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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα : "Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν
ὁρῶµεν ... ἐστὶ τάξι̋ τι̋".
Επειδή βλέπουµε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδο̋ κοινότητα̋ και ότι κάθε
κοινότητα έχει συσταθεί για χάρη κάποιου αγαθού ( γιατί όλοι κάνουν όσα
κάνουν για να πετύχουν κάτι που θεωρούν καλό ) , είναι φανερό ότι όλε̋
οι κοινότητε̋ επιδιώκουν κάποιο αγαθό , και φυσικά αυτή που είναι
ανώτερη από όλε̋ και περικλείει όλε̋ τι̋ άλλε̋ επιδιώκει το ανώτερο από
όλα τα αγαθά. Η κοινότητα αυτή είναι η λεγόµενη "πόλι̋" ή η κοινωνία η
πολιτική.
Γι’ αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνηση̋ µια̋ πόλη̋ , δηλαδή
µε το ποια είναι η φύση και ποια τα χαρακτηριστικά τη̋ κάθε επιµέρου̋
πολιτεία̋ , το πρώτο σχεδόν θέµα για διερεύνηση είναι να δει σχετικά µε
την πόλη τι είναι τελικά η πόλη. Γιατί σήµερα υπάρχουν διαφορετικέ̋
γνώµε̋ πάνω σ’ αυτό το θέµα , καθώ̋ άλλοι λένε πω̋ η πόλη έκανε την
τάδε συγκεκριµένη πράξη και άλλοι λένε πω̋ δεν την έκανε η πόλη αλλά η
τάδε συγκεκριµένη ολιγαρχική « κυβέρνηση » ή ο τάδε συγκεκριµένο̋
τύραννο̋. Έπειτα βλέπουµε ότι όλη η δραστηριότητα του πολιτικού και του
νοµοθέτη έχει να κάνει µε την πόλη , ενώ το πολίτευµα είναι ένα̋ τρόπο̋
οργάνωση̋ αυτών που κατοικούν στη συγκεκριµένη πόλη.

ΘE

Β1. Στην αρχή των "Πολιτικῶν" του ο Αριστοτέλη̋ αποτιµώντα̋ την αξία
τη̋ "πόλεω̋" στη ζωή των ανθρώπων διατυπώνει µία από τι̋ θεµελιώδει̋
θέσει̋ τη̋ πολιτική̋ φιλοσοφία̋ του. Να την καταγράψετε αναλύοντα̋
παράλληλα τη συλλογιστική πορεία µε την οποία καταλήγει σε αυτή.
Στην αρχή τη̋ πραγµατεία̋ του ο Αριστοτέλη̋ διατυπώνει την άποψη ότι η
"πόλι̋", η πολιτικά συγκροτηµένη κοινωνία, αποσκοπεί µε τη συγκρότησή τη̋
στην πραγµάτωση του ανώτατου ανθρώπινου αγαθού ("εὐδαιµονία"). Για να
φτάσει σε αυτή τη διαπίστωση, η σκέψη του φιλοσόφου κινήθηκε ω̋ εξή̋:
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Α΄ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
α. κάθε "πόλι̋" αποτελεί µια µορφή "κοινωνία̋", δηλαδή συµβιωτική̋ κοινότητα̋ ή
οµάδα̋ [προκείµενη αυταπόδεικτη, εφόσον βασικό γνώρισµα κάθε τέτοια̋
οντότητα̋ είναι η ύπαρξη συλλογικών µορφών δράση̋ για την επίτευξη ενό̋
κοινού στόχου και η "πόλι̋" είναι µια οντότητα στα πλαίσια τη̋ οποία̋
αναπτύσσεται κοινή δράση]
β. κάθε µορφή "κοινωνία̋" συγκροτείται για την πραγµάτωση κάποιου "ἀγαθοῦ"
[προκείµενη θεµελιωµένη πάνω στην αριστοτελική τελεολογία, σύµφωνα µε την
οποία κάθε τι που υπάρχει ή γίνεται στο σύµπαν υπάρχει ή γίνεται για την
επίτευξη κάποιου στόχου / "ἀγαθοῦ". Με άλλα λόγια: για τον Αριστοτέλη κάθε
συνειδητή ανθρώπινη ενέργεια -και τέτοια είναι και η συγκρότηση "κοινωνία̋"είναι εξ ορισµού σκόπιµη]
άρα:
γ. όλε̋ οι "κοινωνίαι" (άρα και η "πόλι̋") αποσκοπούν στην πραγµάτωση κάποιου
"ἀγαθοῦ".
Β΄ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
α. κάθε "κοινωνία" αποσκοπεί στην πραγµάτωση αγαθού αντίστοιχου µε την αξία
τη̋, δηλ. ανάλογου µε τη θέση τη̋ στην κλίµακα ιεράρχηση̋ των ανθρώπινων
"κοινωνιῶν" [προκείµενη που δεν διατυπώνεται ρητά αλλά εννοείται από τα
συµφραζόµενα. Σύµφωνα µε αυτή, αν µια "κοινωνία" Α στοχεύει σε ένα "ἀγαθὸν"
Α και µια "κοινωνία" Β είναι αξιολογικά ανώτερη από την "κοινωνίαν" Α, τότε
και το "ἀγαθὸν" Β, στο οποίο εκείνη στοχεύει, είναι ανώτερο από το "ἀγαθὸν" Α]
β. η "πόλι̋" είναι η αξιολογικά ανώτερη µορφή "κοινωνία̋" και συνάµα εµπεριέχει
όλε̋ τι̋ άλλε̋ [θέση που ο Αριστοτέλη̋ θα τεκµηριώσει στη συνέχεια στηριζόµενο̋
σε δύο αποκλειστικά γνωρίσµατα τη̋ "πόλεω̋", την πολιτική συγκρότησή τη̋ και
την απόλυτη αυτάρκειά τη̋]
άρα :
γ. το "ἀγαθὸν" το οποίο επιδιώκει να πραγµατώσει µε τη συγκρότησή τη̋ η
τελειότερη και εδαφικά εκτενέστερη συµβιωτική κοινότητα είναι το ανώτερο
ανθρώπινο αγαθό ("εὐδαιµονία").
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Β2. Ποια ζητήµατα διατείνεται ο Αριστοτέλη̋ ότι ανακύπτουν στην
επισκόπηση "περὶ πολιτεία̋" και για ποιου̋ λόγου̋ ; Ποια µέθοδο
εφαρµόζει ο φιλόσοφο̋ προκειµένου να διερευνήσει τη συγκεκριµένη
έννοια ;
Ο Αριστοτέλη̋ υποστηρίζει ότι για να καταστεί δυνατή η επισκόπηση "περὶ
πολιτεία̋", είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί πρώτα το περιεχόµενο τη̋ έννοια̋
«πόλι̋», να δοθεί δηλαδή ένα̋ σαφή̋ και ακριβή̋ ορισµό̋ τη̋. Οι λόγοι που κατά
την άποψή του επιβάλλουν κάτι τέτοιο, είναι οι ακόλουθοι:
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α. η διατύπωση κατά καιρού̋ διαφορετικών και συχνά αντικρουόµενων απόψεων
σχετικά µε το πραγµατικό περιεχόµενο τη̋ έννοια̋ «πόλι̋», δηλαδή σχετικά µε τα
πρόσωπα που εκείνη αντιπροσωπεύει (το σύνολο των πολιτών ή το άτοµο / άτοµα
που βρίσκονται στην εξουσία), όταν µέσω των συντεταγµένων οργάνων τη̋
λαµβάνει συγκεκριµένε̋ πολιτικέ̋ αποφάσει̋ · µε άλλα λόγια, παραµένει ασαφέ̋
και αδιευκρίνιστο ποια είναι ακριβώ̋ η οντότητα εκείνη που αποκαλείται
πολιτεία και η οποία φέρει την ευθύνη για την τέλεση κάθε πολιτική̋ πράξη̋ και
ακόµη, αν µπορεί να θεωρηθεί ω̋ οντότητα µε συνέχεια και διάρκεια µέσα στο
χρόνο, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που κάθε φορά την αντιπροσωπεύουν ("οἱ
µὲν φάσκοντε̋...ἢ τὸν τύραννον")
β. το γεγονό̋ ότι η δραστηριότητα τόσο των πολιτικών όσο και των νοµοθετών
αφορά στο σύνολό τη̋ την «πόλιν», καθιστώντα̋ έτσι αναγκαία τη διερεύνηση τη̋
ουσία̋ τη̋ προκειµένου να κατανοηθούν πλήρω̋ ο ρόλο̋ και η δραστηριότητα
εκείνων ("τοῦ δὲ πολιτικοῦ...οὖσαν περὶ πόλιν")
γ. το γεγονό̋ ότι το πολίτευµα είναι ένα σύστηµα οργάνωση̋ που διέπει τι̋
σχέσει̋ όσων διαβιούν σε µια «πόλιν» και που, κατά συνέπεια, για να καθοριστεί
η ουσία του, θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί η ουσία και το περιεχόµενο
εκείνη̋ ("ἡ δὲ πολιτεία...τάξι̋ τι̋").
Στη συνέχεια, ο Αριστοτέλη̋ διατυπώνει την άποψη ότι, για να καταστεί δυνατό̋
ο ορισµό̋ τη̋ έννοια̋ «πόλι̋», θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί το περιεχόµενο τη̋
έννοια̋ «πολίτη̋». Σύµφωνα µε το φιλόσοφο, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για
δύο λόγου̋:
α. η «πόλι̋» ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων, αποτελεί δηλαδή
ένα σύνολο («ὅλον») που απαρτίζεται από επιµέρου̋ στοιχεία («µέρη»), από τα
οποία το µικρότερο και στοιχειωδέστερο είναι ο «πολίτη̋». Είναι λοιπόν φυσικό
και επόµενο ότι, για να γνωρίζει κανεί̋ τι είναι το σύνολο, θα πρέπει πρώτα να
γνωρίζει τι είναι τα µέρη από τα οποία αποτελείται ("ἡ πόλι̋ τῶν συγκειµένων...
πλῆθό̋ ἐστιν")

ΘE

β. δεν υπάρχει µια κοινά παραδεκτή άποψη για το τι είναι «πολίτη̋», καθώ̋ σε
κάθε πολίτευµα ισχύουν διαφορετικά κριτήρια για να αποδοθεί σε ένα άτοµο η
συγκεκριµένη ιδιότητα ("καὶ γὰρ ὁ πολίτη̋ ἀµφισβητεῖται...οὐκ ἔστι πολίτη̋").
∆ιαπιστώνουµε εποµένω̋ ότι ο Αριστοτέλη̋ εφαρµόζει την αναλυτική µέθοδο
προκειµένου να ορίσει την έννοια «πολιτεία»: σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, για να
διερευνηθεί το περιεχόµενο µια̋ σύνθετη̋ έννοια̋ ή οντότητα̋, θα πρέπει πρώτα
να διερευνηθεί το περιεχόµενο των επιµέρου̋ στοιχείων από τα οποία αυτή
αποτελείται. Έτσι, για να οριστεί η έννοια «πολιτεία», θα πρέπει πρώτα να
οριστεί η έννοια «πόλι̋» (αφού η «πολιτεία» / το πολίτευµα είναι κάτι που
εφαρµόζεται σε µια «πόλιν»), και για να οριστεί η έννοια «πόλι̋», θα πρέπει
πρώτα να οριστεί η έννοια «πολίτη̋» (αφού η «πόλι̋» είναι µια οντότητα που
απαρτίζεται από «πολίτε̋»).

Β3. Ποια νέα στοιχεία για την "πόλιν" προσκοµίζει ο Αριστοτέλη̋ στο
µεταφρασµένο απόσπασµα που ακολουθεί και πώ̋ αυτά συνδέονται µε τον
τελικό σκοπό συγκρότησή̋ τη̋ , όπω̋ αποτυπώνεται στην αρχή τη̋
πραγµατεία̋ του ;
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Στο µεταφρασµένο απόσπασµα ο Αριστοτέλη̋ ισχυρίζεται ότι η "πόλι̋" είναι µια
σύνθετη κοινωνική οντότητα, µια φυσική κοινωνία, που προήλθε από διαδοχικέ̋
συνενώσει̋ µικρότερων και αρχαιότερων συµβιωτικών οµάδων ("οἴκων" και
"κωµῶν), που είναι και αυτέ̋ φυσικέ̋. Η "πόλι̋" µάλιστα αποτελεί την τελική
µορφή που εκείνε̋ πήραν µετά την ολοκλήρωση τη̋ εξελικτική̋ του̋ πορεία̋.
Είναι απόλυτα "αὐτάρκη̋", δηλαδή έχει τη δυνατότητα να καλύπτει µε ίδια µέσα
το σύνολο των αναγκών των µελών τη̋ (υλικέ̋ / βιοτικέ̋, ψυχικέ̋ /
συναισθηµατικέ̋, πνευµατικέ̋, ηθικέ̋) στον ύψιστο δυνατό βαθµό. Μια τέτοια
συµβιωτική κοινότητα εξασφαλίζει στον άνθρωπο όχι απλά την επιβίωση /
αυτοσυντήρηση ("ζῆν") αλλά την ευδαίµονα ζωή ("εὖ ζῆν"), που είναι το υπέρτατο
αγαθό για εκείνον αλλά και ο τελικό̋ σκοπό̋ συγκρότησή̋ τη̋.
Β4. Η «διαίρεση» τη̋ ανθρώπινη̋ ψυχή̋ κατά τον Αριστοτέλη.
∆ε̋ σχολικό βιβλίο "Αρχαία Ελληνικά: Φιλοσοφικό̋ λόγο̋", σελ. 152-3: "Η ψυχή
του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλη̋...κατέληξε να διακρίνει τι̋ ανθρώπινε̋ αρετέ̋
σε ηθικέ̋ και διανοητικέ̋".

ΘE

Β5. α. περίφηµο̋ , σύσταση , παράκληση : Με ποιε̋ λέξει̋ του κειµένου
από το πρωτότυπο σχετίζονται ετυµολογικά οι παραπάνω ;
β. πάντων , µάλιστα : Να γράψετε τα αρχαιοελληνικά αντώνυµα των
παραπάνω λέξεων
α. περίφηµο̋ : φάσκοντε̋
σύσταση : συνεστηκυῖαν, συνεστώτων
παράκληση : καλουµένη , καλεῖν
β. πάντων : οὐδένων
µάλιστα : ἥκιστα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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Γ1. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Πάρα πολύ όµω̋ οργίζοµαι άντρε̋, κάθε φορά που ακούω κάποιον από του̋
φίλου̋ του να λέει ότι τάχα δεν είναι δυνατόν να θεωρείται αυτό προδοσία, αν
δηλαδή κάποιο̋ έφυγε από την πόλη· πράγµατι οι πρόγονοί σα̋ κάποτε, αφού
εγκατέλειψαν την πόλη, όταν πολεµούσαν µε τον Ξέρξη, µεταφέρθηκαν στη
Σαλαµίνα. Και είναι τόσο ανόητο̋ και έχει εντελώ̋ περιφρονήσει τον καθένα
ανεξαιρέτω̋ από εσά̋, ώστε αξίωσε να παραβάλει το ωραιότερο από τα έργα µε
το πιο επονείδιστο. Γιατί σε ποιο µέρο̋ η γενναιότητα εκείνων των ανδρών δεν
έχει αποδειχτεί περίτρανα ξακουστή; Και ποιο̋ είναι τόσο φθονερό̋ ή δεν θέλει
να µιµηθεί όλου̋ αυτού̋ ανεξαιρέτω̋, ώστε αυτό̋ δεν θα ευχόταν να είχε
συµµετάσχει σε όσα έχουν γίνει από εκείνου̋; ∆ιότι δεν εγκατέλειψαν την πόλη,
αλλά µεταφέρθηκαν σε άλλο τόπο, αφού έλαβαν τη σωστή απόφαση απέναντι
στον επερχόµενο κίνδυνο.
Γ2.α. Να γράψετε του̋ υπόλοιπου̋ βαθµού̋ των παραπάνω λέξεων:
µάλιστα, τὸ αἴσχιστον, καλῶ̋
µάλιστα : µάλα – µᾶλλον
τὸ αἴσχιστον : τὸ αἰσχρὸν – τὸ αἴσχιον
καλῶ̋ : κάλλιον - κάλλιστα

Γ2.β. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋
του κειµένου:
ἀγανακτῶ: το τρίτο ενικό πρόσωπο τη̋ προστακτική̋ του ενεστώτα στη φωνή που
βρίσκεται: ἀγανακτείτω
διέβησαν: το δεύτερο ενικό τη̋ προστακτική̋ του αορίστου β΄ στη φωνή που
βρίσκεται: διάβηθι
ἐστὶν: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα: ἔσται
συµβαλεῖν: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα και παρακείµενο στη φωνή που
βρίσκεται: συµβάλλειν - συµβεβληκέναι
ἠξίωσε: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο τη̋ ευκτική̋ και προστακτική̋ ενεστώτα
στη φωνή που βρίσκεται: ἀξιοῖτε - ἀξιοῦτε
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Γ3.α "Ἀγανακτῶ δὲ µάλιστα ὦ ἄνδρε̋, ἐπειδὰν ἀκούσω τῶν µετὰ τούτου τινὸ̋
λέγοντο̋": Να αναγνωριστεί το είδο̋ του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο
κείµενο και να µεταγραφεί στο είδο̋ εκείνο που δηλώνει την «αόριστη επανάληψη
στο παρελθόν»
Ο υποθετικό̋ λόγο̋ δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και µέλλον
(υπόθεση: ἐπειδὰν ἀκούσω / ἂν + υποτακτική, απόδοση: ἀγανακτῶ / οριστική
ενεστώτα). Μετά τη µετατροπή ο υποθετικό̋ λόγο̋ λαµβάνει την εξή̋ µορφή:
Ἠγανάκτουν (ἂν) δὲ µάλιστα ὦ ἄνδρε̋, ὁπότε ἀκούσαιµι τῶν µετὰ τούτου τινὸ̋
λέγοντο̋.
Γ3.β. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τι̋ παρακάτω λέξει̋ του κειµένου.
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λέγοντο̋: κατηγορηµατική µετοχή, εξαρτώµενη από το ρήµα αίσθηση̋ «ἀκούσω»,
συνηµµένη στο αντικείµενο του ρήµατο̋ "τινὸ̋"
πρὸ̋ Ξέρξην: εµπρόθετο̋ επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ που δηλώνει εχθρική
κατεύθυνση από το ρ. ἐπολέµουν
ὑµῶν (το δεύτερο): αντικείµενο στη µετοχή "καταπεφρονηκὼ̋"
τῶν ἀνδρῶν: γενική κτητική στο «ἀρετὴ»
ἐκείνοι̋: δοτική προσωπική του ενεργούντο̋ προσώπου (του ποιητικού αιτίου),
εξαρτώµενη από το συντελικού χρόνου ρηµατικό τύπο «τῶν πεπραγµένων».

