςήοαπ 
ςηπ  πλαςχμικήπ  και  αοιρςξςελικήπ  παιδείαπ  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 10 
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  Αδίδακςξ κείμεμξ   
  

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  Πεοὶ ἀμςιδόρεωπ,  240-242 
 

 
Γ1. Τώοα  όμχπ  εκείμξι  (δηλαδή  ξι  παςεοάδεπ  και  ξι  ρσγγεμείπ  ςχμ 

μαθηςώμ  μαπ)  εμπιρςεύξμςαι ςα παιδιά ςξσπ (ρ’ εμάπ) και (μαπ) δίμξσμ 

υοήμαςα (ή: μαπ πληοώμξσμ) και εσυαοιρςιξύμςαι, κάθε τξοά πξσ βλέπξσμ 

ασςά  (δηλαδή  ςα  παιδιά)  μα  πεομξύμ  ςη  μέοα  μαζί  μαπ,  εμώ  ξι  

ρσκξτάμςεπ (μάπ) διαβάλλξσμ (ή: μαπ καςηγξοξύμ άδικα) και μαπ ποξκαλξύμ 

εμξυλήρειπ (ή: ποξβλήμαςα), από ςξσπ ξπξίξσπ (ρσκξτάμςεπ) πξιξι θα έβλεπαμ 

πιξ εσυάοιρςα πξλλξύπ από ςξσπ πξλίςεπ μα διατθείοξμςαι και μα γίμξμςαι 

κακξί (ή: ςιπξςέμιξι); Γιαςί αμςιλαμβάμξμςαι (ή: καςαλαβαίμξσμ) (ξι 

ρσκξτάμςεπ) για ςξσπ εασςξύπ ςξσπ όςι απ’ ςη μια επικοαςξύμ αμάμερα ρε 

ςέςξιξσ είδξσπ αμθοώπξσπ, κι απ’ ςημ άλλη αταμίζξμςαι  από  ςξσπ  ρχρςξύπ  

και  εμάοεςξσπ  και  από  ςξσπ  ρσμεςξύπ (πξλίςεπ),  όρεπ  τξοέπ  ρσλλητθξύμ.  

Μξμάδεπ 10 

 

Γ2.  Ποξβάλλξμςαπ  ςα  ποόρχπα  πξσ  ποώςιρςα  και  ξσριαρςικά 

μξιάζξμςαι για ςξ καλό ςχμ μέχμ,  ξ Ιρξκοάςηπ απαμςά με μια δόρη ειοχμείαπ 

ρςη λύπη ςξσ Λσρίμαυξσ και όρχμ διαβάλλξσμ ςξσπ οήςξοεπ χπ διατθξοείπ 

ςχμ μέχμ ςηπ επξυήπ ςξσ (ξὐκ ἄμ ἦμ Λσρίμαυξπ ὁ λσπξύμεμξπ … ἀλλὰ ςξὺπ 

παςέοαπ ἄμ ἑωοᾶςε ςῶμ ρσμόμςωμ ἡμῖμ καὶ ςξὺπ ξἰκείξσπ). Οι καςηγξοίεπ, 

καςά ςξ οήςξοα, είμαι εμςελώπ αβάριμεπ και φεσδείπ, από ςη ρςιγμή πξσ ξι 

γξμείπ και ξι ρσγγεμείπ ςχμ μαθηςώμ ςξσπ εμπιρςεύξμςαι ςα παιδιά ςξσπ ρ’ 

ασςξύπ (ἐκεῖμξι μὲμ ρσμιρςᾶρι ςξὺπ παῖδαπ ςξὺπ αὑςῶμ) με μεγάλη 

εσυαοίρςηρη και ικαμξπξίηρη γι’  ασςή  ςη  μαθηςεία (καὶ υαίοξσριμ, ὁπόςαμ 

ὁοῶριμ αὐςξὺπ μεθ’ ἡμῶμ ἡμεοεύξμςαπ),  ςημ  ξπξία  μάλιρςα  και  αμείβξσμ  

έμαμςι  υοημάςχμ (καὶ υοήμαςα διδόαρι). Αμ, επξμέμχπ, θεχοξύραμ ασςή ςη 

ρσμαμαρςοξτή  ςχμ  παιδιώμ  ςξσπ  καςαρςοξτική  για  ςα  ίδια,  θα  ήςαμ  ξι 

ποώςξι πξσ θα δσραμαρυεςξύραμ (ἀγαμακςξῦμςαπ) και θα έτςαμαμ ρςα 

δικαρςήοια (γοατξμέμξσπ) ζηςώμςαπ ςημ παοαδειγμαςική ςιμχοία ςχμ 

οηςόοχμ (δίκημ ζηςξῦμςαπ παο’ ἡμῶμ λαμβάμειμ).  
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Αμς’  ασςώμ  άλλξι,  κακεμςοευείπ  και  δόλιξι  ρσκξτάμςεπ,  καςαγγέλλξσμ 

ςξμ  Ιρξκοάςη  και  ςξσπ  ξμξίξσπ  ςξσ,  ποξκειμέμξσ  μα  παοεμπξδίρξσμ  ςξ 

έογξ ςξσπ, ςη διάπλαρη ώοιμχμ και ρσμεςώμ πξλιςώμ πξσ δεμ θα 

παοαρύοξμςαι  από  ςα  ύπξσλα  ςευμάρμαςα  ςχμ  δημαγχγώμ  (ξἱ δὲ 

ρσκξτάμςαι διαβάλλξσρι καὶ ποάγμαςα παοέυξσριμ ἡμῖμ / Ἴραριμ γὰο ρτᾶπ 

αὐςξὺπ ὑπὸ δὲ ςῶμ καλῶμ κἀγαθῶμ καὶ μξῦμ ἐυόμςωμ ἀπξλλσμέμξσπ). Και 

καςαλήγει λέγξμςαπ πχπ, αμ κάπξιξι βλέπξσμ με εσυαοίρςηρη ςξσπ μέξσπ μα 

διατθείοξμςαι και μα γίμξμςαι υειοόςεοξι (ὧμ ςίμεπ ἄμ ἥδιξμ ἴδξιεμ πξλλξὺπ 

ςῶμ πξλιςῶμ διατθειοξμέμξσπ καὶ πξμηοξὺπ γιγμξμέμξσπ;), ποξκειμέμξσ μα 

έυξσμ ασςξί ξι ίδιξι λόγξ ύπαονηπ και ενξσρία (ἐμ μὲμ ςξῖπ ςξιξύςξιπ 

δσμαρςεύξμςαπ),  ασςξί  δεμ  είμαι  ξι  οήςξοεπ,  αλλά  ξι  ρσκξτάμςεπ·  γι’  

ασςό  και  ποξςείμει  ςη  ρύλληφή  ςξσπ  (ὁπόςαμ  λητθῶριμ). 

Μξμάδεπ 10 

Γ3α.  

 ςξὺπ  παςέοαπ :   ςξῖπ  παςοάριμ 

 ςξὺπ  παῖδαπ :  ςῶμ  παίδχμ 

 ξἱ  ρσκξτάμςαι :  (ὦ) ρσκξτάμςα 

          Μξμάδεπ 3 
 

Γ3β.  ρτᾶπ αὐςξὺπ :  ἑασςῷ / αὑςῷ 

   ςίμεπ :    ςίμι / ςῷ      

          Μξμάδεπ 2 
 

Γ3γ.  διατθειοξμέμξσπ :   διέτθαοθε 

   ἀπξλλσμέμξσπ :   ἀπξλώλαςε 

   λητθῶριμ :    εἴλητθε 

          Μξμάδεπ 3 
 

 

 Γ3δ.  λαμβάμειμ :   λήφερθαι 

   διαβάλλξσρι :  διαβαλξῦρι 

          Μξμάδεπ 2 
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Γ4α. ὁ λσπξύμεμξπ : είμαι επιθεςική μεςξυή πξσ λειςξσογεί χπ 

καςηγξοξύμεμξ  ρςξ  «Λσρίμαυξπ»  από  ςξ  ρσμδεςικό  οήμα  «ξὐκ  

ἄμ  ἦμ».  

ἡμεοεύξμςαπ : είμαι  καςηγξοημαςική  μεςξυή  από  ςξ  οήμα 

«ὁοῶριμ»,  ρσμημμέμη  ρςξ  αμςικείμεμό  ςξσ  «αὐςξὺπ».  Λειςξσογεί  

χπ  καςηγξοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ  ρςξ  «αὐςξὺπ».  

                                              Μξμάδεπ 2 
 
 

 

Γ4β. ςξῦ διατθείοειμ : είμαι  έμαοθοξ  απαοέμταςξ,  γεμική  ςηπ  

ατεςηοίαπ  (ή  αμςικειμεμική)  από  ςξ  «πόοοχ».  

ὑπὲο αὐςῶμ : είμαι εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλώμει 

αμαγκαρςικό  αίςιξ (αιςία)  ρςη  μεςξυή  «ὁ  λσπξύμεμξπ».  

ὧμ :  είμαι  γεμική  ρσγκοιςική  (β΄  όοξπ  ρύγκοιρηπ)  από  ςξ  «ἥδιξμ»  

(με  α΄  όοξ  ρύγκοιρηπ  ςξ  «ςίμεπ»). 

ςῶμ  πξλιςῶμ :  είμαι  γεμική  διαιοεςική  από  ςξ  «πξλλξὺπ». 

        Μξμάδεπ 4 

 
 

Γ4γ. Ἐὰμ / Ἄμ / Ἤμ  γάο  ςι  ςξιξῦςξμ  πξιῶμεμ,  ξὐ  Λσρίμαυξπ  ἔρςαι  ὁ 
λσπξύμεμξπ  ὑπὲο  αὐςῶμ  ξὐδ’  ἄλλξπ  ξὐδεὶπ  ςῶμ  ςξιξύςχμ  (ἔρςαι),  
ἀλλὰ  ςξὺπ  παςέοαπ  ὄφερθε  ςῶμ  ρσμόμςχμ  ἡμῖμ  καὶ  ςξὺπ  ξἰκείξσπ  
ἀγαμακςξῦμςαπ  καὶ  γοατξμέμξσπ  καὶ  δίκημ  ζηςξῦμςαπ παο’  ἡμῶμ  
λαμβάμειμ.  

         Μξμάδεπ 4 

 

 

 

  
 

 


