
 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΘΜΟΛΕΜΕ ΑΠΑΜΣΗΕΘ ΣΟ ΓΜΩΣΟ 

ΠΑΜΕΚΚΗΜΘΕ 2013 

Α. 

 Επειδι βλζπουμε ότι κάκε πόλθ είναι ζνα είδοσ κοινότθτασ και 

ότι κάκε κοινότθτα ζχει ςυςτακεί για τθν επίτευξθ κάκε αγακοφ, (ό,τι 

κάνουν πράγματι οι άνκρωποι, το κάνουν για να πετφχουν κάτι που το 

κεωροφν καλό), εφκολα καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι όλεσ 

επιδιϊκουν κάποιο αγακό, και, φυςικά, αυτι που είναι ανϊτερθ από 

όλεσ και κλείνει μζςα τθσ άλλεσ, επιδιϊκει το ανϊτερο από όλα τα 

αγακά. Αυτι λοιπόν είναι θ λεγόμενθ πόλθ, θ κοινωνία θ πολιτικι. 

 Επειδι όμωσ θ πόλθ ανικει ςτθν κατθγορία των ςφνκετων 

πραγμάτων, μοιάηει δθλαδι με όλα εκείνα τα πράγματα που το κακζνα 

τουσ είναι ζνα όλον αποτελοφμενο όμωσ από πολλά μζρθ, είναι φανερό 

ότι πριν από οτιδιποτε άλλο πρζπει να ψάξουμε να βροφμε τι είναι ο 

πολίτθσ, αφοφ θ πόλθ δεν είναι παρά ζνα πλικοσ πολιτϊν. Επομζνωσ 

πρζπει να εξετάςουμε ποιον πρζπει να ονομάηουμε πολίτθ και ποιοσ 

είναι ο πολίτθσ. Γιατί για το περιεχόμενο τθσ λζξθσ πολίτθσ 

διατυπϊνονται πολλζσ φορζσ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ γνϊμεσ ∙ δεν 

υπάρχει δθλαδι ομοφωνία για το περιεχόμενο τθσ λζξθσ πολίτθσ ∙ γιατί 

αυτόσ που είναι πολίτθσ ςε ζνα δθμοκρατικό πολίτευμα, ςυχνά δεν 

είναι πολίτθσ ςε ζνα ολιγαρχικό πολίτευμα.  

 

Β1.  Ο Αριςτοτζλθσ αντλεί παραδείγματα από τθν πραγματικότθτα 

(«ορωμεν») και ζτςι τα επιχειριματά του ςτθρίηονται ςτθν παρατιρθςθ 

τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, γεγονόσ που αποδεικνφει τον 

εμπειριςμό του φιλοςόφου. Στο ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα των « 



Πολιτικϊν» ο φιλόςοφοσ ςκζπτεται παραγωγικά με αφετθρία το γενικό 

– ςτοιχείο το οποίο μαρτυρείται από τθ χριςθ και επανάλθψθ του 

επικζτου «πασ». Ο οριςμόσ τθσ πόλθσ που δίνει ο Αριςτοτζλθσ αρχίηει 

από τθν ζννοια του γζνουσ (κοινωνία) και προχωρεί ςτθν ειδοποιό 

διαφορά τθσ από τισ άλλεσ κοινωνίεσ, το ςτόχο τθσ, ο οποίοσ  είναι το 

κυριότερο από όλα τα αγακά. Ο ςυλλογιςμόσ του Αριςτοτζλθ κα 

μποροφςε να διατυπωκεί ωσ εξισ: 

- κάκε πόλθ βλζπουμε ότι είναι κοινωνία ( «Επειδι παςαν πόλιν 

ορωμεν κοινωνίαν τινα ουςαν») 

- κάκε κοινωνία ζχει ςυγκροτθκεί χάριν κάποιου αγακοφ(«παςαν 

κοινωνίαν αγακου τινόσ ζνεκεν ςυνεςτθκυιαν») 

ςυμπζραςμα: Άρα, αφοφ όλεσ οι κοινωνίεσ αποβλζπουν ςε κάποιο 

αγακό, είναι λογικό θ κυριότατθ από όλεσ τισ κοινωνίεσ να αποβλζπει 

ςτο κυριότατο από όλα τα αγακά. 

 Η εξιγθςθ που δίνει ο Αριςτοτζλθσ για τθ ςφςταςθ τθσ πόλθσ 

εντάςςεται μζςα ςτα πλαίςια τθσ τελολογικισ ςκζψθσ του («αγακου 

τινοσ ενεκεν ςυνεςτθκυιαν», «του γαρ είναι δοκουντοσ αγακου χάριν 

πάντα πράττουςιν πάντεσ»).  Σφμφωνα με αυτιν τθν αντίλθψθ, ο 

χαρακτιρασ κάκε πράγματοσ πρζπει να αναηθτθκεί ςτο ςκοπό φπαρξισ 

του. Βαςικι άλλωςτε κζςθ του φιλοςόφου είναι ότι θ φυςισ ουδζν ποιει 

μάτθν. 

 Με τθ φράςθ «του κυριωτάτου πάντων» ο Αριςτοτζλθσ εννοεί 

τθν ευδαιμονία που είναι το υπζρτατο αγακό που επιδιϊκουν με τισ 

πράξεισ τουσ οι άνκρωποι. Η ζννοια τθσ ευδαιμονίασ ςχολιάηεται 

διεξοδικά ςτα Ηκικά Νικομάχεια, όπου και ορίηεται ωσ υπζρτατο αγακό 

ςτον θκικό βίο του ανκρϊπου. Ωςτόςο, θ ευδαιμονία είναι και ο 

προοριςμόσ τθσ πόλθσ, ςτοιχείο που ταυτίηει το υπζρτατο για το άτομο 

αγακό με το υπζρτατο για τθν πόλθ αγακό (θκικι φιλοςοφία μζροσ τθσ 

πολιτικισ). 

και ςχόλια του ςχολικοφ βιβλίου ςελίδα. 182-183 

 



Β2. Σε προθγοφμενεσ ενότθτεσ ο Αριςτοτζλθσ χρθςιμοποιεί τθ γενετικι 

μζκοδο προκειμζνου να ορίςει το περιεχόμενο τθσ πόλθσ. Στο 

ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα («επεί δϋ θ πόλισ…ωσ απλωσ ειπειν») κάνει 

χριςθ τθσ αναλυτικισ μεκόδου για να εξετάςει ζνα ζνα τα επιμζρουσ 

ςτοιχεία που αποτελοφν τθν πόλθ. Για να γίνει, λοιπόν, αντιλθπτι θ 

ζννοια τθσ πόλθσ επιδιϊκει να προςδιορίςει τθν ζννοια του πολίτθ 

κακϊσ θ πόλθ είναι ζνα πλικοσ πολιτϊν («θ γάρ πόλισ πολιτων τι 

πλθκόσ εςτιν»). Κατά ςυνζπεια, θ μετάβαςθ από τθν πόλθ ςτον πολίτθ, 

θ οποία ακολουκεί αναλυτικι ςυλλογιςτικι πορεία, εξθγείται από τθ 

φφςθ τθσ πόλθσ ωσ όλου, μζροσ του οποίου είναι ο πολίτθσ (ακροιςτικι 

κεωρία). 

 Η φφςθ, όμωσ, του πολίτθ είναι ζνα κζμα που προκαλεί πολλζσ 

ςυηθτιςεισ. Για τον οριςμό τθσ ζννοιασ του πολίτθ δεν υπάρχει 

ομοφωνία. Απόδειξθ αποτελεί το γεγονόσ ότι το άτομο που ςφμφωνα 

με τα κριτιρια του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ ονομάηεται πολίτθσ δεν 

είναι πολίτθσ ςε ζνα ολιγαρχικό πολίτευμα όπου ιςχφουν άλλα 

κριτιρια. Ο Αριςτοτζλθσ πρεςβεφει τθν άποψθ ότι θ ζννοια του πολίτθ 

είναι διαφορετικι ςε κάκε πολίτευμα. Στθ δθμοκρατία ο πολίτθσ είναι 

το κεντρικό πρόςωπο και το απαραίτθτο για τθν πολιτικι ηωι, ζχει 

πολιτικά δικαιϊματα και ςυμμετζχει ςτα κοινά. Αντίκετα, ςτα άλλα 

πολιτεφματα ενδζχεται να είναι αναγκαίο πρόςωπο, δεν είναι όμωσ κατ’ 

ανάγκθν. Επομζνωσ, ο ρόλοσ του πολίτθ προςδιορίηεται με διαφορετικό 

τρόπο ςε κάκε πολίτευμα. 

 Στθ ςυνζχεια, ο Αριςτοτζλθσ αποφαςίηει να δϊςει ζναν 

ολοκλθρωμζνο οριςμό του πολίτθ. Αρχικά, επιλζγει να αναφζρει τα 

κριτιρια που δε ςτθρίηουν τθν ζννοια του πολίτθ όπωσ είναι ο τόποσ 

κατοικίασ και θ εμφάνιςθ ςτο δικαςτιριο είτε ωσ ενάγων είτε ωσ 

εναγόμενοσ. Πολίτθσ λοιπόν είναι: α) αυτόσ που μπορεί να δικάηει ωσ 

μζλοσ δικαςτθρίου και β) αυτόσ που μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ διοίκθςθ 

του κράτουσ και ςτα όργανα από τα οποία λαμβάνονται οι πολιτικζσ 

αποφάςεισ. Δθλαδι, πολίτθσ είναι αυτόσ ο οποίοσ ςυμμετζχει άμεςα 

και ουςιαςτικά ςτισ διαδικαςίεσ που επθρεάηουν τθν υπόςταςι του, ωσ 

ατόμου και κοινωνικοφ όντοσ. Μζςα, λοιπόν, από τον οριςμό αυτό 

προκφπτει ότι θ πόλθ αποτελείται από ζνα πλικοσ τζτοιων πολιτϊν, το 



οποίο είναι ικανό να εξαςφαλίηει τθν αυτάρκεια (και ςυνοπτικι 

αναφορά ςτισ ζννοιεσ «ικανόν» και «αυτάρκειαν» και αξιοποίθςθ 

ςχόλιο ςχολικοφ βιβλίου, ςελ. 185) 

 Β3. Ο Αριςτοτζλθσ αποδεικνφει ότι θ πόλθ είναι κοινωνικι οντότθτα 

τζλεια και δεν υπάρχει εκ φφςεωσ. Μζςα ςτθ λζξθ «τζλεια» ο αρχαίοσ 

Ζλλθνασ άκουγε κακαρά τθ λζξθ τζλοσ, μια λζξθ που διλωνε τον ςκοπό 

για τον οποίο είναι πλαςμζνο το κακετί, τον προοριςμό του. Είναι 

φανερό ότι με αυτιν τθ ςθμαςία θ λζξθ δεν διλωνε ό,τι θ δικι μασ λζξθ 

τζλοσ ∙ ίςα ίςα διλωνε τθ ςτιγμι τθσ τελείωςθσ, τθσ ακμισ, τθσ 

ολοκλιρωςθσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ λοιπόν περίπτωςθ του κειμζνου μασ το 

επίκετο τζλεια λζγεται ςε ςχζςθ με τθν ολοκλιρωςθ του εξελικτικοφ 

κφκλου που παρακολουκοφμε (οικία- κϊμθ – πόλισ)∙ με το νόθμα αυτό 

θ ςτιγμι τθσ ολοκλιρωςθσ δθλϊνει και το τζλοσ τθσ εξζλιξθσ (θ οποία 

όμωσ δεν οδθγεί ςε μια τελικι φκορά, αλλά ςε μια τελικι ολοκλιρωςθ). 

 Λαμβάνοντασ, λοιπόν, υπόψθ ότι ο ςκοπόσ ενόσ πράγματοσ 

εμπεριζχει «δυνάμει» τθν τελείωςθ και τθν τελειότθτά του, μαρτυρείται 

ότι δικαιολογθμζνα θ πόλθ αποτελεί τθν ολοκλθρωμζνθ μορφι τθσ 

οικίασ και τθσ κϊμθσ.  

 Από τθν άλλθ, θ πόλθ υπάρχει «εκ φφςεωσ». Κατϋαρχάσ, με τον 

όρο «εκ φφςεωσ» εννοοφμε ό, τι προζρχεται από φυςικι αναγκαιότθτα. 

Η πόλθ, λοιπόν, ιρκε ςτθν φπαρξθ εκ φφςεωσ, ςτοιχείο που 

αποδεικνφεται από τον ακόλουκο ςυλλογιςμό: 

- Οι πρϊτεσ κοινωνικζσ οντότθτεσ είναι φυςικζσ υπάρξεισ. 

- Η πόλθ προζρχεται από τισ πρϊτεσ κοινωνικζσ οντότθτεσ. 

Συμπζραςμα: Άρα, θ πόλθ είναι φυςικι φπαρξθ. 

Παράλλθλα, υποςτθρίηει  ότι θ φφςθ είναι θ ολοκλιρωςθ κάκε 

πράγματοσ και ότι θ πόλθ είναι το τζλοσ – ολοκλιρωςθ των πρϊτων 

κοινωνιϊν. Επομζνωσ, εφλογα καταλιγουμε ότι θ πόλθ υπάρχει εκ 

φφςεωσ. 

 



Β4. Η αρχαία ελλθνικι λζξθ πόλισ αντιςτοιχεί μάλλον ςτθ δικι μασ 

ζννοια «κράτοσ». Αυτι θ πόλισ – κράτοσ είναι ςτα Πολιτικά μια 

κοινότθτα που τθν αποτελοφν κυβερνϊντεσ και κυβερνϊμενοι, 

άρχοντεσ και αρχόμενοι. Είναι ζνα όλον που το αποτελοφν, όπωσ κα 

δοφμε, μζρθ∙ τα μζρθ αυτά δεν χάνουν μζςα ςτο όλον τθ δικι τουσ 

φυςιογνωμία. Ωσ όλον λοιπόν θ πόλισ – κράτοσ αποτελείται από 

ανόμοια μεταξφ τουσ ςτοιχεία ∙ μερικά από αυτά αςκοφν εξουςία, τα 

άλλα υπακοφουν. Ωσ όλον θ πόλισ ζχει για ςτόχο τθσ τθν ευδαιμονία κι 

αυτι πάλι είναι το αποτζλεςμα τθσ αυτάρκειασ, τθσ απόλυτθσ μακάρι 

ανεξαρτθςίασ από οτιδιποτε βρίςκεται ζξω από τθν πόλιν. 

Β5.  

Ø  ενόραςη          : ὁρῶμεν 

Ø  ςφςταςη         : ςυνεςτθκυῖαν / ςυνεςτϊτων 

Ø  κατάςχεςη     : περιζχουςα / μετζχοντεσ / ὑπζχειν / 
μετζχειν 

Ø  ςφγκλητοσ     : καλουμζνθ / καλεῖν 

Ø  κειμήλιο          : ςυγκειμζνων 

Ø  ςκόπιμοσ        : ςκεπτζον 

Ø  άρχοντασ        : ἀρχῆσ / ὑπάρχειν 

Ø  άφαντοσ          : φανερόν 

Ø  ρητό                 : λζγομεν / εἰπεῖν 

Ø  άφιξη               : ἱκανόν 

 

 

 



ΕΜΔΕΘΙΣΘΙΕ ΑΠΑΜΣΗΕΘ ΑΓΜΩΣΟ 

Μετάφραςθ 

Δεν  αναφζρεται , λοιπόν , από κάποιουσ μετοίκουσ και υπθρζτεσ τίποτα 

, αφενόσ , ςχετικά με τισ Ερμζσ  αλλά κάποιοσ προγενζςτεροσ  

ακρωτθριαςμόσ άλλων αγαλμάτων  ο οποίοσ ζγινε από νεϊτερουσ  με 

παιχίδια / κατόπιν αςτεϊςμοφ και οινοποςίασ και ςυγχρόνωσ ότι τάχα 

ςτα ςπίτια γίνονται μυςτιρια  προσ χλευαςμό ∙ γι ϋ αυτά και τον 

Αλκιβιάδθ κατθγοροφςαν. Κι αυτά κεωρϊντασ /επειδι υιοκζτθςαν 

αυτοί οι οποίοι οργίηονται πάρα πολφ με τον Αλκιβιάδθ επειδι ιταν 

εμπόδιο γιϋαυτοφσ να μθν ζχουν ςτακερι τθν αρχθγία τθσ 

δθμοκρατικισ παράταξθσ και επειδι νόμιςαν ότι, αν αυτόν 

απομακρφνουν/εξορίςουν, κα είναι οι πρϊτοι, μεγαλοποιοφςαν και 

φϊναηαν ότι και τα μυςτιρια και ο ακρωτθριαςμόσ των Ερμϊν με 

ςκοπό τθν κατάλυςθ τθσ δθμοκρατίασ ζγιναν  και ότι τίποτα από αυτά 

δεν ζγινε χωρίσ εκείνον, επικαλοφμενοι ωσ απόδειξθ τθν υπόλοιπθ όχι 

δθμοκρατικι παράνομθ ςυμπεριφορά του ωσ προσ τισ αςχολίεσ.      

Γ2.   

-τινων: τινά 

-ὕβρει: ὕβριν 

-ὄντι: οὖςι 

-μάλιςτα: μάλα 

-ἐπῃτιῶντο: ἐπαιτιῶ 

-ὑπολαμβάνοντεσ: ὑπολθφκεῖςιν 

-ἐξελάςειαν: ἐξελῷεν 

-ἐβόων: βοᾶν 

-εἴη: ἔςται 

-ἐπράχθη: πεπράχκω 



 

Γ.3. α)  

-περὶ τῶν Ἑρμῶν: εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ τθσ αναφοράσ ςτο ριμα 
«μθνφεται». 

-ὑπὸ νεοτζρων: εμπρόκετοσ προςδιοριςμόσ του ποιθτικοφ αιτίου ςτθν 
μετοχι «γεγενθμζναι». 

-τὰ μυςτήρια: υποκείμενο του ριματοσ «ποιεῖται», αττικι ςφνταξθ, 
πρόλθψθ  

-τὸν Ἀλκιβιάδη: αντικείμενο του ριματοσ  «ἐπῃτιῶντο». 
-δήμου: γενικι αντικειμενικι ςτο «καταλφςει». 

-αὐτοῦ: γενικι υποκειμενικι ςτο «παρανομία». 

Γ.3.β) Πλάγιοσ υποκετικόσ λόγοσ. 

Υπόκεςθ: εἰ ἐξελάςειαν (εἰ + ευκτικι)                                ( εἰ ἐξελάςαιμεν )                                                                               

Απόδοςθ: πρῶτοι ἄν εἶναι (δυνθτικό ειδικό απαρζμφατο) 

                                                                                                    ( ἄν είθμεν ) 

Ο εξαρτθμζνοσ υποκετικόσ λόγοσ δθλϊνει τθν απλι ςκζψθ του 
λζγοντοσ. 

                                             Σχόλιο  φροντιςτηρίου: 

 

Το διαγώνιςμα Των Αρχαίων Ελληνικών κρίνεται ςυνολικά απαιτητικό και για 

πολφ καλά προετοιμαςμζνουσ μαθητζσ. Ωσ προσ το διδαγμζνο κείμενο, η εξζταςη 

ήταν εκτενήσ και κάλυπτε μεγάλο κομμάτι του βιβλίου Των Πολιτικών του 

Αριςτοτζλη. Απαιτοφςε πολφ καλή γνώςη και ςυνδυαςτική ικανότητα. Όςον 

αφορά το αδίδακτο, το κείμενο που επελζγη ήταν δφςκολο ωσ προσ τη 

μετάφραςή του. Οι γραμματικζσ και ςυντακτικζσ παρατηρήςεισ είχαν 

κλιμακοφμενη δυςκολία και προχπζθεταν άριςτη γνώςη τησ Αρχαιασ ελληνικήσ.    

                                                  Επιμέλεια :  

                                             Ιαζή Ζαχαρούλα 

                                                 Λπίχτα Μικολέτα 


