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Α.	ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ	ΚΕΙΜΕΝΟ		
	

Ἀριστοτέλους	Πολιτικὰ	
	
απόσπασμα	α	'	(Α1,1)		
Ἐπειδὴ	 πᾶσαν	 πόλιν	 ὁρῶμεν	 κοινωνίαν	 τινὰ	 οὖσαν	 καὶ	 πᾶσαν	 κοινωνίαν	
ἀγαθοῦ	 τινος	ἕνεκεν	 συνεστηκυῖαν	 (τοῦ	 γὰρ	 εἶναι	 δοκοῦντος	ἀγαθοῦ	 χάριν	
πάντα	 πράττουσι	 πάντες),	 δῆλον	 ὡς	 πᾶσαι	 μὲν	 ἀγαθοῦ	 τινος	 στοχάζονται,	
μάλιστα	 δὲ	 καὶ	 τοῦ	 κυριωτάτου	 πάντων	 ἡ	 πασῶν	 κυριωτάτη	 καὶ	 πάσας	
περιέχουσα	 τὰς	ἄλλας.	 αὕτη	 δ’	 ἐστὶν	 ἡ	 καλουμένη	 πόλις	 καὶ	 ἡ	 κοινωνία	 ἡ	
πολιτική.		
	
απόσπασμα	β	(	(Γ	1,	1-2)		
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.		
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
	
Α1.	 Να	 μεταφραστεί	 το	 απόσπασμα:	 «Ἐπειδὴ	 πᾶσαν	 πόλιν.....	 ἢ	 τὸν	
τύραννον».		

ΜΟΝΑΔΕΣ	10		
	
Β.1	Αξιοποιώντας	τα	στοιχεία	του	α’	αποσπάσματος	να	συνθέσετε	τον	ορισμό	
της	 έννοιας	 «πόλις»	 αναδεικνύοντας	 το	 προσεχές	 γένος	 και	 την	 ειδοποιό	
διαφορά	της.	
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Β.2	Νῦν	γὰρ	ἀμφισβητοῦσιν,	οἱ	μὲν	φάσκοντες	 τὴν	πόλιν	πεπραχέναι	 τὴν	
πρᾶξιν,	 οἱ	 δ'	 οὐ	 τὴν	 πόλιν	 ἀλλὰ	 τὴν	 ὀλιγαρχίαν	ἢ	 τὸν	 τύραννον:	 Σε	 ποια	
διχογνωμία	σχετικά	με	την	πόλη	αναφέρεται	ο	φιλόσοφος	και	ποιο	ιστορικό		
γεγονός	τεκμηριώνει	την	άποψή	του;	(β’	απόσπασμα)		
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Β.3	Με	 βάση	 α)	 το	 χωρίο	 (γ’	απόσπασμα)	 «Στην	 τάξη	 της	 φύσης...	από	 το	
κάθε	επιμέρους	άτομο	»	από	το	παρακάτω	μεταφρασμένο	κείμενο	και	β)	το	
χωρίο	από	το	β’	απόσπασμα	του	πρωτότυπου	κειμένου		«Ἐπεὶ	δ’	ἡ	πόλις	.	.	.	
πλῆθός	ἐστιν»,	να	αναλύσετε	τη	σχέση	«όλου»	και	«μέρους».		
	
απόσπασμα	γ’		
Αριστοτέλους	Πολιτικά	(Α	2,	10-13)	
[.	 .	 .]	Στην	τάξη	της	φύσης	η	πόλη	προηγείται	από	την	οικογένεια	κι	απ’	τον	
καθένα	μας	ως	άτομο	̇	ο	λόγος	είναι	ότι	το	όλον	αναγκαστικά	προηγείται	του	
μέρους	̇	 πραγματικά,	 αν	 πάψει	 να	 υπάρχει	 το	 σώμα	 ως	 σύνολο,	 δεν	 θα	
υπάρχει	πια	ούτε	πόδι	ούτε	χέρι	παρά	μόνο	ως	(ίδια)	λέξη,	όπως,	ας	πούμε,	
αν	μιλούμε	για	πέτρινο	χέρι	(θα	είναι,	πράγματι,	κάτι	σαν	αυτό,	αν	μια	φορά	
πεθάνει):	όλα	τα	πράγματα	είναι	αυτό	που	λέμε	ότι	είναι,	αν	τα	κρίνουμε	με	
κριτήριο	τη	λειτουργία	και	τις	ιδιότητές	τους	̇	από	τη	στιγμή,	επομένως,	που	
θα	πάψουν	να	έχουν	αυτά	τα	χαρακτηριστικά,	δεν	θα	πρέπει	πια	να	λέμε	ότι	
είναι	ό,τι	ήταν	πριν,	αλλά	ότι	απλώς	εξακολουθούν	να	λέγονται	ακόμη	με	την	
ίδια	λέξη.	Είναι	φανερό	λοιπόν	α)	ότι	η	πόλη	ήρθε	στην	ύπαρξη	εκ	φύσεως,	β)	
ότι	 προηγείται	από	 το	 κάθε	 επιμέρους	άτομο.	 Γιατί,	 αν	 είναι	αλήθεια	ότι	 ο	
καθένας	μας	χωριστά	δεν	είναι	αυτάρκης,	γίνεται	λογικά	φανερό	ότι	το	κάθε	
μεμονωμένο	άτομο	θα	βρεθεί	στην	ίδια	ακριβώς	κατάσταση	που	βρίσκονται,	
γενικά,	 τα	 μέρη	 προς	 το	 όλον	̇	 από	 την	 άλλη	 μεριά,	 ο	 άνθρωπος	 που	 δεν	
μπορεί	 να	 ζει	 μαζί	 με	 άλλους	 στην	 κοινότητα,	 ο	 άνθρωπος	 που	 λόγω	
αυτάρκειας	 αισθάνεται	 πως	 δεν	 του	 λείπει	 τίποτε,	 αυτός	 ο	 άνθρωπος	 δεν	
αποτελεί	με	κανέναν	τρόπο	μέρος	της	πόλης	–ένας	τέτοιος	όμως	άνθρωπος	
είναι,	τότε,	ή	ζώο	ή	θεός.		
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Β.4	 Να	 επιβεβαιώσετε	ή	 να	 διαψεύσετε	 το	 περιεχόμενο	 των	 ακόλουθων	
προτάσεων	 γράφοντας	 σωστό	 ή	 λάθος	δίπλα	 στην	 κάθε	 πρόταση.	 Στις	
περιπτώσεις	 που	 η	 πρόταση	 είναι	 λανθασμένη	 να	 αιτιολογήσετε	 την	
απάντησή	σας.	

1. Ο	Αριστοτέλης	πήγε	στην	Αθήνα	το	365	π.Χ.	σε	ηλικία	17	χρονών.			
2. Ο	Αριστοτέλης	 επιστρέφει	 ξανά	 στην	 Αθήνα	 το	 325	 π.Χ.	 ύστερα	 από	

πρόσκληση	του	Φιλίππου.			
3. Ο	Αριστοτέλης	κατηγορήθηκε	για	ασέβεια	με	αφορμή	ένα	ποίημα	για	

	τον	φίλο	του	Θεόφραστο	που	είχε	τη	μορφή	παιάνα.			
4. Ο	Αριστοτέλης	γεννήθηκε	το	384	π.Χ.	στη	Χαλκίδα.				
5. Κατά	 τη	 10ετή	 παραμονή	 στην	 Αθήνα	 ο	 Αριστοτέλης,	 συγγράφει:	

	Πολιτικά,	Φυσικά,	Περί	ζώων	μορίων,	Ηθικά	Μεγάλα.				
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Β.5	α.	Με	ποιες	λέξεις	αποσπάσματος	σχετίζονται	ετυμολογικά	οι	παρακάτω	
λέξεις:	είδωλο,	παράσταση,	διαδήλωση,	κειμήλιο,	άτακτος.		
	

β.	 Να	 γράψετε	 από	 ένα	 ομόρριζο	 στα	 νέα	 ελληνικά	 (απλό	 ή	 σύνθετο)	
χρησιμοποιώντας	τις	παραγωγικές	καταλήξεις	που	δίνονται	για	καθεμιά	από	
τις	παρακάτω	λέξεις:	

δοκοῦντος:	-	ιμος		
καλουμένη:	-	ση		
ἰδεῖν:	-η		
πεπραχέναι:	-κός		
οἰκούντων:	-	ος		
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Φιλοσοφοῦμεν	γνησίως	τε	καὶ	ἱκανῶς...		
	

	


