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Α. 
Πράγµατι, για το περιεχόµενο της λέξης πολίτης διατυπώνονται πολλές φορές 
διαφορετικές µεταξύ τους γνώµες˙ δηλαδή δεν υπάρχει οµοφωνία για το 
περιεχόµενο της λέξης πολίτης: κάποιος, ενώ είναι πολίτης σ’ ένα δηµοκρατικό 
πολίτευµα, συχνά δεν είναι πολίτης σ’ ένα ολιγαρχικό πολίτευµα. Ο πολίτης δεν 
είναι πολίτης µε κριτήριο το ότι είναι εγκατεστηµένος σ’ ένα συγκεκριµένο τόπο 
(γιατί και µέτοικοι και δούλοι µοιράζονται µε τους πολίτες έναν κοινό τόπο), ούτε 
είναι πολίτες αυτοί οι οποίοι απ’ όλα τα πολιτικά δικαιώµατα έχουν µόνο το 
δικαίωµα να εµφανίζονται στο δικαστήριο ως εναγόµενοι και ως ενάγοντες (το 
δικαίωµα αυτό το έχουν και όσοι µοιράζονται έναν τόπο χάρη σε ειδικές 
συµφωνίες)˙ ... Με την ακριβέστερη σηµασία της λέξης τίποτε άλλο δεν ορίζει 
τόσο τον πολίτη όσο η συµµετοχή στις δικαστικές λειτουργίες και στα αξιώµατα... 
Απ’ αυτά, λοιπόν, γίνεται φανερό τι είναι ο πολίτης˙ αυτός δηλαδή που έχει τη 
δυνατότητα να µετέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία λέµε πια ότι είναι 
πολίτης της συγκεκριµένης πόλης˙ απ’ την άλλη, πόλη είναι, για να µιλήσουµε 
γενικά, το σύνολο από τέτοια άτοµα, που είναι ικανοποιητικό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αυτάρκεια στη ζωή τους. 

Β. 
Β1. 
Ο Αριστοτέλης προκειµένου να ορίσει την έννοια της πόλης-κράτους, ακολουθεί 
τη λεγόµενη αναλυτική µέθοδο. Αποσκοπεί δηλαδή να αναλύσει την έννοια  
«πόλις» στα συστατικά της, να βρει τα χαρακτηριστικά των συστατικών αυτών και 
µε τη σύνθεσή τους θα έχει και τον ορισµό. Για να υπηρετήσει, λοιπόν, τον 
ανωτέρω στόχο του διαρθρώνει την  επιχειρηµατολογία του ως εξής: Αρχικά 
αναφέρει πως η πόλις είναι το όλον, το γενικό «Ἐπεί δ′ ἡ πόλις... τῶν ὅλων». Κάθε 
γενική έννοια αποτελείται από µέρη «συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν µορίων», οπότε 
και η πόλη είναι «πλήθος τι πολιτών», συγκροτείται δηλαδή από το σύνολο των 
πολιτών. Άρα, πριν δοθεί ο ορισµός η έννοια του πολίτη «Ὥστε τι να χρή.... 
σκεπτέον». 

Β2. 
Στοιχεία που δε συνιστούν την έννοια πολίτης: 
1. Κοινότητα τόπου µόνιµης κατοικίας (οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν). Ο
ορισµός του πολίτη δεν συναρτάται από τον τόπο στον οποίο κατοικεί, αφού 
κοινότητα κατοικίας έχουν και οι µέτοικοι και οι δούλοι, που όµως δεν είναι 
πολίτες. 
2. Το δικαίωµα συµµετοχής σε δίκες (οὐδ′ οἱ τῶν δικαίων µετέχοντες). ∆εν µπορεί
να είναι κανείς πολίτης, επειδή έχει το δικαίωµα να εµφανίζεται στο δικαστήριο 



ως ενάγων ή ως εναγόµενος, γιατί και κάποιοι κάτοικοι της πόλης που είναι 
πολίτες άλλων πόλεων έχουν αυτό το δικαίωµα, ύστερα από κάποια ειδική 
συµφωνία ανάµεσα στην πόλη στην οποία διαµένουν και στην πόλη από την 
οποία προέρχονται και της οποίας είναι πολίτες. 
Γνωρίσµατα που αποδίδονται στην έννοια πολίτης: 
1. ∆υνατότητα συµµετοχής στη δικαστική εξουσία (µετέχειν κρίσεως). ∆ηλαδή
αυτός που µπορεί να δικάζει ως µέλος δικαστηρίου. 
2. ∆υνατότητα συµµετοχής στην πολιτική εξουσία (µετέχειν αρχῆς). ∆ηλαδή αυτός
που µπορεί να συµµετέχει στη διοίκηση του κράτους και στα όργανα από τα 
οποία λαµβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις και τα οποία νοµοθετούν. 
Ο πολίτης λοιπόν ορίζεται ως προς το πλαίσιο συµµετοχής του στο πολίτευµα. 

Β3. 
Κατά τον Αριστοτέλη στην τάξη της φύσης το όλο προηγείται των µερών. Η 
ύπαρξη, δηλαδή, του όλου αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη του µέρους. Με 
τη χρήση παραδειγµάτων από τον χώρο της εµπειρίας, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι 
το ίδιο ισχύει για τη σχέση του ανθρώπου µε την πόλη. Ειδικότερα, υποστηρίζει 
πως ο άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης χωρίς την πόλη. 
Αν, όµως, κάποιος είχε επιτύχει τον στόχο της αυτάρκειας αφ’ εαυτού, και δεν 
είχε ανάγκη την πόλη, τότε δε θα ήταν άνθρωπος – παρά µόνο κατ’ όνοµα - . 
Στην πραγµατικότητα θα ήταν ή ζώο ή θεός. Η πόλη-κράτος αποτελεί συνεπώς 
προϋπόθεση για την ύπαρξη των µελών της, του κάθε επιµέρους ατόµου το όλο 
δηλαδή αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη των µερών. Στη 15η ενότητα 
επαναλαµβάνει το επιχείρηµα ότι η πόλη αποτελεί το όλο που συντίθεται από 
µέρη, οπότε και η πόλη είναι πλῆθός τι πολιτῶν. 
Ο ρόλος του πολίτη είναι καθοριστικός για την πολιτική τάξη, η πόλη όµως 
προηγείται από τα µέρη της, τους ανθρώπους, για τους οποίους αποτελεί το 
φυσικό τους χώρο, µέσα στα όρια του οποίου µπορούν να κατακτήσουν την 
αυτάρκεια. 
∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, πως τόσο το όλο όσο και τα µέρη λειτουργούν 
διαδραστικά, αλλά η πόλη έχει µια φυσική προτεραιότητα. 

Β4. 
Σχολικό βιβλίο. Σελ. 178, «Για ποιον λόγο, στην πραγµατικότητα…Ας 
αρχίσουµε λοιπόν τον λόγο µας». 

Β5. 
πεπραχέναι: σύµπραξη, πραγµατογνωµοσύνη 
συνεστώτων: απόσταση, επιστασία 
καλεῖν: έκκληση, παράκληση 
σκεπτέον: κατάσκοπος, καιροσκόπος 
µετέχοντες: συµµετοχή, έξοχος 



Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. 
Τώρα όµως ποιος δε θα απογοητευθεί, όταν βλέπει αυτούς που έζησαν στην 
εποχή του Τρωικού πολέµου και αυτούς που υπήρξαν στη συνέχεια (τους 
µεταγενέστερους) να υµνούνται και να τραγουδιούνται, ενώ ο ίδιος εκ των 
προτέρων γνωρίζει ότι ούτε κι αν ξεπεράσει την ανδρεία εκείνων, θα αξιωθεί 
τέτοιους επαίνους; Και το αίτιο αυτών είναι ο φθόνος, στον οποίο αυτό µόνο το 
καλό υπάρχει (ή προστίθεται), επιπλέον, ότι δηλ. είναι το πιο µεγάλο κακό για 
όσους (τον) έχουν. ∆ιότι κάποιοι είναι από τη φύση τους τόσο δύστροποι 
(στρυφνοί), ώστε πιο ευχάριστα θα άκουγαν να επαινούνται 
αυτοί τους οποίους δεν γνωρίζουν αν έχουν υπάρξει παρά αυτοί, από τους 
οποίους τυχαίνει να έχουν ευεργετηθεί οι ίδιοι. 

τίνων 
ἴδοι 
ὑπέρβαλε 
ἀξιωθησοµέναις 
ἃς 

µείζοσι(ν) 
ἀκηκόατε 
γεγονέναι 

Γ2. 
τίς :   
ὁρᾷ :   
ὑπερβάλλῃ :   
ἀξιωθησόµενον : 
ᾧ :  
µέγιστον :   
ἀκούοιεν :   
γεγόνασι :   
πεπονθότες :   
τυγχάνουσιν :  

πάσχειν 
τεύξοιτο 

Γ3.α 
«ὅταν ὁρᾷ … τραγῳδουµένους»: 
∆ευτερεύουσα επιρρηµατική χρονικο-υποθετική πρόταση. Εισάγεται µε το 
χρονικο-υποθετικό σύνδεσµο ὅταν (ὅτε + ἄν) και εκφέρεται µε αοριστολογική 
υποτακτική. και µε απόδοση το ρήµα της κύριας «οὐκ ἄν ἀθυµήσειεν», συνιστά 
λανθάνοντα υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώµενο. Λειτουργεί ως 
επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου και της προϋπόθεσης στην κύρια 
«Νῦν … ἄν ἀθυµήσειεν» 

Γ3.β 
ὑµνουµένους: κατηγορηµατική µετοχή που εξαρτάται από το αισθήσεως ρήµα 

«ὁρᾷ» 
ἐπαίνων: αντικείµενο της µετοχής «ἀξιωθησόµενον» 

Θα µπορούσε να θεωρηθεί γενική της αξίας ως επιρρηµατικός 

προσδιορισµός στο «ἀξιωθησόµενον» 
κακόν: κατηγορούµενο στο εννοούµενο «φθόνος» 
τινες: υποκείµενο στο «πεφύκασιν» 
ἥδιον: επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στο ρήµα «ἄν ἀκούοιεν»
οὕς: αντικείµενο του ρήµατος «ἴσασιν» 
ὑφ’ ὧν: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου στη µετοχή 

«πεπονθότες» 




