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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχαία Προσανατολισμού 

26-3-2019 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀριστοτέλους Πολιτικὰ (ενότητες 11,12,15,18,20) 
Παρατηρήσεις 

Α1. Συνδυάζοντας τις ενότητες 11 και 15 να εντοπίσετε και να αποδώσετε τους 

ορισμούς της πόλης επισημαίνοντας τις διαφορές τους. 
Α2. Με βάση τα στοιχεία της ενότητας 12 να εξηγήσετε πώς ο Αριστοτέλης καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η πόλη ως κοινωνική οντότητα προήλθε εκ φύσεως. 

Α3. Αφού αιτιολογήσετε τη σύνδεση του ζητήματος της παιδείας με το περιεχό-

μενο των Πολιτικών, να εξηγήσετε στη συνέχεια με βάση το πρωτότυπο της 20ης 

αλλά και το μεταφρασμένο απόσπασμα της 18ης ενότητας, γιατί κατά τον φιλό-

σοφο κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση της παιδείας και η καθιέρωση του δη-

μόσιου χαρακτήρα της, ως στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με τα ποιοτικά γνωρί-

σματα κάθε μορφής πολιτικής διοίκησης- διακυβέρνησης και με το επίπεδο της 

κοινωνικής ζωής. 

Α4. Αξιοποιώντας το παράλληλο κείμενο που ακολουθεί αλλά και γενικότερες 

γνώσεις σας επί του θέματος, να εξηγήσετε ποια είναι η σύνδεση της ηθικής με 

την πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. 

[…] Τι είναι, όμως, «ηθική»; Ηθική είναι ένα σύνολο αρχών, κανόνων και αξιών 

που κατευθύνουν την πράξη. Μια πράξη είναι ηθική, όταν το υποκείμενο την 

πράττει χωρίς προκατάληψη, χωρίς υστεροβουλία, και χωρίς να λαμβάνει υπ’ 

όψιν τον κίνδυνο της κυρώσεως ή την προσδοκία της ανταμοιβής. Η αξία της η-

θικής έγκειται κυρίως στη συνειδητή επιλογή μιας ενέργειας με γνώμονα το 

πρέπον, το προσήκον, το ενδεδειγμένο, το δέον γενέσθαι. Ως μόνη αμοιβή της 

έχει την εσωτερική ικανοποίηση ότι με την πράξη αυτή ορθώνεται το καλό. Η 

ηθική είναι σχέση προς τον άλλο, σεβασμός των δικαιωμάτων, των αναγκών και 

των επιθυμιών του, που έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό 

σημαίνει ότι η ηθική δεν αρκείται μόνο στον προσδιορισμό του τι είναι καλό και 

σωστό, αλλά προϋποθέτει και την υλοποίησή του. Χωρίς την πρακτική εφαρμογή 

η αξία του καλού μένει, απλώς, στο χώρο της προθέσεως. 

Η «πολιτική», από την άλλη, είναι μια από τις γνωστές λέξεις που μαζί με τη φιλοσοφία 

και τη δημοκρατία κληροδότησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στην ιστορία των ιδεών. 

Η λέξη κατάγεται από τον «πολίτη» και ο πολίτης από την «πόλη». Την αρχαία πόλη δε

ν την έκαναν τα κτήρια και οι δρόμοι, αλλά η οργανωμένη κοινωνική ζωή των κατοίκων

, με την πολιτική, οικονομική και θρησκευτική συνεργασία των μελών της. Πολιτική είνα
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ι η τέχνη του άρχειν αλλά και του άρχεσθαι, η τέχνη του τρόπου με τον οποίο οφείλει ν

α μετέχει κανείς αποτελεσματικά στα κοινά, στο δημόσιο βίο της χώρας του, είτε ως άρ

χων είτε ως αρχόμενος, αφού οι ευθύνες όπως και τα έργα μοιράζονται τόσο στους διο

ικούντες όσο και στους διοικούμενους. 

Για την ανάπτυξη της πολιτικής θεωρίας έπρεπε να υπάρχει πολιτική πράξη, έντονο εν

διαφέρον και ενεργητική συμμετοχή των μελών της κοινότητας στη συλλογική ζωή. Και 

αυτή μόνο στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, που είχαν ελεύθερο πολιτικό βίο. Η χρυσή βά

ση σ’ όλες τι μεγάλες στιγμές της πολιτικής θεωρίας και πράξης των Αρχαίων ήταν πώ

ς ο πολίτης και η πόλη θα προοδεύσουν φτάνοντας στην «ευδαιμονία» και στην «αρετ

ή» (Λυκούργος κατά Πλούταρχο), και πώς ο ένας δια του άλλου θα γίνει «δίκαιος», τέλε

ιος (Πλάτων). Ο Πλάτων έπλασε τους ακέραιους ηθικά πολιτικούς ηγέτες, κυρίως ως φ

ύλακες της πόλης και του δηµοσίου συµφέροντος. Οι ηγέτες αυτοί υπήρξαν οι ιδανικοί 

πολιτικοί της κοινωνικής ουτοπίας του Πλάτωνα. Αλλά και ο Αριστοτέλης, στα Πολιτικά, 

υποστηρίζει ότι υπάρχει απόλυτη συνάφεια ηθικής και πολιτικής, καθώς η πόλη είναι π

ροϋπόθεση δημιουργίας ηθικών ανθρώπων. Η πόλη δεν έχει στόχο μόνο την επιβίωσ

η των ανθρώπων, αλλά την οργανωμένη και τελεολογικά προσανατολισμένη συνύπαρ

ξη που εξασφαλίζει το ευ ζην. Το απόφθεγμα του Αριστοτέλη «ο άνθρωπος είναι από τ

η φύση του πολιτικό ζώο», έχει και την ηθική του διάσταση. Η ηθική τελείωση του ανθρ

ώπου πραγματώνεται μέσα σε μια πολιτική κοινότητα, ενώ και η τελειότητα της πολιτικ

ής οργάνωσης έχει άμεση συνάφεια με την ηθική ποιότητα των πολιτών[…]  

Α5.α. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις σωστές ή λανθασμένες: 

1. Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία κατά τη διάρκεια που ο Πλάτωνας απου

σίαζε στη Σικελία για το τρίτο ταξίδι του. 

2. Ο Εύδοξος από την Κνίδο ασχολούνταν με τη γεωγραφία και κατά τη διάρκεια τ

ης απουσίας του Πλάτωνα είχε αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής του. 

3. Είκοσι χρόνια έμεινε ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία και ασχολήθηκε με την επισ

τημονική έρευνα και τη διδασκαλία. 

4. Η διδασκαλία του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και οι ιδέες του τον έφεραν συχνά 

αντιμέτωπο με τους συναδέλφους του στην Ακαδημία, τον Ηράκλειτο, τον Σπεύσιππο, 

τον Ξενοκράτη. 

5. Ο φιλόσοφος κατά τη δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα συγγράφει τα Ἠθικὰ 

Νικομάχεια. 

β. Να συμπληρώσετε τα κενά των αποσπασμάτων εισαγωγής με τις λέξεις που 

λείπουν: 

Ο πατέρας του λεγόταν ……………….. και ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά 

της Μακεδονίας……………….. Μικρός ακόμη θα είχε επομένως ο Αριστοτέλης 
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την ευκαιρία να γνωρίσει κοντά στον πατέρα του έναν περίεργο και ενδιαφέρο-

ντα κόσμο: τον κόσμο της ιατρικής.  
Να ήταν άραγε η απουσία του Πλάτωνα από την Αθήνα τον καιρό που έφτασε εκεί νεαρός 
σπουδαστής ο Αριστοτέλης ένα γεγονός με αποφασιστική σημασία για τη διαμόρφωση της 
…………………… του Σταγειρίτη; Δεν δυσκολεύεται κανείς να απαντήσει ………………… στο ερώ-
τημα αυτό. 
Πώς να συμπεριφερόταν διαφορετικά ένας άνθρωπος που πίστευε ακράδαντα πως του α-
ληθινού φιλοσόφου γνώρισμα είναι να έχει το κουράγιο ακόμη «καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν ἐπὶ 
σωτηρίᾳ τῆς ἀληθείας», να θυσιάζει δηλαδή ακόμη και τις πιο ……………………, αν είναι να 
σωθεί η αλήθεια; 

Α6.α. πᾶσαν, ὑπολαμβάνουσι, οἰκούντων, τάξις, πλῆθος, : Να γράψετε μια 

ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) για κάθε λέξη του αρχαίου κειμένου που σας 

δόθηκε.     

β. Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις ομόρριζες της νέας ελληνικής που θα 

δημιουργήσετε από τις ακόλουθες του αρχαίου κειμένου:     συνεστηκυῖαν, πε-

ριέχουσα, ζητητέος, ἀμφισβητεῖται, διῃρημένων. 
Ο …………………… του τμήματος πωλήσεων επαίνεσε τους εργαζομένους για την αποδοτική 
δουλειά τους. 

Η …………………… νερού στο ανθρώπινο σώμα διαφοροποιείται ανάλογα με την 

ηλικία. 

Ο τρόπος με τον οποίο μιλά χαρακτηρίζεται πάντα …………………… και στερεί-

ται ειλικρίνειας και απλότητας. 

Τα τεκμήρια που προσκόμισε κρίθηκαν ……………………. και δεν αναίρεσαν την 

κατηγορία εις βάρος του. 
Οι πρόσθετες δραστηριότητες της διδακτικής ενότητας είναι …………………… και αφήνεται 
στην κρίση του μαθητή η ολοκλήρωσή τους.            

Ενδεικτικές Απαντήσεις 
Α1. Στο πλαίσιο της πολιτικής φιλοσοφίας του ο Αριστοτέλης διερευνώντας τη γένεση και 
εξέλιξη της πολιτικής κοινωνίας παραθέτει την παραγωγική συλλογιστική του πορεία, μέσα 
από την οποία διατυπώνει τον ορισμό της πόλεως, αξιοποιώντας μάλιστα την κοινή εμπει-
ρική παρατήρηση-χαρακτηριστικό το ρήμα «ὁρῶμεν» σε α’ πληθυντικό πρόσωπο- και την 
εμπειρική-θετική προσέγγιση του ως προς τη φιλοσοφία. Η συλλογιστική του πορεία έχει 
ως εξής: 
«πᾶσαν πόλιν οὖσαν κοινωνίαν τινὰ». Ο κοινός νους διαπιστώνει από την καθημερινή ε-
μπειρία του ότι κάθε σύνολο οργανωμένο που διαθέτει αυτονομία, αυτάρκεια, ελευθερία 
και σύνταγμα (=πᾶσαν πόλιν) είναι οπωσδήποτε κάποια συγκεκριμένη μορφή συνύπαρ-
ξης. (1η Προκείμενη) 

«καὶ πᾶσαν κοινωνίαν συνεστηκυῖαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν» . Επίσης διαπιστώ

νει ότι κάθε μορφή συμβιωτικής κοινότητας οφείλει την ύπαρξή της σε αυτό για χάρη το

υ οποίου υπάρχει, καθώς, όπως βεβαιώνει στα Ηθικά Νικομάχεια ο φιλόσοφος, κά-

θε τέχνη και κάθε μεθοδική έρευνα, όπως και κάθε πράξη και κάθε έλλογη από-

φαση, κατευθύνεται προς κάποιο αγαθό. (2η Προκείμενη) 

Συμπέρασμα: «δῆλόν(ἐστι) ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται». Γίνεται 

λοιπόν, φανερό από τις προηγούμενες προκείμενες ότι κάθε επιμέρους ομαδοποίηση 

έχει ως σκοπό κάποιο συγκεκριμένο για την ίδια αγαθό, την πραγμάτωση δηλαδή εκείν

ης της επιδίωξης που κρίνει ως αγαθό για αυτή. Με αυτό το σκεπτικό τα κοινωνικά υπο
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σύνολα οφείλουν την ύπαρξή τους και τη συνοχή τους στο «ειδικό αγαθό» που επιδιώκ

ουν. Το δεύτερο μέρος του συμπεράσματος ότι στο πιο σπουδαίο αγαθό αποβλέ-

πει η πιο σπουδαία συμβιωτική κοινότητα, συνάγεται, αφού ο Αριστοτέλης προ-

σθέσει τρίτη προκείμενη στον συλλογισμό του «μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου 

πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας». Αναλυτικά ο ο-

ρισμός της πόλης στη 11η  ενότητα έχει ως εξής: 

Η οριστέα έννοια «πόλις», λοιπόν, είναι μια μορφή ανώτερης κοινωνικής συνύ-

παρξης. Ο όρος «κοινωνία» προέρχεται από τη λέξη «κοινωνός» και είναι ομόρρι-

ζος με το ρήμα «κοινωνῶ» που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει μοιράζομαι ή κά-

νω κάτι μαζί με άλλους. Η «πασῶν κυριωτάτη», που εμπεριέχει όλες τις άλλες 

(«πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας»), και αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά 

(«τοῦ κυριωτάτου πάντων») είναι δε «ἡ κοινωνία ἡ πολιτική». Στον ορισμό αυτό 

μπορούμε να διακρίνουμε το προσεχές γένος (genus proximum) της έννοιας «πό-

λις» και την ειδοποιό διαφορά της (specifica differentia). Συγκεκριμένα, το προσε-

χές της γένος, δηλαδή η ευρύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται η έννοια, 

είναι ο όρος «κοινωνία» («κοινωνίαν τινὰ οὖσαν»), ενώ η ειδοποιός διαφορά της, 

δηλαδή το ιδιαίτερο εκείνο γνώρισμα που διαφοροποιεί την έννοια του γένους 

από τις όμοιές της έννοιες, ώστε να προκύψει η οριστέα, είναι το αγαθό στο ο-

ποίο αποβλέπει. Ειδικότερα, το αγαθό στο οποίο αποβλέπει, που είναι η ευδαι-

μονία των πολιτών, υπερβαίνει τους επιμέρους σκοπούς των μορίων 

(=υποσυνόλων) της πολιτικής κοινωνίας, γι’ αυτό είναι το ανώτερο από όλα τα 

αγαθά των άλλων κοινωνιών και μ’ αυτό η «πόλις» επιδιώκει το συμφέρον του 

συνόλου των πολιτών «ἅπαντα τὸν βίον».   

Παράλληλα, ο ορισμός αυτός συμπληρώνεται στη συνέχεια του λόγου του και 

ιδιαίτερα στη 15η ενότητα, όπου ο πολίτης είναι μέρος της πόλης («Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις 

… πλῆθός ἐστιν»): η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων 

(«τῶν συγκειμένων»), είναι δηλαδή ένα όλον («τι τῶν ὅλων») που αποτελείται 

από μέρη («ἐκ πολλῶν μορίων»), τους πολίτες. Η ταυτότητα της πόλης συνθέτει: 

Στοιχεία φυσικά (τόπος και άνθρωποι) και στοιχεία πολιτικά (συνταγματική τά-

ξη και πολιτειακή οργάνωση). Η σύνθεση των στοιχείων είναι οργανική και από 

αυτήν την άποψη η πόλη είναι ένα «όλον», δηλαδή ένα οργανικό σύνολο που έ-

χει Μορφή (παράγοντας οργανικής ενότητας των μερών) και Τέλος (καθορισμέ-

νο σκοπό). Επομένως, για να κατανοήσουμε το όλον, δηλαδή την πόλη, πρέπει 

πρώτα να κατανοήσουμε το μέρος, δηλαδή τον πολίτη και τα χαρακτηριστικά 

του, αφού ο ρόλος του στην πολιτική τάξη είναι καθοριστικός. Έτσι, η διαφορο-

ποίηση από τον αρχικό ορισμό της 11ης ενότητας έγκειται στο γεγονός ότι ο Αρι-

στοτέλης ακολουθεί την αναλυτική μέθοδο. Αναλύει δηλαδή, μια γενική, σύν-

θετη έννοια –στην προκείμενη περίπτωση την έννοια «πόλη»– στα συστατικά 

της, τα επιμέρους στοιχεία της, τον πολίτη, και εντοπίζει, προσδιορίζει τα χαρα-

κτηριστικά τους. Αντίθετα, στις ενότητες 11-14, στην προσπάθειά του να εξηγή-

σει πώς γεννήθηκε η πόλη, ακολούθησε τη γενετική μέθοδο. 
Α2. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, υπάρχουν τρία είδη κοινωνικών οντοτή-
των ή διαφορετικά, ομάδων συνύπαρξης των ανθρώπων: η οικογένεια («ὁ οἶκος, ἡ οἰκία»), 
το χωριό («ἡ κώμη») και η πόλη-κράτος («ἡ πόλις»). Οι κοινωνικές αυτές οντότητες δη-
μιουργήθηκαν «φύσει», καθώς ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση να μην μπο-
ρεί να υπάρξει μόνος του.  
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Πρώτη μορφή κοινωνικής συμβίωσης αποτελούσε η οικογένεια («ὁ οἶκος, ἡ οἰκία»), η ο-
ποία ήταν το αποτέλεσμα της φυσικής αναγκαιότητας, του φυσικού «συνδυασμού» του 
άρρενος και του θήλεος. Σκοπός της ήταν η ικανοποίηση των καθημερινών βιοτικών ανα-
γκών του ανθρώπου (ένστικτο αυτοσυντήρησης) και η διαιώνιση του είδους (ένστικτο ανα-
παραγωγής). Δεύτερη στη σειρά ερχόταν το χωριό («ἡ κώμη»), η κοινωνία που σχηματίστη-
κε με φυσική εξέλιξη από «πλείονας οἰκίας», από πολλές δηλαδή οικογένειες. Αποτελεί την 
ανάπτυξη της οικογένειας και όχι κάτι διαφορετικό από αυτή. Σκοπός της ήταν η ικανοποί-
ηση αναγκών ανώτερων από τις καθημερινές. Τέτοιες ήταν η ανάγκη για την προστασία 
από κινδύνους ή επιθέσεις, αλλά και οι υψηλότερες, πνευματικότερες ανάγκες του, όπως 
για παράδειγμα η ανάγκη για λατρεία του θείου ή για απόδοση δικαιοσύνης. Η τρίτη μορφή 
κοινωνικής συμβίωσης ήταν η πόλη («ἡ πόλις»), η οποία αποτελούσε υψηλότερο και ανώ-
τερο τύπο κοινωνίας, γιατί σχηματίστηκε από τη συνένωση περισσότερων χωριών, συνεπώς 
και οικογενειών. Ήταν δηλαδή φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη αυτών των πρώτων μορφών 
κοινωνίας, το «τέλος» αυτών, η ολοκληρωμένη, τέλεια κοινωνία, η οποία ικανοποιούσε τις 
ηθικές ανάγκες του ανθρώπου. Σκοπός της ήταν όχι μόνο το «ζῆν», η επιβίωση, που και η 
«κώμη» επεδίωκε και εξασφάλιζε, αλλά το «εὖ ζῆν», δηλαδή η ευδαιμονία, και το υπέρτατο 
αγαθό της αυτάρκειας. Χρονική προτεραιότητα στον σχηματισμό αυτών των κοινωνιών έχει 
η οικογένεια και στη μακραίωνη εξέλιξή τους η πόλη έρχεται τελευταία χρονικά, αλλά αξιο-
λογικά, όπως θα τονίσει ο φιλόσοφος, έχει προτεραιότητα απέναντι στις άλλες. Οι τρεις 
συλλογισμοί του, με τους οποίους αποδεικνύει ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως είναι: 
1οςσυλλογισμός 
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. 
2οςσυλλογισμός   
1η προκείμενη: η φύση ενός πράγματος είναι η ολοκλήρωσή του  
2η προκείμενη: η πόλη είναι ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων (της οικογέ-
νειας και του χωριού)  
Συμπέρασμα: άρα, η πόλη υπάρχει εκ φύσεως. 

3οςσυλλογισμός   

1η προκείμενη: κάθε ον από τη φύση του υπηρετεί έναν στόχο που είναι κάτι το 

άριστο  

2η προκείμενη: στόχος της πόλης είναι η αυτάρκεια, που είναι κάτι το έξοχο  

Συμπέρασμα: άρα, η πόλη υπάρχει εκ φύσεως 

Α3. Το έργο «Πολιτικά» του Αριστοτέλη έχει περιεχόμενο πολιτικής θεωρίας και 

ο συσχετισμός του με το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι αναπόφευκτος. Για το φι-

λόσοφο η παιδεία είναι πολιτικό θέμα και θα πρέπει να μεριμνά η πολιτεία γι’ 

αυτό με τρόπο σαφή και ουσιαστικό. 

Η παιδεία είναι η μορφοποιητική δύναμη που καθορίζει την ποιότητα και το επί-

πεδο των ανθρώπων και πολιτών μιας κοινωνίας, άρα και την πολιτεία ως σύνο-

λο. Άλλωστε, οι πολίτες είναι εκείνοι που με τη δράση, τις επιλογές, τη γνώση 

αλλά και την αρετή που διαθέτουν επηρεάζουν τη λειτουργία του πολιτεύματος 

και την υπηρέτηση ή όχι των ιδανικών που η πόλη αναγνωρίζει. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα και ο χαρακτήρας της παιδείας στην εποχή του Αριστοτέλη δημιουρ-

γούν αντιγνωμία, λόγω του ότι αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής  μέριμνας και 

επιλογής, κάτι που δεν εξυπηρετεί το αίτημα για κοινωνική και πολιτική ισότητα 

των πολιτών, καθώς και τον επιδιωκόμενο σκοπό της ευδαιμονίας του συνόλου. 

Ο Αριστοτέλης επισημαίνει αρχικά την αναγκαιότητα της νομικής κατοχύρωσης 
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της παιδείας (που φαίνεται  να στηρίζεται σε έναν ιδανικό συνδυασμό ηθοπλα-

στικού, γνωσιοκεντρικού και ωφελιμιστικού χαρακτήρα) και την εξασφάλιση της 

παροχής της σε όλους τους πολίτες ως μορίων του «όλου» της πόλης. Εφόσον 

παρέχεται κοινό περιεχόμενο μόρφωσης και διαπλάθεται ολοκληρωμένα ο νέος 

ως πολίτης (με βάση τις αρχές της μεσότητας, του ανθρωπίνως εφικτού και του 

πρέποντος) λαμβάνοντας μόρφωση ταιριαστή με το πολίτευμα της πόλης του, 

είναι δυνατόν να καταστεί ευδαίμων η κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας και μό-

νο πραγματώνεται ο άνθρωπος ως φύσει πολιτική οντότητα. 

Ως προς τη 18η ενότητα, πρόθεση του Αριστοτέλη χρησιμοποιώντας την επαγω-

γική μέθοδο είναι, να δημιουργήσει μία αναλογία μεταξύ αισθητικής και πολιτι-

κής θεωρίας, ώστε να παρουσιάσει με μεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια τα δύ-

σκολα πολιτικά θέματα που πραγματεύεται με την παράθεση εμπειρικών παρα-

δειγμάτων αλλά και παραδειγμάτων από το χώρο της τέχνης. Έτσι, εξετάζει τη 

διακυβέρνηση από το πλήθος και τη διακυβέρνηση από τους άριστους αναδει-

κνύοντας τα πλεονεκτήματα κάθε μορφής διοίκησης της πόλης. Ο ίδιος δεν το-

ποθετείται άμεσα ως προς την προσωπική του επιλογή, ωστόσο είναι σαφές ότι 

στο ευρύτερο πολιτικό έργο του αναγνωρίζει ως καταλυτικό τον παράγοντα της 

παιδείας, διότι μέσω αυτής μπορούν να περιοριστούν αρνητικά και εκφυλιστικά 

φαινόμενα στην πολιτική κοινωνία τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ 

αρχόντων και αρχομένων ανεξαρτήτως της μορφής διακυβέρνησης. Η παιδεία 

λοιπόν που προτείνει ο Αριστοτέλης, θα καταστήσει ικανό τον πολίτη της κοινω-

νίας να ανταποκρίνεται με τη γνώση, την ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης και 

τον απαραίτητο κώδικα ηθικών αξιών στις απαιτήσεις του ρόλου του, τόσο σε 

επίπεδο ιδιωτικών επιλογών όσο και σε επίπεδο δημόσιων αποφάσεων. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο θα σέβεται τις αρχές της πόλης, τους γραπτούς και άγραφους κανόνες 

που ρυθμίζουν τη λειτουργία της αλλά και θα υπηρετεί το πολίτευμα εκείνο που 

μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδο της και την ευδαιμονία του συνόλου, προστα-

τεύοντάς την ο ίδιος από οποιαδήποτε αρνητική πολιτική σκοπιμότητα.  

Α4. Η κοινωνική διάσταση της ηθικής αρετής είναι στοιχείο που επισημαίνεται 

σταθερά στη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη. Δεν αποτελεί γνώρισμα με α-

ντίκτυπο στο άτομο και μόνο, αλλά έχει προεκτάσεις κοινωνικές και πολιτικές, 

αφού αναπόφευκτα καθορίζει το επίπεδο συμπεριφοράς ενός πολίτη, την ποιό-

τητα της αλληλεπίδρασης του με τους συνανθρώπους του, τις πολιτικές του επι-

λογές και την ορθή διαχείριση τόσο των ιδιωτικών υποθέσεων όσο και των υπο-

θέσεων της πόλης. Η ηθική αποτελεί ένα σύνολο αρχών, κανόνων και αξιών που 

κατευθύνουν την ανθρώπινη πράξη, η οποία ισοδυναμεί με την εφαρμογή μιας 

θετικής προθέσεως, με τρόπο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις, υστεροβουλία 

και ατομικισμό, με γνώμονα το πρέπον, το προσήκον, το ενδεδειγμένο, το δέον 

γενέσθαι. Η σχέση της ηθικής με την πολιτική, επομένως, έγκειται στο γεγονός 

ότι η ύπαρξη της πρώτης λειτουργεί ως προϋπόθεση των ποιοτικών γνωρισμά-

των της δεύτερης είτε με τη μορφή του «ἄρχειν» είτε του «ἄρχεσθαι», αφού οι ευ-

θύνες, όπως και τα έργα, μοιράζονται τόσο στους διοικούντες όσο και στους διοι-

κούμενους. Η τελεολογική αντίληψη που χαρακτηρίζει, επίσης, την αριστοτελική 

φιλοσοφία, αναδεικνύει την ηθική ως το μέσο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος ο-

λοκληρώνεται ως οντότητα με την προοπτική να υπηρετήσει ικανά τον προορι-

σμό του ως «φύσει πολιτικόν ζῷον» δημιουργώντας πολιτικές κοινωνίες με ε-

λεύθερο πολιτικό βίο, συλλογικό πνεύμα, δικαιοσύνη και ηθικά ακέραιους πολι-
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τικούς ηγέτες. Η πόλη, λοιπόν, δεν έχει στόχο μόνο την επιβίωση των ανθρώ-

πων, αλλά την οργανωμένη και τελεολογικά προσανατολισμένη συνύπαρξη που 

εξασφαλίζει το «εὖ ζῆν» και την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Χαρακτηριστικό 

είναι το χωρίο από την εισαγωγή των Πολιτικών:   
«Για ποιον, στην πραγματικότητα, λόγο χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε τι θα πει ανδρεία 
ή σωφροσύνη, δικαιοσύνη ή φρόνηση; Η απάντηση του Αριστοτέλη ….Καταλαβαίνουμε έτσι 
ότι η ηθική φιλοσοφία είναι στην πραγματικότητα μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας.» (σχο-
λικό εγχειρίδιο σελ 164) 
Α5.α. 1 Λ, 2 Λ, 3 Σ, 4 Λ, 5 Σ 
β. Νικόμαχος, Αμύντα του Γ’, προσωπικότητας, καταφατικά, προσωπικές απόψεις. 
Α6.α. παντοδύναμος, λήψη, εποικοδομητικός, τακτική, πολυπληθής. 
β. προϊστάμενος, περιεκτικότητα, εξεζητημένος, αβάσιμα, προαιρετικές. 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 

Κείμενο:  

Ο Θεοκρίνης, διαχειριστής των δημόσιων πραγμάτων, είχε καταγγείλει έναν 

πλοιοκτήτη και έμπορο, γιατί παραβίασε τον νόμο που απαγόρευε τη μεταφορά 

σίτου σε άλλο μέρος, αλλά δεν επέμεινε στην καταγγελία. Κάποιος Επιχάρης, 

του οποίου τον πατέρα είχε καταδικάσει σε πρόστιμο δέκα ταλάντων ο Θεοκρί-

νης, οδήγησε στα δικαστήρια τον δημόσιο λειτουργό ζητώντας να εφαρμοστούν 

τα προβλεπόμενα από τους νόμους για εκείνους που παραιτούνταν από την κα-

ταγγελία που είχαν κάνει σε βάρος κάποιου.  

[27] Οὐ γὰρ δὴ διὰ τὸν τρόπον γε τὸν τοῦ φεύγοντος καὶ τὸν βίον ψευδεῖς 

ὑπολήψεσθε τὰς μαρτυρίας τὰς ἀνεγνωσμένας εἶναι. Πολὺ γὰρ ἐκ τοῦ τρόπου 

σαφέστερον ἐπιδείκνυται Θεοκρίνης τοιοῦτος ὢν ἢ διὰ τῶν εἰρημένων. Τί γὰρ οὐ 

πεποίηκεν οὗτος ὧν ἂν πονηρὸς καὶ συκοφάντης ἄνθρωπος ποιήσειεν; Οὐ διὰ 

μὲν τὴν τούτου πονηρίαν ἁδελφὸς αὐτοῦ θεσμοθετῶν καὶ τούτῳ χρώμενος συμ-

βούλῳ τοιοῦτος ἔδοξε παρ' ὑμῖν ἄνθρωπος εἶναι, ὥστε οὐ μόνον αὐτὸς ἀπεχειρο-

τονήθη τῶν ἐπιχειροτονιῶν οὐσῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἅπασαν ἐποίησεν; Καὶ εἰ 

μὴ δεομένων αὐτῶν καὶ ἱκετευόντων, καὶ λεγόντων ὡς οὐκέτι πρόσεισιν Θεο-

κρίνης πρὸς τὴν ἀρχήν, ἐπείσθηθ' ὑμεῖς καὶ πάλιν ἀπέδοτε τοὺς στεφάνους 

αὐτοῖς, πάντων ἂν αἴσχιστα οἱ συνάρχοντες ἐπεπόνθεσαν; [28] Καὶ τούτων οὐδέν 

με δεῖ μάρτυρας ὑμῖν παρασχέσθαι· πάντες γὰρ ἴστε τοὺς ἐπὶ Λυκίσκου ἄρχοντος 

θεσμοθέτας ἀποχειροτονηθέντας ἐν τῷ δήμῳ διὰ τοῦτον. Ὧν ἀναμι-

μνῃσκομένους ὑμᾶς χρὴ τὸν αὐτὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι τοῦτον καὶ πρότερον καὶ 

νῦν. Οὐ πολλῷ τοίνυν χρόνῳ ὕστερον τῆς ἀποχειροτονίας, τελευτήσαντος αὐτῷ 

τοῦ ἀδελφοῦ βιαίῳ θανάτῳ, τοιοῦτος ἐγένετο περὶ αὐτὸν οὗτος, ὥστε ζητήσας 

τοὺς δράσαντας καὶ πυθόμενος οἵτινες ἦσαν, ἀργύριον λαβὼν ἀπηλλάγη.  

Δημοσθένους, Κατά Θεοκρίνου, 27-28 

Παρατηρήσεις 

Γ1. Να μεταφραστεί το παρακάτω απόσπασμα: «Οὐ γάρ δή διά τόν τρόπον… 

ἐποίησεν;».  

Γ2. Για ποιους λόγους ο Θεοκρίνης θεωρείται ανέντιμος άνθρωπος από τον κα-

τήγορο;  

Γ3.  α) «Πολὺ γὰρ ἐκ τοῦ τρόπου σαφέστερον ἐπιδείκνυται Θεοκρίνης τοιοῦτος 

ὢν ἢ διὰ τῶν εἰρημένων. Τί γὰρ οὐ πεποίηκεν οὗτος ὧν ἂν πονηρὸς καὶ συ-

κοφάντης ἄνθρωπος ποιήσειεν;»: να βρεθούν οι αντωνυμίες του χωρίου και 

να τραπούν στην αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους. 
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β) ψευδεῖς, σαφέστερον, αἴσχιστα: να γραφούν τα παραθετικά των επιθέ-

των ή επιρρημάτων στον αντίστοιχο τύπο.  

γ) «Καὶ εἰ μὴ δεομένων αὐτῶν καὶ ἱκετευόντων, καὶ λεγόντων ὡς οὐκέτι 

πρόσεισιν Θεοκρίνης πρὸς τὴν ἀρχήν, ἐπείσθηθ' ὑμεῖς καὶ πάλιν ἀπέδοτε 

τοὺς στεφάνους αὐτοῖς, πάντων ἂν αἴσχιστα οἱ συνάρχοντες ἐπεπόνθεσαν; 

Καὶ τούτων οὐδέν με δεῖ μάρτυρας ὑμῖν παρασχέσθαι· πάντες γὰρ ἴστε τοὺς 

ἐπὶ Λυκίσκου ἄρχοντος θεσμοθέτας ἀποχειροτονηθέντας ἐν τῷ δήμῳ διὰ 

τοῦτον»: να βρείτε 5 κοινά ουσιαστικά στο παραπάνω χωρίο και να τα με-

ταφέρετε στην κλητική ενικού.  

δ) Στην §28 να βρείτε 4 ρήματα σε αόριστο β΄ και να τα μεταφέρετε στο β΄ 

ενικό της προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής.  

ε) Στο χωρίο «Οὐ διὰ μὲν τὴν τούτου πονηρίαν ἁδελφὸς αὐτοῦ θεσμοθετῶν 

καὶ τούτῳ χρώμενος συμβούλῳ τοιοῦτος ἔδοξε παρ' ὑμῖν ἄνθρωπος εἶναι, 

ὥστε οὐ μόνον αὐτὸς ἀπεχειροτονήθη τῶν ἐπιχειροτονιῶν οὐσῶν, ἀλλὰ καὶ 

τὴν ἀρχὴν ἅπασαν ἐποίησεν;» να γράψετε δύο συνηρημένα ρήματα και να 

τα μεταφέρετε στο γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού στην ίδια φωνή.       

στ) «ὡς οὐκέτι πρόσεισιν Θεοκρίνης πρὸς τὴν ἀρχήν, ἐπείσθηθ' ὑμεῖς καὶ 

πάλιν ἀπέδοτε τοὺς στεφάνους αὐτοῖς»: να μεταφέρετε όσα ρήματα του 

χωρίου βρίσκονται σε αόριστο στο απαρέμφατο ίδιου χρόνου και φωνής.  

Γ4.  α) ἢ διὰ τῶν εἰρημένων: να αναγνωρίσετε πλήρως τον συντακτικό ρόλο 

της φράσης και να αιτιολογήσετε την εκφορά του.  

β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κει-

μένου.  

γ) «ὧν ἂν πονηρὸς καὶ συκοφάντης ἄνθρωπος ποιήσειεν»: να βρείτε τον 

συντακτικό ρόλο της δευτερεύουσας πρότασης.  

δ) Να αναλύσετε τις μετοχές: τάς ἀνεγνωσμένας, οὐσῶν.  

ε) «ἴστε τοὺς ἐπὶ Λυκίσκου ἄρχοντος θεσμοθέτας ἀποχειροτονηθέντας ἐν 

τῷ δήμῳ διὰ τοῦτον»: να αναγνωριστεί η μορφή του πλαγίου λόγου που 

υπάρχει στην προηγούμενη πρόταση και να αντικατασταθεί από ισοδύ-

ναμη έκφραση.  

Απαντήσεις  

Γ1. Λοιπόν, μη νομίσετε ότι οι μαρτυρίες που έχουν αναγνωσθεί είναι ψευδείς 

εξαιτίας του χαρακτήρα του κατηγορουμένου και της διαγωγής του. Γιατί με πο-

λύ μεγαλύτερη σαφήνεια αποδεικνύεται ότι ο Θεοκρίνης είναι τέτοιος από τη 

συμπεριφορά του παρά με όσα έχουν ειπωθεί (από μένα). Γιατί τι από εκείνα που 

θα μπορούσε να πράξει ένας άνθρωπος κακός και συκοφάντης δεν έχει πράξει 

αυτός; Εξαιτίας της ανεντιμότητάς του ο αδερφός του, όταν ήταν νομοθέτης και 

είχε αυτόν ως σύμβουλο, δεν έδωσε σε σας την εντύπωση ότι ήταν τέτοιος άν-

θρωπος, ώστε όχι μόνο αυτός αποδοκιμάστηκε όταν γίνονταν ψηφοφορίες με 

ανάταση των χεριών, αλλά και έκανε την αρχή της γενικής αποδοκιμασίας;  

Γ2. Ο Θεοκρίνης θεωρείται ανέντιμος, γιατί:  

 Αποδοκιμάστηκε, όταν έγιναν οι ψηφοφορίες με ανάταση των χεριών.  

 Συντέλεσε, ώστε να αποδοκιμαστούν όλοι οι συνάρχοντές του.   

 Οι θεσμοθέτες, την περίοδο που ήταν άρχοντας ο Λυκίσκος καθαιρέθη-

καν εξαιτίας του.  

Γ3.  α)  τοιοῦτος= τοιαῦτα  

τί= τίνα   



9  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

οὗτος= ταῦτα  

ὧν= ἅ  

β)  ψευδεῖς, ψευδεστέρας, ψευδεστάτας    

σαφῶς, σαφέστερον, σαφέστατα 

αἰσχρά, αἰσχίονα/ αἰσχίω, αἴσχιστα  

γ)  τήν ἀρχήν= ὦ ἀρχή    

τούς στεφάνους= ὦ στέφανε    

μάρτυρας= ὦ μάρτυς 

θεσμοθέτας= ὦ θεσμοθέτα τῷ δήμῳ= ὦ δῆμε 

δ)  παρασχέσθαι= παράσχου   

ἐγένετο= γενοῦ   

πυθόμενος= πυθοῦ  

λαβών= λαβέ   

ε)  χρώμενος= ἐχρῆτο   

ἐποίησεν= ἐποίει  

στ)  ἐπείσθητε= πεισθῆναι   

ἀπέδοτε= ἀποδοῦναι 

Γ4.  α) ἤ διά τῶν εἰρημένων= πρόκειται για β΄ όρο σύγκρισης που εξαρτάται 

από το επίρρημα σαφέστερον. Εκφέρεται με το συγκριτικό ἤ + ομοιότρο-

πα προς τον α΄ όρο σύγκρισης. Ο α΄ όρος σύγκρισης ἐκ τοῦ τρόπου εκφέ-

ρεται εμπρόθετα∙ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εμπρόθετα, εκφέρεται και ο 

β΄ όρος σύγκρισης.  

β)  ψευδεῖς= κατηγορούμενο στο τάς μαρτυρίας μέσω του συνδετικού 

εἶναι  

τῶν ἐπιχειροτονιῶν= υποκείμενο στη μετοχή οὐσῶν 

πάντες= ονοματικός ομοιόπτωτος, κατηγορηματικός προσδιορι-

σμός στο ενν. ὑμεῖς.  

γ)  Πρόκειται για δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση που 

λειτουργεί ως γενική διαιρετική στην ερωτηματική αντωνυμία τί 

της προηγούμενης πρότασης.  

δ)  τάς ἀνεγνωσμένας= επιθετική μετοχή, αναλύεται σε δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση ως εξής: τάς μαρτυρίας ταύτας, αἵ ἀνεγνω-

σμέναι εἰσί. 

οὐσῶν= χρονική μετοχή, γενική απόλυτη, δηλώνει το σύγχρονο και 

αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση ως εξής: ὅτε αἱ ἐπι-

χειροτονίαι ἦσαν.  

ε)  Στο χωρίο η μορφή του πλαγίου λόγου που έχουμε εκφέρεται με 

την κατηγορηματική μετοχή ἀποχειροτονηθέντας. Εξαρτάται από 

το γνωστικό ρήμα ἴστε και αναφέρεται στο αντικείμενο του ρήμα-

τος, δηλαδή στο τούς θεσμοθέτας. Άλλη ισοδύναμη μορφή πλαγίου 

λόγου από γνωστικό ρήμα είναι η δευτερεύουσα ονοματική ειδική 

πρόταση: ἴστε ὅτι οἱ ἐπὶ Λυκίσκου ἄρχοντος θεσμοθέται ἀπεχει-

ροτονήθησαν ἐν τῷ δήμῳ διὰ τοῦτον.                

 


