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ΔΥΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ii.1. «Ὁμοίως δὲ… οἳ δ' ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι»: 
να γράψετε τα ζεύγη των αντιθέσεων  που 
υπάρχουν στο προηγούμενο χωρίο και να  
δικαιολογήσετε τη χρήση του τρόπουτης
αντίθεσης που επιλέγει οΑριστοτέλης,
προκειμένου να εκθέσει την άποψήτου.

ii. 2.«Διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι·
κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν
αἱ ἕξεις»:ναγράψετετησημασίαπου
παίρνουν οι δύο υπογραμμισμένεςέννοιες
«ποιάς» και «αἱ ἕξεις» στα συμφραζόμενά  
τους και να αναλύσετε τη μεταξύ τουςσχέση.

Διδαγμένο κείμενο ΑριστοτέλουςἨθικά
Νικομάχεια (Β 1, 7-8 και Β 3, 1-2)

Οὕτω δὴκαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ  τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς  ἀνθρώπους 
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι,  πράττοντες δὲ
τὰἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι  φοβεῖσθαι ἢ
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲδειλοί.
Ὁμοίως δὲκαὶτὰπερὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶτὰ
περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶπρᾶοι
γίνονται, οἳ δ' ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶδὴλόγῳἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν  αἱ
ἕξεις γίνονται. Διὸδεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς  
ἀποδιδόναι· κατὰγὰρ τὰς τούτων διαφορὰς  
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐμικρὸν οὖν διαφέρει τὸ
οὕτως ἢοὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ
πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸπᾶν.
Σημεῖον δὲδεῖποιεῖσθαι τῶν ἕξεωντὴν
ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢλύπην τοῖς ἔργοις· ὁμὲν  γὰρ 
ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶαὐτῷ τούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁδ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος,  καὶ ὁ
μὲν ὑπομένων τὰδεινὰκαὶχαίρων ἢμὴ
λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁδὲλυπούμενος δειλός.  
Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶλύπας ἐστὶν ἡἠθικὴἀρετή·  διὰ
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰφαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν 
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸδεῖ ἦχθαί  πως 
εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁΠλάτων φησίν, ὥστε  χαίρειν τε 
καὶλυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡγὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη
ἐστίν.



Διδαγμένο κείμενο ΑριστοτέλουςἨθικά
Νικομάχεια (Β 1, 7-8 και Β 3, 1-2)

Οὕτω δὴκαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ  τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς  ἀνθρώπους 
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι,  πράττοντες δὲ
τὰἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι  φοβεῖσθαι ἢ
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲδειλοί.
Ὁμοίως δὲκαὶτὰπερὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶτὰ
περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶπρᾶοι
γίνονται, οἳ δ' ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶδὴλόγῳἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν  αἱ
ἕξεις γίνονται. Διὸδεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς  
ἀποδιδόναι· κατὰγὰρ τὰς τούτων διαφορὰς  
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐμικρὸν οὖν διαφέρει τὸ
οὕτως ἢοὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ
πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸπᾶν.
Σημεῖον δὲδεῖποιεῖσθαι τῶν ἕξεωντὴν
ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢλύπην τοῖς ἔργοις· ὁμὲν  γὰρ 
ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶαὐτῷ τούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁδ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος,  καὶ ὁ
μὲν ὑπομένων τὰδεινὰκαὶχαίρων ἢμὴ
λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁδὲλυπούμενος δειλός.  
Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶλύπας ἐστὶν ἡἠθικὴἀρετή·  διὰ
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰφαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν 
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸδεῖ ἦχθαί  πως 
εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁΠλάτων φησίν, ὥστε  χαίρειν τε 
καὶλυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡγὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη
ἐστίν.

ΔΕΙΓΜΑ «ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ»ΕΡΩΤΗΣΗΣ

iii. Να γράψετε δίπλα στο κεφαλαίο γράμμα  
καθεμιάς από τις προτάσεις της Στήλης Α, τον  
αριθμό της σωστής πρότασης της Στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

Α. ΟΑριστοτέλης
πίστευε ακράδαντα πως
γνώρισμα του αληθινού
φιλοσόφου είναι να έχει
τοκουράγιοακόμη

1. «καὶτὰδημόσια  
ἀναιρεῖν ἐπὶ
σωτηρίᾳτῆς
ἀληθείας»

2. «καὶτὰἡδέα αἱρεῖν  
ἐπὶ σωτηρίᾳτῆς  
ἀληθείας»

3. «καὶτὰοἰκεῖα  
ἀναιρεῖν ἐπὶ
σωτηρίᾳτῆς  
ἀληθείας».

[…]



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗΣ

iv. ἐθίζεσθαι, δεῖ, ἀχθόμενος, ἦχθαι: Για  
καθεμιά από τις προηγούμενες λέξεις της  
αρχαίας ελληνικής να γράψετε μια ομόρριζη  
λέξη της νέας ελληνικής και για καθεμιά από  
τις επόμενες λέξεις:συναλλάγμασι,
ἀναστρέφεσθαι να γράψετε μία περίοδο  
λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε  
οποιαδήποτε μορφή της, θα χρησιμοποιείται  
με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει  
στο αρχαίοκείμενο.

Διδαγμένο κείμενο ΑριστοτέλουςἨθικά
Νικομάχεια (Β 1, 7-8 και Β 3, 1-2)

Οὕτω δὴκαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ  τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς  ἀνθρώπους 
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι,  πράττοντες δὲ
τὰἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι  φοβεῖσθαι ἢ
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲδειλοί.
Ὁμοίως δὲκαὶτὰπερὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶτὰ
περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶπρᾶοι
γίνονται, οἳ δ' ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶδὴλόγῳἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν  αἱ
ἕξεις γίνονται. Διὸδεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς  
ἀποδιδόναι· κατὰγὰρ τὰς τούτων διαφορὰς  
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐμικρὸν οὖν διαφέρει τὸ
οὕτως ἢοὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ
πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸπᾶν.
Σημεῖον δὲδεῖποιεῖσθαι τῶν ἕξεωντὴν
ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢλύπην τοῖς ἔργοις· ὁμὲν  γὰρ 
ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶαὐτῷ τούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁδ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος,  καὶ ὁ
μὲν ὑπομένων τὰδεινὰκαὶχαίρων ἢμὴ
λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁδὲλυπούμενος δειλός.  
Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶλύπας ἐστὶν ἡἠθικὴἀρετή·  διὰ
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰφαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν 
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸδεῖ ἦχθαί  πως 
εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁΠλάτων φησίν, ὥστε  χαίρειν τε 
καὶλυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡγὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη
ἐστίν.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

i.α. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω  
προτάσεις ως «Σωστή» ή«Λανθασμένη»:

1.Η φράση «ἐν αὐτοῖς» αναφέρεται στην
προηγούμενη «περὶ τὰςὀργάς».
2.Ο όρος «ἕξεις» δηλώνει μια σταθερή

συμπεριφορά και αναφέρεται τόσο στις ηθικές  
αρετές όσο και στις ηθικές κακίες.
3.Το «Σημεῖον» είναι μια συμπτωματική και τυχαία  

ένδειξη για κάτι.
4.Ο χαρακτηρισμός «ἀκόλαστος» αναφέρεται σε  

εκείνον ο οποίος, ενώ απέχει από τις σωματικές  
ηδονές, λυπάται γι’ αυτό.
5.Το νόημα της πρότασης «διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν  
καλῶν ἀπεχόμεθα» είναι ότι αποφεύγουμε την  

ηθική πράξη, για να μη βιώσουμε κάποιο
δυσάρεστοσυναίσθημα.

i.β. Σε ποιους τομείς ή πλευρές της ζωής  
εμφανίζεται η ηθική συμπεριφορά και
διαμορφώνονται οι έξεις της αρετής και της κακίας;

Διδαγμένο κείμενο ΑριστοτέλουςἨθικά
Νικομάχεια (Β 1, 7-8 και Β 3, 1-2)

Οὕτω δὴκαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ  τὰ
ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς  ἀνθρώπους 
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι,  πράττοντες δὲ
τὰἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι  φοβεῖσθαι ἢ
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲδειλοί.
Ὁμοίως δὲκαὶτὰπερὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶτὰ
περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶπρᾶοι
γίνονται, οἳ δ' ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ
οὑτωσί. Καὶ ἑνὶδὴλόγῳἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν  αἱ
ἕξεις γίνονται. Διὸδεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς  
ἀποδιδόναι· κατὰγὰρ τὰς τούτων διαφορὰς  
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐμικρὸν οὖν διαφέρει τὸ
οὕτως ἢοὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ
πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸπᾶν.
Σημεῖον δὲδεῖποιεῖσθαι τῶν ἕξεωντὴν
ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢλύπην τοῖς ἔργοις· ὁμὲν  γὰρ 
ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶαὐτῷ τούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁδ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος,  καὶ ὁ
μὲν ὑπομένων τὰδεινὰκαὶχαίρων ἢμὴ
λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁδὲλυπούμενος δειλός.  
Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶλύπας ἐστὶν ἡἠθικὴἀρετή·  διὰ
μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰφαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν 
λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸδεῖ ἦχθαί  πως 
εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁΠλάτων φησίν, ὥστε  χαίρειν τε 
καὶλυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡγὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτηἐστίν



ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

v. «Διὸδεῖ ἦχθαί … ὀρθὴπαιδεία αὕτη ἐστίν». Να συσχετίσετε  την 
άποψη που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για τον χρόνο και  τον 
τρόπο της ηθικής εκπαίδευσης με τα όσα συζητούν ο  
ανώνυμος Αθηναίος και ο Κλεινίας από την Κρήτη,στο
επόμενο απόσπασμα από τους Νόμους (653 a-c) του Πλάτωνα:

«Αθηναίος: Λέγω, λοιπόν, ότι η πρώτη αίσθηση των παιδιών  
είναι η ηδονή και η λύπηκαι μαζί με αυτά μπαίνει για πρώτη  
φορά στη ψυχή τους η αρετή και η κακία. Η φρόνησηόμως κι  
οι αληθινές και σταθερές γνώμες αποτελούν ευτύχημα, αν  
μπουν στην ψυχή κάποιου,έστω στα γεράματα.Είναι
τέλειος, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που θα αποκτήσει  
αυτά τα αγαθά και οτιδήποτε περιέχεται σ’ αυτά. Θεωρώ  
επομένως εκπαίδευση («παιδείαν») την πρώτη αρετή που  
μπαίνει στις ψυχέςτωνπαιδιών. Η ηδονή, η φιλία, η λύπη και  
τομίσος, αν μπουν σωστά στις ψυχέςεκείνωνπου δεν έχει
αφυπνιστείακόμη μέσα τους ο ορθόςλόγος,και όταν,αφού
συνειδητοποιήσουντην ύπαρξήτου,συμφωνήσουνμε αυτόν
στοότι έχουνεξασκηθεί σωστά στις ανάλογες συνήθειες,
αυτή η συμφωνία είναι η αρετή στο σύνολότης. Τοκομμάτι  
τηςόμως που ανατράφηκε σωστά σχετικάμε τις ηδονές και  
τις λύπες, ώστε να μισεί αμέσως όσα πρέπει να μισεί, από  
τηναρχή ως το τέλος,και να αγαπά όσα πρέπει ν’αγαπά,
αυτό ακριβώςαν αποκόψεις από το λόγο και τοονομάσεις
εκπαίδευση,θα κάμεις σωστάσύμφωνα με τη δική μου
τουλάχιστονγνώμη.

Κλεινίας: Κι αυτά που είπες προηγουμένως, καλέ μου φίλε,  
για την παιδεία («παιδείας»), κι αυτά που λές τώρα, μου  
φαίνονται σωστά.»

(Μετάφραση: Β.Μοσκόβης)

Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους ἨθικάΝικομάχεια
(Β 1, 7-8 και Β 3, 1-2)

Οὕτω δὴκαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν 
τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους  
γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ
ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ
θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲδειλοί. Ὁμοίως δὲκαὶ τὰ
περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶτὰπερὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν 
γὰρ σώφρονες καὶπρᾶοι γίνονται, οἳ δ'  ἀκόλαστοι καὶ
ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦοὑτωσὶ ἐν  αὐτοῖς 
ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦοὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴλόγῳ
ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται.  Διὸδεῖ τὰς 
ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰγὰρ  τὰς τούτων 
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις.Οὐ
μικρὸν οὖν διαφέρει τὸοὕτως ἢοὕτως εὐθὺς ἐκ  
νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰπάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸπᾶν.
Σημεῖον δὲδεῖποιεῖσθαι τῶν ἕξεωντὴν
ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢλύπην τοῖς ἔργοις· ὁμὲν γὰρ  
ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶαὐτῷτούτῳ
χαίρων σώφρων, ὁδ' ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ
μὲν ὑπομένων τὰδεινὰκαὶχαίρων ἢμὴλυπούμενός  
γε ἀνδρεῖος, ὁδὲλυπούμενος δειλός. Περὶ ἡδονὰς  
γὰρ καὶλύπας ἐστὶν ἡἠθικὴἀρετή· διὰμὲν γὰρ τὴν  
ἡδονὴν τὰφαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν  
καλῶν ἀπεχόμεθα. Διὸδεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων,  
ὡς ὁΠλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶλυπεῖσθαι  οἷς 
δεῖ· ἡγὰρ ὀρθὴπαιδεία αὕτη ἐστίν.



[5] καὶαὕτη δὴγίγνεται ἡθεοφιλεστάτη τε καὶ
πολιτικωτάτη ἔρις, ἐν ᾗἀποδέδεικται μὲν ἃδεῖ
ποιεῖν τὸν ἀγαθόν, χωρὶς δ̓ ἑκάτεροι ἀσκοῦσιν  
ὅπως ἀεὶ κράτιστοι ἔσονται, ἐὰν δέ τι δέῃ, καθ̓ ἕνα 
ἀρήξουσι* τῇπόλει παντὶσθένει. [6] ἀνάγκη  δ̓
αὐτοῖς καὶεὐεξίας ἐπιμελεῖσθαι. καὶγὰρ
πυκτεύουσι* διὰ τὴν ἔριν ὅπου ἂν συμβάλωσι·  
διαλύειν μέντοι τοὺς μαχομένους πᾶς ὁ
παραγενόμενος κύριος. ἢν δέ τις ἀπειθῇτῷ
διαλύοντι, ἄγει αὐτὸν ὁπαιδονόμος ἐπὶ τοὺς
ἐφόρους· οἱ δὲ ζημιοῦσι μεγαλείως, καθιστάναι  
βουλόμενοι εἰς τὸμήποτε ὀργὴν τοῦμὴ
πείθεσθαι τοῖς νόμοις κρατῆσαι.
[7] τοῖς γε μὴν τὴν ἡβητικὴνἡλικίαν*
πεπερακόσιν, ἐξ ὧν ἤδη καὶαἱμέγισται ἀρχαὶ
καθίστανται, οἱμὲν ἄλλοι Ἕλληνες ἀφελόντες  
αὐτῶν τὸἰσχύος ἔτι ἐπιμελεῖσθαι στρατεύεσθαι  
ὅμως αὐτοῖς ἐπιτάττουσιν, ὁδὲΛυκοῦργος τοῖς  
τηλικούτοις νόμιμον ἐποίησε κάλλιστον εἶναι τὸ
θηρᾶν, εἰμή τι δημόσιον κωλύοι, ὅπως δύναιντο  
καὶοὗτοι μηδὲν ἧττον τῶνἡβώντων
στρατιωτικοὺς πόνους ὑποφέρειν.

Λεξιλόγιο
*ἀρήξουσι (του ρ. ἀρήγω) =θα βοηθήσουν,

*πυκτεύουσι (του ρ. πυκτεύω) =πυγμαχούν,
*τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν =την ηλικία πάνω από είκοσιχρονών

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ξενοφῶντος 
Λακεδαιμονίων  Πολιτεία, IV5-7.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

iii.β. «ἔρις», «ἃ», «ἕνα»,«σθένει»,
«ἰσχύος», «τηλικούτοις»: Κάνοντας τις  
απαραίτητες αλλαγές (στην πτώση, τον  
αριθμό ή και το γένος)στους
προηγούμενους γραμματικούς τύπους,  
να τους τοποθετήσετε στα κενά των
επόμενων προτάσεων και περιόδων,
ώστε να παράγεται το  σωστόνόημα.

1. οὐκοῦν εἴ τι πράττεται,
ἰσχυρῶς πράττεται, καὶεἴ τι ἀσθενείᾳ,
ἀσθενῶς; (Πλάτων, Πρωταγόρας 332b).

[…]



[5] καὶαὕτη δὴγίγνεται ἡθεοφιλεστάτη τε  
καὶπολιτικωτάτη ἔρις, ἐν ᾗἀποδέδεικται  μὲν 
ἃδεῖ ποιεῖν τὸν ἀγαθόν, χωρὶςδ̓
ἑκάτεροι ἀσκοῦσιν ὅπως ἀεὶ κράτιστοι
ἔσονται, ἐὰν δέ τι δέῃ, καθ̓ ἕνα ἀρήξουσι*
τῇ πόλει παντὶ σθένει. [6] ἀνάγκη δ̓ αὐτοῖς
καὶεὐεξίαςἐπιμελεῖσθαι. καὶ γὰρ
πυκτεύουσι* διὰ τὴν ἔριν ὅπουἂν
συμβάλωσι· διαλύειν μέντοι τοὺς
μαχομένους πᾶς ὁπαραγενόμενος κύριος.  
ἢν δέ τις ἀπειθῇ τῷδιαλύοντι, ἄγει αὐτὸν ὁ
παιδονόμος ἐπὶ τοὺς ἐφόρους· οἱ δὲ
ζημιοῦσι μεγαλείως, καθιστάναι  
βουλόμενοι εἰς τὸμήποτε ὀργὴν τοῦμὴ
πείθεσθαι τοῖς νόμοις κρατῆσαι.
[7] τοῖς γε μὴν τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν*
πεπερακόσιν, ἐξ ὧν ἤδη καὶαἱ μέγισται  
ἀρχαὶκαθίστανται, οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες  
ἀφελόντες αὐτῶν τὸἰσχύος ἔτι
ἐπιμελεῖσθαι στρατεύεσθαι ὅμως αὐτοῖς  
ἐπιτάττουσιν, ὁ δὲΛυκοῦργος τοῖς  
τηλικούτοις νόμιμον ἐποίησε κάλλιστον
εἶναι τὸθηρᾶν, εἰ μή τι δημόσιον κωλύοι,  
ὅπως δύναιντο καὶοὗτοι μηδὲν ἧττον τῶν  
ἡβώντων στρατιωτικοὺς πόνους ὑποφέρειν.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ξενοφῶντος 
Λακεδαιμονίων  Πολιτεία, IV5-7.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

iv. α. «οἱδὲ ζημιοῦσι μεγαλείως, καθιστάναι

βουλόμενοι εἰς τὸμήποτεὀργὴν τοῦμὴ

πείθεσθαι τοῖς νόμοις κρατῆσαι»: Ναγράψετε

τη συντακτική λειτουργία τωντεσσάρων

υπογραμμισμένωντύπων.



Λεξιλόγιο
*ἀρήξουσι (του ρ. ἀρήγω) =θα βοηθήσουν,

*πυκτεύουσι (του ρ. πυκτεύω)=πυγμαχούν,
*τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν =την ηλικία πάνω από είκοσι χρονών

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ξενοφῶντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία, IV5-7.

Στη «Λακεδαιμονίων Πολιτείαν» ο Ξενοφών επαινεί, μεταξύ άλλων, τους νόμους του Λυκούργου, με βάση τους οποίους η  
εκπαίδευση των Σπαρτιατών συνέβαλε στη διαμόρφωση της κατάλληλης αρετής τους. Οι νόμοι παρουσιάζονται σε  
χρονολογική σειρά, από τη γέννηση μέχρι τα γηρατειά, ενώ η σημασία τους επιτονίζεται συχνά σε αντίθεση προς εκείνους  
των άλλωνΕλλήνων.

[5] καὶαὕτη δὴγίγνεται ἡθεοφιλεστάτη τε καὶπολιτικωτάτη ἔρις, ἐν ᾗἀποδέδεικται  μὲν 
ἃδεῖποιεῖν τὸν ἀγαθόν, χωρὶς δ̓ ἑκάτεροι ἀσκοῦσιν ὅπως ἀεὶ κράτιστοι ἔσονται,  ἐὰν δέ τι 
δέῃ, καθ̓ ἕνα ἀρήξουσι* τῇπόλει παντὶσθένει. [6] ἀνάγκη δ̓αὐτοῖςκαὶ
εὐεξίας ἐπιμελεῖσθαι. καὶγὰρ πυκτεύουσι* διὰ τὴν ἔριν ὅπου ἂν συμβάλωσι·  διαλύειν 
μέντοι τοὺς μαχομένους πᾶς ὁπαραγενόμενος κύριος. ἢν δέ τις ἀπειθῇ τῷδιαλύοντι, 
ἄγει αὐτὸν ὁπαιδονόμος ἐπὶ τοὺς ἐφόρους· οἱ δὲ ζημιοῦσι μεγαλείως,  καθιστάναι 
βουλόμενοι εἰς τὸμήποτε ὀργὴν τοῦμὴπείθεσθαι τοῖς νόμοιςκρατῆσαι.
[7] τοῖς γε μὴν τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν* πεπερακόσιν, ἐξ ὧν ἤδη καὶαἱμέγισται ἀρχαὶ
καθίστανται, οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες ἀφελόντες αὐτῶν τὸἰσχύος ἔτι ἐπιμελεῖσθαι  
στρατεύεσθαι ὅμως αὐτοῖς ἐπιτάττουσιν, ὁδὲΛυκοῦργος τοῖς τηλικούτοις νόμιμον
ἐποίησε κάλλιστον εἶναι τὸθηρᾶν, εἰ μή τι δημόσιον κωλύοι, ὅπως δύναιντο καὶοὗτοι  
μηδὲν ἧττον τῶν ἡβώντων στρατιωτικοὺς πόνουςὑποφέρειν.



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ξενοφῶντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία, IV5-7.

Στη «Λακεδαιμονίων Πολιτείαν» ο Ξενοφών επαινεί, μεταξύ άλλων, τους νόμους του Λυκούργου, με βάση τους οποίους η  
εκπαίδευση των Σπαρτιατών συνέβαλε στη διαμόρφωση της κατάλληλης αρετής τους. Οι νόμοι παρουσιάζονται σε  
χρονολογική σειρά, από τη γέννηση μέχρι τα γηρατειά, ενώ η σημασία τους επιτονίζεται συχνά σε αντίθεση προς εκείνους  
των άλλωνΕλλήνων.

[5] καὶαὕτη δὴγίγνεται ἡθεοφιλεστάτη τε καὶπολιτικωτάτη ἔρις, ἐν ᾗἀποδέδεικται  μὲν 
ἃδεῖποιεῖν τὸν ἀγαθόν, χωρὶς δ̓ ἑκάτεροι ἀσκοῦσιν ὅπως ἀεὶ κράτιστοι ἔσονται,  ἐὰν δέ τι 
δέῃ, καθ̓ ἕνα ἀρήξουσι* τῇπόλει παντὶσθένει. [6] ἀνάγκη δ̓αὐτοῖςκαὶ
εὐεξίας ἐπιμελεῖσθαι. καὶγὰρ πυκτεύουσι* διὰ τὴν ἔριν ὅπου ἂν συμβάλωσι·  διαλύειν 
μέντοι τοὺς μαχομένους πᾶς ὁπαραγενόμενος κύριος. ἢν δέ τις ἀπειθῇ τῷδιαλύοντι, 
ἄγει αὐτὸν ὁπαιδονόμος ἐπὶ τοὺς ἐφόρους· οἱ δὲ ζημιοῦσι μεγαλείως,  καθιστάναι 
βουλόμενοι εἰς τὸμήποτε ὀργὴν τοῦμὴπείθεσθαι τοῖς νόμοιςκρατῆσαι.
[7] τοῖς γε μὴν τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν* πεπερακόσιν, ἐξ ὧν ἤδη καὶαἱμέγισται ἀρχαὶ
καθίστανται, οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες ἀφελόντες αὐτῶν τὸἰσχύος ἔτι ἐπιμελεῖσθαι  
στρατεύεσθαι ὅμως αὐτοῖς ἐπιτάττουσιν, ὁδὲΛυκοῦργος τοῖς τηλικούτοις νόμιμον
ἐποίησε κάλλιστον εἶναι τὸθηρᾶν, εἰ μή τι δημόσιον κωλύοι, ὅπως δύναιντο καὶοὗτοι  
μηδὲν ἧττον τῶν ἡβώντων στρατιωτικοὺς πόνουςὑποφέρειν.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
i. Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το τμήμα του αδίδακτου κειμένου«τοῖς
γε μὴν τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν… πόνους ὑποφέρειν».



ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ξενοφῶντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία, IV5-7.

Στη «Λακεδαιμονίων Πολιτείαν» ο Ξενοφών επαινεί, μεταξύ άλλων, τους νόμους του Λυκούργου, με βάση τους οποίους η  
εκπαίδευση των Σπαρτιατών συνέβαλε στη διαμόρφωση της κατάλληλης αρετής τους. Οι νόμοι παρουσιάζονται σε  
χρονολογική σειρά, από τη γέννηση μέχρι τα γηρατειά, ενώ η σημασία τους επιτονίζεται συχνά σε αντίθεση προς εκείνους  
των άλλωνΕλλήνων.

[5] καὶαὕτηδὴ γίγνεται ἡ θεοφιλεστάτη τεκαὶπολιτικωτάτη ἔρις, ἐν ᾗ ἀποδέδεικται μὲν
ἃδεῖ ποιεῖν τὸνἀγαθόν,χωρὶςδ̓ ἑκάτεροιἀσκοῦσινὅπωςἀεὶ κράτιστοιἔσονται, ἐὰνδέ τι
δέῃ,καθ̓ ἕναἀρήξουσι* τῇπόλει παντὶσθένει. [6]ἀνάγκηδ̓αὐτοῖςκαὶ
εὐεξίας ἐπιμελεῖσθαι. καὶγὰρ πυκτεύουσι* διὰ τὴν ἔριν ὅπου ἂν συμβάλωσι·  διαλύειν 
μέντοι τοὺς μαχομένους πᾶς ὁπαραγενόμενος κύριος. ἢν δέ τις ἀπειθῇ τῷδιαλύοντι, 
ἄγει αὐτὸν ὁπαιδονόμος ἐπὶ τοὺς ἐφόρους· οἱ δὲ ζημιοῦσι μεγαλείως,  καθιστάναι 
βουλόμενοι εἰς τὸμήποτε ὀργὴν τοῦμὴπείθεσθαι τοῖς νόμοιςκρατῆσαι.
[7] τοῖς γε μὴν τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν* πεπερακόσιν, ἐξ ὧν ἤδη καὶαἱμέγισται ἀρχαὶ
καθίστανται, οἱ μὲν ἄλλοι Ἕλληνες ἀφελόντες αὐτῶν τὸἰσχύος ἔτι ἐπιμελεῖσθαι  
στρατεύεσθαι ὅμως αὐτοῖς ἐπιτάττουσιν, ὁδὲΛυκοῦργος τοῖς τηλικούτοις νόμιμον
ἐποίησε κάλλιστον εἶναι τὸθηρᾶν, εἰ μή τι δημόσιον κωλύοι, ὅπως δύναιντο καὶοὗτοι  
μηδὲν ἧττον τῶν ἡβώντων στρατιωτικοὺς πόνουςὑποφέρειν.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
ii. Να εξηγήσετε τη συμβολή της ἔριδος στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών, καθώς  
επίσης την αρχή που θέσπισε ο Λυκούργος για όσους υπερέβαιναν την ἡβητικὴν  
ἡλικίαν.



Διδαγμένοκείμενο

60μονάδες

•Ερώτηση κατανόησης (10 μονάδες)

•Δύο ερωτήσεις ερμηνευτικές (10+10μονάδες)

•Ερώτηση γραμματολογική (10 μονάδες)

•Ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (10 μονάδες)

•Ερώτηση ερμηνευτική του παράλληλου κειμένου (10 μονάδες)

Αδίδακτοκείμενο

40μονάδες

•Μετάφραση (10μονάδες)

•Ερώτηση κατανόησης (10 μονάδες)

•Ερώτηση γραμματικής (10 μονάδες)

•Ερώτηση συντακτικού (10 μονάδες)

Βαθμολογία Διδαγμένου και Αδίδακτου κειμένου


