Α Γ . Κ ΩΝΣΤ Α ΝΤ ΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑ ΙΑ Σ -- Τ ΗΛ . 210-4224752

 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
Αοιρςξςέλξσπ Ἠθικά Νικομάχεια Β 6, 10-13
Α.

Για παοάδειγμα, είμαι δσμαςόμ καμείπ μα μιώρει τόβξ και θάοοξπ
και επιθσμία και ξογή και εσρπλαυμία και γεμικά εσυαοίρςηρη και
δσραοέρκεια και ρε μεγαλύςεοξ και ρε μικοόςεοξ βαθμό, και ςα δύξ
ασςά δεμ είμαι καλά (ή: και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ δεμ είμαι καλό)· ςξ (μα ςα
αιρθάμεςαι όμχπ καμείπ όλα ασςά) ςη ρςιγμή πξσ ποέπει και ρε ρυέρη με
ςα ποάγμαςα πξσ ποέπει και ρε ρυέρη με ςξσπ αμθοώπξσπ πξσ ποέπει
και για ςξ λόγξ πξσ ποέπει και με ςξμ ςοόπξ πξσ ποέπει, (ασςό είμαι) ςξ
μέρξμ και ςξ άοιρςξμ, ςξ ξπξίξ ακοιβώπ έυει άμερη ρυέρη (ή: ρυεςίζεςαι
βέβαια) με ςημ αοεςή. Όμξια και ρςιπ ποάνειπ σπάουει σπεοβξλή και
έλλειφη και ςξ μέρξ. Ενάλλξσ η αοεςή αματέοεςαι ρςα ρσμαιρθήμαςα
και ρςιπ ποάνειπ, ρςα ξπξία η σπεοβξλή απξςελεί λάθξπ (ή: ρτάλμα)
και επικοίμεςαι, ςξ ίδιξ και η έλλειφη, εμώ ςξ μέρξ επαιμείςαι και
είμαι ςξ ρχρςό·
Μξμάδεπ 10

Β1.

Ο Αοιρςξςέληπ ρσμδέει ρςεμά ςημ ηθική αοεςή με ςα
ρσμαιρθήμαςα πξσ ποξκαλξύμςαι από ςα έογα μαπ (Ἡ δ’ ἀοεςή πεοὶ
πάθη καὶ ποάνειπ ἐρςὶμ). Σςημ αμαζήςηρη ςηπ σπξκειμεμικήπ
μερόςηςαπ ςηπ αοεςήπ καςαλήγει ρε κάπξιξσπ δεξμςξλξγικξύπ καμόμεπ,
η εταομξγή ςχμ ξπξίχμ απαιςεί υοόμξ, κόπξ και ρσμειδηςξπξίηρη. Η
σπεοβξλή και η έλλειφη ρςημ εκδήλχρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ δεμ είμαι
ςξ ρχρςό (ἀμτόςεοα ξὖκ εὖ), καθώπ απξμακούμξμςαι από ασςό πξσ
ποέπει και καςακοίμξμςαι (ἁμαοςάμεςαι καὶ φέγεςαι).
Αμςίθεςα, ςξ ρχρςό και ασςό πξσ επιβοαβεύεςαι (ἐπαιμεῖςαι καὶ
καςξοθξῦςαι) είμαι ςα ρσμαιρθήμαςα μα εκδηλώμξμςαι κάςχ από
ξοιρμέμεπ ποξϋπξθέρειπ, όυι αρσλλόγιρςα και ρπαρμχδικά . Ο
τιλόρξτξπ ποξρδιξοίζει με ακοίβεια και ρατήμεια ςξ “ποέπει”,
ρσμδέξμςάπ ςξ με ςξ υοόμξ (ςὸ δ’ ὅςε δεῖ), ςιπ ρσμθήκεπ (ἐτ’ ξἷπ), ςα
ποόρχπα (ποὸπ ξὕπ), ςξ λόγξ (ξὗ ἕμεκα) και ςξμ ςοόπξ (ὡπ δεῖ)
εκδήλχρήπ ςξσπ. Τα παοαπάμχ κοιςήοια εναρταλίζξσμ ςημ κξιμχμική
απξδξυή ρσμαιρθημάςχμ και εμεογειώμ και, καςά ρσμέπεια, ςημ
εγκσοόςηςα ςηπ μερόςηςαπ.
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Επξμέμχπ, η μερόςηςα δεμ είμαι κάςι ςξ ρςαθεοό και αμεςάκληςξ·
δεμ είμαι σπόθερη πξρόςηςαπ, είμαι σπόθερη πξιόςηςαπ· είμαι κάςι
ρυεςικό με ςξμ καθέμα μαπ (ποὸπ ἡμᾶπ). Σσμεπώπ, για όπξιξμ
εμδιατέοεςαι
μα
ςημ
απξκςήρει
η
σπξκειμεμική
μερόςηςα
ποξραομόζεςαι και αμαζηςείςαι κάθε τξοά μέρα ρςιπ πξλλέπ και
διάτξοεπ ρσμθήκεπ ςηπ αμθοώπιμηπ δοάρηπ. Είμαι λξιπόμ ποξρχπική
εσθύμη ςξσ καθεμόπ ξ εκάρςξςε ποξρδιξοιρμόπ ςξσ “ποέπει” για ςημ
καλύςεοη δσμαςή καςάληνη, ςημ πξιξςική ςελειόςηςα. Όπχπ ρυξλιάζει
ξ Κ. Καςριμάμηπ, η ηθικά εύρςξυη ρσμπεοιτξοά θεμελιώμεςαι ρςημ
επιςσυημέμη εκςίμηρη, κάθε τξοά, ςχμ αμςικειμεμικώμ ρσμθηκώμ καςά
ςημ ώοα ςηπ ποάνηπ.
Όλα ασςά ςα “δεῖ”, καθώπ και η κξιμχμική διάρςαρη ςχμ άκοχμ
(δηλ. ςηπ κακίαπ) (ἡ μὲμ ὑπεοβξλή ἁμαοςάμεςαι καὶ φέγεςαι καὶ ἡ
ἔλλειφιπ) και ςξσ μέρξσ (δηλ. ςηπ αοεςήπ) (ςὸ δὲ μέρξμ ἐπαιμεῖςαι
καὶ καςξοθξῦςαι) ξπχρδήπξςε ρσμδέξμςαι με ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ
ιρςξοικέπ ρσμθήκεπ ζχήπ ςξσ τιλξρότξσ μέρα ρςημ ςόςε πόλη-κοάςξπ.
Γι‟ ασςό ςξ λόγξ ξ A. Lesky γοάτει για ςα Ἠθικά Νικξμάυεια όςι
«είμαι μια αμάλσρη ςξσ ηθικξύ, όπχπ ασςό παοξσριάζεςαι κάςχ από
ςιπ διάτξοεπ ρσμθήκεπ ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ» και ποξρθέςει πχπ «ξ
Αοιρςξςέληπ, ρε πξλύ αμώςεοξ βαθμό από ςξμ Πλάςχμα, λαμβάμει
σπόφη ςξσ ςημ καιρικότητα ςηπ ανθρώπινης συμπεριφοράς».
Μξμάδεπ 20
Β2.

Μεςά ςξ ρατή ποξρδιξοιρμό ςξσ μέρξσ ρςα ρσμαιρθήμαςα και ςιπ
αμςίρςξιυεπ ποάνειπ, ξ Αοιρςξςέληπ ξοίζει ςημ ηθική αοεςή χπ μερόςηςα
(μέρξμ ςε) αλλά και χπ ακοόςηςα και ρσγκεκοιμέμα χπ σπεοβξλή, καθώπ
ςηπ απξδίδει έμα επίθεςξ σπεοθεςικξύ βαθμξύ (καὶ ἄοιρςξμ).
Ασςή η ταιμξμεμικά ξνύμχοη τοάρη εομημεύεςαι από ςξμ
Γεχογξύλη: «Καςά ςξ ξμςξλξγικό ςηπ πεοιευόμεμξ, δηλαδή καςά ςημ
ανιξλξγική ςηπ ύλη, είμαι η αοεςή μερόςηςα, αλλά καςά ςξμ
ανιξλξγικό ςηπ υαοακςήοα είμαι κάςι ςξ απόλσςξ, ςξ ξπξίξ δεμ
επιδέυεςαι καμία επιπλέξμ σπεοβξλή». Με απλξύρςεοα λόγια η εκ
ποώςηπ όφεχπ αμςίταρη αίοεςαι, αμ ξι δύξ έμμξιεπ ενεςαρςξύμ ρε
ρυέρη με ςξ πεδίξ ξοιρμξύ ςξσπ. Η αοεςή, επξμέμχπ, ποξκύπςει από ςη
μερόςηςα ςχμ ρσμαιρθημάςχμ και ςχμ ποάνεχμ χπ ποξπ ςα δύξ
άκοα, ςημ έλλειφη και ςημ σπεοβξλή, πξσ απξοοίπςξμςαι και
καςακοίμξμςαι. Είμαι χρςόρξ καθεασςήμ ακοόςηςα, γιαςί είμαι ςξ
σφηλόςεοξ και ρπξσδαιόςεοξ γμώοιρμα ςξσ αμώςεοξσ ανιξλξγικά
όμςξπ, πξσ δεμ επιδέυεςαι σπεοβξλή ή έλλειφη· είμαι ξλξκληοχμέμη και
ςέλεια καςάρςαρη, δεμ νεπεομιέςαι από ςίπξςε άλλξ και νεπεομά όλα
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ς‟ άλλα. Έςρι, ξ τιλόρξτξπ ρσρυεςίζει εςσμξλξγικά και εμμξιξλξγικά
ςιπ λένειπ ἄοιρςξμ - ἀοεςή (όπχπ έκαμε αουικά με ςιπ λένειπ ἠθικόπ ἔθξπ). Άοα η αοεςή-μερόςηςα μπξοεί και ποέπει μα μξηθεί χπ εμιαία
και αδιαίοεςη ηθική ςελειόςηςα ρςξμ σπέοςαςξ ανιξλξγικό βαθμό.
Μξμάδεπ 10
Β3.

Σε αμςίθερη με ςημ αουική μεςοιξπάθεια και ςημ ηπιόςηςα (ξὐκ
εὖ) ςηπ απόοοιφηπ ςηπ σπεοβξλήπ και ςηπ έλλειφηπ ρςημ εκδήλχρη
ρσμαιρθημάςχμ, ςώοα ξ Αοιρςξςέληπ ρε επίπεδξ κξιμχμικήπ
ανιξλόγηρηπ ςχμ ποάνεχμ, με απόλσςξ και καςηγξοημαςικό ύτξπ
ποξβάλλει ςη θεςική απξδξυή ςξσ μέρξσ και ςημ απξδξκιμαρία ςχμ
ακοξςήςχμ. Τξ ύτξπ ςξσ ασςό ρσμτχμεί απόλσςα με ςη δεξμςξλξγική
υοξιά ςηπ εμόςηςαπ, μαοςσοώμςαπ ςιπ βαθύςεοεπ ποξθέρειπ ςξσ. Σςξ
ρημείξ ασςό ξ Αοιρςξςέληπ επικαλείςαι ςημ κξιμή γμώμη, καθώπ η
αοεςή ςξσ έυει κξιμχμική διάρςαρη. Επιδιώκει μα δώρει ποακςικέπ
ρσμβξσλέπ, ποξκειμέμξσ ξι πξλίςεπ μα καςακςήρξσμ ςημ ηθική αοεςή.
Ενάλλξσ, ςα Ηθικά Νικξμάυεια ρςημ ξσρία είμαι κώδικαπ καμόμχμ
ηθικήπ ρσμπεοιτξοάπ με ποακςικό υαοακςήοα. Η υοηρςικόςηςα και η
λειςξσογικόςηςά ςξσπ εμςξπίζξμςαι ρςημ παοξυή „ξδηγιώμ κξιμχμικήπ
ρσμπεοιτξοάπ‟, με απξςέλερμα μα ρσμβάλξσμ ρςημ επίςεσνη ςηπ
κξιμχμικήπ εσημεοίαπ. Ο Αοιρςξςέληπ ςξπξθέςηρε ςημ αοεςή μέρα ρςξ
κξιμχμικό όλξ και, πιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςξ πλαίριξ ςηπ πόληπ–
κοάςξσπ, όπχπ ξ ίδιξπ ςη βίχρε και ςημ ξοαμαςίρςηκε. Ο εμάοεςξπ
άμθοχπξπ επιζηςεί ςημ ποαγμάςχρη ςηπ μερόςηςαπ μέρα από ςημ
ιδιόςηςά ςξσ χπ πξλίςη. Η ρςεμή ρύμδερη πξλιςικήπ και ηθικήπ
καςαδεικμύει ςξμ σφηλό βαθμό πξλιςικξπξίηρηπ ςξσ τιλξρότξσ.
Σε αμςίθερη με ςημ απόοοιφη ςχμ ἀμξύρχμ βξῶμ ςξσ πλήθξσπ
από ςξμ Πλάςχμα και ςξ Σχκοάςη, ξ Αοιρςξςέληπ εμςάρρει ςημ αοεςή
ρςξ πλαίριξ ςξσ κξιμχμικξύ ρσμόλξσ και αμαζηςεί ςημ ποαγμάςχρή
ςηπ με αματξοά ρςιπ επιςαγέπ και ςιπ αμςιλήφειπ ςηπ κξιμήπ γμώμηπ.
Είμαι ποξταμέπ πχπ ρσμδέεςαι με ςη ρσγκεκοιμέμη ιρςξοική
ποαγμαςικόςηςα ςηπ πόληπ-κοάςξσπ, ςημ ξπξία βιώμει ξ τιλόρξτξπ.
Επξμέμχπ, η ηθική αοεςή ςξσ Αοιρςξςέλη είμαι «ελλημική» αοεςή
και έυει ρατώπ πξλιςικό υαοακςήοα. Ο εμάοεςξπ είμαι πξλίςηπ και
μέρα ρςημ πξλιςική κξιμόςηςα ποέπει μα ρςαθμίρει ςη μερόςηςα.
Μξμάδεπ 10

Β4. α. Λάθξπ,
ζ. Λάθξπ,

β. Λάθξπ,
η. Λάθξπ,

γ. Σχρςό,
θ. Σχρςό,

δ. Λάθξπ,
ι. Λάθξπ

ε. Σχρςό,

ρς. Λάθξπ,

Μξμάδεπ 10
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Β5.

α.






διξοθχςικόπ
αηδία
άφξγξπ
πεοίβλημα
αμελέηςξπ

καςξοθξῦςαι
ἡρθῆμαι
φέγεςαι
ὑπεοβξλή
ἐλεῆραι
Μξμάδεπ 5

β.
θαοοῆραι
ποάνειπ
ἔρςιμ
ἔλλειφιπ
ἐπαιμεῖςαι

θαοοαλέξπ
ποακςικόπ
ξσριώδηπ
έλλειμμα
επαιμέςηπ
Μξμάδεπ 5
 Αδίδακςξ κείμεμξ 
Θξσκσδίδξσ Ε΄ 24, 1-4

Γ.

Ο Νικίαπ είπε ςόρα, επειδή μόμιζε (ή: πιρςεύξμςαπ) όςι, εναιςίαπ ςξσ

μεγάλξσ αοιθμξύ ςχμ δσρκξλιώμ (πξσ ενέθερε), ή θα απέςοεπε ςξσπ
Αθημαίξσπ (από ςημ εκρςοαςεία) ή, αμ αμαγκαζόςαμ μα εκρςοαςεύρει,
(όςι) θα νεκιμξύρε με ςη μεγαλύςεοη δσμαςή αρτάλεια· εκείμξι χρςόρξ
(δηλαδή ξι Αθημαίξι) δεμ απέβαλαμ ςημ επιθσμία ςηπ εκρςοαςείαπ λόγχ
ςηπ μεγάληπ δσρκξλίαπ ςηπ ποξεςξιμαρίαπ, απεμαμςίαπ έδειυμαμ πξλύ
πεοιρρόςεοξ ζήλξ (ή: εμθξσριαρμό), και έςρι

ρσμέβη

ποξπ λύπη ςξσ

(δηλαδή ςξσ Νικία) ςξ αμςίθεςξ απξςέλερμα· γιαςί έδχρε ςημ εμςύπχρη (ξ
Νικίαπ) όςι (ςξσπ) έδχρε ρχρςέπ παοαιμέρειπ (ή: ρσμβξσλέπ) και όςι ςώοα
θα σπήουε και μεγάλη αρτάλεια. Και έςρι έμςξμη επιθσμία ςξσπ καςέλαβε
όλξσπ αμεναιοέςχπ μα νεκιμήρξσμ

ενίρξσ·

ςξσπ γεοξμςόςεοξσπ από ςη

μια επειδή καςά ςη γμώμη ςξσπ ή θα καςακςξύραμ (ςα μέοη) εμάμςια ρςα
ξπξία έπλεαμ ή δεμ θα πάθαιμε ςίπξςα (ή: δεμ θα διέςοευε καμέμα
κίμδσμξ μα καςαρςοατεί) μια (ςόρξ) μεγάλη δύμαμη, ςξσπ μεόςεοξσπ (ή:
4 εμδεικςικέπ απαμςήρειπ διαγχμίρμαςξπ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΚΩΝ Γ΄ λσκείξσ

Α Γ . Κ ΩΝΣΤ Α ΝΤ ΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑ ΙΑ Σ -- Τ ΗΛ . 210-4224752

ςξσπ ρςοαςεύριμξσπ) από ςημ άλλη από ςη λαυςάοα μα δξσμ και μα
γμχοίρξσμ μια μακοιμή (υώοα), και επειδή ήλπιζαμ πχπ θα ρχθξύμ (ή:
θα επιζήρξσμ, θα επιρςοέφξσμ)· ξ πξλύπ κόρμξπ, πάλι, και ξι ρςοαςιώςεπ
(δηλαδή όρξι ρσμμεςείυαμ ρςημ εκρςοαςεία) (επειδή ήλπιζαμ) όςι και
ςώοα αμέρχπ θα έπαιομε μιρθό και πχπ η πόλη θα απξκςξύρε επιπλέξμ
δύμαμη, από όπξσ (πίρςεσαμ) όςι θα είυαμ διαοκή (ή: μόμιμη) μιρθξδξρία.
Επξμέμχπ,

λόγχ

ςηπ

σπεοβξλικήπ

(ή:

ρτξδοήπ)

επιθσμίαπ

ςχμ

πεοιρρξςέοχμ, ακόμη κι αμ ςσυόμ ρε κάπξιξμ δεμ άοερε (η εκρςοαςεία),
δεμ εκδηλχμόςαμ, από τόβξ μήπχπ θεχοηθεί (ή: δώρει ςημ εμςύπχρη) όςι
είμαι ευθοόπ ςηπ πόληπ, αμ φητίρει ςα αμςίθεςα (ή: αμ καςαφητίρει ςημ
εκρςοαςεία).
Μξμάδεπ 20
Γ1.
α.

ςξῦ πλξῦ

ξἱ πλξῖ

ςξῦ ὀυλώδξσπ

ςῶμ ὀυλώδχμ

πξλλὴ

πλείξμαπ / πλείξσπ

δύμαμιμ

δσμάμει

ρςοαςιώςηπ

(ὦ) ρςοαςιῶςα
Μξμάδεπ 5

β.
ἐκπλεῦραι

ἐνεπλέξμεμ

ἐνῃοέθηραμ

ἐνέλχμαι

ἐμέπερε

ἐμπερεῖρθαι

ρταλεῖραμ

ἐρτάλθχ
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ποξρκςήρερθαι

ποξρκςῶ
Μξμάδεπ 5

Γ2α.
ςξραῦςα :

ρύρςξιυξ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα «εἶπε».

ςῷ πλήθει :

δξςική
ςηπ
«ἀπξςοέφειμ».

(ὡπ) καςαρςοεφξμέμξιπ :

αιςιξλξγική
αιςιξλξγίαπ,
ποερβσςέοξιπ».

ἐτ’ ἅ :

εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ εμαμςίχρηπ
(ή : ευθοικήπ καςεύθσμρηπ) ρςξ «ἔπλεξμ».

ὄφεχπ :

γεμική αμςικειμεμική ρςξ «πόθῳ».

αιςίαπ

ρςξ

μεςξυή
ρσμημμέμη

απαοέμταςξ

σπξκειμεμικήπ
ρςξ «ςξῖπ

Μξμάδεπ 5
β.

ΥΠΟΘΕΣΗ : εἰ ἀμαγκάζξιςξ (εσκςική ςξσ πλαγίξσ λόγξσ)
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ :

ἤ

ἀπξςοέφειμ

ἤ

ἄμ

ἐκπλεῦραι (ειδικό

απαοέμταςξ Μέλλξμςα – ειδικό δσμηςικό απαοέμταςξ).
Ποόκειςαι για ρύμθεςξ ΠΛΑΓΙΟ σπξθεςικό λόγξ.
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
«Τξὺπ Ἀθημαίξσπ ςῷ πλήθει ςῶμ ποαγμάςχμ ἤ ἀπξςοέφχ ἤ,
ἐὰμ / ἄμ / ἤμ ἀμαγκάζχμαι ρςοαςεύερθαι, μάλιρς‟

ἄμ ξὕςχπ

ἀρταλῶπ ἐκπλεύραιμι».
ΥΠΟΘΕΣΗ : ἐὰμ / ἄμ / ἤμ ἀμαγκάζχμαι (σπξςακςική)
6 εμδεικςικέπ απαμςήρειπ διαγχμίρμαςξπ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΚΩΝ Γ΄ λσκείξσ
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ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ : ἤ

ἀπξςοέφχ

ἤ

ἄμ

ἐκπλεύραιμι (ξοιρςική

Μέλλξμςα – δσμηςική εσκςική).
Ο σπξθεςικόπ λόγξπ δηλώμει ςξ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΔΝΟ.
Μξμάδεπ 5

7 εμδεικςικέπ απαμςήρειπ διαγχμίρμαςξπ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΚΩΝ Γ΄ λσκείξσ

