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  Διδαγμέμξ κείμεμξ   
  

ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ  Ἠθικὰ  Νικομάχεια,  Β 1, 5-7,   Β6, 9-10 
 

Α1.  
1. Σχρςό,   2.  Σχρςό,   3. Σχρςό,   4. Λάθξπ,   5. Λάθξπ. 
        Μξμάδεπ 10 

 
Β1.    Σςα πλαίρια ςηπ αμαζήςηρηπ ςξσ ςοόπξσ ποαγμάςχρηπ ςηπ ηθικήπ 

αοεςήπ ξ Αοιρςξςέληπ σπξρςηοίζει όςι κάθε  μξοτή  αοεςήπ,  είςε  
δημιξσογείςαι  είςε  καςαρςοέτεςαι (καὶ γίμεςαι πᾶρα ἀοεςὴ καὶ 
τθείοεςαι),  έυει  πάμςα  ςα  ίδια  αίςια  (ἐκ ςῶμ αὐςῶμ) και  ςα  ίδια  μέρα 
(διὰ ςῶμ αὐςῶμ), ςξ ἔθος,  δηλαδή ςη ρσμειδηςή επαμάληφη όμξιχμ 
εμεογειώμ. Η επαμαλαμβαμόμεμη υοήρη ςξσ οήμαςξπ «γίμξμαι» (γίμεςαι, 
γίμξμςαι, ἄμ ἐγίμξμςξ) ρε Εμερςώςα δείυμει ςη ρσμευή άρκηρη χπ 
παοάγξμςα απόκςηρηπ ςηπ αοεςήπ. Με ςξ ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟ  ΖΕΥΓΟΣ  γέμεσις 
– φθορά  (ρημαμςικό ρςη τιλξρξτική ρκέφη γεμικά και αμςικείμεμξ ςξσ 
έογξσ ςξσ «Πεοὶ γεμέρεωπ καὶ τθξοᾶπ» ειδικόςεοα) και με ρυήμα 
ΠΟΛΥΣΥΝΔΕΤΟ  διαςσπώμει  ςημ  άπξφη  πχπ  η  άρκηρη  και  ξ  εθιρμόπ  
δεμ  ξδηγξύμ πάμςξςε ρε θεςικά απξςελέρμαςα. Ασςό εκ ποώςηπ όφεχπ 
ταίμεςαι ΠΑΡΑΔΟΞΟ. 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  
διαςείμεςαι  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,  επικαλξύμεμξπ  ςξ  
εμπειοικό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ πξσ υοηριμξπξίηρε ρςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα 
(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)  και  εμπλξσςίζξμςάπ  ςξ  με  ςξ  ρςξιυείξ  ςηπ  πξιόςηςαπ 
ςξσ εθιρμξύ (ἀγαθξί καὶ κακξί / εὖ, κακῶπ), παοαςηοώμςαπ όςι ςξ ίδιξ 
κάμξσμ  («Ἀμάλξγξμ … καὶ ξἱ λξιπξὶ πάμςεπ») (ΑΝΑΛΟΓΙΑ), 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 αρκείςαι είςε με ρχρςό και εύρςξυξ 
ςοόπξ, είςε με ςοόπξ λαμθαρμέμξ και άρςξυξ, ξπόςε, αμςίρςξιυα, γίμεςαι 
καμείπ  καλόπ  ή  κακόπ  ξικξδόμξπ. 

 
           Μξμάδεπ 10 
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Β2.   O Αοιρςξςέληπ ρςξ ρσλλξγιρμό ςξσ πξσ καςαλήγει ρςξ ρσμπέοαρμα όςι 
η αοεςή μπξοεί μα έυει ρςόυξ ςη μερόςηςα, ρσγκοίμει ςημ αοεςή (και ςη 
τύρη) με ςημ ςέυμη με ςξ ρκεπςικό όςι η αοεςή είμαι ακοιβέρςεοη και 
αμώςεοη από κάθε ςέυμη, όπχπ και η τύρη (ἡ δ’ ἀοεςὴ πάρηπ ςέυμηπ 
ἀκοιβερςέοα καὶ ἀμείμωμ ἐρςὶμ ὥρπεο καὶ ἡ τύριπ). Ατξύ για έμα έογξ 
ςέυμηπ,  δηλαδή για κάςι πξσ αματέοεςαι ρςξμ κόρμξ ςχμ παοαρςάρεώμ 
μαπ και απξςελεί αμςικείμεμξ ςηπ επξπςείαπ μαπ, η μερόςηςα ρημαίμει 
αμαμτιρβήςηςη ςελειόςηςα (Εἰ δὴ πᾶρα ἐπιρςήμη … ἄγξσρα ςὰ ἔογα) και 
ατξύ  η  αοεςή  ποαγμαςώμει  ςη  μερόςηςα  ξσριαρςικόςεοα  και 
ςελειόςεοα απ’ όρξ η ςέυμη, έπεςαι πχπ η αοεςή είμαι η καςενξυήμ 
μερόςηςα, πχπ  η  μερόςηςα  βοίρκει  ρςημ  αοεςή  ςημ  ασθεμςικόςεοη 
έκτοαρη  και  ρσγκεκοιμεμξπξίηρή  ςηπ. Επξμέμχπ, η σπξγοάμμιρη ςηπ 
σπεοξυήπ ςηπ αοεςήπ απέμαμςι ρςημ ςέυμη απξρκξπεί, ακοιβώπ, ρςξ μα 
απξδείνει πχπ όρα ιρυύξσμ για ςημ ςέυμη ρε ρυέρη με ςη μερόςηςα ιρυύξσμ 
ρε μεγαλύςεοξ βαθμό για ςημ αοεςή, άοα η αοεςή απξςελεί ςημ καςενξυήμ 
ποαγμάςχρη  ςηπ  μερόςηςαπ,  δηλαδή  ςημ  σπέοςαςη  ςελειόςηςα. 

  Ανιξρημείχςξπ είμαι ξ ςοόπξπ διαςύπχρηπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 
ρσμπεοάρμαςξπ. Με ςη δσμηςική εσκςική (ἄμ εἴη) ρςη θέρη μιαπ ξοιρςικήπ 
(ἐρςὶ) ξ Αοιρςξςέληπ εκτοάζει απλά μία από ςιπ ρκέφειπ ςξσ πξσ θα 
μπξοξύραμ  μα  διαςσπχθξύμ  για  ςξ  ρσγκεκοιμέμξ  θέμα.  Δείυμει  έςρι 
πχπ δεμ θεχοεί ςη δική ςξσ ρκέφη χπ ςη μξμαδική και κάθε άλλη άπξφη 
πεοιςςή  ή  λαμθαρμέμη. Είμαι ποξταμέπ πχπ ςέςξιξσπ εκτοαρςικξύπ 
ςοόπξσπ διαλέγει για ςξ ςέλξπ ςξσ λόγξσ ςξσ έμα άςξμξ υχοίπ εγχιρμό, με 
μεςοιξπάθεια, με ρεβαρμό ρςημ ποξρχπικόςηςα και ςη θέρη ςξσ άλλξσ, αμ 
δευςξύμε όςι «ςξ ύτξπ είμαι ξ άμθοωπξπ» (Buffon). Από ςημ άλλη, ξ 
ρςξυαρςήπ Αοιρςξςέληπ δηλώμει έςρι εμμέρχπ πχπ δεμ είμαι ακόμη ρε θέρη 
μα διαςσπώρει έμα ξοιρςικό ρσμπέοαρμα, πχπ ςξ ζήςημα υοήζει πεοαιςέοχ 
διεοεύμηρηπ  εκ  μέοξσπ  ςξσ.  Τέλξπ,  ξ  δάρκαλξπ  Αοιρςξςέληπ  ατήμει 
έςρι ςξ υώοξ  ρςξσπ  μαθηςέπ ςξσ μα ρκετςξύμ, μα αμτιρβηςήρξσμ, μα 
ποξυχοήρξσμ  ή  ακόμη  και  μα  απξοοίφξσμ  ςη  θέρη  ςξσ  δαρκάλξσ 
ςξσπ.  

              Μξμάδεπ 10 
 
 

Β3.  α.  Λάθξπ,   β.  Λάθξπ,    γ.  Σχρςό,   δ.  Λάθξπ,   ε.  Σχρςό. 
 
Μξμάδεπ 10 

 
 

Β4.   
 θέμα :  μξμξθέςαι / μξμξθέςξσ 
 ρσμήθεια : ἐθίζξμςεπ / εἰώθαριμ 
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 φσυξτθόοξπ : τθείοεςαι 
 αμξύριξπ : ἐρςίμ / ἔρξμςαι / ἔρςιμ / εἴη 
 αμεκςόπ : εἶυεμ / ἔυξσριμ 
 αβλεφία : βλέπξσρα / βλέπξμςεπ 
 αρχςία : ρῳζξύρηπ 
 αταίοερη : ἀτελεῖμ 
 βξλίδα : ὑπεοβξλῆπ / ὑπεοβξλὴ 

 
          Μξμάδεπ 10 

 
 

Β5.  Σςξ ςέλξπ ςηπ ποώςηπ από ςιπ παοαπάμχ ποχςόςσπεπ εμόςηςεπ 
αματέοεςαι  ξ  οόλξπ  ςξσ  δαρκάλξσ,  εκείμξσ  δηλαδή  πξσ  θα 
παοακξλξσθεί και θα ρσμβξσλεύει όρξσπ αρκξύμςαι ρε μια ςέυμη ή ρςημ 
αοεςή καςά ςη διαδικαρία ςξσ εθιρμξύ ςξσπ  ρ’  ασςή. Ο Αοιρςξςέληπ 
σπξρςηοίζει πχπ είμαι αμάγκη η άρκηρη μα ρσμσπάουει με ςη γμώρη και 
ςημ εταομξγή ςχμ καςάλληλχμ μεθόδχμ. Επιδιώκει, ρσμεπώπ, ςημ παοξυή 
ποακςικώμ καμόμχμ και ςημ ποξβξλή ςξσ ςοόπξσ εταομξγήπ ςξσπ. Η 
γμώρη ποξϋπξθέςει διδαρκαλία και διδάρκξμςεπ (κάςι πξσ αμέτεοε 
ποξηγξσμέμχπ, όςαμ έκαμε λόγξ για ςη διαμξηςική αοεςή : ἡ  μὲμ  
διαμξηςικὴ ςὸ πλεῖξμ ἐκ διδαρκαλίαπ ἔυει καὶ ςὴμ γέμεριμ καὶ ςὴμ 
αὔνηριμ). Ο οόλξπ ςξσ διδάρκξμςξπ είμαι παοάλληλξπ με ασςόμ ςξσ 
μξμξθέςη (ξἱ γὰο μξμξθέςαι ςξὺπ πξλίςαπ ἐθίζξμςεπ πξιξῦριμ ἀγαθξὺπ). Ο 
Σςαγειοίςηπ βέβαια ερςιάζει ρςξ ἔθος, δηλαδή ςη ρσμειδηςή και ελεύθεοη 
επαμάληφη όμξιχμ πξιξςικά εμεογειώμ, χπ αίςιξ και μέρξ απόκςηρηπ ςηπ 
ηθικήπ αοεςήπ, η ξπξία είμαι μέοξπ ςηπ πξλιςικήπ αοεςήπ. Ο  χτελιμιρςικόπ 
υαοακςήοαπ  ςηπ  αοιρςξςελικήπ  ηθικήπ  βλέπει  ςημ  αοεςή  χπ  ποξϋπόθερη 
ςηπ εσδαιμξμίαπ και έυει ρατώπ πξλιςικό υαοακςήοα· ξ εμάοεςξπ είμαι 
πξλίςηπ και μέρα ρςημ πξλιςική κξιμόςηςα ποέπει μα ρςαθμίρει ςη 
μερόςηςα.   

  Ο Ποχςαγόοαπ, από ςημ άλλη, θέλξμςαπ μα ςξμίρει ςη ρπξσδαιόςηςα 
ςηπ  πξλιςικήπ  αοεςήπ  χπ  απαοαίςηςηπ ποξϋπόθερηπ για ςημ πξλιςική 
ξογάμχρη και ςημ αμαγκαιόςηςα ρσμμεςξυήπ όλχμ ςχμ αμθοώπχμ ρ’ ασςήμ 
ποξβάλλει ςη θέρπιρη,  εκ  μέοξσπ  ςηπ  πξλιςείαπ,  ασρςηοώμ  πξιμώμ  ρε  
βάοξπ όρχμ  δεμ  έυξσμ  μεοίδιξ  ρςημ  αοεςή, όρχμ δεμ ρχτοξμίρςηκαμ 
από  ςημ  ποξηγξύμεμη  εταομξγή  ηπιόςεοχμ  ςιμχοιώμ  και  επαμέλαβαμ 
ςημ αδικία. Σσγκεκοιμέμα,  ξ  Ποχςαγόοαπ  αματέοει  ςιπ  ενξμςχςικέπ  
ςιμχοίεπ πξσ  επιβάλλξμςαμ  ρε  όπξιξμ  διέποαςςε  πξλιςικά  κσοίχπ 
αδικήμαςα : θαμάςχρη, ενξοία, δήμεσρη  πεοιξσρίαπ,  καςεδάτιρη  ρπιςιξύ 
(ξἴκωμ ἀμαςοξπαί). Ο ρξτιρςήπ ποξβάλλει λξιπόμ ςημ ςιμχοία χπ μέρξ 
βελςίχρηπ ςηπ αμθοώπιμηπ ρσμπεοιτξοάπ, χπ μάθημα πξλιςικήπ 
ρσμπεοιτξοάπ,  με  ρςόυξ  ςημ  εσδαιμξμία  και  ςημ  εύοσθμη  πξλιςική  ζχή 
και  δοάρη.    

          Μξμάδεπ 10 
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  Αδίδακςξ κείμεμξ   
   

ΞΔΝΟΦΩΝΤΟΣ  Πόροι  V΄ 11-13 
 

Γ1.   Κι αμ κάπξιξπ με οχςήρει:  «αλήθεια, αμ κάπξιξπ αδικεί ςημ πόλη, 
ιρυσοίζεραι όςι καςά ςη γμώμη ρξσ είμαι αμάγκη μα παοαμέμξσμε 
ειοημικξί και απέμαμςί ςξσ (δηλαδή ςξσ αδίκξσ);» Δεμ θα ςξ σπξρςήοιζα· 
αλλά ποξπάμςχμ ιρυσοίζξμαι όςι πξλύ πιξ γοήγξοα θα ςιμχοξύραμε 
ασςξύπ (δηλαδή ςξσπ αδίκξσπ), εάμ δεμ είμαρςε άδικξι ρε βάοξπ καμεμόπ· 
γιαςί ςόςε δεμ θα είυαμ καμέμαμ χπ ρύμμαυξ. 

          Μξμάδεπ 10 
 

Γ2.   Τόρξ ςα ξτέλη ςηπ ειοήμηπ όρξ και ςα μειξμεκςήμαςα ςξσ πξλέμξσ ρςξ 
παοαπάμχ απόρπαρμα πεοιξοίζξμςαι ρςξμ ξικξμξμικό ςξμέα (εἰπ 
υοήμαςα). Πιξ ρσγκεκοιμέμα, ξ Ξεμξτώμ αματέοει όςι καςά ςξ παοελθόμ 
η πόλη απξςαμίεσρε πξλλά υοήμαςα ρε πεοίξδξ ειοήμηπ (ςό ςε παλαιὸμ ἐμ 
εἰοήμῃ μὲμ πάμσ πξλλὰ υοήμαςα εἰπ ςὴμ πόλιμ ἀπεμευθέμςα), ςα ξπξία, 
όμχπ, δαπαμήθηκαμ ρε πεοίξδξ πξλέμξσ (ἐμ πξλέμῳ δὲ πάμςα ςαῦςα 
καςαδαπαμηθέμςα). Επίρηπ, ςη δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή εναιςίαπ ςξσ 
πξλέμξσ, ατεμόπ ςξ δημόριξ ςαμείξ δεμ ειρποάςςει έρξδα κι ατεςέοξσ 
πξλλά από ςα ήδη σπάουξμςα έυξσμ καςαρπαςαληθεί ρε κάθε είδξσπ 
δαπάμεπ (ἐμ ςῷ μῦμ υοόμῳ … καςαδαπαμηθείραπ). Αμςιθέςχπ, όςαμ επήλθε 
ειοήμη ρςη θάλαρρα (ἐπεὶ δὲ εἰοήμη καςὰ θάλαςςαμ γεγέμηςαι), ξι 
ξικξμξμικξί πόοξι ςηπ πόληπ ασνήθηκαμ, με απξςέλερμα ξι πξλίςεπ μα 
απξκςήρξσμ ςη δσμαςόςηςα μα ςξσπ ανιξπξιήρξσμ καςά βξύληρη 
(ηὐνημέμαπ ςε ςὰπ ποξρόδξσπ … ὅ  ςι  βξύλξμςαι). 

         Μξμάδεπ 10 
 
 
Γ3.α.  ἐκλιπούσας:   ἐνέλειπεπ 

εἰσελθούσας:  εἰρῄειπ / εἰρῄειρθα 
καταδαπαμηθείσας:  καςεδαπαμῶ 

         Μξμάδεπ 3 
 
 
Γ3.β.  
μᾶλλομ :  ΘΕΤΙΚΟΣ: μάλα,      ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: μάλιρςα 
θᾶττομ :  ΘΕΤΙΚΟΣ: ςαυέχπ/ςάυα/ςαυὺ,   ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: ςάυιρςα 
 
         Μξμάδεπ 4 
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Γ3.β.  
τις:   ςιρι (ςιρὶ) 
προσόδους:  ποόρξδξι 
πολίταις:  πξλίςξσ 

        Μξμάδεπ 3 
 
 

Γ4.α.  
ἤ εἰρήμημ: είμαι σπξκείμεμξ ρςξ απαοέμταςξ «εἶμαι» (εςεοξποξρχπία), β΄ 
όοξπ ρύγκοιρηπ από ςξ «κεοδαλεώςεοξμ» (με α΄ όοξ ςξ «πόλεμξμ»). 
ταῦτα:  είμαι σπξκείμεμξ ρςξ οήμα «κοιθείη»,  ΑΤΤΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ. 
τῶμ προσόδωμ: είμαι γεμική διαιοεςική ρςξ «πξλλὰπ». 
ἄγειμ: είμαι σπξκείμεμξ ρςξ αποόρχπξ οήμα «υοὴ», ςελικό απαοέμταςξ. 
 
         Μξμάδεπ 4 
 
Γ4.β. ἀπεμεχθέμτα : είμαι καςηγξοημαςική μεςξυή από ςξ οήμα «εὑοήρει», 
ρσμημμέμη ρςξ αμςικείμεμό ςξσ «υοήμαςα». Λειςξσογεί χπ καςηγξοημαςικόπ 
ποξρδιξοιρμόπ  ρςξ  «υοήμαςα». 

Μξμάδεπ 2 
 

Γ4.γ.  
ΥΠΟΘΔΣΗ : εἰ  μηδέμα  ὑπάρχοιμεμ  ἀδικξῦμςεπ (εἰ + εύκςική) 
ΑΠΟΔΟΣΗ : ὅτι πξλὺ θᾶςςξμ ἄμ τιμωροίμεθα αὐςξὺπ (δεσςεοεύξσρα ειδική 
ποόςαρη) 

 
 

ΠΛΑΓΙΟΣ  ΥΠΟΘΔΤΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ  
πξσ δηλώμει ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ςξσ ΛΕΓΟΝΤΟΣ 

 
 

 
ΕΥΘΥΣ  ΛΟΓΟΣ  

 
ΥΠΟΘΔΣΗ : εἰ  μηδέμα  ὑπάρχοιμεμ ἀδικξῦμςεπ (εἰ + εύκςική) 
ΑΠΟΔΟΣΗ : πξλὺ θᾶςςξμ ἄμ τιμωροίμεθα αὐςξὺπ (κύοια ποόςαρη κοίρεχπ) 

 
ΑΠΛΗ  ΣΚΕΨΗ  ςξσ  ΛΕΓΟΝΤΟΣ 
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ΑΝΤΙΘΔΤΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 
 

ΥΠΟΘΔΣΗ : εἰ  μηδέμα  ὑπήρχομεμ ἀδικξῦμςεπ (εἰ + ξοιρςική Παοαςαςικξύ) 
ΑΠΟΔΟΣΗ : πξλὺ  θᾶςςξμ  ἄμ  ἐτιμωρούμεθα  αὐςξὺπ (δσμηςική ξοιρςική) 

 
Μξμάδεπ 4 
 
 

      

 

 

 


