
 

 

 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

Α1. 
 
Μετάφραση. 
 
    Επειδή βλέπουµε ότι η κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινωνία 
έχει συσταθεί για τη επίτευξη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν τα 
πάντα για χάρη αυτού που θεωρούν ότι είναι καλό), προφανώς όλες (οι κοινωνίες) 
επιδιώκουν κάποιο αγαθό και µάλιστα αυτή που είναι ανώτερη από όλες (τις 
κοινωνίες) και η οποία κλείνει µέσα της όλες τις άλλες (επιδιώκει) το ανώτερο από 
όλα τα αγαθά. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόµενη πόλη ή κοινωνία πολιτική. 
    Επειδή όµως η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων, όπως όλα 
εκείνα τα πράγµατα που το καθένα τους είναι ένα όλον, αποτελούµενο όµως από 
πολλά µέρη, προφανώς πρέπει πρώτα να ψάξουµε να βρούµε τι είναι ο πολίτης· γιατί 
η πόλη είναι (κάποιο) σύνολο πολιτών. Εποµένως πρέπει να εξετάσουµε ποιον πρέπει 
να ονοµάζουµε πολίτη και ποιος είναι ο πολίτης. Γιατί για το περιεχόµενο της λέξης 
πολίτης, διατυπώνονται πολλές φορές διαφορετικές µεταξύ τους γνώµες· δεν υπάρχει 
δηλαδή οµοφωνία για το περιεχόµενο της λέξης πολίτης· γιατί κάποιος που είναι 
πολίτης σ’ ένα δηµοκρατικό πολίτευµα πολλές φορές δεν είναι πολίτης σ’ ένα 
ολιγαρχικό πολίτευµα. 
 
 
B1. 
 
    Ο Αριστοτέλης στο πρώτο απόσπασµα ξεκινώντας µε παραγωγική συλλογιστική 
πορεία εξετάζει τελεολογικά τη σύσταση της πόλεως και γενικά των κοινωνιών, από 
της πλευρά του «τέλους», του σκοπού δηλαδή στον οποίο αποβλέπουν. Βασική 
άποψη του Αριστοτέλη είναι ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς λόγο και αιτία, έτσι λοιπόν 
διαπιστώνει ότι όλοι κάνουν τα πάντα για χάρη εκείνου που το θεωρούν καλό (τοῦ 
γὰρ δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες). Αυτό συµβαίνει και µε όλες 
τις µορφές κοινωνικής συνύπαρξης οι οποίες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό, άρα 
έχουν συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (δῆλον ὡς πᾶσαι µὲν ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται). Η πόλη είναι µια µορφή κοινωνικής συνύπαρξης που επίσης στοχεύει σε 
κάτι αγαθό και κλείνει µέσα της όλες τις άλλες κοινωνίες, άρα στοχεύει στο ανώτερο 
απ’ όλα τα αγαθά. Συµπεραίνει, εποµένως, ότι η κοινωνία που στοχεύει στο ανώτερο 
αγαθό, δηλαδή η πόλις είναι η ανώτερη απ’ όλες τις µορφές κοινωνικής συνύπαρξης. 
 
 
 
 
 



 

 

Β2. 
 
    Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του προσεγγίζει πρώτα γενετικά την έννοια πόλις, 
λέγοντας ότι είναι φυσική ύπαρξη ενώ στη συνέχεια χρησιµοποιεί την αναλυτική 
επιστηµονική µέθοδο προκειµένου να καταλήξει µε βεβαιότητα στον ορισµό της. 
Εποµένως καθίσταται αναγκαία η προσέγγιση του όρου «πολίτης» καθώς η πόλη 
ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων, είναι δηλαδή ένα «όλον» που 
αποτελείται από πολλά επιµέρους µόρια. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
απόψεις για το περιεχόµενο της έννοιας πολίτης καθώς η έννοια του πολίτη είναι 
κατά τον Αριστοτέλη διαφορετική σε κάθε πολίτευµα. Στη δηµοκρατία, το πολίτευµα 
που στηρίζεται στη λαϊκή έκφραση και η εξουσία πηγάζει από το λαό, µπορεί κάποιος 
να είναι πολίτης ενώ δεν είναι πολίτης στην ολιγαρχία. 
    Εποµένως είναι φανερή η σχέση του πολίτη µε την πόλη της οποίας είναι µέρος, 
αφού για τον Αριστοτέλη πολίτης είναι αυτός που συµµετέχει στη δικαστική και 
βουλευτική εξουσία (συµµετέχει δηλαδή στα δικαστήρια ως ένορκος για την απονοµή 
δικαιοσύνης αλλά και στην Εκκλησία του ∆ήµου και τη Βουλή των Πεντακοσίων). 
Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η πόλη είναι µια ενιαία ενότητα που εξασφαλίζει την 
ευδαιµονία του συνόλου, που βασίζεται στην αυτάρκεια. Η αυτάρκεια επιτυγχάνεται 
µόνο µέσα στα πλαίσια της πόλης µε τη συνειδητή συµµετοχή και πολιτική δράση 
των πολιτών (πόλιν δέ….ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν).  
 
 
Β3. 
 
    Κατά τον Αριστοτέλη, υπάρχουν τρία είδη κοινωνικών οντοτήτων. Η πρώτη ήταν, 
κατά τη διδασκαλία του, η οικογένεια, το αποτέλεσµα του φυσικού «συνδυασµού» 
άρρενος και θήλεος· σκοπός της ήταν η ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών του 
ανθρώπου. Η δεύτερη ήταν το χωριό (η 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 οντότητα ήταν η πόλις που είναι φυσική εξέλιξη και 
ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων και έχει σκοπό όχι µόνο «τό ζῆν»  

αλλά  το «εὐ ζῆν», δηλαδή την ευδαιµονία που επιτυγχάνεται µε την αυτάρκεια. 
    Στα Ηθικά Νικοµάχεια ο Αριστοτέλης µας είπε καθαρά τι εννοεί µε αυτή τη λέξη. 
Χρησιµοποιούµε, είπε, αυτή τη λέξη όταν θέλουµε να δηλώσουµε πως κάτι είναι και 
µοναχό του τέλειο αγαθό, ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Στο δικό µας χωρίο η 
πόλις χαρακτηρίζεται τέλεια, ακριβώς γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται πέρα από 
αυτήν ο πολίτης, αφού η πόλις είναι αυτάρκης, µπορεί δηλαδή και µόνη της να του  
χαρίσει το πιο µεγάλο αγαθό, που είναι το ευ ζην, η ευδαιµονία. Μια πόλις λοιπόν 
είναι αυτάρκης αν η γεωγραφική της θέση εξασφαλίζει άφθονα τα υλικά αγαθά και τη 
βοηθά στην εµπορική της ανάπτυξη, αν έχει τις απαραίτητες αµυντικές δυνατότητες 
και αν διαθέτει σύστηµα χρηστής διοίκησης και , προπαντός, απονοµής δικαιοσύνης, 
εποµένως αν είναι ανεξάρτητη ή, µε άλλα λόγια, αν δεν χρειάζεται εξωτερική 
βοήθεια, για να καλύψει τις υλικές και ηθικές – πνευµατικές – κοινωνικές ανάγκες 
της. 
    Έτσι η πόλη είναι µια κοινωνική οντότητα τέλεια γιατί έχει φτάσει στη στιγµή της 
τελείωσης, της ολοκλήρωσής της. Μέσα στη λέξη αυτή ο αρχαίος Έλληνας άκουγε 
καθαρά τη λέξη τέλος, µια λέξη που δήλωνε το σκοπό για τον οποίο είναι πλασµένο 
το καθετί, τον προορισµό του. Είναι φανερό ότι µε αυτή τη σηµασία η λέξη δεν 
δήλωνε ότι η δική µας λέξη τέλος· ίσα ίσα δήλωνε τη  στιγµή της τελείωσης, της 
ακµής, της ολοκλήρωσης. Στη συγκεκριµένη λοιπόν περίπτωση του κειµένου µας το 



 

 

επίθετο «τέλεια» λέγεται σε σχέση µε την ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου που 
παρακολουθούµε (οικία-κώµη-πόλις)· µε το νόηµα αυτό η στιγµή της ολοκλήρωσης 
δηλώνει και το τέλος της εξέλιξης (η οποία όµως δεν οδηγεί σε µια τελική φθορά, 
αλλά σε µια τελική ολοκλήρωση). 
    Ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί δύο συλλογισµούς, για να αποδείξει ότι η πόλη 
υπάρχει εκ φύσεως:  
Πρώτος συλλογισµός  
1η προκείµενη: οι πρώτες κοινωνικές οντότητες (η οικογένεια και το χωριό) 
υπάρχουν εκ φύσεως  
2η προκείµενη: η πόλη είναι εξέλιξη, ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών 
οντοτήτων Συµπέρασµα: άρα, η πόλη υπάρχει εκ φύσεως.  
∆εύτερος συλλογισµός  
1η προκείµενη: η φύση ενός πράγµατος είναι η ολοκλήρωσή του 2η προκείµενη: η 
πόλη είναι ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων (της οικογένειας και του 
χωριού)  
Συµπέρασµα: άρα, η πόλη υπάρχει εκ φύσεως. 
 
 
 
Β4. 
 
Σχολικό βιβλίο σελ. 179 «Η αρχαία ελληνική αυτή λέξη…..έξω από την πόλιν» 
 
 
Β5.  

 

ενόραση: ὁρῶμεν  

σύσταση: συνεστηκυῖαν, συνεστώτων  

κατάσχεση: περιέχουσα, μετέχοντες, ὑπέχειν, μετέχειν  

σύγκλητος: καλουμένη, καλεῖν  

κειμήλιο: συγκειμένων  

σκόπιμος: σκεπτέον  

άρχοντας: ὀλιγαρχία, ὑπάρχει, ἀρχῆς  

άφαντος: φανερόν 

ρητό: ὁμολογοῦσι, λέγομεν, εἰπεῖν  

άφιξη: ἱκανόν 
 
 
Γ1. 
 
Μετάφραση 
 
    ∆εν καταγγέλλεται λοιπόν τίποτα από κάποιους µέτοικους και ακολούθους σχετικά 
µε τις Ερµές, καταγγέλλονται όµως κάποιες καταστροφές άλλων αγαλµάτων που 
έγιναν νωρίτερα από νεότερους πάνω στο παιχνίδι και στο µεθύσι (κρασί) και ότι 
ταυτόχρονα τελούνται τα µυστήρια στα σπίτια µε σκοπό τη διακωµώδηση· γι’ αυτά 
κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Και επειδή υποστήριζαν αυτά  αυτοί που 
δυσανασχετούσαν περισσότερο µε τον Αλκιβιάδη, διότι τους ήταν εµπόδιο στο να 
είναι µε βεβαιότητα αρχηγοί του λαού και επειδή πίστευαν ότι, αν τον εξορίσουν, θα 
µπορούσαν να είναι πρώτοι, µεγαλοποιούσαν το θέµα και φώναζαν ότι τάχα τα 
µυστήρια και η περικοπή των Ερµών έγιναν µε σκοπό την κατάλυση του 



 

 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ότι τα πάντα έγιναν µε τη συνέργεια εκείνου, 
φέρνοντας επιπλέον ως απόδειξη την υπόλοιπη παράνοµη δραστηριότητα αυτού στις 
ασχολίες του, η οποία δεν ήταν δηµοκρατική. 
 

Γ.2  

 

τινων: τινά  

ὕβρει: ὕβριν  

ὄντι: οὖσι  

μάλιστα: μάλα  

ἐπῃτιῶντο: ἐπαιτιῶ  

ὑπολαμβάνοντες: ὑποληφθεῖσι(ν)  

ἐξελάσειαν: ἐξελῷεν  

ἐβόων: βοᾶν  

εἴη: ἔσται  

ἐπράχθη: πεπράχθω 
 
 
 
Γ3α. 
 
περί τῶν Ἑρμῶν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο μηνύεται  

ὑπό νεωτέρων: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στo 

γεγενημέναι  

τά μυστήρια: υποκείμενο κατά πρόληψιν στο ρήμα ποιεῖται (αττική 

σύνταξη)  

τόν Ἀλκιβιάδην: αντικείμενο στο ρήμα ἐπῃτιῶντο  

δήμου: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο  

καταλύσει  

αὐτοῦ: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός,  γενική κτητική ή 

υποκειμενική στο παρανομίαν  

 
Γ3β. 
 
Πρόκειται για εξαρτημένο υποθετικό λόγο με εξάρτηση τη μετοχή 

νομίσαντες 

Υπόθεση: εἰ αὐτόν ἐξελάσειαν  

Απόδοση: πρῶτοι ἄν εἶναι  
Ο υποθετικός λόγος  δηλώνει την απλή σκέψη. (στην απόδοση έχουµε δυνητικό 
απαρέµφατο). 
 
 
 
 

Επιµέλεια 
Βίκυ Πουπνάρα 


