
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/13 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ) 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) 

 

Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη 

σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μέν 

φάσκοντες τήν πόλιν πεπραχέναι τήν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τήν πόλιν ἀλλά τήν 

ὀλιγαρχίαν ἤ τόν τύραννον∙  τοῦ δέ πολιτικοῦ καί τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν 

τήν πραγματείαν οὖσαν περί πόλιν, ἡ δέ πολιτεία τῶν τήν πόλιν οἰκούντων ἐστί 

τάξις τις. Ἐπει δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μέν 

συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος∙ ἡ γάρ 

πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρή καλεῖν πολίτην καί τίς ὁ πολίτης 

ἐστί σκεπτέον. Καί γάρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις∙ οὐ γάρ τόν αὐτόν 

ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην∙ ἔστι γάρ τις ὅς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὤν ἐν 

ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. 

 

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καί γάρ μέτοικοι καί δοῦλοι 

κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ'οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καί δίκην 

ὑπέχειν καί δικάζεσθαι (τοῦτο γάρ ὑπάρχει καί τοῖς ἀπό συμβόλων 

κοινωνοῦσιν)· ... πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενί τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἤ τῷ 

μετέχειν κρίσεως καί ἀρχῆς. ... Τίς μέν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ 

γάρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καί κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν 

εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δέ τό τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανόν πρός 

αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. 
 

 

 

 

Φάσμα  
προπαρασκευή για  

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

 

 

σύγχρονο 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      210 50 20 990 – 210 50 27 990 

25ης Μαρτίου 74  – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ      210 50 50 658 – 210 50 60 845 

Γραβιάς 85             - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ   210 50 51 557 – 210 50 56 296 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

μαθητικό φροντιστήριο 



Παρατηρήσεις 

 

Α. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν … 

κρίσεως καί ἀρχῆς». 

         Μονάδες 10 

 

Β.1. «Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι…. ἐστί τάξις τις»: α) Να αναφέρετε τους 

λόγους για τους οποίους ο Αριστοτέλης σκέφτεται πως είναι ανάγκη να 

διερευνηθεί το θέμα «τί ἐστιν ἡ πόλις», β)Ποια νέα μέθοδο για τον ορισμό της 

πόλης χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή; Σχολιάστε την. 

           Μονάδες 10 

 

Β. 2. Με βάση το παρακάτω απόσπασμα να αναζητήσετε τα κριτήρια που είναι 

αναγκαία, κατά τον Αριστοτέλη, για τον ορισμό του πολίτη:  

«πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενί τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἤ τῷ μετέχειν κρίσεως καί 

ἀρχῆς. ... Τίς μέν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γάρ ἐξουσία 

κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καί κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης 

τῆς πόλεως, πόλιν δέ τό τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανόν πρός αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς 

ἁπλῶς εἰπεῖν».  

          Μονάδες 10 

 

 

 

Β.3. Με βάση τα κείμενα που σας δόθηκαν και το παράλληλο που ακολουθεί να 

δώσετε έναν όσο το δυνατό πληρέστερο ορισμό της έννοιας «πόλις»: 

 

«Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων χωριών 

είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε 

τελικά την αυτάρκεια∙ συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, στην 

πραγματικότητα όμως υπάρχει για να εξασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, 

επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι 

πρώτες κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων…» 

 

         Μονάδες 10 

 

Β.4. Ποιες διδασκαλίες του Αριστοτέλη παρουσιάζονται στις διδαχθείσες 

ενότητες των Πολιτικών; 

         Μονάδες 10 

 

Β.5. Με ποιες λέξεις των κειμένων που σας δόθηκαν σχετίζονται ετυμολογικά οι 

παρακάτω λέξεις: τιμωρός, ίχνος, κοίτη, χρέος, ανακωχή. 

         Μονάδες 10 

       

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 


