
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. 

Βλέποντας ότι η κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (=κοινωνικής συµβίωσης) και ότι 
κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (ό,τι κάνουν, πράγµατι, οι 
άνθρωποι το κάνουν για να πετύχουν κάτι που το θεωρούν καλό), εύκολα καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι όλες τους επιδιώκουν κάποιο αγαθό –και, φυσικά, αυτή που είναι ανώτερη απ’ 
όλες και κλείνει µέσα της όλες τις άλλες επιδιώκει το ανώτερο απ’ όλα τα αγαθά. Αυτή είναι η 
λεγόµενη πόλη ή κοινωνία πολιτική. 

Επειδή όµως η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων (µοιάζει δηλαδή µε 
όλα εκείνα τα πράγµατα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούµενο όµως από πολλά µέρη), 
είναι φανερό ότι πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να ψάξουµε να βρούµε τι είναι ο πολίτης, αφού η 
πόλη δεν είναι παρά πλήθος πολιτών. Για το περιεχόµενο, πράγµατι, της λέξης πολίτης 
διατυπώνονται πολλές φορές διαφορετικές µεταξύ τους γνώµες· δεν υπάρχει δηλαδή οµοφωνία για 
το περιεχόµενο της λέξης πολίτης: αυτός που είναι πολίτης σ’ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, συχνά 
δεν είναι πολίτης σ’ ένα ολιγαρχικό πολίτευµα. 
 
 
Β1. 

Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά που πραγµατεύεται ζητήµατα σχετικά µε τις έννοιες πόλις, 
πολιτεία και πολίτης, ενώ παράλληλα θίγει θέµατα ορθής παιδείας και διακυβέρνησης της πόλης. Ο 
Σταγειρίτης επιδιώκει µέσω της φιλοσοφικής του αναζήτησης να αποδείξει πως τελικά απώτερος 
σκοπός της πόλης, ως κοινότητας πολιτών, είναι να εξασφαλίσει σε αυτούς το ύψιστο αγαθό, την 
ευδαιµονία που επιτυγχάνεται µέσω της αυτάρκειας. 

Ο συλλογισµός που διατυπώνεται ο Αριστοτέλης προκειµένου να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι η πόλη είναι η τελειότερη µορφή κοινωνίας εντάσσεται στον τρόπο µε τον οποίο ο 
Σταγειρίτης συνήθιζε να αρχίζει την έκθεσή του µε µια γενική πρόταση και να προχωρεί ύστερα 
στην εξέταση των επιµέρους περιπτώσεων. Κατά βάθος πίστευε ότι είναι «κατά φύσιν» και 
αναφέρεται κανείς πρώτα στα κοινά, στα γενικά και ύστερα να περνά στα ειδικά, στα επιµέρους 
ζητήµατα (παραγωγική συλλογιστική µέθοδος: από το όλον προς τα µέρη). 

Στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο Αριστοτέλης δίνει τον ορισµό της έννοιας «πόλις» 
αναφερόµενος στο προσεχές της γένος, την έννοια «κοινωνία» («κοινωνίαν τινά οὖσαν») καθώς και 
στην ειδοποιό διαφορά της από τις άλλες κοινωνίες, που είναι ο στόχος στον οποίο αποβλέπει, το 
ανώτερο απ’ όλα τα αγαθά (ευδαιµονία). Ειδικότερα, ο συλλογισµός του Αριστοτέλη µπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής: 

Προκείµενες κρίσεις: 
1η προκείµενη: Κάθε κοινωνία και κάθε µορφή κοινωνικής συνύπαρξης αποβλέπει σ’ ένα αγαθό. 
2η προκείµενη: η πόλη-κράτος είναι µία µορφή κοινωνικής συνύπαρξης και µάλιστα η ανώτερη 
µορφή κοινωνίας, γιατί εµπεριέχει όλες τις άλλες µορφές (κοινωνικής συνύπαρξης). 
Συµπέρασµα: Όλες οι κοινωνίες αποβλέπουν σ’ ένα αγαθό και η κυριότερη απ’ όλες, η πόλη-
κράτος αποβλέπει στο ανώτερο απ’ όλα τα αγαθά (=την ευδαιµονία). 
 Συµπερασµατικά, η πόλις κατά τον Αριστοτέλη είναι µία κοινότητα ανώτερη απ’ όλες τις 
άλλες, καθώς αποτελεί το τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης των κοινωνιών, είναι το «τέλος» αυτών 
και γι’ αυτό εξασφαλίζει την αυτάρκεια. Μάλιστα, η εξήγηση του Σταγειρίτη για τη σύσταση της 
πόλης είναι τελεολογική, καθώς γι’ αυτόν το νόηµα και ο χαρακτήρας του κάθε πράγµατος πρέπει 
να αναζητηθεί στο σκοπό της ύπαρξής του. 



 

 

Β2. 
Το 335 π.Χ. µετά την οκτάχρονη περίπου παραµονή του στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης, 

συνοδευόµενος από το Θεόφραστο, επιστρέφει στην Αθήνα. Ο φιλόσοφος συνθέτει τώρα το 
µεγαλύτερο µέρος των Πολιτικῶν του, αφού προηγουµένως έχει συγκεντρώσει τις 158 πολιτείες 
του, δηλαδή τις µορφές διακυβέρνησης ενός πλήθους ελληνικών πόλεων. Στο έργο αυτό ο 
αναγνώστης έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να παρακολουθήσει τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη για 
τη γένεση της πόλης, για το περιεχόµενο των εννοιών πολίτης και πολιτεία, για τα είδη των 
πολιτευµάτων αλλά και να ενηµερωθεί για θέµατα που άπτονται της διακυβέρνησης, της παιδείας 
και της εκπαίδευσης της πόλης. 
 Στο πλαίσιο της διερεύνησης της ουσίας και των γνωρισµάτων κάθε πολιτεύµατος, το 
πρώτο που πρέπει να εξεταστεί για τον Σταγειρίτη φιλόσοφο είναι η έννοια της πόλης και κατόπιν, 
του πολίτη. Αφού, λοιπόν, παρατεθούν οι λόγοι εξέτασης του κράτους, ο Αριστοτέλης κρίνει 
σκόπιµο να διερευνήσει την έννοια του πολίτη για δύο λόγους· η πόλις είναι κάτι σύνθετο, ένα όλο, 
που έχει συντεθεί από διάφορα µέρη και ο πολίτης είναι το µέρος. Έτσι, για να κατανοήσει κανείς 
το όλο, πρέπει πρώτα να κατανοήσει το µέρος. Ο δεύτερος λόγος που ο φιλόσοφος επιδιώκει να 
προσδιορίσει την έννοια του πολίτη απορρέει από τον πρώτο: πρέπει, δηλαδή, να εξεταστεί η 
έννοια πολίτης όχι µόνο για να φωτιστεί καλύτερα η έννοια της πόλεως, αλλά και για να 
διασαφηνιστεί το περιεχόµενο και της ίδιας της έννοιας πολίτης, για τον ορισµό της οποίας δεν 
υπάρχει οµοφωνία. 
 Αναφορικά τώρα µε τον τρόπο που ο Αριστοτέλης ορίζει τη σχέση του πολίτη µε την πόλη 
µπορεί να διαπιστωθεί ότι αυτή ορίζεται µε τρόπο που δείχνει ότι το κριτήριο για τον πολίτη είναι η 
συµµετοχή του στην πολιτική και δικαστική εξουσία. Αυτό το ζήτηµα είναι εξίσου σηµαντικό τόσο 
για το θεωρητικό ενός ιδεατού κράτους όσο και για εκείνο που θέτει τις βάσεις του πραγµατικού 
Συντάγµατος. 
 Ο φιλόσοφος, λοιπόν, διατυπώνει έναν εµπειρικό ορισµό, «πολίτης είναι εκείνος που 
συµµετέχει στην δικαιοσύνη και στις δηµόσιες λειτουργίες». Η σχέση πολίτη-πόλεως που 
σκιαγραφείται δεν είναι λοιπόν αµφίδροµη, αφού ο ορισµός της έννοιας πολίτης βρίσκεται σε 
άµεση συνάρτηση µε το πολίτευµα, δηλαδή από τις ελευθερίες που έχει ο πολίτης και από τη 
δυνατότητά του να συµµετάσχει στα κοινά. 
 
Β3. 

Στο έργο του «Πολιτικά» ο Σταγειρίτης φιλόσοφος επισηµαίνει ζητήµατα αναφορικά µε τη 
γένεση της πόλης, το περιεχόµενο των εννοιών πολίτης και πολίτευµα, ενώ ο αναγνώστης έχει 
παράλληλα τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα είδη των πολιτευµάτων, θέµατα διακυβέρνησης, 
παιδείας και εκπαίδευσης της πόλης. 

Κατά τον Αριστοτέλη κάθε ον, από τη στιγµή της δηµιουργίας  του περιέχει µέσα του 
«δυνάµει» τη µορφή που θα πάρει, όταν ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία και φτάσει στη 
φάση της τελειότητας. Αυτή η µορφή είναι ο σκοπός (το τέλος) του κάθε όντος. Η πορεία του κάθε 
όντος προς την κατάκτηση της τέλειας µορφής λέγεται εντελέχεια. Έτσι, αυτό που ονοµάζουµε 
φύση του κάθε όντος είναι η µορφή που αυτό θα πάρει όταν η εξελικτική του πορεία φτάσει στο 
ανώτατο σηµείο της. Στη συγκεκριµένη, λοιπόν, περίπτωση το επίθετο τέλεια λέγεται σε σχέση µε 
την ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου των κοινωνιών (οἰκία-κώµη-πόλις). Με το νόηµα αυτό η 
στιγµή της ολοκλήρωσης δηλώνει και το τέλος της εξέλιξης. Πιο συγκεκριµένα, η πόλη είναι 
«κοινωνική οντότητα τέλεια» γιατί αποτελεί την τελική ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών 
οντοτήτων. Η πρώτη µορφή κοινωνικής συνύπαρξης κατά τον Αριστοτέλη ήταν η οικογένεια 
(οἰκία, οἶκος), το αποτέλεσµα του φυσικού συνδυασµού άρρενος και θήλεος. Σκοπός της ήταν η 
ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών του ανθρώπου. Η δεύτερη ήταν το χωριό (κώµη), η 
κοινωνία που σχηµατίστηκε από πλείονας οἰκίας για την ικανοποίηση αναγκών ανώτερων από τις 



 

 

καθηµερινές ανάγκες του ανθρώπου. Τέτοιες ήταν, βέβαια, οι πνευµατικότερες ανάγκες του π.χ. η 
ανάγκη για λατρεία του θείου ή για απόδοση της δικαιοσύνης η οικογένεια δεν µπορούσε να έχει 
ούτε τυπικό λατρείας, λατρευτικές δηλαδή ιεροτελεστίες, ούτε µηχανισµό απόδοσης δικαιοσύνης. 
Η τρίτη κοινωνική οντότητα ήταν η πόλις, µία οντότητα τέλεια γιατί είναι αυτάρκης, µπορεί 
δηλαδή να προσφέρει στους πολίτες το εὖ ζῆν, την ευδαιµονία. 

Αφού ο Σταγειρίτης εξηγήσει για ποιους λόγους χαρακτηρίζει την πόλη «κοινωνική 
οντότητα τέλεια», αιτιολογεί γιατί αυτή υπάρχει «εκ φύσεως». Η τελευταία διαπίστωση προκύπτει 
από τη σειρά των συλλογισµών µε τους οποίους ο Αριστοτέλης αναπτύσσει τη σκέψη του. Πιο 
συγκεκριµένα, λοιπόν, παρατηρούνται οι εξής συλλογισµοί: 
 
Α) 
 - Οι πρώτες κοινωνικές οντότητες (οικογένεια και κώµη) υπάρχουν εκ φύσεως (προκείµενη 
πρώτη).  
- Η πόλη αποτελεί την εξέλιξη-ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων (προκείµενη 
δεύτερη). 

Άρα, η πόλη υπάρχει «εκ φύσεως». 
 

Β)  
- Η φύση ενός πράγµατος είναι η ολοκλήρωση του (προκείµενη πρώτη). 
- Η πόλη είναι ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων, δηλαδή της οικογένειας και της 
κώµης (προκείµενη δεύτερη). 

Άρα, η πόλη υπάρχει «εκ φύσεως» (συµπέρασµα). 
 

Γ)  
- Κάθε ον από τη φύση του υπηρετεί ένα στόχο που είναι κάτι το άριστο (προκείµενη πρώτη). 
- Στόχος της πόλης είναι η αυτάρκεια που είναι κάτι το άριστο (προκείµενη δεύτερη). 

Άρα, η πόλη υπάρχει «εκ φύσεως». 
 
Συµπερασµατικά, ο Αριστοτέλης σε αντίθεση µε την σοφιστική διδασκαλία δέχεται ότι η 

πόλη είναι φυσικό δηµιούργηµα. Η ένταξη του ανθρώπου λοιπόν αποτελεί βασικό και πρωταρχικό 
γνώρισµα του. 
 
B4.  
Σχολικό βιβλίο σελ. 178-179 «Επειδή διαβάζοντας…έξω από την πόλιν». 
Σηµείωση: ο µαθητής θα µπορούσε να αποδώσει νοηµατικά τις ενότητες διδασκαλίας του 
Αριστοτέλη. 
 
Β5. 
ενόραση: ὁρῶµεν 
σύσταση: συνεστηκυῖαν 
κατάσχεση: περιέχουσα 
σύγκλητος: καλουµένη 
κειµήλιο: συγκειµένων  
σκόπιµος: σκεπτέον 
άρχοντας: ὀλιγαρχίᾳ 
άφαντος: φανερόν 
ρητό: εἰπεῖν/λέγοµεν 
άφιξη: ἱκανόν 



 

 

Γ1. 
 Γίνεται, λοιπόν, καταγγελία από µερικούς µετοίκους και υπηρέτες, όχι βέβαια σχετικά µε 
την υπόθεση των Ερµών, αλλά για κάποιες προγενέστερες περικοπές άλλων αγαλµάτων, που είχαν 
γίνει από νεαρούς µεθυσµένους για αστείο και συγχρόνως ότι παρωδούνται τα Μυστήρια σε σπίτια. 
Για τα εγκλήµατα αυτά κατηγορούσαν (ανάµεσα σε άλλους) και τον Αλκιβιάδη. Έτσι, όσοι 
προπάντων ήταν ενοχληµένοι µε τον Αλκιβιάδη, που τους ήταν εµπόδιο στο να εξασφαλίσουν την 
ηγεσία του δηµοκρατικού κόµµατος, νοµίζοντας, πως, αν τον εξόριζαν, θα είχαν αυτοί τα πρωτεία, 
άρχισαν λοιπόν να τα µεγαλοποιούν και να κραυγάζουν ότι τόσο η παρωδία των Μυστηρίων όσο 
και η περικοπή των Ερµών είχαν γίνει µε σκοπό την κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και 
ότι δεν υπήρχε κάτι από αυτά που να µην έχει διαπραχθεί χωρίς τη συµµετοχή του Αλκιβιάδη, 
αναφέροντας ως τελική απόδειξη όλη την υπόλοιπη παράνοµη συµπεριφορά του και τις 
αντιδηµοκρατικές του συνήθειες. 
 
 
Γ2. 

- τινά 
- τήν ὕβριν 
- τοῖς οὖσι(ν) 
- µάλα 
- ἐπαιτιῶ 
- ὑποληφθεῖσι(ν) 
- ἐξελῷεν (ἐξελάσοιεν) 
- βοᾶν 
- ἔσται 
- πεπράχθω 

 
Γ3. α. 

- περί τῶν Ἑρµῶν: εµπρόθετος προσδιορισµός της αναφοράς στο µηνύεται. 
- ὑπό νεωτέρων: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου στο γεγενηµέναι 

(περικοπαί). 
- τά µυστήρια: υποκείµενο στο ποιεῖται (αττική σύνταξη). 
- τόν Ἀλκιβιάδην: αντικείµενο στο ἐπῃτιῶντο. 
- δήµου: γενική αντικειµενική στο καταλύσει. 
- αὐτοῦ: γενική υποκειµενική στο παρανοµίαν. 

 
β. Υπόθεση: εἰ αὐτόν ἐξελάσειαν→εἰ +ευκτική 

Απόδοση: πρῶτοι ἄν εἶναι →  δυνητικό απαρέµφατο που ισοδυναµεί µε δυνητική ευκτική 
ἄν εἶεν και σχηµατίζεται ο υποθετικός λόγος που δηλώνει απλή σκέψη του λέγοντος. 
 


