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Προτεινόμενο θέμα (1) 
Ασκήσεις 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
1. Διδαγμένο κείμενο 

Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Γ 1, 1- 2 / Γ 1 3- 4 /6/ 12) 

 
Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, σχεδὸν 

πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γὰρ 
ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ 
τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ 
νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία 
τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, 
καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι 
πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος˙ ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα 
χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης 
ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην· 
ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι 
πολίτης. 

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι 
κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε                 
καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων 
κοινωνοῦσιν)˙… πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ 
μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. … Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων 
φανερόν˙ ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην 
ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος 
ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.  
 
1. α) Ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι θα διερευνήσει κάποιες έννοιες. Ποιες 

είναι αυτές και με ποια σειρά θα τις εξετάσει; 
 
β) Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία δεν 
αποδεικνύουν ότι κάποιος είναι πολίτης; 

Μονάδες 10 
 
2. α) Ο Αριστοτέλης εντοπίζει μια διχογνωμία στον καταλογισμό 

ευθυνών για μια πολιτική πράξη. Ποια είναι αυτή και ποιο ιστορικό 
παράδειγμα έχει στο μυαλό του;  

Μονάδες 10 
β) Ποιος είναι ορισμός της πόλης στον οποίο καταλήγει                              
ο Αριστοτέλης; 

Μονάδες 10 
 
3. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω φράσεις ως σωστή               

ή λανθασμένη: 
 

α) Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στη Χαλκίδα. 
β) Όταν ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία, ο Πλάτωνας απουσίαζε. 
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γ) Η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας. 
δ) Στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη δεν εμπεριέχονται θέματα παιδείας               
και εκπαίδευσης. 
ε) Η ευδαιμονία της πόλης μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αυτάρκεια. 

Μονάδες 10 
 
4. Να εντοπίσετε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις 

παρακάτω: νομαδικός, υποψία, μερίδα, βάθρο, κοιτίδα, ευεξία, 
βολίδα, κληρουχία, εναρκτήριος, επύλλιο. 

Μονάδες 10 
 
5. Ο καθηγητής Sinclair συμφωνεί ή διαφωνεί με τον ορισμό του 

Αριστοτέλη για τον πολίτη; Να συγκρίνετε το παραπάνω εξεταζόμενο 
πρωτότυπο απόσπασμα με το παρακάτω και να αιτιολογήσετε την 
άποψή σας. 

 
Το να ’πη κανείς ότι είναι οι άνθρωποι και όχι τα πλοία και τα σπίτια                

που αποτελούν την πόλι ήταν από καιρό µια κοινοτυπία· ἀλλ' υπάρχει 
καθαρά κάτι περισσότερο µέσα στο ερώτηµα : τι είναι µία πόλις; Οι πολίτες 
είναι η πόλις κράτος. Αλλά ποιοι είναι οι πολίτες; Τι είναι ένας πολίτης;                         
Αυτό το ζήτηµα της συµµετοχής στην πολιτική κοινωνία είναι εξ ίσου 
σηµαντικό τόσο για τον θεωρητικό ενός ιδεατού κράτους όσο και για 
εκείνον που βάζει τις βάσεις του πραγµατικού Συντάγµατος. Η γέννησις,                
ο τόπος γεννήσεως, η καταγωγή, η διαµονή, η ηλικία - αυτές οι ενδείξεις 
προσφέρουν τα αναγκαία υλικά για την διατύπωση κανόνων, αλλ' όχι για 
την διατύπωση ενός ορισµού.  Ο Πλάτων είχε πει ότι «µία πόλις χωρίς 
τακτικά δικαστήρια δεν είναι πόλις» (Νόµοι 6, 766 Δ). Και ο Αριστοτέλης, 
ακολουθώντας εδώ σιωπηρώς τους Νόµους, όπως αυτό του συµβαίνει 
συχνά, προτείνει έναν εµπειρικό ορισµό: «Πολίτης είναι εκείνος ο οποίος 
συµµετέχει στην δικαιοσύνη και στις δηµόσιες λειτουργίες» (...).  

T. A. Sinclair, Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως,  
σσ. 307- 308 

 
 

2. Αδίδακτο κείμενο 
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις 4.5.25- 28 

 
Ο Ξενοφώντας αφηγείται την περιπέτεια των Ελλήνων μισθοφόρων που 
βοήθησαν τον Κύρο εναντίον του Αρταξέρξη. Μετά την ήττα και το θάνατο              
του Κύρου οι Έλληνες αναζητούν την σωτηρία τους περιπλανώμενοι στο 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Στο απόσπασμα που ακολουθεί φτάνουν                   
σε μικρό χωριό και ψάχνουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους. 
 
[4.5.25] αἱ δ’ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ  φρέατος, κάτω δ’ 
εὐρεῖαι· αἱ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις ὀρυκταί, οἱ δὲ ἄνθρωποι κατέβαινον 
ἐπὶ κλίμακος. ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν αἶγες, οἶες, βόες, ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα 
τούτων· τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο. [4.5.26] ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ 
καὶ κριθαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν. ἐνῆσαν δὲ καὶ αὐταὶ αἱ 
κριθαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο, οἱ μὲν μείζους οἱ δὲ ἐλάττους, γόνατα 
οὐκ ἔχοντες· [4.5.27] τούτους ἔδει ὁπότε τις διψῴη λαβόντα εἰς τὸ στόμα 
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μύζειν. καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι· καὶ πάνυ ἡδὺ συμμαθόντι 
τὸ πῶμα ἦν. [4.5.28] ὁ δὲ Ξενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς κώμης ταύτης 
σύνδειπνον ἐποιήσατο καὶ θαρρεῖν αὐτὸν ἐκέλευε λέγων ὅτι οὔτε τῶν τέκνων 
στερήσοιτο τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων ἀπίασιν,               
ἢν ἀγαθόν τι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος φαίνηται ἔστ’ ἂν ἐν ἄλλῳ ἔθνει 
γένωνται. 
 
Λεξιλογικά 
οἶες (ὄϊς[ῐ], ὁ και ἡ,)= πρόβατα  
ὁ πυρός= το σιτάρι 
μύζω, μέλ. μύξω, αόρ. αʹ ἔμυξα= 1. μουρμουρίζω με κλειστά χείλη, 
βαριαναστενάζω. 2. πίνω με κλειστά χείλη, θηλάζω, ρουφώ.  
συμμαθών= αυτός που είναι συνηθισμένος, εθισμένος σε κάτι  
ἀντεμπίπλημι= γεμίζω με τη σειρά μου, γεμίζω ως ανταπόδοση ή ως 
αποζημίωση 
 
 
1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα [4.5.25- 4.5.26] «αἱ δ’ οἰκίαι... γόνατα 

οὐκ ἔχοντες·».  
Μονάδες 10 

 
2. Τι έκανε ο Ξενοφών προκειμένου να τους βοηθήσει ο άρχοντας του 

χωριού; 
Μονάδες 10 

 
3. α) Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων στο γένος,                    

τον αριθμό και την πτώση που βρίσκονται: εὐρεῖαι, μείζους, ἡδὺ.  
β) Να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση στα παρακάτω 
ρήματα: διψῴη, φαίνηται. 

Μονάδες 10 
 
4. α) Να δηλωθούν τα υποκείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων: 

οὐκ ἔχοντες, μύζειν, θαρρεῖν. 
β) Να χαρακτήρισετε τον υποθετικό λόγο «καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μή 
τις ὕδωρ ἐπιχέοι» και να τον μετατρέψετε στην αόριστη επανάληψη 
στο παρόν. 

Μονάδες 10 
 

 
 

 
 

 
 

 


