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Ὅτι μὲν οὖν νομοκετθτέον περὶ παιδείασ καὶ ταύτθν κοινὴν ποιθτέον, φανερόν τίσ δ’ ἔςται ἡ 

παιδεία καὶ πῶσ χρὴ παιδεύεςκαι, δεῖ μὴ λανκάνειν. νῦν γὰρ ἀμφιςβθτεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ 

ταὐτὰ πάντεσ ὑπολαμβάνουςι δεῖν μανκάνειν τοὺσ νέουσ οὔτε πρὸσ ἀρετὴν οὔτε πρὸσ τὸν βίον τὸν 

ἄριςτον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸσ τὴν διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸσ τὸ τῆσ ψυχῆσ ἦκοσ· Ἔκ τε τῆσ 

ἐμποδὼν παιδείασ ταραχώδθσ ἡ ςκέψισ καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀςκεῖν δεῖ τὰ χρήςιμα πρὸσ τὸν βίον 

ἢ τὰ τείνοντα πρὸσ ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά (πάντα γὰρ εἴλθφε ταῦτα κριτάσ τινασ)· περί τε τῶν πρὸσ ἀρετὴν 

οὐκέν ἐςτιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐκὺσ πάντεσ τιμῶςιν, ὥςτ’ εὐλόγωσ 

διαφέρονται καὶ πρὸσ τὴν ἄςκθςιν αὐτῆσ). Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάςκεςκαι τῶν χρθςίμων, 

οὐκ ἄδθλον ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρθμένων τῶν τε ἐλευκερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευκερίων φανερόν, 

καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅςα τῶν χρθςίμων ποιήςει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυςον. Βάναυςον δ’ 

ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίηειν καὶ τέχνθν ταύτθν καὶ μάκθςιν, ὅςαι πρὸσ τὰσ χρήςεισ καὶ τὰσ πράξεισ 

τὰσ τῆσ ἀρετῆσ ἄχρθςτον ἀπεργάηονται τὸ ςῶμα τῶν ἐλευκέρων *ἢ τὴν ψυχὴν+ ἢ τὴν διάνοιαν. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔςτω τισ ἕτεροσ λόγοσ· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆκοσ ἢ τοὺσ 

ἀρίςτουσ μὲν ὀλίγουσ δέ, δόξειεν ἂν λέγεςκαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήκειαν. Τοὺσ γὰρ 

πολλούσ, ὧν ἕκαςτόσ ἐςτιν οὐ ςπουδαῖοσ ἀνήρ, ὅμωσ ἐνδέχεται ςυνελκόντασ εἶναι βελτίουσ ἐκείνων, 

οὐχ ὡσ ἕκαςτον ἀλλ’ ὡσ ςύμπαντασ, οἷον τὰ ςυμφορθτὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶσ δαπάνθσ χορθγθκέντων· 

πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαςτον μόριον ἔχειν ἀρετῆσ καὶ φρονήςεωσ, καὶ γίνεςκαι ςυνελκόντων, ὥςπερ ἕνα 

ἄνκρωπον τὸ πλῆκοσ, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰσ ἔχοντ’ αἰςκήςεισ, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤκθ καὶ 

τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουςιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆσ μουςικῆσ ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιθτῶν· ἄλλοι 

γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντεσ. 

Α1. ὅμωσ ἐνδέχεται ςυνελκόντασ εἶναι βελτίουσ ἐκείνων: Σε ποιεσ λζξεισ του αρχαίου κειμζνου 

αναφζρεται ο υπογραμμιςμζνοσ τφποσ; (μονάδεσ 4) 

Α2. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμιά από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάκοσ», αν είναι λανκαςμζνθ, 

με βάςθ το αρχαίο κείμενο (μονάδεσ 3) και να τεκμθριϊςετε κάκε απάντθςι ςασ γράφοντασ τισ 

λζξεισ/φράςεισ του αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνουν (μονάδεσ 3): 

1. Ο Αριςτοτζλθσ διαφωνεί με τον δθμόςιο χαρακτιρα τθσ παιδείασ.

2. Ο φιλόςοφοσ υποςτθρίηει ότι πρζπει να υπάρχει κεςμικι κατοχφρωςθ τθσ παιδείασ.

3. Ο Αριςτοτζλθσ τάςςεται με απόλυτθ βεβαιότθτα υπζρ τθσ άςκθςθσ εξουςίασ από το πλικοσ.

Μονάδεσ 10 
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Β1. Ποια είναι τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν τθν ακροιςτικι κεωρία του Αριςτοτζλθ και με ποια 

παραδείγματα τεκμθριϊνει ο φιλόςοφοσ τισ αντιλιψεισ του αυτζσ; 

Μονάδεσ 10 

Β2. Με ποιεσ εκφραςτικζσ επιλογζσ αναφζρεται ο Αριςτοτζλθσ ςτουσ διδακτικοφσ ςκοποφσ ενόσ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ; (μονάδεσ 4) Ποιοι είναι αυτοί οι ςκοποί και ςε ποιουσ τφπουσ παιδείασ 

αντιςτοιχοφν; (μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 10 

 

Β3. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κακεμιά από τισ παρακάτω περιόδουσ 

λόγου και δίπλα ςε αυτόν τθ λζξθ «ωςτό», αν είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ «Λάκοσ», αν είναι λανκαςμζνθ: 

 

1. Σφμφωνα με τον Σωκράτθ θ μζκοδοσ τθσ διάλεξθσ είναι μζκοδοσ πεικοφσ, όχι μζκοδοσ προςζγγιςθσ 

και κατάκτθςθσ τθσ αλικειασ. 

2. Για τον Αιςχφλο ο Προμθκζασ δεν είναι ζνασ μεγάλοσ ευεργζτθσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

3. Δφο ςυγγενείσ του Πλάτωνα , ο Κριτίασ και ο Χαρμίδθσ, ανικαν ςτουσ δθμοκρατικοφσ. 

4. Στο Β' βιβλίο των Ηκικϊν Νικομαχείων του, που οφείλουν το όνομά τουσ ςτον πατζρα ι ςτον γιο 

(Νικόμαχο) του Αριςτοτζλθ που πζκανε ζφθβοσ, ο φιλόςοφοσ μίλθςε διεξοδικά για τὸ ἀκρότατον 

πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. 

5. Η πόλις - κράτοσ είναι ςτα Πολιτικά μια κοινότθτα που τθν αποτελοφν κυβερνϊντεσ και 

κυβερνϊμενοι, ἄρχοντες και ἀρχόμενοι. 

Μονάδεσ 10 

 

Β4. α. ἀμφιςβθτεῖται: Ποια είναι θ ςθμαςία τθσ λζξθσ ςτο αρχαίο κείμενο; (μονάδεσ 2) Με ποια 

ςθμαςία χρθςιμοποιείται ςιμερα; (μονάδεσ 2) 

Β.4. β. Να αντιςτοιχίςετε ςτο τετράδιό ςασ κακεμιά αρχαία ελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Αϋ με τθν 

ετυμολογικά ςυγγενι τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ Στιλθσ Βϋ (ςτθ ςτιλθ Βϋ περιςςεφουν τρεισ λζξεισ). 

(μονάδεσ 6) 
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Μονάδεσ 10 

Β5.   Ο λαόσ αποτελεί το πρϊτο εννοιολογικό ςτοιχείο τθσ ζννοιασ του κράτουσ. Ωσ λαόσ νοείται το 

ςφνολο των ανκρϊπων, που ηουν και υπάγονται ςτθν χϊρα, αποτελϊντασ μζλθ του κράτουσ. Ο κάκε 

άνκρωποσ που υπάγεται ςτθν ζννοια του λαοφ αποτελεί μζλοσ ενόσ ςυλλογικοφ υποκειμζνου, που 

είναι θ πθγι εξουςίασ ςτο κράτοσ.  

 Ο λαόσ διακζτει ςτο ζργο του Jellinek δφο μορφζσ. Αφενόσ, εμφανίηεται ενεργθτικά ωσ 

το υποκείμενο τθσ κρατικισ εξουςίασ, κακϊσ αποτελεί ςτοιχείο του κράτουσ ςυνεχϊσ ενταςςόμενο ςε 

αυτό και αυτοτελι ενεργθτικό και δθμιουργικό παράγοντα του πολιτικοφ «γίγνεςκαι». Αφετζρου, 

εμφανίηεται πακθτικά ωσ ο δζκτθσ, δθλαδι το αντικείμενο τθσ κρατικισ εξουςίασ, που υπόκειται ςε 

αυτιν (εμφανίηεται μάλιςτα με τθν ζννοια του «υπθκόου»). Επομζνωσ, ο λαόσ τίκεται, όχι μόνο ωσ 
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προςδιοριηόμενο από τθν κρατικι βοφλθςθ, αλλά και ωσ προςδιορίηων τθ βοφλθςθ αυτι, όργανο, 

αποτελϊντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τόςο μζροσ, όςο και μζλοσ του κράτουσ. Ο Jellinek δίνοντασ αυτόν 

τον παραπάνω οριςμό ςτο λαό και αποδίδοντασ του ζτςι διπλι ιδιότθτα ιρκε ςε ριξθ με τισ 

απολυταρχικζσ κεωρίεσ, που υποςτιριηαν, ότι για τθν ερμθνεία τθσ ζννοιασ του λαοφ αρκοφςε μονάχα 

το αντικειμενικό ςτοιχείο. Ο ίδιοσ υποςτιριξε, ότι είναι αδφνατθ θ ςυγκρότθςθ του κράτουσ από το λαό 

μόνο ωσ αντικείμενο τθσ κρατικισ εξουςίασ. Δικαιολογθτικόσ λόγοσ αυτισ τθσ άποψθσ ιταν, ότι ζνα 

άκροιςμα υπθκόων, δθλαδι ανκρϊπων οι οποίοι δεν δρουν ενεργθτικά, αλλά απλϊσ υπόκειται ςτο 

αντικειμενικό κακεςτϊσ ωσ πεικινια όργανα, δεν μπορεί να υπάρξει. Και γιατί με αυτό τον τρόπο τείνει 

να καταλυκεί ζνα βαςικό και καίριο ςυςτατικό ςτοιχείο του λαοφ, θ ενότθτα.  

 Δεν είναι τυχαίο άλλωςτε, ότι για να ςτθρίξει τον ςυλλογιςμό, αφορμάται από τον Αριςτοτζλθ 

και τα «Ηθικά Νικομάχεια» αυτοφ, υποςτθρίηοντασ, ότι μόνο οι ενεργοί πολιτικά άνκρωποι μποροφν να 

κεμελιϊςουν τθν ζννομθ τάξθ τθσ πολιτείασ. 

Η κετικιςτικι κεωρία για το κράτοσ 

Γεϊργιοσ Μπαςτουνάσ, Νομικι χολι ΑΠΘ 

 

Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ από το πλικοσ, ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ; 

Εντοπίηετε ομοιότθτεσ με όςα αναφζρονται ςτο παραπάνω απόςπαςμα; Να τεκμθριϊςετε τθν 

απάντθςι ςασ με ςτοιχεία των κειμζνων. 

 

Μονάδεσ 10 

Γ.ΑΔΙΔΑΚΣΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑΙ,8,49.1-50.4[ed.C.Hude,Lipsiae] 

Ο Αλκιβιάδθσ καταφεφγει ςτον Πζρςθ ςατράπθ Τιςςαφζρνθ προτρζποντάσ τον να ενεργιςει κατά των 

Σπαρτιατϊν.Το ςχζδιο του Αλκιβιάδθ ιταν να επιςτρζψει ςτθν Ακινα για να καταλφςει  το  

δθμοκρατικό κακεςτϊσ.Ο Ακθναίοσ ςτρατθγόσ Φρφνιχοσ μόλισ αντιλαμβάνεται τισ προκζςεισ του 

Αλκιβιάδθ, τον καταδίδει ςτουσ Λακεδαιμονίουσ.Ο Αλκιβιάδθσ,ωςτόςο,το πλθροφορείται και ηθτά τθ 

κανάτωςθ του Φρυνίχου. 

Οἱ   δὲ   ξυλλεγζντεσ   τῶν   ἐν   τῇ   ξυνωμοςίᾳ,   ὥςπερ   καὶ  τὸ  πρῶτον αὐτοῖσ   ἐδόκει, τά  τε  

παρόντα  ἐδζχοντο  καὶ  ἐσ  τὰσ  Ἀκινασ  πρζςβεισ  Πείςανδρον   καὶ   ἄλλουσ  παρεςκευάηοντο  

πζμπειν,  ὅπωσ  περί  τε   τῆσ  τοῦ   Ἀλκιβιάδου   κακόδου  πράςςοιεν  καὶ  τῆσ  τοῦ  ἐκεῖ   

διμου καταλφςεωσ  καὶ τὸν Τιςςαφζρνθν φίλον τοῖσ Ἀκθναίοισ ποιιςειαν. γνοὺσ  δὲ   ὁ   

Φρφνιχοσ   ὅτι  ἔςοιτο  περὶ  τῆσ  τοῦ  Ἀλκιβιάδου   κακόδου  λόγοσ  καὶ   ὅτι   Ἀκθναῖοι   

ἐνδζξονται  αὐτιν, δείςασ  πρὸσ  τὴν  ἐναντίωςιν  τῶν  ὑφ᾽  αὑτοῦ λεχκζντων  μι, ἢν  κατζλκῃ,  

ὡσ  κωλυτὴν   ὄντα   κακῶσ   δρᾷ,  τρζπεται   ἐπὶ   τοιόνδε   τι.   πζμπει   ὡσ  τὸν  Ἀςτφοχον  τὸν   

Λακεδαιμονίων   ναφαρχον  ἔτι  ὄντα  τότε   περὶ     τὴν   Μίλθτον   κρφφα  ἐπιςτείλασ   ὅτι   

Ἀλκιβιάδθσ   αὐτῶν   τὰ   πράγματα   φκείρει   Τιςςαφζρνθν  Ἀκθναίοισ   φίλον   ποιῶν,   καὶ  

τἆλλα   πάντα  ςαφῶσ  ἐγγράψασ· …  ὁ  δὲ  Ἀςτφοχοσ  τὸν  μὲν  Ἀλκιβιάδθν   ἄλλωσ   τε   καὶ   

οὐκζτι   ὁμοίωσ   ἐσ  χεῖρασ   ἰόντα       οὐδὲ   διενοεῖτο   τιμωρεῖςκαι,  ἀνελκὼν   δὲ   παρ᾽   

αὐτὸν  ἐσ  Μαγνθςίαν  καὶ  παρὰ  Τιςςαφζρνθν  ἅμα  λζγει τε αὐτοῖσ τὰ ἐπιςταλζντα   ἐκ   τῆσ   

Σάμου   καὶ   γίγνεται   αὐτὸσ  μθνυτισ, προςζκθκζ  τε,   ὡσ  ἐλζγετο,  ἐπὶ   ἰδίοισ   κζρδεςι   

Τιςςαφζρνει     ἑαυτὸν   καὶ   περὶ   τοφτων   καὶ   περὶ    τῶν  ἄλλων  κοινοῦςκαι· … ὁ  δὲ  

Ἀλκιβιάδθσ   εὐκὺσ  πζμπει  κατὰ  Φρυνίχου  γράμματα  ἐσ  τὴν  Σάμον  πρὸσ   τοὺσ   ἐν   τζλει   

ὄντασ   οἷα    δζδρακε,   καὶ   ἀξιῶν   αὐτὸν  ἀποκνῄςκειν. 
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Γ1.Να μεταφράςετε το παρακάτω απόςπαςμα:«γνοὺσ δὲ ὁ Φρφνιχοσ … Σιςςαφζρνθν  

Ἀκθναίοισ   φίλον   ποιῶν». 

Μονάδεσ 10 

Γ2.Σε ποιεσ ενζργειεσ προζβθςαν οι ςυνωμότεσ,ςφμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 

Μονάδεσ 10 

Γ3.α.« καὶ  τἆλλα   πάντα  ςαφῶσ  ἐγγράψασ …ὁ  δὲ  Ἀςτφοχοσ  τὸν  μὲν  Ἀλκιβιάδθν   ἄλλωσ   

τε   καὶ   οὐκζτι   ὁμοίωσ   ἐσ  χεῖρασ    ἰόντα       οὐδὲ   διενοεῖτο   τιμωρεῖςκαι,  ἀνελκὼν   δὲ    

παρ᾽    αὐτὸν   ἐσ    Μαγνθςίαν   καὶ   παρὰ  Σιςςαφζρνθν  ἅμα  λζγει  τε  αὐτοῖσ  τὰ   

ἐπιςταλζντα   ἐκ   τῆσ   άμου   καὶ   γίγνεται   αὐτὸσ   μθνυτισ »: i. Να  μεταφζρετε τισ 

υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ - όπου βρίςκονται -  ςτθ δοτικι πτϊςθ του πλθκυντικοφ αρικμοφ 

(μονάδεσ 4). ii.ςαφῶσ: να γράψετε τθν αιτιατικι πτϊςθ του επικζτου ςτον ενικό αρικμό ςτο 

κθλυκό γζνοσ ςτον βακμό που βρίςκεται το παραπάνω επίρρθμα (μονάδα 1). 

Γ3.β.«γνοὺσ  δὲ   ὁ   Φρφνιχοσ   ὅτι  ἔςοιτο  περὶ  τῆσ  τοῦ  Ἀλκιβιάδου   κακόδου  λόγοσ  καὶ   

ὅτι   Ἀκθναῖοι   ἐνδζξονται  αὐτιν, δείςασ  πρὸσ  τὴν  ἐναντίωςιν  τῶν  ὑφ᾽  αὑτοῦ λεχκζντων 

μι, ἢν  κατζλκῃ,  ὡσ  κωλυτὴν   ὄντα   κακῶσ   δρᾷ,  τρζπεται   ἐπὶ   τοιόνδε   τι.»: i.Να 

μεταφζρετε τα υπογραμμιςμζνα ριματα ςτθν ζγκλιςθ και ςτθ φωνι που βρίςκονται ςτον 

ενεςτϊτα (μονάδεσ 3). ii. γνοὺσ, λεχκζντων:Να γράψετε τα απαρζμφατα των παραπάνω 

τφπων ςτον χρόνο και ςτθ φωνι που βρίςκονται (μονάδεσ 2). 

Μονάδεσ 10 

Γ4.α.«Οἱ   δὲ   ξυλλεγζντεσ   τῶν   ἐν   τῇ   ξυνωμοςίᾳ,   ὥςπερ   καὶ  τὸ  πρῶτον   αὐτοῖσ    

ἐδόκει,   τά  τε  παρόντα  ἐδζχοντο  καὶ  ἐσ  τὰσ  Ἀκινασ   πρζςβεισ   Πείςανδρον   καὶ   ἄλλουσ  

παρεςκευάηοντο  πζμπειν,   ὅπωσ  περί  τε   τῆσ  τοῦ   Ἀλκιβιάδου  κακόδου  πράςςοιεν»:Να 

αναγνωρίςετε το είδοσ των  δευτερευουςϊν  προτάςεων  του παραπάνω αποςπάςματοσ και 

να αιτιολογιςετε τθν εκφορά τουσ (μονάδεσ 4). 

Γ4.β.«γνοὺσ  δὲ   ὁ   Φρφνιχοσ   ὅτι   ἔςοιτο   περὶ   τῆσ  τοῦ  Ἀλκιβιάδου   κακόδου  

λόγοσ»:Ποια μορφι πλαγίου λόγου παρατθρείτε ςτο παραπάνω χωρίο; (μονάδα 1) Να 

μετατρζψετε τον πλάγιο λόγο του χωρίου ςε ευκφ (μονάδεσ 2). 
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Γ4.γ.«ὅπωσ  περί  τε   τῆσ  τοῦ   Ἀλκιβιάδου   κακόδου  πράςςοιεν  καὶ  τῆσ  τοῦ  ἐκεῖ διμου 

καταλφςεωσ καὶ τὸν Σιςςαφζρνθν φίλον τοῖσ Ἀκθναίοισ ποιιςειαν.»:Να εντοπίςετε και να 

αναγνωρίςετε τουσ ονοματικοφσ ετερόπτωτουσ προςδιοριςμοφσ του αποςπάςματοσ και να 

γράψετε τον όρο τον οποίο προςδιορίηουν (μονάδεσ 3). 

Μονάδεσ 10 
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