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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.   [ …]  πνιίηεο δ' ἁπιῶο νὐδελὶ ηῶλ ἄιισλ ὁξίδεηαη 

κᾶιινλ ἢ ηῷ κεηέρεηλ θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο. ... Τίο κὲλ νὖλ ἐζηηλ ὁ πνιίηεο, ἐθ ηνύησλ 

θαλεξόλ· ᾧ γὰξ ἐμνπζία θνηλσλεῖλ ἀξρῆο βνπιεπηηθῆο θαὶ θξηηηθῆο, πνιίηελ ἤδε ιέγνκελ 

εἶλαη ηαύηεο ηῆο πόιεσο, πόιηλ δὲηὸ ηῶλ ηνηνύησλ πιῆζνο ἱθαλὸλ πξὸο αὐηάξθεηαλ 

δσῆο, ὡο ἁπιῶο εἰπεῖλ. 

II. Ὅηη κὲλ νὖλ ηὰ ἀλαγθαῖα δεῖ δηδάζθεζζαη ηῶλ ρξεζίκσλ, νὐθ ἄδεινλ· ὅηη δὲ νὐ πάληα, 

δηῃξεκέλσλ ηῶλ ηε ἐιεπζεξίσλ ἔξγσλ θαὶ ηῶλ ἀλειεπζεξίσλ θαλεξόλ, θαὶ ὅηη ηῶλ ηνηνύησλ 

δεῖ κεηέρεηλ ὅζα ηῶλ ρξεζίκσλ πνηήζεη ηὸλ κεηέρνληα κὴβάλαπζνλ. Βάλαπζνλ δ’ ἔξγνλ 

εἶλαη δεῖ ηνῦην λνκίδεηλ θαὶ ηέρλελ ηαύηελ θαὶ κάζεζηλ, ὅζαη πξὸο ηὰο ρξήζεηο θαὶ ηὰο 

πξάμεηο ηὰο ηῆο ἀξεηῆο ἄρξεζηνλ ἀπεξγάδνληαη ηὸ ζῶκα ηῶλ ἐιεπζέξσλ ἢ ηὴλ δηάλνηαλ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Σύκθσλα κε ην θείκελν, γηα πνηνπο ιόγνπο πξέπεη λα εμεηαζηεί ε έλλνηα «πόιηο» θαη πώο 

ηελ νξίδεη ηειηθά ν Αξηζηνηέιεο;  

(10 μονάδες) 
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2. Πνηνη ιόγνη επηβάιινπλ λα πξνεγεζεί ε εμέηαζε ηνπ πνιίηε ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ηεο 

πνιηηείαο, ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε; Πώο ηειηθά νξίδεηαη ν πνιίηεο; 

(10 μονάδες) 

3. Πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε 

παηδεία;   

(10 μονάδες) 

4. Σύκθσλα κε ην ακεηάθξαζην θαη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν, πώο νξίδεη ν Αξηζηνηέιεο 

ηελ έλλνηα «πόιηο»; Γηαηί θαηαθεύγεη ζε δύν νξηζκνύο; Με πνηα επηρεηξήκαηα ζηεξίδεη ηελ 

άπνςε όηη ε πόιηο ππάξρεη εθ θύζεσο; 

 "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." 

 (10 μονάδες) 

 

5. Χαξαθηεξίζηε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ θξάζεηο «ζσζηή» ή «ιαλζαζκέλε», αλάινγα 
κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ην βηβιίν ζαο ζηελ Εηζαγσγή ζηα Πολιτικά.  

1. Η απόθηεζε ησλ αξεηώλ δελ είλαη απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή ππόζεζε, αιιά αθνξά θαη 
ηελ πόιε.  
2. Σηα Ηθικά Νικομάχεια δελ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο.  
3. Η πόλις είλαη θνηλόηεηα πνπ ηελ απνηεινύλ θπβεξλώληεο θαη θπβεξλώκελνη.  
4. Η αξραία ειιεληθή ιέμε πόλις έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία από ηε λενειιεληθή θξάηνο.  
5. Η επδαηκνλία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ απηάξθεηα.  

 (10 μονάδες) 

 

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

ζύλζεην) γηα θάζε ιέμε. 

(5 μονάδες) 
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    β) θξίζεσο θαὶ ἀξρῆο: Να γξάςεηε κηα πξόηαζε γηα θάζε ιέμε, ζηελ νπνία ε ιέμε ζα ρεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία από απηή πνπ έρεη ζην θείκελν.    

(5 μονάδες) 

 

 

 

Να έχετε επιτυχία!   
 

 

 


