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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών 

20-5-2017 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α.  Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «ἡ γὰρ πόλις… ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.» 

Β1.  Ποια διχογνωμία εντοπίζει ο Αριστοτέλης στον καταλογισμό ευθυ-

νών για μια πολιτική πράξη και ποιο ιστορικό παράδειγμα έχει στο 

μυαλό του; Θεωρείτε ότι οι απόψεις που διατυπώνει είναι διαχρονι-

κές;  

Β2.  Ποια είναι τα κριτήρια που, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν απο-

δεικνύουν ότι κάποιος είναι πολίτης;  

Β3.  Ποια απάντηση θα έδινε ο Αριστοτέλης στο ερώτημα: για ποιο λόγο 

χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε τι θα πει ανδρεία ή σωφροσύνη, 

δικαιοσύνη ή φρόνηση; Τι δείχνει αυτή η απάντηση; 

Β4. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρα-

κάτω: βάθρο, άφιξη, υπερηφάνεια, αδιευκρίνιστος, ευεξία, προσδιο-

ρισμός, βολίδα, ταγός, έγκλημα, έπος. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

Α.  Γιατί η πόλη είναι ένα σύνολο από πολίτες. Επομένως, πρέπει να 

εξετάσουμε ποιον πρέπει να ονομάζουμε πολίτη και ποιος είναι ο πολί-

της. Γιατί για το περιεχόμενο της λέξης πολίτης διατυπώνονται πολλές 

φορές διαφορετικές μεταξύ τους γνώμες˙ δεν υπάρχει δηλαδή μια γενική 

συμφωνία για το περιεχόμενο της λέξης πολίτης· με άλλα λόγια κάποιος, 

ενώ είναι πολίτης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, συχνά δεν είναι πολί-

της σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Ο πολίτης δεν είναι πολίτης με κριτήριο 

το ότι είναι εγκατεστημένος σε έναν συγκεκριμένο τόπο (γιατί και μέτοι-

κοι και δούλοι μοιράζονται (με τους πολίτες) έναν κοινό τόπο), ούτε (είναι 

πολίτες) αυτοί που (από όλα τα πολιτικά δικαιώματα) έχουν μόνο το δι-

καίωμα να εμφανίζονται στο δικαστήριο και ως εναγόμενοι και ως ενάγο-

ντες (γιατί το δικαίωμα αυτό το έχουν και όσοι μοιράζονται (έναν τόπο) 

χάρη σε ειδικές συμφωνίες)· … Με την ακριβέστερη σημασία της λέξης με 

τίποτε άλλο δεν ορίζεται τόσο ο πολίτης παρά με τη συμμετοχή του στις 

δικαστικές λειτουργίες και στα αξιώματα. … Τι είναι λοιπόν ο πολίτης, Ορ
όσ
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από αυτά γίνεται φανερό· σε όποιον δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα να με-

τέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία λέμε ότι είναι πια πολίτης της 

συγκεκριμένης πόλης και πόλη από την άλλη είναι, για να το πούμε γενι-

κά, το σύνολο από τέτοια άτομα, που είναι αρκετό για την εξασφάλιση 

της αυτάρκειας στη ζωή τους. 

Β1. Ο Αριστοτέλης παρατηρώντας την πραγματικότητα της εποχής του 

εντοπίζει διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις για το ποιος έχει την 

ευθύνη για τη λήψη και την τέλεση μιας πολιτικής πράξης, ιδιαίτερα σε 

μη δημοκρατικά πολιτεύματα, στα οποία οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται 

από το σύνολο των πολιτών ή την πλειοψηφία. 

Έτσι, άλλοι υποστηρίζουν ότι την ευθύνη την έχουν όλοι οι πολίτες, ενώ 

άλλοι ότι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις αυτές είναι οι εκάστοτε φορείς ε-

ξουσίας, οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις ή ένας τύραννος. Με άλλα λόγια ότι 

η πόλη, το κράτος φέρει ακέραια την ευθύνη των ενεργειών της και ότι 

ταυτίζεται με τους συγκεκριμένους και μόνο κάθε φορά φορείς εξουσίας. 

Υπό αυτή την έννοια και κάθε νέα κυβέρνηση μιας πόλης προσπαθεί να 

αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τις πράξεις της προηγούμενης υποστη-

ρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ενέργειες της πόλης, αλλά για ενέργειες 

του ολιγαρχικού ή τυραννικού καθεστώτος. («Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν… 

τὸν τύραννον»). 

Ο Αριστοτέλης εκφράζοντας αυτές τις απόψεις φαίνεται να έχει 

υπόψη του το ιστορικό παράδειγμα της διένεξης των Πλαταιέων και των 

Θηβαίων που καταγράφεται στο τρίτο βιβλίο (ΙΙΙ 62) των Ιστοριών του 

Θουκυδίδη. Εκεί αναφέρεται ότι οι Πλαταιείς κατηγόρησαν τους Θηβαίους 

για τον «μηδισμό» της πόλης τους κατά τους Περσικούς πολέμους και ότι 

οι Θηβαίοι απάντησαν στη βαριά αυτή κατηγορία με την εξής φράση: «δεν 

ήταν η ξύμπασα πόλις που έπραξε τούτο, αλλά η δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν 

που τότε εἶχε τὰ πράγματα», που τότε είχε, δηλαδή, την εξουσία στην πό-

λη. Η «αμφισβήτηση» γίνεται πιο φανερή και πιο απτή, όταν κάποια 

στιγμή αλλάζει σε έναν τόπο το καθεστώς. Σε τέτοιες περιστάσεις δεν εί-

ναι καθόλου σπάνιο το νέο καθεστώς να μην αναγνωρίζει ούτε τις συμ-

φωνίες που είχε συνάψει το προηγούμενο καθεστώς. Η δικαιολογία - εξή-

γηση που προβάλλεται τότε είναι ότι «τις συμφωνίες δεν τις έκανε η πόλις 

–εμείς θα λέγαμε: το κράτος– αλλά ο συγκεκριμένος, κατά τη συγκεκρι-

μένη εκείνη εποχή, φορέας της εξουσίας». 

Με τα παραπάνω προβάλλεται ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολούσε 

τους τότε φιλοσόφους και για το οποίο εκφράστηκαν σοβαρές και βάσιμες 

διαφωνίες. Βέβαια η σύγχρονη πολιτική επιστήμη και πρακτική δέχονται 

τις αρχές του ενιαίου κράτους και της ασφαλείας του δικαίου. Σύμφωνα με 

αυτές τις αρχές οι πράξεις ενός κράτους είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το 

εκάστοτε καθεστώς και την πολιτική ή πολιτειακή εκπροσώπηση.  

Β2. Τα στοιχεία που δεν κρίνονται ασφαλή για τον χαρακτηρισμό κά-

ποιου ως πολίτη είναι:  Ορ
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α) Ο τόπος κατοικίας («οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν»): δεν μπο-

ρεί να χαρακτηριστεί κάποιος πολίτης ανάλογα με το πού κατοικεί, 

γιατί στον ίδιο τόπο –εν προκειμένω στην Αθήνα– μπορούσαν να κα-

τοικούν και μέτοικοι και δούλοι, οι οποίοι όμως δεν είχαν πολιτικά δι-

καιώματα και συνεπώς, δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολίτες. 

Οι πρώτοι, διότι ήταν ξένοι στην καταγωγή, και οι δεύτεροι, διότι δεν 

θεωρούνταν οντότητες αυτοτελείς και ελεύθερες, ικανές να αποτε-

λούν μέλη μιας ελεύθερης κοινωνίας, μιας πόλης κράτους.  

β) Το δικαίωμα εμφάνισης κάποιου στο δικαστήριο ως ενάγοντος 

ή ως εναγόμενου («οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες… καὶ δικάζε-

σθαι»): δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος πολίτης, μόνο επειδή έχει το 

δικαίωμα να εμφανίζεται στο δικαστήριο ως ενάγων ή ως εναγόμενος. 

Κι αυτό, γιατί πολίτες άλλων πόλεων μπορούν να έχουν αυτό το δι-

καίωμα χάρη σε ειδικές συμφωνίες, γραπτές δηλαδή διατάξεις που ο-

ρίζουν πρωτίστως τις εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στους πολίτες 

διαφορετικών πόλεων. Σύμφωνα με αυτές έχουν το δικαίωμα να με-

ταβαίνουν στην άλλη πόλη, να παραμένουν εκεί και να διεκδικούν 

από τα δικαστήρια την απονομή δικαίου. Χαρακτηριστικό είναι το πα-

ράδειγμα των Τυρρηνών και των Καρχηδονίων, που δίνει ο Αριστοτέ-

λης σε άλλο σημείο των Πολιτικῶν του, οι οποίοι δένονταν με εμπορι-

κές και στρατιωτικές συμφωνίες («σύμβολα»), που όμως δεν ήταν αρ-

κετές για να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια πολιτική κοινωνία. 

Επίσης, όπως μας προϊδεάζει το επίθετο «ἱκανὸν» στο τέλος της ενότητας, 

σύμφωνα με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, δεν έπρεπε να ορίζονται πολίτες 

τα παιδιά και όσοι νέοι δεν είχαν ακόμη εγγραφεί στα μητρώα των πολι-

τών, όσοι γέροντες δεν εκπλήρωναν πια τα πολιτικά τους δικαιώματα και 

τέλος, όσοι με δικαστική απόφαση είχαν χάσει τα δικαιώματα του πολίτη, 

καθώς και οι εξόριστοι.  

Β3. Σχ. βιβλίο σελ 165: «Η απάντηση… Ηθικών Νικομαχείων του» 

Β4.  βάθρο: ἀμφισβητοῦσιν, ἀμφισβητεῖται 

άφιξη: ἱκανὸν 

υπερηφάνεια: φανερὸν 

αδιευκρίνιστος: κρίσεως, κριτικῆς 

ευεξία: μετέχοντες, ὑπέχειν, μετέχειν 

προσδιορισμός: ὁρίζεται 

βολίδα: συμβόλων 

ταγός: τάξις 

έγκλημα: καλεῖν 

έπος: εἰπεῖν 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θουκυδίδου, Ἱστορίαι, Α, 72-73 

Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. Τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία 

πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο τῶν Ορ
όσ
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λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν 

ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, 

δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ' ἐν 

πλέονι σκεπτέον. Καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση 

εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν 

καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν 

αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. 

Προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ 

πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύοι. Οἱ δὲ ἐκέλευόν τε παριέναι, καὶ 

παρελθόντες οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε. 

παριτητέα < πάρειμι = παρουσιάζομαι, ανεβαίνω στο βήμα να μιλήσω. 

ἐγκαλῶ = κατηγορώ, καταγγέλλω 

Γ1.  Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.  

Γ2.  Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου: 

πρότερον: ο ίδιος τύπος στο θετικό βαθμό 

σφετέραν: η δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος στο β’ πρόσωπο 

ἐξήγησιν: η κλητική του ενικού 

ὧν: η αιτιατική του ουδετέρου στον ενικό 

πλῆθος: η δοτική πληθυντικού 

εἶπον: το β’ ενικό της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην αντίθετη 

φωνή 

ἔτυχε: το γ’ ενικό της ευκτικής μέλλοντα 

ᾔδεσαν: το απαρέμφατο ενεστώτα 

νομίζοντες: ο ίδιος τύπος στο μέλλοντα 

ἔφασαν: το β’ πληθυντικό της ευκτικής ενεστώτα 
Γ3.  Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου: 

παροῦσα, αὐτοῖς, ὧν, ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν, τοῖς Λακεδαιμονίοις. 
Γ4.α.  «ὅση εἴη δύναμιν»: Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τη δευτερεύουσα 
πρόταση. 
Γ4.β.  «ἀπολογησομένους»: Να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 
Γ.4.γ.  Να μεταφέρετε το χωρίο στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους 

«Καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ 
ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις 
ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν» με εξάρτηση από το «Οὗτος ἔλεγεν».  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Γ1.  Οι Κορίνθιοι λοιπόν είπαν τέτοια. Έτυχε όμως να είναι παρόντες στη Σπάρτη 
από νωρίτερα γι’ άλλο θέμα πρεσβευτές των Αθηναίων και μόλις έμαθαν για τις συ-
ζητήσεις, νόμισαν ότι έπρεπε να παραστούν στη συνέλευση των Λακεδαιμονίων όχι 
για να απολογηθούν για τις κατηγορίες, για τις οποίες οι πόλεις τους κατηγορούσαν, 
αλλά για να κάνουν σαφές γενικά για την κατάσταση ότι δεν έπρεπε να αποφασί-
σουν βιαστικά, αλλά έπρεπε να σκεφτούν πιο πολύ το ζήτημα. Ταυτόχρονα ήθελαν 
να τονίσουν πόσο μεγάλη ήταν στη δύναμη η δική τους πόλη και να υπενθυμίσουν 
στους μεγαλύτερους όσα ήξεραν και να διευκρινίσουν στους νεότερους αυτά που Ορ
όσ
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αγνοούσαν, επειδή πίστευαν ότι με τον λόγο τους θα τους κατηύθυναν αυτούς πε-
ρισσότερο προς την ειρήνη παρά προς τον πόλεμο. Αφού πήγαν λοιπόν στους Λακε-
δαιμονίους είπαν ότι επιθυμούσαν να μιλήσουν και οι ίδιοι αυτοπροσώπως στο λαό 
τους, αν δεν υπήρχε κάποιο εμπόδιο. Εκείνοι τους κάλεσαν να παρουσιαστούν στη 
συνέλευση και αφού ανέβηκαν στο βήμα, οι Αθηναίοι έλεγαν τα εξής. 
Γ2.  πρό 

ταῖς ὑμετέραις  
ἐξήγησι 
ὅ 
πλήθεσι(ν) 
εἰποῦ 
τεύξοιτο 
εἰδέναι  
νομιοῦντες 
φαίητε / φαῖτε 

Γ3. παροῦσα: κατηγορηματική μετοχή, γιατί εξαρτάται από το ρήμα «ἔτυχε», 
συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, «πρεσβεία» 
αὐτοῖς: δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου στο ρηματικό επίθετο 
«βουλευτέον εἴη» 
ὧν: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο 

«ἄπειροι» 
ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν: έναρθρο απαρέμφατο σε θέση εμπρόθετου επιρρηματι-
κού προσδιορισμού που δηλώνει σκοπό και λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης 
μέσω του επιρρήματος «μᾶλλον» στον πρώτο όρο σύγκρισης «πρός το 
ἡσυχάζειν» 
τοῖς Λακεδαιμονίοις: αντικείμενο στη μετοχή «προσελθόντες». 

Γ4.α. «ὅση εἴη δύναμιν»: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, 
μερικής άγνοιας. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «ὅση», εκφέρεται 
με ευκτική πλαγίου λόγου «εἴη», γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρό-
νου «ἐβούλοντο, δηλώνει υποκειμενική γνώμη στο παρελθόν, και λειτουργεί 
συντακτικά ως αντικείμενο στο απαρέμφατο «σημῆναι» από το οποίο εξαρ-
τάται.  

Γ4.β.  επιρρηματική τελική μετοχή: ἵνα ἀπολογήσαιντο (Ἀθηναῖοι) 
Γ4.γ. -Οὗτος ἔλεγεν ὅτι καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν βούλοιντο σημῆναι ὅση εἴη 

δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν 
εἰδείησαν/εἰδεῖεν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι εἴησαν/εἶεν. (ειδι-
κή πρόταση) 
-Οὗτος ἔλεγεν καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν βούλεσθαι σημῆναι ὅση εἴη δύ-
ναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν εἰδείησαν/εἰδεῖεν 
καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι εἴησαν/εἶεν. (ειδικό απαρέμφατο). 
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