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 ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

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

Α1. α. & β  

1. Ο Δπιμηθέαπ ρκϊπιμα ατήμει ςξμ άμθοχπξ υχοίπ ετϊδια. : ΛΑΘΟΣ  
(Λαθὼμ καςαμαλώραπ ςὰπ δσμάμειπ  εἰπ  ςὰ  ἄλξγα· λξιπὸμ δὴ 
ἀκόρμηςξμ ἔςι αὐςῷ ἦμ ςὸ ἀμθοώπχμ γέμξπ, καὶ ἠπόοει ὅςι υοήραιςξ) 

 
2.  Ο Ποξμηθέαπ έουεςαι μα ελέγνει ςη διαμξμή ςχμ ετξδίχμ. : ΣΩΣΤΟ  

(ἔουεςαι Ποξμηθεὺπ ἐπιρκεφόμεμξπ ςὴμ μξμήμ) 
 
3.  Ο Ποξμηθέαπ ποξβλημαςίζεςαι για ςξ πόπ θα ρόρει ςξμ άμθοχπξ. : 

ΣΩΣΤΟ 
(Ἀπξοίᾳ ξὖμ ρυόμεμξπ ὁ Ποξμηθεὺπ ἥμςιμα ρχςηοίαμ ςῷ ἀμθοώπῳ 
εὕοξι) 

 
4.  Η είρξδξπ ρςημ ακοϊπξλη ςξσ Δία επιςοέπεςαι ρςξμ Ποξμηθέα. : 

ΛΑΘΟΣ  
(Τῷ δὲ Ποξμηθεῖ εἰπ μὲμ ςὴμ ἀκοόπξλιμ ςὴμ ςξῦ Διὸπ ξἴκηριμ ξὐκέςι 
ἐμευώοει εἰρελθεῖμ –ποὸπ δὲ καὶ αἱ Διὸπ τσλακαὶ τξβεοαὶ ἦραμ–) 

 
5.  Μεςά ςημ παοέμβαρη ςξσ Ποξμηθέα ξ άμθοχπξπ απξκςά ατθξμία 

αγαθόμ. :  ΣΩΣΤΟ  
(ςέυμημ ςὴμ ςξῦ Ἡταίρςξσ καὶ ςὴμ ἄλλημ ςὴμ ςῆπ Ἀθημᾶπ δίδχριμ 
ἀμθοώπῳ, καὶ ἐκ ςξύςξσ εὐπξοία μὲμ ἀμθοώπῳ ςξῦ βίξσ γίγμεςαι) 

Μξμάδεπ 10  
 

Β1.   Όπχπ  τάμηκε  απϊ  ςη  ρσμτχμία  ςχμ  δϋξ  Τιςάμχμ  ρςημ  
ποξηγξϋμεμη  εμϊςηςα,  ςη  διαμξμή  ςχμ  τσρικόμ  ετξδίχμ  ρςα  άλξγα  
ϊμςα  αμέλαβε  ξ  απεοίρκεπςξπ,  ϊπχπ  δηλόμει  και  ς’ ϊμξμά  ςξσ (ἐπὶ  + 
μῆδξπ = τοξμςίδα),  Δπιμηθέαπ. Σ’ ασςή  ςημ  απξρςξλή  με  μεγάλη  
ποξρξυή  (με  ςη  μέθξδξ  ςηπ  απξκλειρςικήπ  διάζεσνηπ  για  ςημ  ςήοηρη  
ρσμμεςοικόμ  αμαλξγιόμ),  κάλσφε  ςελεξλξγικά  ςξ  τσρικϊ  μϊμξ  ςηπ  
αμαπλήοχρηπ,  για  μα  καλστθεί  μια  αδσμαμία  απϊ  μια  ικαμϊςηςα ,   
ποξκειμέμξσ μα  μπξοέρξσμ  ϊλα  ςα  ϊμςα  μα  κοαςηθξϋμ  ρςη  ζχή,  ϊςαμ  
αμέβξσμ  ρςημ  επιτάμεια  ςηπ  γηπ. 

  Σςη  ρσγκεκοιμέμη  εμϊςηςα  ταίμεςαι  η  ιρξοοξπία  δσμάμεχμ  ρςα  
άλξγα  ϊμςα (ἐμμελῶπ  πάμςχμ  ἔυξμςα),  κσοίχπ  μέρα  απϊ  ςημ  
ξπςικξακξσρςική  εικϊμα  (ἐμμελῶπ)  και  ςημ  παοξμξίχρη  ςξσ  ζχικξϋ  
βαριλείξσ  με  ςέλεια  μξσρική  ξουήρςοα,  ρε πλήοη  αμςιδιαρςξλή  με  ςημ  
απϊλσςη  εγκαςάλειφη  ςξσ  αμθοόπξσ  κσοιξλεκςικά  ατημέμξσ  ρςη  
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μξίοα  ςξσ (γσμμὸμ  ςε  καὶ  ἀμσπόδηςξμ  καὶ  ἄξπλξμ  καὶ  ἄρςοχςξμ).  Με  
ςξ  επίθεςξ  «ἀκόρμηςξμ» μξείςαι  ασρςηοά  η  έλλειφη  βιξλξγικξϋ  
ξπλιρμξϋ  ςξσ  αμθοόπιμξσ  γέμξσπ  για  ςημ  επιβίχρή  ςξσ,  καθόπ  
σπξμξείςαι  πχπ  ήδη  απϊ  ςξ  αουικϊ  ρςάδιξ  διάπλαρήπ  ςξσ  ξ  
άμθοχπξπ  διαθέςει  έμα  ρημαμςικϊ  ετϊδιξ,  ςξ  λϊγξ,  με  ςη  διςςή  ςξσ  
ρημαρία. Δεμ  θα  μπξοξϋρε,  επξμέμχπ,  ξ  Δπιμηθέαπ  μα  μξιοάρει  μϊμξ  
τσρικά  ετϊδια  (ςοίυχμα,  ρκληοϊ  δέομα,  ξπλέπ  κ.ά.)  ρςξμ  άμθοχπξ·  χπ  
αμςιρςάθμιρμα,  χρςϊρξ,  ςχμ  παοαπάμχ  θα  έποεπε  μα  επιμξήρει  
κάπξιξ  άλλξ  ετϊδιξ,  για  μα  ςεθεί  ρςη  ρσμέυεια  χπ  ποϊβλημα  ποξπ  
λϋρη  ρςξμ  ποξμξηςικϊ  Ποξμηθέα.  

  Η  επιπξλαιϊςηςα  ασςή  ςξσ  Δπιμηθέα  (ἅςε  δὴ  ξὐ  πάμσ  ςι  ρξτὸπ  
ὤμ  ὁ  Ἐπιμηθεὺπ  ἔλαθεμ  αὐςὸμ  καςαμαλώραπ  ςὰπ  δσμάμειπ  εἰπ  ςὰ  
ἄλξγα) ήςαμ  απξλϋςχπ  αμαμεμϊμεμη  απϊ  ςημ  αμςιρςοξτή  οϊλχμ  ςχμ  
δϋξ  Τιςάμχμ. Απξρσμβξλίζξμςάπ  ςημ,  ξ  Ποχςαγϊοαπ  ενξικξμξμεί  ςημ  
ποξόθηρη  ςξσ  μϋθξσ,  ποξβάλλξμςαπ  πχπ  η  τϋρη  με  ςα  εκςελερςικά  
ςηπ  ϊογαμα  κάμει  ξικξμξμία  δσμάμεχμ·  ρςη  τϋρη  ϊλα  ενσπηοεςξϋμ  
έμα  ρκξπϊ,  αλλά  δεμ  απξκλείεςαι  ςξ  λάθξπ,  ςξ  ςσυαίξ,  ασςϊ  πξσ  ρε  
λίγξ η  ίδια – με  ςημ  εσεογεςική  παοέμβαρη  ςξσ  Ποξμηθέα – θα  
απξκαςαρςήρει  για  ςημ  ςήοηρη  ρσμμεςοικόμ  αμαλξγιόμ. 

            Μξμάδεπ 10 
 

Β2.   Με  ςξμ  ϊοξ  «ἔμςευμξμ ρξτίαμ»  μξξϋμςαι  ξι  σλικξ-ςευμικέπ  γμόρειπ 
ςηπ  Αθημάπ,  με  ςιπ  ξπξίεπ ξ άμθοχπξπ  εναρταλίζει ςιπ βιξςικέπ ςξσ 
αμάγκεπ και αμςιμεςχπίζει ςα ϊπξια ποακςικά ποξβλήμαςα, κάμξμςαπ ςημ 
καθημεοιμϊςηςά  ςξσ  εσκξλϊςεοη  και  καλϋςεοη  και  καλϋπςξμςαπ  έςρι  
ςημ  αμεπάοκειά  ςξσ  ρε  τσρικά  ϊπλα .  Όπχπ  αματέοει  ςξ  ρυξλικϊ  
εγυειοίδιξ,  ποϊκειςαι  για  ςη  ρξτία  πξσ  εμπεοιέυει  ςημ  ςέυμη,  ςημ  
ρξτία  πξσ  ρσμπξοεϋεςαι  με  ςημ  ςέυμη. Αουικά  η  έμμξια  ςηπ  ρξτίαπ  
έυει  κσοίχπ  μα  κάμει  με  ςη  δενιϊςηςα  και  ςημ  εμπειοία  ρε κάπξια  
ςέυμη,  ςημ  αουιςεκςξμική,  ςη  γλσπςική, ςη μεςαλλξσογία,  ςημ  ιαςοική  
κλπ. Ο  ποξρδιξοιρμϊπ  «ἔμςευμξπ» επιςοέπει  ρςξμ  Ποχςαγϊοα  μα  
διεσκοιμίρει  επξμέμχπ  ϊςι  ασςξϋ  ςξσ  είδξσπ  ςη  ρξτία  εμμξεί,  και  ϊυι  
ασςή  πξσ  ρσμδέξσμε  με ςη  γμόρη  ςχμ  επιρςημόμ  και  ςη  τιλξρξτία.  

Ασςέπ  απϊ  μϊμεπ  ςξσπ  ϊμχπ  δεμ  μπξοξϋμ  μα  απξβξϋμ  υοήριμεπ 
(ἀμήυαμξμ  γὰο  ἦμ  ἄμεσ  πσοὸπ  αὐςὴμ  κςηςήμ  ςῳ  ἤ  υοηρίμημ  γεμέρθαι)·  
μϊμξ  ρε  ρσμδσαρμϊ  με  ςημ  «ἔμπσοξμ  ςέυμημ»  ςξσ  Ηταίρςξσ,  δηλαδή  
με  ςημ  σλικξποακςική   εταομξγή,   μπξοξϋμ   μα   απξβξϋμ   εσεογεςικέπ  
για  ςξμ  άμθοχπξ.  Ασςϊπ  ξ  ρσγκεοαρμϊπ  ςχμ  ποακςικόμ  γμόρεχμ  ςξσ 
Ηταίρςξσ και ςχμ καθαοά θεχοηςικόμ ςηπ Αθημάπ, η αομξμική ρύζεσνη 
θεωοίαπ και ποάνηπ είμαι η βάρη αμάπςσνηπ εμϊπ ποξηγμέμξσ σλικξ-
ςευμικξϋ  πξλιςιρμξϋ  (εὐπξοία).  Για  ασςϊμ  άλλχρςε  ςξ  λϊγξ  ξι  δϋξ  
θεξί  καςξικξϋμ  ρςξ  ίδιξ  αμάκςξοξ,  έυξσμ  κξιμϊ  μαϊ  ρςημ  Αγξοά  ςηπ  
αουαίαπ  Αθήμαπ, λαςοεϋξμςαι  ρσυμά  ρε  κξιμέπ  λαςοεσςικέπ  ςελεςέπ 
(Απαςξϋοια, Χαλκεία) και  η  ίδια  η  Αθημά ήςαμ  παιδαγχγϊπ  ςξσ  
Δοιυθξμίξσ,  ςξσ  γιξσ  ςξσ  Ηταίρςξσ. Ποξβάλλεςαι  έμςξμα  η  θεψκή  
ποξέλεσρη  ςχμ  δόοχμ  ςξσ  Ποξμηθέα  ποξπ  ςξμ  άμθοχπξ,  απ’  ϊπξσ  
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ακοιβόπ  ποξκϋπςει  η  μεγάλη  ανία  ςχμ  ιδιξςήςχμ ςξσ  αμθοόπξσ  πξσ  
αμςιποξρχπεϋξσμ  έμα  αμόςεοξ  ρςάδιξ  πξλιςιρμξϋ, παοϊμξιξ  με  ςξ  
θεψκϊ. 

Ακϊμη  πιξ  ρημαμςική  είμαι  ϊμχπ  η  πξλιςική  ςέυμη,  το  απαοαίςηςξ  
ρσρςαςικϊ  ςηπ  πξλιςικήπ  ξογάμχρηπ  μιαπ  κξιμχμίαπ.  Δεμ  θα  μπξοξϋρε  
μα  τσλάρρεςαι  ρε  κάπξιξ  άλλξ  ρημείξ  απϊ  ςξ  παλάςι  ςξσ  παςέοα  
θεόμ  και  θμηςόμ.  Με  δεδξμέμξ  ϊςι  ξι  θεξί  ςξσ  Ολϋμπξσ  πλάρςηκαμ 
απϊ ςξσπ αουαίξσπ Έλλημεπ αμθοχπξμξοτικά και αμθοχπξκεμςοικά, η 
καςξικία  ςξσπ  είυε  ςημ  ίδια  μξοτή  με  ασςή  ςχμ  αμθοόπχμ·  ςξ  
αμάκςξοξ  ςξσ  Δία  διέθεςε  κάςχ  πϊλη  και  ακοϊπξλη.  Δκεί, ρςξ πιξ 
φηλϊ και απϊκοημμξ ρημείξ, άγοσπμξι τοξσοξί (ςξ Κοάςξπ και η Βία) 
τϋλαρραμ  ρσμευόπ  ςημ  πξλιςική  αοεςή.   Δίμαι,  επξμέμχπ,  πξλϋ 
δϋρκξλη  αλλά  και  βαοσρήμαμςη  η διαδικαρία  πξλιςικήπ  ξογάμχρηπ.  Σε  
ασςϊ  ςξ  σφηλϊ  και  αποϊριςξ  ρημείξ  δεμ  μπϊοερε  μα  πληριάρει  
αθέαςξπ  ξ  Ποξμηθέαπ,  για  μα  μημ  δξθεί  ασςή  ςη  ρςιγμή,  καςά  ςη  
τάρη  ςηπ  δημιξσογίαπ  ςξσ  αμθοόπξσ,  η  πξλιςική  αοεςή  (και  μα  δξθεί  
σρςεοϊυοξμα χπ  δσμαςϊςηςα  ρε ϊλξσπ  ρςημ  επϊμεμη  τάρη  ςξσ  μϋθξσ  
απϊ  ςξμ  ίδιξ  ςξ  Δία).  

          Μξμάδεπ 10 
 
Β3.  α) Σχρςϊ,  β) Σχρςϊ,  γ) Λάθξπ,  δ) Σχρςϊ,  ε) Λάθξπ 
         Μξμάδεπ 10 
 
Β4.   εἱμαομέμη :    μεοίδιξ 
 ἐνιέμαι :  ειριςήοιξ 

ἔρχε :  ρυήμα 
κλέπςει :  κλεφϋδοα 
λαθὼμ :  λήθη 

Μξμάδεπ 10 
 

Β5.   Και  ρςα  δϋξ  κείμεμα  είμαι  εσεογεςική  η  παοέμβαρη  ςξσ  Ποξμηθέα 
για  ςξ  αμθοόπιμξ  γέμξπ,  καθόπ  δχοίζει  ςη  τχςιά,  πξλϋςιμξ  - και  
μέυοι  ςϊςε  απξκλειρςικά  θεψκϊ  κςήμα -  ρςξμ  άμθοχπξ,  αλλά  και  άλλα  
ρςξιυεία  ςξσ  ςευμικξϋ  πξλιςιρμξϋ.  Δίμαι εμταμήπ,  λξιπϊμ,  η  αιριόδξνη  
ξπςική  για  ςη  τϋρη  και  ςημ  πξοεία  ςξσ  αμθοόπξσ  ρςξ  υοϊμξ (ρε  
αμςίθερη  με  ςημ  καςιξϋρα  πξοεία  ςηπ  αμθοόπιμηπ  ενέλινηπ  ςξσ  
Ηριϊδξσ  ρςη  Θεξγξμία). 

Αουικά,  ρςημ  ςοαγχδία  ςξσ  Αιρυϋλξσ ξ  Τιςάμαπ  ςξμίζει  με  καμάοι  
ϊςι  ξ  ίδιξπ  είμαι  δχοηςήπ  (ρς. 476-477: Με ςη ρσμέυεια … ρκαοτίρςηκα) 
κάθε  λξγικήπ  και  ςευμικήπ  δενιϊςηςαπ ςξσ  αμθοόπξσ,  
ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ  ρε  ασςέπ  ακϊμη και ςημ ςέυμη ςηπ μαμςείαπ (ρς.484) 
(πέοαμ ςηπ ταομακεσςικήπ, ςηπ μεςαλλξσογίαπ κλπ). Δεμ γίμεςαι βέβαια 
καμία αματξοά ρςημ πξλιςική ξογάμχρη ςχμ αμθοόπιμχμ κξιμχμιόμ. 
Δμςϋπχρη ποξνεμξϋμ και ξι δϋξ ςελεσςαίξι ρςίυξι (ρς. 505-506) : ξ 
Ποξμηθέαπ ςξμίζει ϊςι ξι άμθοχπξι ξτείλξσμ εσγμχμξρϋμη ρςξμ ίδιξ , και 
ποξταμόπ ϊυι ρςξ Δία. Διαταίμεςαι έςρι η αουική ποϊθερη ςξσ Τιςάμα, 
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δηλαδή η εμαμςίχρη ρςημ ςσοαμμικϊςηςα ςξσ Δία μέρχ ςηπ δχοεάπ ςηπ 
τχςιάπ ρςξμ άμθοχπξ και ςχμ υοήριμχμ ξδηγιόμ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ για 
ςξ πόπ ασςέπ μα απξβξϋμ υοήριμεπ. 

Απϊ ςημ άλλη, ξ Ποξμηθέαπ ςξσ Ποχςαγϊοα ποξβαίμει ρςημ κλξπή, για 
μα απξκαςαρςήρει ςημ αβλεφία ςξσ Δπιμηθέα, για μα απξκαςαρςήρει ρε 
ςελική αμάλσρη ςξ αδιένξδξ πξσ ποξκάλερε ξ αδεοτϊπ ςξσ. Δχοίζει, 
λξιπϊμ,  ρςξμ  άμθοχπξ ςιπ ςευμικέπ δενιϊςηςεπ –ϊυι ϊμχπ a priori- μαζί με 
ςη τχςιά, θέςξμςαπ έςρι ςη βάρη ςξσ σλικξςευμικξϋ πξλιςιρμξϋ (κλέπςει … 
δχοεῖςαι ἀμθοώπῳ/ εὐπξοία μὲμ ἀμθοώπῳ ςξῦ βίξσ γίγμεςαι). Ο 
Ποξμηθέαπ στίρςαςαι ςημ ξογή ςξσ Δία, επειδή ποξρπάθηρε μα διξοθόρει 
ςα λάθη ςξσ Δπιμηθέα (κλξπῆπ δίκημ μεςῆλθεμ) και σπϊ ςημ πίερη ςξσ 
υοϊμξσ πξσ είυε καθξοίρει η μξίοα (ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαομέμη ἡμέοα παοῆμ). 

Δμςϋπχρη ποξκαλεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ςευμικέπ γμόρειπ παοξσριάζξμςαι 
χπ απϊοοξια μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ παοελθξμςικήπ ρςιγμήπ (ϊπχπ ξι δέκα 
εμςξλέπ δϊθηκαμ απϊ ςξ Μχσρή ρςξμ άμθοχπξ) και  ϊυι  χπ  απξςέλερμα  
ρςαδιακόμ  και  μακοξυοϊμιχμ  ποξρπαθειόμ  ρςημ ιρςξοία ςξσ αμθοόπξσ. 
Θα ποέπει μα απξρσμβξλίρξσμε ςημ παοέμβαρη  ςξσ  Ποξμηθέα  και  μα  ςη  
δξϋμε  χπ  τάρη  ςηπ  ενέλινηπ (ΦΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΔΑ),  καςά  ςημ  ξπξία  
ποαγμαςξπξιξϋμςαι  η  γέμερη ςχμ ςευμόμ και ξ ρυημαςιρμϊπ ςχμ ποόςχμ 
κξιμχμιόμ·  έςρι,  δημιξσογξϋμςαι  ξι  ποξωπξθέρειπ  για  ςημ  επιβίχρη  ςξσ  
αμθοόπξσ  και  ςημ  ποξραομξγή  ςξσ  ρςξ  τσρικϊ  πεοιβάλλξμ. Καςά ςξμ 
Αϋγ. Μπαγιϊμα ξ Ποξμηθέαπ κλέβξμςαπ ςη τχςιά, αφητώμςαπ ςιπ άλξγεπ 
και ασθαίοεςεπ απξτάρειπ ςξσ Δία, εκτοάζει και εμιρυύει ςημ ξοθξλξγική 
πίρςη ςξσ όςι ξ άμθοχπξπ μπξοεί με ςη γμώρη μα κσοιαουήρει ρςη τύρη, 
μα ςημ αλλάνει και μα καλσςεοέφει ςη ζχή ςξσ. 

          Μξμάδεπ 10 
 

 
 ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  

 
ΞΔΝΟΦΩΝΤΟΣ  Κσμηγεςικόπ,  13. 1-5 

Γ1.   «Δγό  λξιπϊμ δεμ  είμαι  ειδικϊπ,  χρςϊρξ  γμχοίζχ  ϊςι  καςαουάπ  ςξ  
ρημαμςικϊςεοξ  είμαι  ςξ  μα  διδάρκεςαι  (καμείπ)  απϊ  ςημ  ίδια  ςξσ  ςη  
τϋρη  ςημ  αοεςή,  εμό  καςά  δεϋςεοξ  λϊγξ  (ςξ  μα  διδάρκεςαι)  απϊ 
ϊρξσπ  ποαγμαςικά (ή: ϊμςχπ)  γμχοίζξσμ  καλά  κάςι  ρχρςϊ  ρε  
μεγαλϋςεοξ  βαθμϊ  παοά  απϊ  ϊρξσπ  καςέυξσμ  ςημ  ςέυμη  ςηπ  
εναπάςηρηπ (ή: παοαπλάμηρηπ). Ίρχπ  λξιπϊμ  μιλάχ  με  ςοϊπξ  ϊυι  
ρξτιρςικϊ·  ξϋςε  ασςϊ   επιδιόκχ   άλλχρςε.»  

   
Μξμάδεπ 10  
 

Γ2.  Ο Ξεμξτόμ διαςσπόμει ρξβαοέπ επικοίρειπ για ςημ επιοοξή πξσ αρκξϋμ 
ξι ρξτιρςέπ ρςξσπ μέξσπ. Αουικά, επιρημαίμει ϊςι δεμ ξδηγξϋμ ςξσπ μέξσπ 
ρςημ αοεςή (ὅςι ταρὶ μὲμ ἐπ’ ἀοεςὴμ ἄγειμ ξἱ πξλλξὶ ςξὺπ μέξσπ, ἄγξσρι δ’ 
ἐπὶ ςξὐμαμςίξμ). Αρυξλξϋμςαι με αμξϋρια θέμαςα (ἀλλὰ πεοὶ μὲμ ςῶμ 
μαςαίχμ πξλλὰ αὐςξῖπ γέγοαπςαι), ξδηγόμςαπ ςξσπ μέξσπ ρε μάςαιεπ 
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απξλαϋρειπ (ἀτ’ ὧμ ςξῖπ μέξιπ αἱ μὲμ ἡδξμαὶ κεμαί). Οι μέξι, λξιπϊμ, 
υοξμξςοιβξϋμ ρε αμότελεπ ρπξσδέπ (διαςοίβειμ δ’ ἄλλχπ παοέυει ςξῖπ 
ἐλπίραρί ςι ἐν αὐςῶμ μαθήρερθαι), εμό ξι ρξτιρςέπ διδάρκξσμ ρε 
ενεζηςημέμξ ϋτξπ, για μα απξκοϋφξσμ ςημ κεμϊςηςα ςχμ λϊγχμ ςξσπ 
(Μέμτξμαι ξὖμ αὐςξῖπ ςὰ μὲμ μεγάλα μειζόμχπ˙ πεοὶ δὲ ὧμ γοάτξσριμ, ὅςι 
ςὰ μὲμ ῥήμαςα αὐςξῖπ ἐζήςηςαι, γμῶμαι δὲ ὀοθῶπ ἔυξσραι, αἷπ ἂμ 
παιδεύξιμςξ ξἱ μεώςεοξι ἐπ’ ἀοεςήμ, ξὐδαμξῦ). 

        Μονάδες 10 

  
Γ3.   α) ἄμδοα :  ἄμδοαπ 
   γοάμμαςα :  γοάμμα 
    
   ὅμςιμ’ :  ξὕρςιμαπ 
   ὧμ :   ξὗ  
 

β)    ἑωοάκαμεμ :  ἴδχμεμ 
 ἐπξίηραμ :  πξιήρχριμ 
 παοέυξμςαι :  παοάρυχριμ      

         Μξμάδεπ 10 
 

Γ4.   α)  ΥΠΟΘΔΣΗ :  εἰ  καλῶπ  ἔυξιεμ ( εἰ + εσκςική)  
ΑΠΟΔΟΣΗ : ὀμϊμαςα  μὲμ  γὰο  ξὐκ  ἄμ  παιδεύρειε (δσμηςική  
εσκςική). 
Ο  σπξθεςικϊπ  λϊγξπ  δηλόμει  ςημ  απλή  ρκέφη  ςξσ  λέγξμςξπ. 
 
Για μα δηλόρει  ςξ  ποξρδξκόμεμξ, θα πάοει ςημ ενήπ μξοτή :  
 
ΥΠΟΘΔΣΗ :  ἐὰμ / ἄμ / ἤμ  καλῶπ  ἔχωριμ ( σπξςακςική)  
ΑΠΟΔΟΣΗ : ὀμόμαςα  μὲμ  γὰο  ξὐ παιδεύρει (ξοιρςική  
Μέλλξμςα) (ή: ξὐκ  ἄμ  παιδεύρειε (δσμηςική  εσκςική,  
μελλξμςική  έκτοαρη). 
 

β)   πξλλὰ  αὐςξῖπ  γέγοαπςαι : αςςική  (παθηςική)  ρύμςανη (ςξ  
οήμα  δεμ  ρσμτχμεί  ρςξμ  αοιθμϊ  με  ςξ  πληθσμςικϊ  ξσδέςεοξ  
σπξκείμεμϊ ςξσ). 

 
Μεςαςοξπή  παθηςικήπ  ρύμςανηπ  ρε  εμεογηςική :  
πξλλὰ  αὐςξὶ  γεγοάταριμ. 

         Μξμάδεπ 10 
 

    Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο  ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

Ρέμα  Σαομπάμη  
Γιάμμηπ  Μξσρξύληπ 

Αμςώμηπ  Γαβοίληπ 
Δημήςοηπ  Μηςοξύρκαπ  


