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 ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

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

Α1.  Τξ ίδιξ και ξι ξικξδόμξι και όλξι ξι άλλξι (ςευμίςεπ)· δηλαδή υςίζξμςαπ 
με καλό ςοόπξ ρπίςια θα γίμξσμ καλξί ξικξδόμξι, υςίζξμςάπ ςα όμχπ με 
κακό ςοόπξ (θα γίμξσμ) κακξί. Γιαςί αμ δεμ ήςαμ έςρι, δεμ θα σπήουε 
καθόλξσ αμάγκη δαρκάλξσ, αλλά όλξι (ξι ςευμίςεπ) θα ήςαμ εκ γεμεςήπ 
καλξί ή κακξί.       
 Τξ ίδιξ λξιπόμ ρσμβαίμει και με ςιπ αοεςέπ· δηλαδή κάμξμςαπ όρα 
ρσμβαίμξσμ ρςη ρσμαλλαγή μαπ με ςξσπ άλλξσπ αμθοώπξσπ γιμόμαρςε 
άλλξι δίκαιξι και άλλξι άδικξι, εμώ κάμξμςαπ όρα έυξσμ μέρα ςξσπ ςξ 
ρςξιυείξ ςξσ τόβξσ και ρσμηθίζξμςαπ μα τξβόμαρςε ή μα δείυμξσμε θάοοξπ 
γιμόμαρςε άλλξι αμδοείξι και άλλξι δειλξί. Τξ ίδιξ ακοιβώπ ρσμβαίμει και 
ρε ρυέρη με ςιπ επιθσμίεπ και ςημ ξογή· άλλξι δηλαδή γίμξμςαι ρώτοξμεπ 
και ποάξι, εμώ άλλξι (γίμξμςαι) ακόλαρςξι και ξογίλξι, ξι ποώςξι με ςξ μα 
ρσμπεοιτέοξμςαι ρ’ ασςά με ασςό ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςοόπξ και ξι άλλξι με 
ςξμ αμςίθεςξ. Με δσξ λόγια λξιπόμ με ςημ επαμάληφη ξμξίχμ εμεογειώμ 
διαμξοτώμξμςαι ςα μόμιμα ρςξιυεία ςξσ υαοακςήοα μαπ. Γι’ ασςό ποέπει μα 
ποξρδίδξσμε μια ξοιρμέμη πξιόςηςα ρςιπ εμέογειέπ μαπ· γιαςί με ασςώμ (ςχμ 
εμεογειώμ) ςιπ διατξοέπ είμαι αμςίρςξιυα ςα μόμιμα ρςξιυεία ςξσ 
υαοακςήοα μαπ.  

         Μομάδες 10 
 

Β1.  φαύληπ : ςξ επίθεςξ γεμικά  ρημαίμει  κακόπ,  εσςελήπ,  αρήμαμςξπ,  
καςώςεοξπ. Εδώ, όμχπ, δεμ έυει ασςή ςη ρημαρία· με ςη τοάρη ταύλημ 
πξλιςείαμ  ξ  Αοιρςξςέληπ  εμμξεί  όυι  ςξ  κακό,  ςξ  καςώςεοξ  πξλίςεσμα, 
αλλά ςξ λιγόςεοξ καλό. Κάςι ςέςξιξ ρσμεπάγεςαι πχπ όλα ςα ρσρςήμαςα 
πξλιςικήπ διακσβέομηρηπ είμαι καλά ρε διατξοεςικό βαθμό, άλλα ρε  
μεγαλύςεοξ,  άλλα  ρε  μικοόςεοξ.  Για ςιπ μξοτέπ ςχμ πξλιςεσμάςχμ και ςη 
διάκοιρή ςξσπ ρε ὀοθά και ἡμαοςημέμα θα μιλήρει ξ ίδιξπ ρςα Πξλιςικά 
(εμόςηςα 17). Εδώ η αιςία διατξοξπξίηρηπ ςχμ πξλιςεσμάςχμ  ρε  καλά  
και  λιγόςεοξ  καλά  είμαι  η επιςσυία ή η απξςσυία ςξσ μξμξθέςη ρςξ 
ἐθίζειμ  ςξσπ  πξλίςεπ   ρςημ  αοεςή.      

καὶ γίμεςαι καὶ φθείοεςαι : Τξ αμςιθεςικό ζεύγξπ γέμεριπ – τθξοά  
απξςελεί έμα ρημαμςικό θέμα ςηπ τιλξρξτικήπ ρκέφηπ. Υπάουει μάλιρςα 
και έογξ ςξσ Αοιρςξςέλη με ςξμ ςίςλξ «Πεοί  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  και  ςα  ίδια μέρα (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 
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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 
αρκείςαι είςε με ρχρςό και εύρςξυξ ςοόπξ, είςε με ςοόπξ λαμθαρμέμξ και 
άρςξυξ, ξπόςε, αμςίρςξιυα, γίμεςαι καμείπ καλόπ ή κακόπ ξικξδόμξπ. 

αἱ ἕνειπ : 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. 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.  

Μομάδες 15 
 
Β2.  Σςημ καθημεοιμή ζχή απξκςξύμε ή όυι ηθικέπ αοεςέπ αμάλξγα με ςη 

ρσμπεοιτξοά μαπ, με ςιπ ποάνειπ μαπ. Η ρσλλξγιρςική πξοεία ςξσ 
Αοιρςξςέλη είμαι επαγχγική. Ξεκιμά με ςξ όςι ςα μόμιμα ρςξιυεία ςξσ 
υαοακςήοα μαπ (ἕνειπ) παοξσριάζξσμ διατξοέπ αμάλξγεπ με εκείμεπ ςχμ 
αμςίρςξιυχμ ποάνεχμ (καςὰ γὰο ςὰπ ςξύςωμ διατξοὰπ ἀκξλξσθξῦριμ αἱ 
ἕνειπ). Σσμευίζει με ςξ όςι ξ εθιρμόπ ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ποάνειπ από μικοή 
ηλικία έυει μεγάλη παιδαγχγική ανία (Οὐ μικοὸμ ξὖμ διατέοει … μᾶλλξμ δὲ 
ςὸ πᾶμ). Καςαλήγει πχπ καμιά από ςιπ ηθικέπ αοεςέπ δεμ σπάουει μέρα μαπ 
εκ τύρεχπ.  

Ατξύ επερήμαμε ρςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα ςημ ανία ςξσ καλξύ 
εθιρμξύ ρςημ απόκςηρη ςηπ ηθικήπ αοεςήπ, ρε ασςή ςημ εμόςηςα θα 
εταομόρει ςη θέρη ςξσ ρε ρσγκεκοιμέμεπ αοεςέπ, για μα καςαδείνει ςη 
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μεγάλη ρημαρία ςηπ ηθικήπ ποάνηπ για ςημ καςάκςηρη ςηπ αοεςήπ. Με ςξ 
δεικςικό επίοοημα ξὕςω ξλξκληοώμει ςη ρκέφη πξσ αμέπςσνε ρςημ 
ποξηγξύμεμη  εμόςηςα, δηλώμξμςαπ ςασςόυοξμα πχπ θα υοηριμξπξιήρει 
ςημ αμαλξγική μέθξδξ· με ςξμ παοαςακςικό ρσμπεοαρμαςικό ρύμδερμξ  δή  
ρσγκεταλαιώμει,  εμώ  με  ςξμ  ποξρθεςικό  καὶ  ειράγει  ςξ  μέξ  ςξσ  
επιυείοημα. 

Εμιρυύει ςξ ρσλλξγιρμό ςξσ με εμπειοικά παοαδείγμαςα από ςημ 
αμθοώπιμη ρσμπεοιτξοά με ςξμ έμα ή ςξμ αμςίθεςό ςηπ ςοόπξ. Με ςξμ έμα 
ςοόπξ απξκςάμε αοεςέπ (δικαιξρύμη, αμδοεία, ρχτοξρύμη, ποαόςηςα), κάςι 
πξσ δεμ πεςσυαίμξσμε με ςξμ άλλξ (αδικία, δειλία, ακξλαρία, ξνσθσμία). 
Είμαι υαοακςηοιρςικό όςι γίμεςαι αματξοά όυι μόμξ ρε ρσγκεκοιμέμεπ 
αοεςέπ, αλλά και ρςιπ αμςίθεςέπ ςξσπ έμμξιεπ. Η διάκοιρη ςχμ αμθοώπιμχμ 
ποάνεχμ ρε δύξ είδη γίμεςαι πιξ έμςξμη και παοαρςαςική με ςημ παοάθερη 
ςερράοχμ αμςιθεςικώμ ζεσγώμ (δίκαιξι-ἄδικξι, ἀμδοεῖξι-δειλξί, ρώτοξμεπ-
ἀκόλαρςξι, ποᾶξι-ὀογίλξι), με ςημ επαμαλαμβαμόμεμη υοήρη ςχμ 
αμςιθεςικώμ ρσμδέρμχμ μὲμ-δὲ, και με ςημ επαματξοά ςξσ ςοξπικξύ 
επιοοήμαςξπ  ξὑςωρί.         
         Μομάδες  15   

 
Β3.  Γεγξμόπ με απξταριρςική ρημαρία για ςη διαμόοτχρη  ςηπ 

ποξρχπικόςηςαπ ςξσ Αοιρςξςέλη ήςαμ η τξίςηρή ςξσ ρςημ Ακαδημία. Η 
ρημαρία ςηπ Ακαδημίαπ βοίρκεςαι ακοιβώπ ρςξ γεγξμόπ όςι ήςαμ ςξ ρημείξ 
ρσμάμςηρηπ ρημαμςικώμ λξγίχμ ςηπ επξυήπ, πξσ διαςηοώμςαπ και μέρα ρςα 
πλαίρια ςηπ Ακαδημίαπ ξ καθέμαπ ςη δική ςξσ ποξρχπικόςηςα, ςξ δικό ςξσ 
επιρςημξμικό "πιρςεύχ", ποξχθξύραμ όλξι μαζί ςημ επιρςημξμική έοεσμα 
παίομξμςαπ ξ έμαπ από ςξμ άλλξ υοήριμεπ παοξομήρειπ και επιδοώμςαπ 
θεςικά ξ έμαπ ρςξμ άλλξμ.  

Έμαπ ςέςξιξπ λόγιξπ ςξμ ξπξίξ είυε ςημ ςύυη μα ρσμαμςήρει ξ 
Αοιρςξςέληπ ρςημ Ακαδημία, όςαμ ήοθε μα ρπξσδάρει ρ' ασςήμ, ήςαμ ξ 
Εύδξνξπ από ςημ Κμίδξ. Ο μεαοόπ, ςόςε, ασςόπ επιρςήμξμαπ ήςαμ μια από 
ςιπ πιξ ποξικιρμέμεπ ποξρχπικόςηςεπ ςηπ αουαιόςηςαπ. Ήςαμ μαθημαςικόπ, 
αρςοξμόμξπ και γεχγοάτξπ, και ξ Πλάςχμαπ δεμ δίρςαρε καθόλξσ μα ςξσ 
εμπιρςεσθεί, καςά ςη διάοκεια ςηπ απξσρίαπ ςξσ, ςη διεύθσμρη ςηπ ρυξλήπ 
ςξσ. Δεμ ήςαμ λξιπόμ μόμξ ςσυεοόπ ξ μεαοόπ Σςαγειοίςηπ πξσ «βοέθηκε», 
όπχπ είπε έμαπ αοιρςξςελιρςήπ ςχμ ημεοώμ μαπ, «ςημ πιξ καςάλληλη ρςιγμή 
ρςξμ πιξ ρχρςό ςόπξ, εκεί δηλαδή όπξσ σπήουαμ ξι καςάλληλξι άμθοχπξι 
πξσ θα μπξοξύραμ μα γξμιμξπξιήρξσμ με έμαμ εμςελώπ νευχοιρςό ςοόπξ ςη 
ρκέφη ςξσ βξηθώμςαπ ςημ μα απλώρει μέρα ρε ρύμςξμξ υοόμξ ςα δικά ςηπ 
τςεοά». 

 
Β4.  

 γηγεμήπ:  γιμόμεμξμ, γίμεςαι, γίμξμςαι, γιμόμεθα  
 ἐρθλόπ: ἐρςίμ, ἔρξμςαι  
 μιραλλξδξνία: ρσμαλλάγμαρι, ἀλλὰ *  
 δέξπ: δειμξῖπ,  δειλξὶ  
 ρςοεβλόπ: ἀμαρςοέτερθαι 
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*Η επιλξγή ςηπ λένηπ μιραλλξδξνία ήςαμ μάλλξμ άρςξυη, καθώπ ποξέουεςαι 
από ςα:   μιρέω-ῶ + ἄλλξπ + δξκέω-ῶ.  
 

 ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΔΙΜΔΝΟ  
 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ   Εὐθύδημξπ,  289d8-290a4 
 

Γ1.  Μξσ δίμειπ ςημ εμςύπχρη, είπα εγώ, όςι παοξσριάζειπ ικαμξπξιηςική 
απόδεινη, όςι δηλαδή δεμ είμαι ασςή η ςέυμη ςχμ λξγξγοάτχμ, ςημ 
ξπξία, αμ κάπξιξπ απξκςήρει, θα ήςαμ εσςσυιρμέμξπ. Και ποάγμαςι, εγώ 
θεχοξύρα όςι κάπξσ ρε ασςό ςξ ρημείξ θα ταμεί (ή : θα απξκαλστθεί)  
η γμώρη, πξσ από παλιά βέβαια  αμαζηςξύμε (ή : επιζηςξύμε). Γιαςί και 
ξι άμδοεπ ασςξί πξσ γοάτξσμ λόγξσπ, όςαμ ςξσπ ρσμαμαρςοέτξμαι, 
Κλειμία, μξσ ταίμξμςαι πχπ είμαι πάμρξτξι, και άοα η ίδια η ςέυμη ςξσπ 
(όςι είμαι) κάπχπ ένξυη (ή: θασμάρια) και σφηλή. Και βέβαια ςίπξςα 
(δεμ είμαι) παοάνεμξ·  γιαςί  έμα  μικοό  μέοξπ  ςηπ  ςέυμηπ  ςχμ  μάγχμ  
είμαι λίγξ καςώςεοη και από εκείμη (δηλαδή ςχμ λξγξγοάτχμ). Δηλαδή 
(η ςέυμη) ςχμ μάγχμ γξηςεύει και ξυιέπ και αοάυμεπ και ρκξοπιξύπ και 
ςα άλλα θηοία και ςιπ μόρξσπ, εμώ η άλλη (δηλαδή η ςέυμη ςχμ 
λξγξγοάτχμ) ςσυαίμει μα είμαι και γξηςεία (ή : ραγήμη) και 
αμακξύτιρη (ή : παοηγξοιά) και ςχμ δικαρςώμ και ςχμ μελώμ ςηπ 
εκκληρίαπ (ςξσ δήμξσ) και ςχμ άλλχμ πληθώμ.   

              Μομάδες 20 
Γ.2.   

 
ἔφημ : τάςε 

 
κτησάμεμος : ἐκςῶ 

 
τις : ςιμῶμ 

 
εὐδαίμωμ :  (ὦ) εὔδαιμξμ 

 
ᾤμημ :  ᾠήθη 

   
φαμήσεσθαι :  πετάμθχ / πετημὼπ  ἔρςχ 

 
πάλαι : παλαίςεοξμ 

 
κήλησις :  (ὦ)  κήληρι 

 
τυγχάμει :  ςύυξιεμ  

 
οὖσα : ἐρξμέμαιπ 
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5 εμδεικςικέπ απαμςήρειπ παμελλημίχμ 2016 :  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 

Μομάδες 10 
 

Γ.3. α)  
 

μοι :  δοτική προσωπική ςξσ κρίμομτος προσώπου ρςξ οήμα «δξκεῖπ». 
εὐδαίμωμ : κατηγορούμεμο  ρςξ «ςιπ» από ςξ ρσμδεςικό οήμα  «ἄμ εἴη».   
ἥμ : αμτικείμεμο  ρςξ  οήμα  «ζηςξῦμεμ». 
ἐκείμης : γεμική  συγκριτική (ως β΄ όρος σύγκρισης)  ρςξ  
«ὑπξδεερςέοα». 
οὖσα : κατηγορηματική  μετοχή   από  ςξ  οήμα  «ςσγυάμει», ρσμημμέμη 
ρςξ  σπξκείμεμό  ςξσ  «ἡ δὲ (ςέυμη)».       
       

Μομάδες 5 
 

β) κτησάμεμος  : είμαι υποθετική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ 
οήμαςξπ «ςιπ».  
Μαζί με ςξ οήμα ςηπ ποόςαρηπ «ἄμ εἴη» ρςημ ξπξία αμήκει, ρυημαςίζει 
λαμθάμξμςα αματξοικξ-σπξθεςικό λόγξ, πξσ δηλώμει ςημ απλή σκέψη 
ςξσ λέγξμςξπ. Αμαλύεςαι  χπ ενήπ :  
ΥΠΟΘΕΣΗ :  ἥμ  εἴ ςιπ κςήραιςξ  (εσκςική) 
ΑΠΟΔΟΣΗ : (ςιπ)  εὐδαίμωμ  ἄμ  εἴη  (δσμηςική  εσκςική). 

           Μομάδες 5 
 

Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο   ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

Σαρμπάμη   Ρέμα 
Μουσούλης  Γιάμμης  

Γαβρίλης  Αμτώμης 
Δημήτρης  Μητρούσκας  

 
 
 

 
 
 

           


