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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

A1. 
Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας 

και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού 
(πράγματι όλοι κάνουν τα πάντα για χάρη εκείνου που θεωρούν ότι είναι 
καλό), είναι φανερό ότι όλες (οι κοινότητες) επιδιώκουν κάποιο αγαθό, 
κυρίως όμως αυτή που είναι ανώτερη από όλες τις άλλες και κλείνει μέσα 
της όλες τις άλλες (έχει για στόχο της) το ανώτερο από όλα (τα αγαθά). 
Αυτή λοιπόν είναι (η κοινότητα) που ονομάζεται πόλη ή πολιτική 
κοινωνία.  
 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, είναι φανερό ότι πρώτα 
πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι είναι ο πολίτης· γιατί η πόλη είναι ένα 
σύνολο από πολίτες. 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 μια γενική συμφωνία για το περιεχόμενο της 
λέξης πολίτης· με άλλα λόγια κάποιος, ενώ είναι πολίτης σε ένα 
δημοκρατικό πολίτευμα, συχνά δεν είναι πολίτης σε ένα ολιγαρχικό 
πολίτευμα. 
 
B1. 

Σε αντίθεση με τα Ηθικά Νικομάχεια, όπου ο Αριστοτέλης 
χρησιμοποιούσε γενικά επαγωγικούς συλλογισμούς, παρατηρούμε ότι στο 
απόσπασμα «ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν … καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική» 
κάνει χρήση παραγωγικών συλλογισμών. Ξεκινάει, δηλαδή, με μια γενική 
πρόταση κι έπειτα προχωρεί στην εξέταση των επιμέρους περιπτώσεων. 
Έτσι, με την έκφραση «πᾶσαν πόλιν» ξεκινά από τα γενικά και θέτει σε 
οντολογική προτεραιότητα το σύνολο, δηλαδή την πόλη, έναντι του 
ατόμου. Κατά βάθος πίστευε ότι είναι «κατὰ φύσιν» να αναφερόμαστε 
πρώτα στα κοινά, στα γενικά θέματα, και ύστερα να περνούμε στα ειδικά, 
στα επιμέρους ζητήματα («τὰ περὶ ἕκαστον ἴδια»). Επιπλέον, η χρήση του 
ρήματος «ὁρῶμεν» υποδηλώνει ότι ο φιλόσοφος στηρίζει τα λογικά του 
επιχειρήματα στην παρατήρηση της αντικειμενικής πραγματικότητας και 
στην εμπειρία. Τα επιχειρήματα αυτά τα χρησιμοποιεί για την προώθηση 
της σκέψης του και για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συνδύαζε τα 
χαρακτηριστικά του θετικού επιστήμονα με τη θεωρητική φιλοσοφική 
σκέψη. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι ήταν εμπειρικός (θετικός) και όχι 
θεωρητικός φιλόσοφος. 
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Αρχικά, χρησιμοποιεί παραγωγικό συλλογισμό, για να αποδείξει 
ότι η «πόλις» είναι μια μορφή κοινωνικής συνύπαρξης που αποβλέπει σε 
ένα αγαθό. Ο συλλογισμός του έχει ως εξής: 
1η προκείμενη: κάθε κοινωνία - μορφή κοινωνικής συνύπαρξης αποβλέπει 
σε ένα αγαθό «πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν». 
2η προκείμενη: η πόλη-κράτος είναι μια κοινωνία – μορφή κοινωνικής 
συνύπαρξης «πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν». 
Συμπέρασμα: όλες οι κοινωνίες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό –και– η 
κυριότερη από όλες τις κοινωνίες αποβλέπει στο κυριότατο από όλα τα 
αγαθά «πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται» και «τοῦ κυριωτάτου 
πάντων. 

Το δεύτερο μέρος του συμπεράσματος ότι η πόλη-κράτος είναι 
ανώτερη μορφή κοινωνίας που αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα 
αγαθά συνάγεται από έναν δεύτερο παραγωγικό συλλογισμό, που 
υπονοείται. 
Ο συλλογισμός αυτός του έχει ως εξής: 
1η προκείμενη: κάθε κοινωνία - μορφή κοινωνικής συνύπαρξης αποβλέπει 
σε ένα αγαθό «πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν». 
2η προκείμενη: η πόλη-κράτος είναι ανώτερη μορφή κοινωνικής 
συνύπαρξης, γιατί εμπεριέχει όλες τις άλλες μορφές κοινωνίας. 
«ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας». 
Συμπέρασμα: η πόλη-κράτος αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά 
«τοῦ κυριωτάτου πάντων». 
 
B2. 

Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει για ποιους λόγους πρέπει να 
προσδιορίσει την έννοια της λέξης «πολίτης». Με δεδομένο ότι η πόλη 
είναι μια ολότητα πλήθους πολιτών «ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός 
ἐστιν», τίθεται το ερώτημα τι είναι αυτό που κάνει το πλήθος να αποτελεί 
ολότητα και όχι μια άμορφη μάζα; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό 
κρίνεται απαραίτητη πρώτα η διερεύνηση της έννοιας του «πολίτη», 
δηλαδή αυτού που κάνει κάποιον να ανήκει στα συστατικά στοιχεία του 
συνόλου που είναι η πόλη. Εύλογα δεν είναι δυνατό να απαντήσουμε στο 
ερώτημα «τι είναι η πόλη» παρά μέσω της απάντησης στο ερώτημα «τι 
είναι πολίτης». 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: α) στοιχεία φυσικά (τόπος και άνθρωποι) και β) 
στοιχεία πολιτικά (συνταγματική τάξη και πολιτειακή οργάνωση). 

Η σύνθεση των στοιχείων είναι οργανική και από αυτήν την άποψη 
η πόλη είναι ένα «όλον», δηλαδή ένα οργανικό σύνολο που έχει «Μορφή» 
(παράγοντας οργανικής ενότητας των μερών) και «Τέλος» (καθορισμένο 
σκοπό). 
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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, προκειμένου ο Αριστοτέλης να φτάσει στον ορισμό της 
έννοιας «πόλις», ακολουθεί την αναλυτική μέθοδο. Αναλύει, δηλαδή, μια 
γενική, σύνθετη έννοια –στην προκείμενη περίπτωση την έννοια «πόλη»– 
στα συστατικά της, τα επιμέρους στοιχεία της, τον πολίτη, και εντοπίζει 
και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά τους. 

Οι πολιτικές αναλύσεις του Γ’ βιβλίου των Πολιτικών εξαρτώνται 
από τον ορισμό του πολίτη. Συγκεκριμένα, το σχήμα εξέτασης που 
διαμορφώνεται είναι το εξής: Ορισμός του πολίτη → ορισμός της πόλης → 
ορισμός του πολιτεύματος → κατηγοριοποίηση των πολιτευμάτων 
Ο Αριστοτέλης στην πολιτική φιλοσοφία του, εξετάζοντας την πολιτεία, 
εξετάζει την πόλη στο σύνολό της, γιατί η πολιτεία δεν είναι δυνατόν να 
νοηθεί ανεξάρτητα από την πόλη. Στην πολιτική ανήκει καθετί που 
αφορά την πόλη, δηλαδή μια κοινωνία ανθρώπων που χαρακτηρίζεται 
από κοινότητα σκοπών, θεσμών και συνέχεται από ενιαία πολιτική 
εξουσία. Κατά την κρίση του φιλοσόφου η ολοκληρωμένη αξιολόγηση 
μιας πολιτείας προϋποθέτει τον καθορισμό της κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης, στην οποία άλλωστε θεμελιώνεται, των οικονομικών 
σχέσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της διαστρωμάτωσης αυτής, 
των ηθικών και ιδεολογικών αντιλήψεων που εκδηλώνονται στο πλαίσιό 
της, της παιδείας που προσφέρει και της κοινωνικής κατηγορίας, στην 
οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα κοινά, δηλαδή του 
συνόλου των πολιτών. Συνθέτοντας τις τρεις βασικές έννοιες γράφει ο 
Αριστοτέλης: «Eἴπερ γάρ ἐστι κοινωνία τις ἡ πόλις, ἔστι δέ κοινωνία 
πολιτῶν πολιτείας» (Αν πάλι η πόλη πράγματι είναι κάποιο είδος 
κοινωνίας, υφίσταται και ως κοινωνία πολιτών στη βάση μιας πολιτειακής 
οργάνωσης… 1276 b1-3). Η φυσική πολιτικότητα κατά Αριστοτέλη δείχνει 
ότι η συμμετοχή του ανθρώπου στον πολιτικό βίο συνθέτει τη βιολογική 
ορμή του για συνύπαρξη (κοινωνία) με άλλους ανθρώπους και την 
πραγμάτωση της ανθρώπινης φύσης μέσα στην πόλη. Συγχρόνως, 
φαίνεται ότι η ταυτότητα της πόλης εξαρτάται από το πολίτευμά της, 
καθώς αυτό αποτελεί τη συνεκτική της δύναμη. 
 
B3. 

Κατά τον Αριστοτέλη, η πόλις είναι τέλεια κοινωνική οντότητα, 
διότι περικλείει όλες τις άλλες κοινωνικές οντότητες και εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των πολιτών της, τόσο τις βιοτικές όσο και τις πνευματικές και 
ηθικές. Η πόλις πετυχαίνει τον σημαντικότερο από όλους του στόχους 
που θέτουν οι άλλες επιμέρους κοινωνικές οντότητες, που είναι η 
ευδαιμονία, το εὖ ζῆν. 
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Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, υπάρχουν τρία είδη 
κοινωνικών οντοτήτων, ομάδων συνύπαρξης των ανθρώπων: η 
οικογένεια («ὁ οἶκος, ἡ οἰκία»), το χωριό («ἡ κώμη») και η πόλη-κράτος («ἡ 
πόλις»). Οι κοινωνικές αυτές οντότητες δημιουργήθηκαν «φύσει», καθώς 
ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση να μην μπορεί να υπάρξει 
μόνος του. 

Πρώτη μορφή κοινωνικής συμβίωσης αποτελούσε η οικογένεια («ὁ 
οἶκος, ἡ οἰκία»), η οποία ήταν το αποτέλεσμα της φυσικής αναγκαιότητας, 
του φυσικού «συνδυασμού» του άρρενος και του θήλεος. Σκοπός της ήταν 
η ικανοποίηση των καθημερινών βιοτικών αναγκών του ανθρώπου 
(ένστικτο αυτοσυντήρησης) και η διαιώνιση του είδους (ένστικτο 
αναπαραγωγής). 

Δεύτερη στη σειρά ερχόταν το χωριό («ἡ κώμη»), η κοινωνία που 
σχηματίστηκε 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 ικανοποίηση 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 ανώτερο 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 αξιολογικά έχει προτεραιότητα απέναντι στις 
άλλες. 

Επίσης, η πόλις είναι τέλεια κοινωνική οντότητα, γιατί έχει φτάσει 
στην τέλεια μορφή της, δηλαδή βρίσκεται στη μορφή που της επιτρέπει να 
εξυπηρετήσει το σκοπό της, την ευδαιμονία. Αυτό το έχει καταφέρει χάρη 
στην αυτάρκεια, την απόλυτη ανεξαρτησία από οτιδήποτε υπάρχει εκτός 
πόλης σε κάθε τομέα: διαθέτει μεγάλο πληθυσμό, πολυπληθή στρατό, 
καλή γεωγραφική θέση, επαρκείς καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πρόσβαση 
στη θάλασσα, αναπτυγμένο θαλάσσιο και χερσαίο εμπόριο και, 
προπάντων, ένα χρηστό σύστημα διοίκησης και απονομής της 
δικαιοσύνης. Η αυτάρκεια, επομένως, μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι το 
έξοχο. 
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Έτσι, επειδή η φύση αποσκοπεί σε κάτι το έξοχο και επειδή η 
αυτάρκεια είναι επίσης κάτι το έξοχο και παράλληλα είναι σκοπός της 
πόλης, αποδεικνύεται ότι η πόλις είναι φύσει. 

Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα «ἐπειδὴ πᾶσαν … πολιτική» δίνει 
τον ορισμό της έννοιας «πόλις» κάνοντας αναφορά στα εξής γνωρίσματά 
της: α) κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινωνικής συνύπαρξης («πᾶσαν πόλιν 
οὖσαν κοινωνίαν τινα»), β) είναι ανώτερη από όλες τις κοινωνίες και 
εμπεριέχει όλες τις άλλες («ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ περιέχουσα πάσας 
τὰς ἄλλας»), γ) επιδιώκει το ανώτερο από όλα τα αγαθά («μάλιστα τοῦ 
κυριωτάτου πάντων»).  

Στο μεταφρασμένο απόσπασμα παραθέτει ακόμα μερικά 
γνωρίσματα της πόλης, που συμπληρώνουν τον ορισμό της: α) η πόλη 
είναι μια κοινωνική οντότητα τέλεια, β) πέτυχε την ύψιστη αυτάρκεια, γ) 
συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, δ) υπάρχει για να εξασφαλίζει 
την καλή ζωή εκ φύσεως.  

Έτσι, λοιπόν, ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός της θα 
περιελάμβανε τα ακόλουθα: η πόλη είναι μια τέλεια μορφή κοινωνικής 
οντότητας, που υπάρχει εκ φύσεως και προήλθε από τη συνένωση άλλων 
κοινωνικών οντοτήτων, τις οποίες εμπεριέχει. Είναι ανώτερη από όλες τις 
άλλες, γιατί είναι το τέλος τους, η εξέλιξη, η ολοκλήρωσή τους. 
Αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά, αφού συγκροτήθηκε για να 
διασφαλίζει τη ζωή των ανθρώπων, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει 
για να εξασφαλίζει την καλή ζωή τους πετυχαίνοντας την ύψιστη 
αυτάρκεια, που είναι κάτι το άριστο.  
Ο ορισμός αυτός μπορεί να αποδοθεί με τον παρακάτω συλλογισμό: 
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. 
 
B4. 

Η αρχαία ελληνική λέξη «πόλις» δεν είχε τη σημασία που έχει η 
δική μας λέξη «πόλη». Αντιστοιχεί μάλλον στη δική μας έννοια «κράτος». 
Αυτή η πόλις - κράτος είναι στα Πολιτικά μια κοινότητα που την 
αποτελούν κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, «ἄρχοντες» και «ἀρχόμενοι». 
Είναι ένα «ὅλον» που το αποτελούν, όπως θα δούμε, «μέρη»· τα μέρη αυτά 
δεν χάνουν μέσα στο όλον τη δική τους φυσιογνωμία. Ως όλον λοιπόν 
η πόλις - κράτος αποτελείται από ανόμοια μεταξύ τους στοιχεία· μερικά 
από αυτά ασκούν εξουσία, τα άλλα υπακούουν. Ως όλον η πόλις έχει για 
στόχο της την ευδαιμονία, κι αυτή πάλι είναι το αποτέλεσμα 
της αυτάρκειας, της απόλυτης μακάρι ανεξαρτησίας από οτιδήποτε 
βρίσκεται έξω από την πόλιν. 
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B5. 
ενόραση: ὁρῶμεν 
σύσταση: συνεστηκυῖαν 
κατάσχεση: περιέχουσα 
σύγκλητος: καλουμένη 
κειμήλιο: συγκειμένων 
σκόπιμος: σκεπτέον 
άρχοντας: ὀλιγαρχίᾳ 
άφαντος: φανερόν 
ρητό: εἰπεῖν 
άφιξη: ἱκανόν 
 
Γ1. 
Δεν ανακοινώνεται λοιπόν και από κάποιους μέτοικους και ακόλουθους 
αφενός τίποτε σχετικά με την κοπή των στηλών του Ερμή, 
(ανακοινώνονται) αφετέρου κάποιες περιπτώσεις κοπής άλλων 
αγαλμάτων που έχουν γίνει πρωτύτερα από νεότερους μετά από 
διασκέδαση και οινοποσία, και ότι συγχρόνως τα μυστήρια γίνονται στα 
σπίτια με υβριστικό τρόπο∙ για αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. 
Και αυτά επειδή θεωρούσαν αυτοί που προπάντων δυσανασχετούσαν με 
τον Αλκιβιάδη ότι τους εμπόδιζε να γίνουν με σιγουριά αυτοί επικεφαλής 
του λαού, και επειδή νόμισαν ότι, αν αυτόν εξόριζαν, θα ήταν πρώτοι, 
μεγαλοποιούσαν (τα πράγματα) και φώναζαν ότι τάχα και τα μυστήρια 
και η κοπή των στηλών του Ερμή έγιναν με σκοπό την κατάλυση της 
δημοκρατίας και ότι τίποτε από αυτά δε γινόταν χωρίς τη σύμπραξη 
εκείνου, επικαλούμενοι ως αποδείξεις την άλλη μη δημοκρατική 
παράνομη συμπεριφορά αυτού στις (καθημερινές) του ασχολίες. 
 
Γ2. 
τινων: τινά 
ὕβρει: ὕβριν 
ὄντι: οὖσι(ν) 
μάλιστα: μάλα 
ἐπῃτιῶντο: ἐπαιτιῶ 
ὑπολαμβάνοντες: ὑποληφθεῖσι(ν) 
ἐξελάσειαν: ἐξελῷεν 
ἐβόων: βοᾶν 
εἴη: ἔσται 
ἐπράχθη: πεπράχθω 
 
Γ3α. 
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περὶ τῶν Ἑρμῶν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα 
«μηνύεται». 
ὑπὸ νεωτέρων: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη 
μετοχή «γεγενημέναι». 
τὰ μυστήρια: υποκείμενο του ρήματος ποιεῖται, αττική σύνταξη (υπάρχει 
πρόταξη όρου). 
τὸν Ἀλκιβιάδην: αντικείμενο του ρήματος «ἐπῃτιῶντο». 
δήμου: γενική αντικειμενική στο «καταλύσει». 
αὐτοῦ: γενική υποκειμενική στο «παρανομίαν». 
 
Γ3β. 
Υπόθεση: εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν: εἰ + ευκτική 
Απόδοση: πρῶτοι ἂν εἶναι: ειδικό δυνητικό απαρέμφατο που ισοδυναμεί 
με δυνητική ευκτική. 
Εξαρτημένος υποθετικός λόγος. 
Ανεξάρτητος ο υποθετικός λόγος έχει ως εξής: 
Υπόθεση: εἰ αὐτὸν ἐξελάσαιμεν: εἰ + ευκτική 
Απόδοση: πρῶτοι ἂν εἴημεν/εἶμεν: δυνητική ευκτική 
Απλή σκέψη του λέγοντος. 


