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 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ Ἠθικὰ Νικξμάυεια, Β 1, 5-8, 1103b2-25
Μαοςσοεῖ δὲ καὶ ςὸ γιμόμεμξμ ἐμ ςαῖπ πόλεριμ· ξἱ γὰο μξμξθέςαι ςξὺπ
πξλίςαπ πξιξῦριμ ἀγαθξὺπ, καὶ ςὸ μὲμ βξύλημα παμςὸπ μξμξθέςξσ ςξῦς’
ἐρςίμ, ὅρξι δὲ μὴ εὖ αὐςὸ πξιξῦριμ ἁμαοςάμξσριμ, καὶ διατέοει ςξύςῳ
πξλιςεία πξλιςείαπ ἀγαθὴ ταύληπ. Ἔςι ἐκ ςῶμ αὐςῶμ καὶ διὰ ςῶμ αὐςῶμ
καὶ γίμεςαι πᾶρα ἀοεςὴ καὶ τθείοεςαι, ὁμξίωπ δὲ καὶ ςέυμη· ἐκ γὰο ςξῦ
κιθαοίζειμ καὶ ξἱ ἀγαθξὶ καὶ κακξὶ γίμξμςαι κιθαοιρςαὶ. Ἀμάλξγξμ δὲ
καὶ ξἰκξδόμξι καὶ ξἱ λξιπξὶ πάμςεπ· ἐκ μὲμ γὰο ςξῦ εὖ ξἰκξδξμεῖμ ἀγαθξὶ
ξἰκξδόμξι ἔρξμςαι, ἐκ δὲ ςξῦ κακῶπ κακξὶ. Εἰ γὰο μὴ ξὕςωπ εἶυεμ, ξὐδὲμ
ἄμ ἔδει ςξῦ διδάνξμςξπ, ἀλλὰ πάμςεπ ἄμ ἐγίμξμςξ ἀγαθξὶ ἤ κακξὶ.
Οὕςω 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. Ὁμξίωπ δὲ καὶ ςὰ πεοὶ ςὰπ
ἐπιθσμίαπ ἔυει καὶ ςὰ πεοὶ ςὰπ ὀογάπ· ξἳ μὲμ γὰο ρώτοξμεπ καὶ ποᾷξι
γίμξμςαι, ξἳ δ’ ἀκόλαρςξι καὶ ὀογίλξι, ξἳ μὲμ ἐκ ςξῦ ξὑςωρί ἐμ αὐςξῖπ
ἀμαρςοέτερθαι, ξἳ δὲ ἐκ ςξῦ ξὑςωρί. Καὶ ἑμί δὴ λόγῳ ἐκ ςῶμ ὁμξίωμ
ἐμεογειῶμ αἱ ἕνειπ γίμξμςαι. Διὸ δεῖ ςὰπ ἐμεογείαπ πξιὰπ ἀπξδιδόμαι·
καςὰ γὰο ςὰπ ςξύςωμ διατξοὰπ ἀκξλξσθξῦριμ αἱ ἕνειπ. Οὐ μικοὸμ ξὖμ
διατέοει ςὸ ξὕςωπ ἤ ξὕςωπ εὐθὺπ ἐκ μέωμ ἐθίζερθαι, ἀλλὰ πάμπξλσ,
μᾶλλξμ δὲ ςὸ πᾶμ.
Α. Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό πξσ αμςιρςξιυεί ρε καθεμία
από ςιπ παοακάςχ πεοιόδξσπ και δίπλα ρε ασςόμ ςη λένη «Σωρςό»,
αμ είμαι ρχρςή, ή ςη λένη «Λάθξπ», αμ είμαι λαμθαρμέμη, με βάρη ςξ
αουαίξ κείμεμξ πξσ ραπ δόθηκε παοαπάμχ:
1. Από μόμξπ ςξσ ξ εθιρμόπ ξδηγεί ρςημ απόκςηρη ςηπ αοεςήπ.
2. Η ηθική αοεςή δεμ είμαι διδακςή.
3. Για ςξμ Αοιρςξςέλη η επιςσυία ή η απξςσυία ςξσ μξμξθέςη ρςημ
ηθική διάπλαρη ςχμ πξλιςώμ είμαι ικαμό κοιςήοιξ διάκοιρηπ ςχμ
πξλιςεσμάςχμ.
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4. Σςημ ποόςαρη «ξἳ μὲμ γὰο ρώτοξμεπ καὶ ποᾷξι γίμξμςαι» η
υοήρη ςξσ ςοίςξσ πληθσμςικξύ ποξρώπξσ από ςημ πλεσοά ςξσ
τιλξρότξσ είμαι ρσμειδηςή.
5. Σςξ παιδαγχγικό ρυόλιό ςξσ ξ Αοιρςξςέληπ ταίμεςαι μα διατχμεί
με ςημ εκπαιδεσςική θεώοηρη ςχμ Αθημαίχμ και μα ςάρρεςαι σπέο
ςξσ ρπαοςιαςικξύ ρσρςήμαςξπ αγχγήπ.
Μξμάδεπ 10
Β.

Να απαμςήρεςε ρςα ακόλξσθα :

Β1. ἐκ ςῶμ αὐςῶμ καὶ διὰ ςῶμ αὐςῶμ καὶ γίμεςαι πᾶρα ἀοεςὴ καὶ
τθείοεςαι, ὁμξίωπ δὲ καὶ ςέυμη : Πξιξ θεμελιώδεπ αμςιθεςικό ζεύγξπ
εμμξιώμ σπόκειςαι ρςξ υχοίξ ασςό; Πώπ ρυεςίζεςαι με ςξμ εθιρμό
και ςημ ηθική ποάνη;
Μξμάδεπ 10
Β2. Καὶ ἑμί δὴ λόγῳ ἐκ ςῶμ ὁμξίωμ ἐμεογειῶμ αἱ ἕνειπ γίμξμςαι : Να
ξοίρεςε ςη μέα αοιρςξςελική έμμξια πξσ πεοιέυεςαι ρςξ παοαπάμχ
υχοίξ.
Μξμάδεπ 10
Β3. Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ, δίπλα ρςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρε
καθεμία από ςιπ παοακάςχ θέρειπ, ςη λένη Σωρςό, αμ είμαι ρχρςή, ή
ςη λένη Λάθξπ, αμ είμαι λαμθαρμέμη:
α. Ατξομή για ςημ απαγγελία καςηγξοίαπ ρςξμ Αοιρςξςέλη ρςάθηκε μια
επιρςξλή ςξσ ποξπ ςξμ Μακεδόμα βαριλιά Φίλιππξ.
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.
γ. Ο Αοιρςξςέληπ ρςη Μακεδξμία επιμελήθηκε μια καιμξύογια έκδξρη
ςχμ ξμηοικώμ επώμ.
δ. Η φσυξρύμθερη ςξσ Αοιρςξςέλη ήςαμ θεςική και επιρςημξμική,
ελάυιρςα πξιηςική.
ε. Όςαμ ήοθε για δεύςεοη τξοά ρςημ Αθήμα ξ Αοιρςξςέληπ, αμέλαβε ςη
διεύθσμρη ςηπ πλαςχμικήπ Ακαδημίαπ.
Μξμάδεπ 10
Β4. α) ἁμαοςάμξσριμ : Πξια ρημαρία έυει η λένη ρςξ κείμεμξ και πξια
ρήμεοα;
Μξμάδεπ 2
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Β4. β) Να ρυημαςίρεςε έμα παοάγχγξ ξσριαρςικό (απλό ή ρύμθεςξ) ρςημ
αουαία ελλημική για κάθε οημαςικό ςύπξ ςξσ κειμέμξσ με ςημ
παοαγχγική καςάληνη πξσ ραπ δίμεςαι:
οημαςικξί ςύπξι

καςάληνη

μαοςσοεῖ

-ία

διατέοει

-εύπ

τθείοεςαι

-ά

διδάνξμςξπ

-ή

ποάςςξμςεπ

-μα

γιμόμεθα

-ξπ

ἐθιζόμεμξι

-μόπ

τξβεῖρθαι

-ςοξμ

ξμόοοιζα ξσριαρςικά

Μξμάδεπ 8
Β5.

ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ Ἠθικὰ Νικξμάυεια, Β 3, 1-2, 1104b-13

Σημεῖξμ δὲ δεῖ πξιεῖρθαι ςῶμ ἕνεωμ ςὴμ ἐπιγιμξμέμημ ἡδξμὴμ ἤ
λύπημ ςξῖπ ἔογξιπ· ὁ μὲμ γὰο ἀπευόμεμξπ ςῶμ ρωμαςικῶμ ἡδξμῶμ καὶ αὐςῷ
ςξύςῳ υαίοωμ ρώτοωμ, ὁ δ’ ἀυθόμεμξπ ἀκόλαρςξπ, καὶ ὁ μὲμ ὑπξμέμωμ
ςὰ δειμά καὶ υαίοωμ 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 πωπ εὐθὺπ ἐκ μέωμ, ὡπ ὁ Πλάςωμ τηρίμ, ὥρςε
υαίοειμ ςε καὶ λσπεῖρθαι ξἷπ δεῖ· ἡ γὰο ὀοθὴ παιδεία αὕςη ἐρςίμ.
«Σημάδι απξδεικςικό ςχμ ένεχμ ποέπει μα θεχοξύμε ςημ εσυαοίρςηρη ή
ςη δσραοέρκεια πξσ ρσμξδεύει ςιπ ποάνειπ μαπ. Ασςό θα πει: Όπξιξπ μέμει
μακοιά από ςιπ ρχμαςικέπ ηδξμέπ και ασςό ςξσ ποξκαλεί εσυαοίρςηρη, είμαι
άμθοχπξπ ρώτοχμ· ακόλαρςξπ είμαι ασςόπ πξσ ςξ ποάγμα ασςό ςξμ
δσραοερςεί· επίρηπ: ξ άμθοχπξπ πξσ ρςέκεςαι μα αμςιμεςχπίρει όλα ςα
επικίμδσμα ποάγμαςα και ασςό ςξσ ποξκαλεί εσυαοίρςηρη ή, έρςχ, δεμ ςξμ
δσραοερςεί, είμαι αμδοείξπ· δειλόπ είμαι ασςόπ πξσ ςξ ποάγμα ασςό ςξμ
δσραοερςεί.

Και

όλα

ασςά

γιαςί

η

ηθική

αοεςή

ρυεςίζεςαι

ρςημ

ποαγμαςικόςηςα με ςημ εσυαοίρςηρη και με ςη δσραοέρκεια: η εσυαοίρςηρη
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μαπ ενχθεί μα κάμξσμε εσςελή ποάγμαςα, η δσραοέρκεια μαπ κοαςάει μακοιά
από ςα όμξοτα ποάγμαςα. Γι’ ασςό και είμαι αμάγκη – όπχπ ςξ λέει ξ
Πλάςχμαπ – μα έυει πάοει καμείπ ήδη από μικοόπ εκείμη ςημ αγχγή πξσ θα ςξμ
κάμει μα εσυαοιρςιέςαι και μα δσραοερςείςαι με ασςά πξσ ποέπει· ασςή είμαι η
ρχρςή παιδεία.»

(μεςάτοαρη Δ. Λσπξσολήπ)

α) Ατξύ λάβεςε σπόφη ςξ ρσμαίρθημα πξσ έπεςαι ςχμ ποάνεχμ χπ
απξδεικςικό ρςξιυείξ ςχμ ἕνεωμ ρςημ αοιρςξςελική θεώοηρη, μα
εμςξπίρεςε ςιπ παιδαγχγικέπ απόφειπ ςξσ Σςαγειοίςη (ςόρξ ρςξ
παοαπάμχ απόρπαρμα όρξ και ρςξ κείμεμξ αματξοάπ).
β) Μπξοξύμ ασςέπ μα απξβξύμ υοήριμεπ ρςη διαπαιδαγώγηρη ςχμ
ρημεοιμώμ μέχμ;
Μξμάδεπ 10
 Αδίδακςξ κείμεμξ 
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Πεοὶ ἀμςιδόρεωπ, 240-242
Ο Ιρξκοάςηπ σπεοαρπίζεςαι ςη οηςξοική ςέυμη.
Ἔςι ςξίμσμ γμώρερθε ρατέρςεοξμ ἐκ ςῶμ ῥηθήρερθαι μελλόμςωμ, ὡπ
πόοοω ςξῦ διατθείοειμ ςξὺπ μεωςέοξσπ ἐρμὲμ.

Εἰ γάο ςι ςξιξῦςξμ

ἐπξιξῦμεμ, ξὐκ ἄμ Λσρίμαυξπ ἦμ ὁ λσπξύμεμξπ ὑπὲο αὐςῶμ ξὐδ’ ἄλλξπ
ξὐδεὶπ ςῶμ ςξιξύςωμ, ἀλλὰ ςξὺπ παςέοαπ ἄμ ἑωοᾶςε ςῶμ ρσμόμςωμ ἡμῖμ
καὶ ςξὺπ ξἰκείξσπ ἀγαμακςξῦμςαπ καὶ γοατξμέμξσπ καὶ δίκημ ζηςξῦμςαπ
παο’ ἡμῶμ λαμβάμειμ. Νῦμ δ’ ἐκεῖμξι μὲμ ρσμιρςᾶρι ςξὺπ παῖδαπ ςξὺπ
αὑςῶμ καὶ υοήμαςα διδόαρι καὶ υαίοξσριμ, ὁπόςαμ ὁοῶριμ αὐςξὺπ μεθ’
ἡμῶμ

ἡμεοεύξμςαπ,

ξἱ

δὲ

ρσκξτάμςαι

διαβάλλξσρι

καὶ

παοέυξσριμ ἡμῖμ, ὧμ ςίμεπ ἄμ ἥδιξμ ἴδξιεμ πξλλξὺπ

ποάγμαςα

ςῶμ πξλιςῶμ

διατθειοξμέμξσπ καὶ πξμηοξὺπ γιγμξμέμξσπ; Ἴραρι γὰο ρτᾶπ αὐςξὺπ ἐμ
μὲμ ςξῖπ ςξιξύςξιπ δσμαρςεύξμςαπ, ὑπὸ δὲ ςῶμ καλῶμ κἀγαθῶμ καὶ μξῦμ
ἐυόμςωμ ἀπξλλσμέμξσπ, ὁπόςαμ λητθῶριμ.
ρσμίρςημι = εμπιρςεύξμαι, ἡμεοεύω = πεομώ ςημ ημέοα μξσ.
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Γ1. «Νῦμ δ’ ἐκεῖμξι μὲμ … ὁπόςαμ λητθῶριμ.» : Να μεςατοάρεςε ςξ
παοαπάμχ υχοίξ ρςη μέα ελλημική.
Μξμάδεπ 10
Γ2. Πώπ αμςικοξύει ςιπ καςηγξοίεπ πεοί διατθξοάπ ςηπ μεξλαίαπ ρε
βάοξπ ςχμ οηςόοχμ ξ Ιρξκοάςηπ ρςξ παοαπάμχ υχοίξ;
Μξμάδεπ 10
Γ3α. Να γοάφεςε ςημ πςώρη πξσ ζηςείςαι ρςα ακόλξσθα ξσριαρςικά:
ςξὺπ παςέοαπ : ςη δξςική πληθσμςικξύ
ςξὺπ παῖδαπ :

ςη γεμική πληθσμςικξύ

ξἱ ρσκξτάμςαι : ςημ κληςική εμικξύ.
Μξμάδεπ 3

Γ3β. ρτᾶπ αὐςξὺπ, ςίμεπ : Να γοάφεςε ςη δξςική εμικξύ ςχμ παοαπάμχ
αμςχμσμιώμ ρςξ γέμξπ πξσ βοίρκξμςαι.
Μξμάδεπ 2

Γ3γ. διατθειοξμέμξσπ, ἀπξλλσμέμξσπ, λητθῶριμ : Να γοάφεςε ςξ δεύςεοξ
πληθσμςικό

ποόρχπξ

ρςημ

ξοιρςική

ςξσ

Παοακειμέμξσ

ςχμ

παοαπάμχ οημάςχμ ρςη τχμή πξσ βοίρκξμςαι.
Μξμάδεπ 3

Γ3δ. λαμβάμειμ,

διαβάλλξσρι : Να μεςατέοεςε ςξσπ παοαπάμχ

οημαςικξύπ ςύπξσπ ρςξ Μέλλξμςα ςηπ ίδιαπ τχμήπ.
Μξμάδεπ 2

Γ4α. ὁ λσπξύμεμξπ, ἡμεοεύξμςαπ : Να υαοακςηοίρεςε ρσμςακςικά ςιπ
παοαπάμχ μεςξυέπ.
Μξμάδεπ 2
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Γ4β. ςξῦ διατθείοειμ, ὑπὲο αὐςῶμ, ὧμ, ςῶμ πξλιςῶμ : Να
αμαγμχοίρεςε ςη
ρσμςακςική
λειςξσογία
ςχμ
παοαπάμχ
(εμποόθεςηπ και αποόθεςχμ) γεμικώμ.
Μξμάδεπ 4
Γ4γ. Εἰ γάο ςι ςξιξῦςξμ ἐπξιξῦμεμ, ξὐκ ἄμ Λσρίμαυξπ ἦμ ὁ λσπξύμεμξπ
ὑπὲο αὐςῶμ ξὐδ’ ἄλλξπ ξὐδεὶπ ςῶμ ςξιξύςωμ, ἀλλὰ ςξὺπ παςέοαπ
ἄμ ἑωοᾶςε ςῶμ ρσμόμςωμ ἡμῖμ καὶ ςξὺπ ξἰκείξσπ ἀγαμακςξῦμςαπ
καὶ γοατξμέμξσπ καὶ δίκημ ζηςξῦμςαπ παο’ ἡμῶμ λαμβάμειμ : Να
κάμεςε ςιπ απαοαίςηςεπ μεςαςοξπέπ, ώρςε ξ παοαπάμχ ρύμθεςξπ
σπξθεςικόπ λόγξπ μα δηλώμει ςξ ποξρδξκώμεμξ.
Μξμάδεπ 4
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