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 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
Ἀοιρςξςέλξσπ Ἠθικά Νικξμάυεια, Β, 6, 10-13
Οἷξμ καὶ τξβηθῆμαι καὶ θαοοῆραι καὶ ἐπιθσμῆραι καὶ ὀογιρθῆμαι
καὶ ἐλεῆραι καὶ ὅλχπ ἡρθῆμαι καὶ λσπηθῆμαι ἔρςι καὶ μᾶλλξμ καὶ
ἧςςξμ, καὶ ἀμτόςεοα ξὐκ εὖ· ςὸ δ’ ὅςε δεῖ καὶ ἐτ’ ξἷπ καὶ ποόπ ξὕπ καὶ
ξὗ ἕμεκα καὶ ὡπ δεῖ, μέρξμ ςε καὶ ἄοιρςξμ, ὅπεο ἐρςὶ ςῆπ ἀοεςῆπ.
Ὁμξίχπ δὲ καὶ πεοὶ ςάπ ποάνειπ ἔρςιμ ὑπεοβξλή καὶ ἔλλειφιπ καὶ ςό
μέρξμ. Ἡ δ’ ἀοεςή πεοὶ πάθη καὶ ποάνειπ ἐρςὶμ, ἐμ ξἷπ ἡ μὲμ ὑπεοβξλή
ἁμαοςάμεςαι καὶ φέγεςαι καὶ ἡ ἔλλειφιπ, ςὸ δὲ μέρξμ ἐπαιμεῖςαι καὶ
καςξοθξῦςαι· ςαῦςα δ’ ἄμτχ ςῆπ ἀοεςῆπ. Μερόςηπ ςιπ ἄοα ἐρςὶμ ἡ ἀοεςή,
ρςξυαρςική γε ξὖρα ςξῦ μέρξσ.
Α. Από ςξ κείμεμξ πξσ ραπ δίμεςαι μα μεςατοάρεςε ςξ απόρπαρμα :
«Οἷξμ καὶ τξβηθῆμαι … ἐπαιμεῖςαι καὶ καςξοθξῦςαι·».
Μξμάδεπ 10
Β. Να απαμςήρεςε ρςα παοακάςχ :
Β1. Σε ποξηγξύμεμη εμόςηςα ξ Αοιρςξςέληπ όοιρε ςημ αοεςή χπ
μερόςηςα με κοιςήοιξ ςξ σπξκείμεμό ςηπ (ποόπ ἡμᾶπ). Πξια
κοιςήοια ποξρθέςει ρ’ ασςή ςημ εμόςηςα, ποξκειμέμξσ μα ξοίρει
πληοέρςεοα ςημ έμμξια ςηπ μερόςηςαπ;
Μξμάδεπ 10
Β2. μέρξμ ςε καὶ ἄοιρςξμ : Να πεοιγοάφεςε ρύμςξμα ςιπ έμμξιεπ πξσ
απξδίδξμςαι ρςημ αοεςή και μα άοεςε ςημ αμςίταρη.
Μξμάδεπ 10
Β3. Ἡ δ’ ἀοεςή πεοὶ πάθη καὶ ποάνειπ ἐρςὶμ, ἐμ ξἷπ ἡ μὲμ
ὑπεοβξλή ἁμαοςάμεςαι καὶ φέγεςαι καὶ ἡ ἔλλειφιπ, ςὸ δὲ
μέρξμ ἐπαιμεῖςαι καὶ καςξοθξῦςαι : Σε πξιξ επίπεδξ και με ςι
ύτξπ παοξσριάζει ρςξ παοαπάμχ υχοίξ ξ Αοιρςξςέληπ ςη
μερόςηςα και ςιπ ακοόςηςεπ ρςημ αμθοώπιμη ρσμπεοιτξοά;
Μξμάδεπ 10
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Β4. Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ, δίπλα ρςξ γοάμμα πξσ
αμςιρςξιυεί ρε καθεμιά από ςιπ παοακάςχ θέρειπ, ςη λένη
Σχρςό, αμ είμαι ρχρςή, ή ςη λένη Λάθξπ, αμ είμαι
λαμθαρμέμη:
α. Από μικοόπ ξ Αοιρςξςέληπ ήοθε ρε επατή με ςξμ
εμδιατέοξμςα κόρμξ ςηπ αρςοξμξμίαπ.
β. Ο Πλάςχμαπ διέκοιμε ςημ ξνύμξια ςξσ Αοιρςξςέλη από ςημ
ποώςη ρςιγμή πξσ ξ ςελεσςαίξπ ήοθε ρςημ Ακαδημία.
γ. Η κοιςική πξσ αρκξύρε ξ Αοιρςξςέληπ ρςιπ πλαςχμικέπ
απόφειπ ήςαμ πξλύ ρκληοή.
δ. Μεςά από ςιπ βαρικέπ ρπξσδέπ ςξσ ξ Σςαγειοίςηπ έτσγε από
ςημ Ακαδημία.
ε. Η διδαρκαλία ςξσ Αλενάμδοξσ ρςηοίυςηκε καςά βάρη ρςα
ξμηοικά έπη.
ρς. Ο Αοιρςξςέληπ έμειμε ρςη Μακεδξμία χπ ςξ 330 π.Χ.
ζ. Ο Αοιρςξςέληπ αμέλαβε ςη διεύθσμρη ςηπ Ακαδημίαπ, όςαμ
επέρςοεφε ρςημ Αθήμα από ςη Μακεδξμία.
η. Όςαμ εγκαςέλειφε ξοιρςικά ςημ Αθήμα, ξ Σςαγειοίςηπ έβγαλε
όλη ςξσ ςημ πικοία για ςιπ δύρκξλεπ ρσμθήκεπ διαβίχρήπ
ςξσ ρ’ ασςήμ.
θ. Για ςξμ ξοιρμό ςηπ εσδαιμξμίαπ ξ Αοιρςξςέληπ επηοεάρςηκε
από ςξμ Ηοάκλειςξ και ςξμ Δημόκοιςξ.
ι. Τξ ἐπιθσμηςικόμ μέοξπ ςηπ φσυήπ καςά ςξμ Αοιρςξςέλη δεμ
έυει καμιά απξλύςχπ ρυέρη με ςημ αοεςή.
Μξμάδεπ 10
Β4. α. Να γοάφεςε πξιεπ από ςιπ λένειπ ςξσ ποχςόςσπξσ κειμέμξσ
είμαι εςσμξλξγικά ρσγγεμείπ με ςιπ ακόλξσθεπ :
διξοθχςικόπ, αηδία, άφξγξπ, πεοίβλημα, αμελέηςξπ.
Μξμάδεπ 5
β. Να ρυημαςίρεςε μια παοάγχγη λένη ρςη μέα ελλημική για κάθε
ςύπξ, υοηριμξπξιώμςαπ ςημ παοαγχγική καςάληνη πξσ ραπ
δίμεςαι :
θαοοῆραι :
-λέξπ
ποάνειπ :
-ςικόπ
ἔρςιμ :
-ώδηπ
ἔλλειφιπ :
-μα
ἐπαιμεῖςαι :
-ςηπ
Μξμάδεπ 5
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 Αδίδακςξ κείμεμξ 
Θξσκσδίδξσ Ζ΄ 24, 1-4
Οι Αθημαίξι απξταρίζξσμ ρςημ εκκληρία ςξσ δήμξσ για ςη ρικελική
εκρςοαςεία μεςά ςξ λόγξ ςξσ Νικία.
Ὁ μὲμ Νικίαπ ςξραῦςα εἶπε μξμίζχμ ςξὺπ Ἀθημαίξσπ ςῷ πλήθει ςῶμ
ποαγμάςχμ ἤ ἀπξςοέφειμ ἤ, εἰ ἀμαγκάζξιςξ ρςοαςεύερθαι, μάλιρς’ ἄμ
ξὕςχπ ἀρταλῶπ ἐκπλεῦραι· ξἱ δὲ ςὸ μὲμ ἐπιθσμξῦμ ςξῦ πλξῦ ξὐκ
ἐνῃοέθηραμ

ὑπὸ

ςξῦ

ὀυλώδξσπ

ςῆπ

παοαρκεσῆπ,

ὥομημςξ, καὶ ςξὐμαμςίξμ πεοιέρςη αὐςῷ·

πξλὺ

δὲ

μᾶλλξμ

εὖ ςε γὰο παοαιμέραι ἔδξνε

καὶ ἀρτάλεια μῦμ δὴ καὶ πξλλὴ ἔρερθαι. Καὶ ἔοχπ ἐμέπερε πᾶριμ
ὁμξίχπ ἐκπλεῦραι·

ςξῖπ μὲμ γὰο ποερβσςέοξιπ ὡπ ἤ καςαρςοεφξμέμξιπ

ἐτ’ ἅ ἔπλεξμ ἤ ξὐδὲμ ἄμ ρταλεῖραμ μεγάλημ δύμαμιμ, ςξῖπ δ’ ἐμ ςῇ
ἡλικίᾳ ςῆπ ςε ἀπξύρηπ πόθῳ ὄφεχπ καὶ θεχοίαπ, καὶ εὐέλπιδεπ ὄμςεπ
ρχθήρερθαι· ὁ δὲ πξλὺπ ὅμιλξπ καί ρςοαςιώςηπ ἔμ ςε ςῷ παοόμςι
ἀογύοιξμ ξἴρειμ καὶ ποξρκςήρερθαι δύμαμιμ ὅθεμ ἀΐδιξμ μιρθξτξοὰμ
ὑπάονειμ. Ὥρςε διὰ ςὴμ ἄγαμ ςῶμ πλεόμχμ ἐπιθσμίαμ, εἴ ςῳ ἄοα
καὶ μὴ ἤοερκε, δεδιὼπ μὴ ἀμςιυειοξςξμῶμ κακόμξσπ δόνειεμ εἶμαι ςῇ
πόλει ἡρσυίαμ ἦγεμ.
 ςὸ ὀυλῶδεπ ςῆπ παοαρκεσῆπ = ςξ εμξυληςικό βάοξπ / ξι δσρκξλίεπ ςηπ
ποξεςξιμαρίαπ
 ξἱ ἐμ ςῇ ἡλικίᾳ (ὄμςεπ) = ξι ρςοαςεύριμξι, ξι μεόςεοξι, όρξι
βοίρκξμςαι ρε ρςοαςεύριμη ηλικία
 ἀΐδιξπ μιρθξτξοά = διαοκήπ / μόμιμη μιρθξδξρία

Γ.

Να μεςατοάρεςε ρςη μέα ελλημική ςξ παοαπάμχ κείμεμξ.
Μξμάδεπ 20
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Γ1. Να γοάφεςε ςξσπ ζηςξύμεμξσπ ςύπξσπ για καθεμιά από ςιπ
παοακάςχ λένειπ :
α.

ςξῦ πλξῦ

ςημ ξμξμαρςική πληθσμςικξύ

ςξῦ ὀυλώδξσπ

ςη γεμική πληθσμςικξύ ρςξ ίδιξ γέμξπ

πξλλὴ

ςημ

αιςιαςική

ρσγκοιςικό

βαθμό

πληθσμςικξύ
ςξσ

γέμξσπ

ρςξ
πξσ

βοίρκεςαι
δύμαμιμ

ςη δξςική εμικξύ

ρςοαςιώςηπ

ςημ κληςική εμικξύ
Μξμάδεπ 5

β.
ἐκπλεῦραι

ςξ ποώςξ πληθσμςικό ποόρχπξ ρςημ
ξοιρςική ςξσ Παοαςαςικξύ ρςη τχμή πξσ
βοίρκεςαι

ἐνῃοέθηραμ

ςξ ποώςξ εμικό ποόρχπξ ρςημ σπξςακςική
ςξσ μέρξσ Αξοίρςξσ Β΄

ἐμέπερε

ςξ απαοέμταςξ ςξσ Μέλλξμςα

ρταλεῖραμ

ςξ
ςοίςξ
εμικό
ποόρχπξ
ποξρςακςική ςξσ Παοακειμέμξσ
τχμή πξσ βοίρκεςαι

ποξρκςήρερθαι

ςξ
δεύςεοξ
εμικό
ποόρχπξ
ρςημ
ποξρςακςική ςξσ Δμερςώςα ρςη τχμή
πξσ βοίρκεςαι
Μξμάδεπ 5
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ρςη
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Γ2α.

Να

αμαγμχοίρεςε

ρσμςακςικά

ςιπ

ακόλξσθεπ

λένειπ

ςξσ

κειμέμξσ :
ςξραῦςα,

ςῷ πλήθει,

καςαρςοεφξμέμξιπ,

ἐτ’ ἅ,

ὄφεχπ.

Μξμάδεπ 5
β.

Ὁ μὲμ Νικίαπ ςξραῦςα εἶπε μξμίζχμ ςξὺπ Ἀθημαίξσπ ςῷ
πλήθει ςῶμ ποαγμάςχμ
ρςοαςεύερθαι,

μάλιρς’

ἤ

ἄμ

ἀπξςοέφειμ
ξὕςχπ

ἤ, εἰ

ἀρταλῶπ

ἀμαγκάζξιςξ

ἐκπλεῦραι : Να

εμςξπίρεςε ςξμ σπξθεςικό λόγξ και μα αμαγμχοίρεςε ςξ είδξπ
ςξσ.
Μξμάδεπ 5
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