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ΑΡΥΑΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 
 
 

Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
 
 Γηηηῆο δὴ ηῆο ἀξεηῆο νὔζεο͵ ηῆο κὲλ δηαλνεηηθῆο ηῆο δὲ ἠζηθῆο͵ ἡ κὲλ δηαλνεηηθὴ ηὸ 
πιεῖνλ ἐθ δηδαζθαιίαο ἔρεη θαὶ ηὴλ γέλεζηλ θαὶ ηὴλ αὔμεζηλ͵ δηόπεξ ἐκπεηξίαο δεῖηαη θαὶ 
ρξόλνπ͵ ἡ δ΄ ἠζηθὴ ἐμ ἔζνπο πεξηγίλεηαη͵ ὅζελ θαὶ ηνὔλνκα ἔζρεθε κηθξὸλ παξεθθιῖλνλ ἀπὸ 
ηνῦ ἔζνπο. ἐμ νὗ θαὶ δῆινλ ὅηη νὐδεκία ηῶλ ἠζηθῶλ ἀξεηῶλ θύζεη ἡκῖλ ἐγγίλεηαη· νὐζὲλ γὰξ 
ηῶλ θύζεη ὄλησλ ἄιισο ἐζίδεηαη͵ νἷνλ ὁ ιίζνο θύζεη θάησ θεξόκελνο νὐθ ἂλ ἐζηζζείε ἄλσ 
θέξεζζαη͵ νὐδ΄ ἂλ κπξηάθηο αὐηὸλ ἐζίδῃ ηηο ἄλσ ῥηπηῶλ͵ νὐδὲ ηὸ πῦξ θάησ͵ νὐδ΄ ἄιιν 
νὐδὲλ ηῶλ ἄιισο πεθπθόησλ ἄιισο ἂλ ἐζηζζείε. νὔη΄ ἄξα θύζεη νὔηε παξὰ θύζηλ 
ἐγγίλνληαη αἱ ἀξεηαί͵ ἀιιὰ πεθπθόζη κὲλ ἡκῖλ δέμαζζαη αὐηάο͵ ηειεηνπκέλνηο δὲ δηὰ ηνῦ 
ἔζνπο. 
 ἔηη ὅζα κὲλ θύζεη ἡκῖλ παξαγίλεηαη͵ ηὰο δπλάκεηο ηνύησλ πξόηεξνλ θνκηδόκεζα͵ 
ὕζηεξνλ δὲ ηὰο ἐλεξγείαο ἀπνδίδνκελ ὅπεξ ἐπὶ ηῶλ αἰζζήζεσλ δῆινλ· νὐ γὰξ ἐθ ηνῦ 
πνιιάθηο ἰδεῖλ ἢ πνιιάθηο ἀθνῦζαη ηὰο αἰζζήζεηο ἐιάβνκελ͵ ἀιι΄ ἀλάπαιηλ ἔρνληεο 
ἐρξεζάκεζα͵ νὐ ρξεζάκελνη ἔζρνκελ· ηὰο δ΄ ἀξεηὰο ιακβάλνκελ ἐλεξγήζαληεο πξόηεξνλ͵ 
ὥζπεξ θαὶ ἐπὶ ηῶλ ἄιισλ ηερλῶλ. 
 
Β.ΔΡΩΣΗΔΙ 
 
Β1. α. Πνηα είλαη ηα δύν είδε αξεηώλ ηα νπνία δηαθξίλεη ν Αξηζηνηέιεο; Με πνηνλ ηξόπν 
απνθηάηαη ην θαζέλα από ηνλ άλζξσπν; 
      β. Σε πνην από ηα δύν είδε αξεηώλ αλαθέξεηαη ν Αξηζηνηέιεο όηαλ ιέεη: 

ἐκπεηξίαο δεῖηαη θαὶ ρξόλνπ 

ηνὔλνκα ἔζρεθε κηθξὸλ παξεθθιῖλνλ ἀπὸ ηνῦ ἔζνπο 

νὔη΄ ἄξα θύζεη νὔηε παξὰ θύζηλ ἐγγίλνληαη αἱ ἀξεηαί 

ηὰο δ΄ ἀξεηὰο ιακβάλνκελ ἐλεξγήζαληεο πξόηεξνλ 
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Β2.  Πνηα είλαη ε βαζηθή θηινζνθηθή ζέζε ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ν Αξηζηνηέιεο ζην 
απόζπαζκα πνπ ζαο δίλεηαη; Να δηαθξίλεηε ηα δύν θεληξηθά επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία 
επηρεηξεί λα ηελ απνδείμεη θαη λα ηα απνδώζεηε κε δηθά ζαο ιόγηα. 
 

Μονάδες 10 
 
Β3. νὔη΄ ἄξα θύζεη νὔηε παξὰ θύζηλ ἐγγίλνληαη αἱ ἀξεηαί: Να ζρνιηάζεηε ηελ παξαπάλσ 
θξάζε. Πνην είλαη ην γεληθό ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Αξηζηνηέιεο ; 
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Β4. Αληηζηνηρίζηε ηα πξόζσπα κε ηηο θηινζνθηθέο ζέζεηο/απνθάλζεηο : 
 
 
 
1. Γεκόθξηηνο 

Α. Τν ζπκθέξνλ ηνπ ηζρπξνύ θαζνξίδεη ην ηη 
είλαη δίθαην  

2. Πιάησλ  Β. ἐζηὶν ἡ εὐδαιμονία υστῆς ἐνέργειά ηις καη΄ 
ἀρεηὴν ηελείαν  

3. Αξηζηνηέιεο  Γ. ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμφν 

4. Θξαζύκαρνο  Γ. Θα πξέπεη είηε λα θηινζνθήζνπλ νη 
άξρνληεο ηεο πνιηηείαο είηε λα αλαιάβνπλ ηηο 
ηύρεο ηεο νη θηιόζνθνη  

5. Ηξάθιεηηνο  Δ. Ούηε ν ήιηνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 
κέηξα κέζα ζηα νπνία θηλείηαη  
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Β5. γέλεζηλ, ἐκπεηξίαο, πεθπθόησλ, παξεθθιῖλνλ, θεξόκελνο: Γξάςηε  από δύν 
λενειιεληθά παξάγσγα ησλ ξεκάησλ απηώλ.  
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Γ. Σην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ πιαησληθνύ δηαιόγνπ Νόμοι έλαο Αζελαίνο αλαθέξεηαη 
ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ. Δληνπίζηε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ηε 
δηδαζθαιία ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ην πώο αλαπηύζζεηαη ε εζηθή αξεηή (όπσο απηή 
δηαηππώλεηαη ζην απόζπαζκα ησλ Ηζηθώλ Νηθνκαρείσλ πνπ ζαο δόζεθε).  
 
Πλάτων, Νόμοι 788a  
 
 Αθνύ ζα έρνπλ γελλεζεί ηα παηδηά, αξζεληθά θαη ζειπθά, ην πην ζσζηό ζα ήηαλ γηα 
καο λα θάλνπκε ιόγν ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε, έλα ζέκα ην 
νπνίν είλαη ρσξίο άιιν αδύλαηνλ λα κείλεη ακλεκόλεπην, όηαλ όκσο ην ζπδεηάκε, ζα καο 
θαηλόηαλ σο ελδεδεηγκέλν λα γίλεηαη κε δηδαζθαιία θαη λνπζεζία κάιινλ παξά κε κνξθή 
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λόκσλ. Πξάγκαηη, κε ην λα ζπκβαίλνπλ ζηελ ηδησηηθή δσή ζηα ζπίηηα πνιιά θαη κηθξά 
πξάγκαηα όρη ζε όινπο θαλεξά, ηα νπνία εύθνια, ηόζν ιόγσ ηνπ πόλνπ θαη ηεο απόιαπζεο 
όζν θαη ηεο επηζπκίαο θαζελόο, θαηαιήγνπλ λα είλαη δηαθνεξεηηθά από ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 
λνκνζέηε, ζα εδεκηνπξγνύλην θάζε είδνπο αλόκνηα κεηαμύ ηνπο ήζε ησλ πνιηηώλ. Καη απηό 
είλαη θαθό γηα ηηο πόιεηο· θαη δηόηη ιόγσ ηνπ αζήκαληνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο 
ην λα θάλεη θαλείο λόκνπο, πνπ νξίδνπλ πνηλέο ελαληίνλ ηνπο, ζα ήηαλ άπξεπν θαη ζπλάκα 
άζρεκν, θαη δηόηη ην λα ζπλεζίδνπλ νη άλζξσπνη λα παξαλνκνύλ ζηα κηθξά θαη ηα κεγάιεο 
ζπρλόηεηαο ζέκαηα, θαηαζηξέθεη θαη ηνπο θείκελνπο γξαπηνύο λόκνπο. Ώζηε, ελώ είλαη 
πξόβιεκα λα λνκνζεηεί θαλείο γη’ απηά, είλαη αδύλαην λα ηα απνζησπά.  
 

Μεηάθξαζε Η. Π. Νηθνινύδεο  
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Να έχετε επιτυχία!   


