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Προτεινόμενο θέμα (1) 
λύσεις 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
1. Διδαγμένο κείμενο 

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

 
1. α) Ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση των εννοιών 

«πολιτεία», «πόλις» και «πολίτης». Το πολίτευμα είναι ο τρόπος 
διακυβέρνησης της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσει την ουσία κάθε 
είδους πολιτεύματος και τα χαρακτηριστικά του. Προκειμένου να το 
καταφέρει αυτό, κρίνει απαραίτητο να εξετάσει προηγουμένως την έννοια 
της πόλης. Δηλώνει, όμως, ότι για να γίνει κατανοητή η έννοια της πόλης 
και για να μπορέσει να την ορίσει, πρέπει πρώτα να διερευνήσει την 
έννοια του πολίτη.  
Επομένως, οι τρεις παραπάνω έννοιες θα εξεταστούν με την εξής σειρά: 
πολίτης – πόλη – πολιτεία. 

 
β) Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία                         
δεν κρίνονται επαρκή και ασφαλή ώστε να χαρακτηριστεί κάποιος πολίτης, 
και αυτά είναι: 
α) Ο τόπος κατοικίας («οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν»): δεν μπορεί                
να χαρακτηριστεί κάποιος πολίτης ανάλογα με το πού κατοικεί, γιατί στον 
ίδιο τόπο, μπορούσαν να κατοικούν και μέτοικοι και δούλοι, οι οποίοι   
όμως δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα 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 αποτελούν μέλη μιας πόλης κράτους. 
β) Το δικαίωμα εμφάνισης κάποιου στο δικαστήριο ως ενάγοντος ή ως 
εναγομένου («οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες... καὶ δικάζεσθαι»):                     
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 δικαίωμα, χάρη                   
σε ειδικές γραπτές διατάξεις που ορίζουν πρωτίστως τις εμπορικές 
συμφωνίες ανάμεσα στους πολίτες διαφορετικών πόλεων. Σύμφωνα με 
αυτές έχουν το δικαίωμα να μεταβαίνουν στην άλλη πόλη, να παραμένουν 
εκεί και να διεκδικούν από τα δικαστήρια την απονομή δικαίου. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Τυρρηνών και των Καρχηδονίων, 
που δίνει ο Αριστοτέλης σε άλλο σημείο των Πολιτικῶν του, οι οποίοι 
δένονταν με εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, που όμως δεν ήταν 
αρκετές για να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια πολιτική κοινωνία. 
Επίσης, όπως μας προϊδεάζει το επίθετο «ἱκανὸν», σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη, δεν έπρεπε να ορίζονται πολίτες τα παιδιά και όσοι νέοι                  
δεν είχαν ακόμη εγγραφεί στα μητρώα των πολιτών, όσοι γέροντες δεν 
εκπλήρωναν πια τα πολιτικά τους δικαιώματα, όσοι με δικαστική απόφαση 
είχαν χάσει τα δικαιώματα του πολίτη, καθώς και οι εξόριστοι. 
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2. α) Ο Αριστοτέλης παρατηρώντας την πολιτική 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 
εξουσίας, οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις ή ένας τύραννος. Ότι δηλαδή 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 υποστηρίζοντας 
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 ολίγων 
ανδρών που τότε είχε τα πράγματα», που τότε είχε, δηλαδή, την εξουσία 
στην πόλη. Όταν κάποια στιγμή σε έναν τόπο αλλάζει το καθεστώς, αυτή  
η αμφισβήτηση γίνεται ολοφάνερη, αφού δεν είναι καθόλου σπάνιο το νέο 
καθεστώς να μην αναγνωρίζει τις συμφωνίες που είχε συνάψει                         
το προηγούμενο. Η δικαιολογία που προβάλλεται τότε είναι ότι «τις 
συμφωνίες δεν τις έκανε η πόλις –το κράτος θα λέγαμε σήμερα-                       
αλλά ο συγκεκριμένος φορέας εξουσίας, κατά τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. 

 
β) Ο Αριστοτέλης δήλωσε πως για να μπορέσει να προχωρήσει στον 
ορισμό της «πολιτείας», θα πρέπει πρώτα να ορίσει την έννοια «πολίτης» 
και κατόπιν την έννοια «πόλις». Αφού, λοιπόν, έδωσε τον ορισμό του 
πολίτη, συνθέτει νέο ορισμό για την πόλη σε σχέση όμως με τον πολίτη  
και τη συμβολή του στο βασικό γνώρισμά της, που είναι αυτό της 
αυτάρκειας. Η πόλη, επομένως, είναι: 
α) το σύνολο των πολιτών που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην 
πολιτική και δικαστική εξουσία και 
β) το σύνολο των πολιτών που είναι αρκετοί στον αριθμό και ικανοί στην 
αξιοσύνη, την αρετή (διανοητική και ηθική), όχι τυχαίοι και ανάξιοι, ικανοί 
να εξασφαλίζουν αυτάρκεια στην πόλη. 
 Με δεδομένο ότι πόλη είναι ένα σύνολο πολιτών, που διαθέτει εξουσίες, 
διατηρείται ως ενιαία ολότητα που υπηρετεί τον τελικό της σκοπό,                       
ο οποίος είναι η ευδαιμονία. Η ευδαιμονία όμως προϋποθέτει αυτάρκεια, 
γιατί η αυτάρκεια που επιτυγχάνεται στην πόλη, όταν ικανοποιούνται όλες 
οι ανάγκες ζωής, είναι συνώνυμη με την ευτυχία, το «εὖ ζῆν». Οι 
άνθρωποι ως άτομα, επειδή είναι ελλιπή όντα, είναι δυνατόν να είναι 
ευτυχείς, μόνο αν είναι σε θέση να έχουν επάρκεια, την οποία βρίσκουν 
μέσα στην πόλη και από την πόλη. Η αυτάρκεια της πόλης συνδέεται               
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με την ευδαιμονία των πολιτών και δεν αφορά απλώς τα υλικά αγαθά και 
την εμπορική της ανάπτυξη, αλλά και την ύπαρξη αμυντικών δυνατοτήτων, 
συστήματος χρηστής διοίκησης και απονομής δικαιοσύνης. Έτσι, η πόλη 
καθίσταται αυτόνομη σε όλους τους τομείς. 
 

3. α) Λ 
β) Σ 
γ) Σ 
δ) Λ 
ε) Λ 

 
4.  
νομαδικός : νομοθέτου 

υποψία : ἰδεῖν, ὁρῶμεν 

μερίδα : μορίων 

βάθρο : ἀμφισβητοῦσιν, ἀμφισβητεῖται 

κοιτίδα : συγκειμένων 

ευεξία : μετέχοντες, ὑπέχειν, μετέχειν 

βολίδα : συμβόλων 

κληρουχία : μετέχοντες, ὑπέχειν, μετέχειν. 

εναρκτήριος  : ὑπάρχει, ἀρχῆς 

επύλλιο : λέγομεν, εἰπεῖν 

 
 
5. Ο Αριστοτέλης, αφού πρώτα αναφέρει τα κριτήρια που δεν αποδεικνύουν 

επαρκώς ότι κάποιος είναι πολίτης, καταλήγει στα δύο επαρκή 
γνωρίσματα προσδιορισμού της έννοιας. Πολίτης, κατά τον φιλόσοφο, 
είναι: 
α) αυτός που συμμετέχει στη δικαστική ξουσία, που έχει δηλαδή το 
δικαίωμα να δικάζει ως μέλος δικαστηρίου και πιο συγκεκριμένα ως μέλος 
του λαϊκού δικαστηρίου της Ηλιαίας («μετέχειν κρίσεως»), 
β) αυτός που συμμετέχει στην πολιτική εξουσία, από τη μία δηλαδή στη 
διοίκηση του κράτους εκλέγοντας τους ηγέτες της πόλης και από την άλλη 
μετέχοντας ο ίδιος στα όργανα που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις και 
νομοθετού («μετέχειν ἀρχῆς»). 
Ο ορισμός αποδίδει την ίδια την ουσία της πόλης, γιατί η πόλη είναι 
συμβιωτική κοινότητα που διέπεται από σχέσεις εξουσίας μεταξύ των 
μελών της με το εξής όμως γνώρισμα: η εξουσία ασκείται μεταξύ ίσων.               
Ο πολίτης, το ίδιο και όλοι οι άλλοι, έχει κάποια μορφή βουλευτικής                  
και δικαστικής εξουσίας στην πόλη. Ανεξάρτητα από το είδος του 
πολιτεύματος, πολίτης είναι αυτός που αναδέχεται κάποια δικαστική                  
ή βουλευτική εξουσία, αλλά οι συνθήκες για την απόκτηση της ιδιότητας 
του πολίτη μεταβάλλονται ανάλογα με τα πολιτεύματα. Οι πολίτες είναι εξ 
ορισμού ελεύθεροι, γιατί υπάρχουν και πράττουν για χάρη του εαυτού τους 
και όχι για χάρη άλλων. Υπάρχουν και πράττουν για χάρη της ευδαιμονίας 
τους που αποτελεί τον τελικό σκοπό της ύπαρξης της πόλης. 
Εν ολίγοις, ο «αριστοτελικός» πολίτης είναι αυτός που συμμετέχει στη 
νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική αρχή. Αυτή η συμμετοχή 
παρουσιάζεται από τον φιλόσοφο ως το σπουδαιότερο δικαίωμά του, διότι 



ksefteri.edu.gr Σελίδα 4 

 

χάρη σε αυτό ο πολίτης διαχειρίζεται τα πολιτικά πράγματα, πολιτεύεται. 
Ισοδυναμεί με τη συμμετοχή στο σύνολο σχεδόν των λειτουργιών της 
πόλης- κράτους. 
Φυσικά, ο φιλόσοφος αναφέρεται στην πόλη της δημοκρατικής Αθήνας, 
την πόλη της άμεσης δημοκρατίας, αλλά και σε όσες πόλεις- κράτη είχαν 
παρόμοια πολιτεύματα, γιατί σε πολιτεύματα ολιγαρχικά ή τυραννικά, 
όπως αυτά της Σπάρτης και της Κρήτης δεν είχαν όλοι οι πολίτες                      
το δικαίωμα να συμμετέχουν στις λειτουργίες του κράτους. 
Ο Sinclair βρίσκεται πολύ κοντά στον αριστοτελικό ορισμό αναφέροντας 
πως η πόλη είναι οι πολίτες της και πως ο τόπος γέννησης, η καταγωγή,  
η διαμονή και η ηλικία, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη 
διατύπωση κανόνων, αλλά όχι για τη διατύπωση ενός ορισμού. Με τον ίδιο 
τρόπο ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο τόπος κατοικίας δεν είναι επαρκές 
στοιχείο για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως πολίτη, ούτε επιπροσθέτως το 
να εμφανίζεται κανείς στα δικαστήρια. Ο Sinclair επισημαίνει μάλιστα ένα 
απόσπασμα από τους Νόμους του Πλάτωνα, όπου ο φιλόσοφος αναφέρει 
πως μια πόλη χωρίς δικαστήρια δεν είναι πόλη και συνεχίζει λέγοντας πως 
ο Αριστοτέλης ακολουθώντας τους Νόμους προτείνει ως ορισμό του 
πολίτη αυτόν που μετέχει στη δικαιοσύνη και στις δημόσιες λειτουργίες. 
Μόνο που ο αριστοελικός ορισμός χαρακτηρίζεται από τον Sinclair             
ως εμπειρικός. 

 
 

2. Αδίδακτο κείμενο 
Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις 4.5.25- 28 

 
1.  
 [4.5.25] Τα σπίτια ήταν υπόγεια κι είχαν πόρτα που έμοιαζε με στόμα 
πηγαδιού, αλλά κάτω ήταν φαρδιά. Τα ζώα έμπαιναν μέσα από σκαμμένες 
τρύπες, ενώ οι άνθρωποι κατέβαιναν από σκαλοπάτια. Μέσα στα σπίτια 
υπήρχαν γίδια, πρόβατα, βόδια, κότες, και τα μικρά τους. Κι όλα αυτά τα ζώα 
θρέφονταν μέσα με χορτάρι. [4.5.26] Υπήρχαν ακόμα και σιτάρια και κριθάρια 
και όσπρια και κρασί κριθαρένιο σε κρατήρες. Μέσα σ᾽ αυτούς μάλιστα 
βρίσκονταν και σπυριά από κριθάρι, που έφταναν ως επάνω στην επιφάνεια, 
και καλάμια, άλλα μεγάλα κι άλλα μικρά, που δεν είχαν κόμπους. 
 
2.  
Ο Ξενοφών τότε κάλεσε τον άρχοντα του χωριού να δειπνήσουν μαζί και του 
έδωσε θάρρος, λέγοντάς του πως όχι μονάχα δεν θα του πάρουν τα παιδιά 
του, αλλά και θα του γεμίσουν το σπίτι με τρόφιμα άμα φεύγουν, φτάνει να 
δείξει πως εξυπηρετεί το στρατό, οδηγώντας τους ώσπου να πάνε σε άλλη 
χώρα.  
 
3. α) 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

εὐρεῖαι εὐρύτεραι εὐρύταται 

μεγάλοι μείζους  μέγιστοι 

ἡδὺ ἥδιον ἥδιστον 
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β) 
διψῴη 

Ενεστ. διψῇ Οριστ. διψῇ 

Παρατ. ἐδίψη Υποτ. διψῇ 

Μέλλ. διψήσει Ευκτ. διψῴη 

Αόρ. ἐδίψησε Προστ. διψήτω 

Παρακ. δεδίψηκε Απαρ. διψῆν 

Υπερσ. ἐδεδιψήκει Μετ. ὁ διψῶν 

 
φαίνηται 

Ενεστ. φαίνεται Οριστ. φαίνεται 

Παρατ. ἐφαίνετο Υποτ. φαίνηται 

Μέλλ. φανεῖται Ευκτ. φαίνοιτο 

Παθ. Μέλλ. α φανθήσεται Προστ. φαινέσθω 

Παθ. Μέλλ. β φανήσεται Απαρ. φαίνεσθαι 

Αόρ. ἐφήνατο Μετ. ὁ φαινόμενος 

Παθ. Αόρ. α ἐφάνθη 

Παθ. Αόρ. β ἐφάνη 

Παρακ. πέφανται 

Παρακ. β πέφηνε  

Υπερσ. ἐπέφαντο 

Υπερσ. β ἐπεφήνει 

 
4. α)  
οὐκ ἔχοντες: κάλαμοι, συνημμένη 
μύζειν: τις, ταυτοπροσωπία 
θαρρεῖν: αὐτὸν, ετεροπροσωπία 
 
β) 
Υπόθεση: εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι (εἰ + επαναληπτική ευκτική) 
Απόδοση: καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν 
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. 
 
Αόριστη επανάληψη στο παρόν: καὶ πάνυ ἄκρατος ἐστί, ἐάν μή τις ὕδωρ 
ἐπιχέῃ. 
 
 
 
 

 


