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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΜΕΝΟ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ "ΠΟΛΙΤΙΚΑ" 

 

I. Τῷ πεξὶ πνιηηείαο ἐπηζθνπνῦληη, θαὶ ηίο ἑθάζηε θαὶ πνία ηηο, ζρεδὸλ πξώηε ζθέςηο πεξὶ 

πόιεσο ἰδεῖλ, ηί πνηέ ἐζηηλ ἡ πόιηο. Νῦλ γὰξ ἀκθηζβεηνῦζηλ, νἱ κὲλ θάζθνληεο ηὴλ πόιηλ 

πεπξαρέλαη ηὴλ πξᾶμηλ, νἱ δ’ νὐ ηὴλ πόιηλ ἀιιὰ ηὴλ ὀιηγαξρίαλ ἢ ηὸλ ηύξαλλνλ· ηνῦ δὲ 

πνιηηηθνῦ θαὶ ηνῦ λνκνζέηνπ πᾶζαλ ὁξῶκελ ηὴλ πξαγκαηείαλ νὖζαλ πεξὶ πόιηλ, ἡ δὲ 

πνιηηεία ηῶλ ηὴλ πόιηλ νἰθνύλησλ ἐζηὶ ηάμηο ηηο. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόιηο ηῶλ ζπγθεηκέλσλ, θαζάπεξ 

ἄιιν ηη ηῶλ ὅισλ κὲλ ζπλεζηώησλ δ’ ἐθ πνιιῶλ κνξίσλ, δῆινλ ὅηη πξόηεξνλ ὁ πνιίηεο 

δεηεηένο· ἡ γὰξ πόιηο πνιηηῶλ ηη πιῆζόο ἐζηηλ. Ὥζηε ηίλα ρξὴ θαιεῖλ πνιίηελ θαὶ ηίο ὁ 

πνιίηεο ἐζηὶ ζθεπηένλ. Καὶ γὰξ ὁ πνιίηεο ἀκθηζβεηεῖηαη πνιιάθηο· νὐ γὰξ ηὸλ αὐηὸλ 

ὁκνινγνῦζη πάληεο εἶλαη πνιίηελ· ἔζηη γάξ ηηο ὃο ἐλ δεκνθξαηίᾳ πνιίηεο ὢλ ἐλ ὀιηγαξρίᾳ 

πνιιάθηο νὐθ ἔζηη πνιίηεο. 

II. Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ· ηίο δ’ 

ἔζηαη ἡ παηδεία θαὶ πῶο ρξὴ παηδεύεζζαη, δεῖ κὴ ιαλζάλεηλ. Νῦλ γὰξ ἀκθηζβεηεῖηαη πεξὶ 

ηῶλ ἔξγσλ. Οὐ γὰξ ηαὐηὰ πάληεο ὑπνιακβάλνπζη δεῖλ καλζάλεηλ ηνὺο λένπο νὔηε πξὸο 

ἀξεηὴλ νὔηε πξὸο ηὸλ βίνλ ηὸλ ἄξηζηνλ, νὐδὲ θαλεξὸλ πόηεξνλ πξὸο ηὴλ δηάλνηαλ πξέπεη 

κᾶιινλ ἢ πξὸο ηὸ ηῆο ςπρῆο ἦζνο· ἔθ ηε ηῆο ἐκπνδὼλ παηδείαο ηαξαρώδεο ἡ ζθέςηο θαὶ 

δῆινλ νὐδὲλ πόηεξνλ ἀζθεῖλ δεῖ ηὰ ρξήζηκα πξὸο ηὸλ βίνλ ἢ ηὰ ηείλνληα πξὸο ἀξεηὴλ ἢ ηὰ 

πεξηηηά (πάληα γὰξ εἴιεθε ηαῦηα θξηηάο ηηλαο)· 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να κεηαθξαζηνύλ ηα απνζπάζκαηα: " Ἐπεὶ δ’ ἡ πόιηο ηῶλ ζπγθεηκέλσλ ... πνιιάθηο νὐθ 

ἔζηη πνιίηεο" θαη " Οὐ γὰξ ηαὐηὰ πάληεο ... ἢ ηὰ πεξηηηά". 

(10 μονάδες) 

2. Πνηνη ιόγνη επηβάιινπλ λα πξνεγεζεί ε εμέηαζε ηεο πόιεο ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ηεο 

πνιηηείαο, ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε; 

(10 μονάδες) 
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3. Πνηεο είλαη νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζρεηηθά κε ην ζηόρν ηεο 

παηδείαο ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε;  

(10 μονάδες) 

4. "Η θνηλσληθή νληόηεηα πνπ πξνήιζε από ηε ζπλέλσζε πεξηζζόηεξσλ ρσξηώλ είλαη ε 

πόιε, κηα θνηλσληθή νληόηεηα ηέιεηα, πνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη πέηπρε ηειηθά ηελ ύςηζηε 

απηάξθεηα· ζπγθξνηήζεθε γηα λα δηαζθαιίδεη ηε δσή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ππάξρεη 

γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ θαιή δσή. Η πόιε, επνκέλσο, είλαη θάηη πνπ ήξζε ζηελ ύπαξμε εθ 

θύζεσο, όπσο αθξηβώο θαη νη πξώηεο θνηλσληθέο νληόηεηεο, αθνύ είλαη ην ηέινο εθείλσλ θη 

αθνύ απηό πνπ ιέκε θύζε ελόο πξάγκαηνο δελ είλαη παξά ε κνξθή πνπ απηό έρεη θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο ηειείσζεο, ηεο νινθιήξσζήο απηό δε ιέκε, πξάγκαηη, πσο είλαη ηειηθά ε θύζε 

ηνπ θάζε πξάγκαηνο, π.ρ. ηνπ αλζξώπνπ, ηνπ αιόγνπ ή ηνπ ζπηηηνύ, ε κνξθή δειαδή πνπ 

ην θάζε πξάγκα έρεη όηαλ νινθιεξσζεί ε εμειηθηηθή ηνπ πνξεία; Επίζεο: Ο ηειηθόο ιόγνο 

γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη έλα πξάγκα είλαη θάηη ην έμνρν, θαη ε απηάξθεηα είλαη ηειηθόο ζηόρνο 

θαη, άξα, θάηη ην έμνρν." 

α) Σύκθσλα κε ην κεηαθξαζκέλν θείκελν πώο νξίδεη ν Αξηζηνηέιεο ηελ έλλνηα ηεο πόιεο;  

(4 κνλάδεο)  

β) Με πνηνπο ζπιινγηζκνύο ζεκειηώλεη ηε ζέζε όηη ε πόιε είλαη θπζηθή ύπαξμε;(6 κνλάδεο) 

(10 μονάδες) 

 

5. Πνηα ζεκαζία δίλεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ έλλνηα "πόιηο" θαη πνηνο ν ζηόρνο απηήο; 

(10 μονάδες) 

 

6. α) ἐπηζθνπνῦληη, ὁξῶκελ, ἐζηίλ, καλζάλεηλ, εἴιεθε : Να γξάςεηε έλα νκόξξηδν (απιό ή 

ζύλζεην) γηα θάζε ιέμε. 

(5 μονάδες) 

    β) Να βξείηε ζην θείκελν ιέμεηο εηπκνινγηθά ζπγγελείο κε ηηο παξαθάησ: λνκνηέιεηα, 

παξνηθία, επίινγνο, αλεζηθόηεηα, έθηαζε:    

(5 μονάδες) 

 

 

 

Καλή Επιηυχία ! 

 

 

 

 

 

 


