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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α.1. Επειδή βλέπουµε (παρατηρούµε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος
κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για χάρη κάποιου
αγαθού (διότι όλοι κάνουν ό,τι κάνουν για αυτό που τους φαίνεται καλό),
είναι φανερό ότι όλες (οι κοινότητες) στοχεύουν σε κάποιο αγαθό, κυρίως
όµως η ανώτερη από όλες (τις κοινότητες) και η οποία περικλείει όλες τις
άλλες (επιδιώκει) το ανώτερο από όλα (τα αγαθά). Αυτή είναι η λεγόµενη
πόλη ή κοινωνία πολιτική.
Επειδή η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων, όπως
όλα εκείνα τα πράγµατα που το καθένα τους είναι ένα «όλον»
αποτελούµενο όµως από πολλά «µέρη», είναι φανερό ότι πρέπει πρώτα
να ψάξουµε να βρούµε τι είναι ο πολίτης. Γιατί η πόλη δεν είναι παρά ένα
πλήθος πολιτών. Εποµένως πρέπει να εξετάσουµε ποιον πρέπει να
αποκαλούµε πολίτη και τι είναι ο πολίτης. Διότι και για τη λέξη πολίτης
πολλές φορές διατυπώνονται διαφορετικές µεταξύ τους γνώµες. Δηλαδή
δεν υπάρχει µια γενική συµφωνία για το περιεχόµενο της λέξης πολίτης.

διότι κάποιος  ο οποίος είναι πολίτης σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα σε
ένα ολιγαρχικό πολίτευµα πολλές φορές δεν είναι πολίτης.

Β.1.  Σχηµατικά η δοµή του συλλογισµού είναι:
[Προκείµενες προτάσεις – δεδοµένα συλλογισµού]
«Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν … οὖσαν»
«καὶ πᾶσαν κοινωνίαν …πάντες),

1ο Συµπέρασµα : «δῆλον ὡς πᾶσαι µὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται»

2ο Συµπέρασµα: «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.»

Ο Αριστοτέλης συνήθιζε να αρχίζει την έκθεσή του µε µία γενική
πρόταση και να προχωρεί ύστερα στην εξέταση  των επιµέρους
περιπτώσεων. Κατά βάθος πίστευε ότι είναι κατά φύσιν να αναφερόµαστε
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πρώτα στα κοινά στα γενικά θέµατα και ύστερα να περνούµε στα ειδικά,
στα επιµέρους ζητήµατα. Έτσι  στο χωρίο «Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν…οὖσαν»
µε βεβαιότητα ορίζει το γένος της πόλης. Είναι µια µορφή κοινωνικής
συµβίωσης, µια κοινωνία. Η λέξη «κοινωνία» γεννήθηκε από το ρήµα
κοινωνῶ που σήµαινε «συµµετέχω σε κάτι», «παίρνω µέρος σε κάτι µαζί
µε κάποιον άλλο». Η θέση αυτή δεν χρειάζεται καµία απόδειξη. Στη
συνέχεια ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι κάθε µορφή συνύπαρξης γίνεται για
κάποιο σκοπό («καί πᾶσαν κοινωνίαν …συνεστηκῖαν»), κάθε πράξη
οποιουδήποτε ανθρώπου αποβλέπει σε κάποιο σκοπό, σε κάποιο αγαθό
(«τοῦ γάρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν…πάντες»).  Ο όρος  «ἀγαθοῦ» στο
σηµείο αυτό δεν έχει την ηθική σηµασία του καλού και ενάρετου. Αγαθό
είναι αυτό που επιθυµεί κάθε φορά να πετύχει κάποιος άνθρωπος ή ένα
σύνολο ανθρώπων, που το θεωρεί άριστο για το ίδιο ή ικανοποίηση
κάποιας ανάγκης. Όπως τα άτοµα αποβλέπουν µε τις πράξεις τους σε
κάποιο αγαθό, έτσι όλες οι κοινωνίες στοχεύουν σε κάποιο αγαθό («Δῆλον
ὡς πᾶσαι…στοχάζονται»). Η συχνή επανάληψη της λέξης «πᾶς» δείχνει
ότι δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση σ’ αυτό το θέµα, ενώ η χρήση τύπων
της αόριστης αντωνυµίας «τινός» φανερώνει ότι αυτό το αγαθό δεν είναι
ίδιο για όλους τους ανθρώπους και όλες τις κοινωνίες. Είναι εποµένως
φυσικό, µια και  κάθε κοινωνική συνύπαρξη αποβλέπει σε κάποιο αγαθό,
εκείνη η µορφή κοινωνικής συνύπαρξης, που είναι ανώτερη από όλες τις
άλλες, να αποβλέπει στο ανώτατο αγαθό («Μάλιστα δε…περιέχουσα τὰς
ἄλλας»). Στα Ηθικά Νικοµάχεια ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για διάφορες
κοινωνίες, που η καθεµία τους έχει ένα επιµέρους συµφέρον. Αυτοί  π.χ.
που πολεµούν µαζί επιδιώκουν τον πλούτο, τη νίκη ή την κατάκτηση µιας
πόλης. οι ναυτικοί έχουν στόχο την απόκτηση χρηµάτων, και κάτι
ανάλογο συµβαίνει σε όσους ανήκουν σε µία φυλή ή σε έναν δήµο. Αυτές
τις κοινωνίες ο Αριστοτέλης τις θεωρεί µόρια της πολιτικής κοινωνίας και
τις τοποθετεί σε υποδεέστερη από αυτήν θέση, αφού η πολιτική κοινωνία
δεν στοχεύει στο ειδικό κατά περίπτωση συµφέρον,  στο συµφέρον της
στιγµής, αλλά σ’ αυτό που αφορά ἅπαντα τὸν βίον. Για τον Αριστοτέλη,
δηλαδή υπάρχει αναλογία ανάµεσα στο υποκείµενο που επιθυµεί κάποιο
αγαθό και τον τελικό σκοπό του. Όσο ανώτερο είναι το υποκείµενο τόσο
µεγαλύτερη σπουδαιότητα έχει και το αγαθό στο οποίο στοχεύει. Εδώ η
ανώτερη µορφή κοινωνίας είναι εκείνη που συµπεριλαµβάνει όλες τις
άλλες  µορφές κοινωνίας, είναι δηλαδή η πόλη – κράτος, που ταυτίζεται
µε την έννοια πολιτική («Αὕτη σ’ ἐστιν ἡ καλουµένη πόλις και ἡ κοινωνία ἡ
πολιτική»). Είναι, εποµένως, η πόλις µία πολιτειακά οργανωµένη
κοινωνία, αφού όπως λέει και ο Π.Γ. Λεκατσάς πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
α)συγκεκριµένα όρια, β) οµοιογένεια κατοίκων, γ)θρησκευτική ενότητα, δ)
κοινά ήθη και έθιµα, ε) χρηστό σύστηµα διοίκησης, καλό πολίτευµα.
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Β.2. Ο Αριστοτέλης στο απόσπασµα «Ἐπεί δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων…
πολλάκις οὐκ ἐστι πολίτης» εξηγεί ότι η πόλη, το κράτος, ανήκει στην
κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων , όπως ακριβώς και όλα τα άλλα
πράγµατα που αποτελούν ένα «όλον» που έχει συντεθεί από έναν αριθµό
διάφορων µερών. Η βασική και θεµέλια λίθος της πόλης είναι ο πολίτης.
Εποµένως, ο σταγειρίτης φιλόσοφος θεωρεί ότι πρέπει να εξετάσει τη
φύση του πολίτη (δηλαδή του µέρους) πριν αρχίσει την έρευνά του για τη
φύση του κράτους (δηλαδή του όλου). Η φύση του πολίτη, όπως και η
φύση του κράτους, είναι ένα θέµα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις,
καθώς δεν υπήρχε µια κοινή συµφωνία, ένας πανθοµολογούµενος
ορισµός. Ο πολίτης οριζόταν µε επιµέρους κριτήρια που µπορεί κατά
περίπτωση να ήταν η καταγωγή , το εισόδηµα, το είδος της απασχόλησης
κ.ά. Απόδειξη αυτού είναι πως το άτοµο που είναι πολίτης σ’ ένα
δηµοκρατικό πολίτευµα συχνά δεν είναι πολίτης σ’ ένα ολιγαρχικό («ἔστι
γάρ τις ὃς ἐν δηµοκρατίᾳ … ἔστι πολίτης». Ενώ και στα ολιγαρχικά
πολιτεύµατα ένας χειρώνακτας δεν µπορεί να είναι πολίτης δεδοµένου
ότι η συµµετοχή στα αξιώµατα εξαρτάται από την καταβολή υψηλών
φόρων, οι ειδικευµένοι όµως εργάτες µπορούν να είναι πολίτες γιατί οι
τεχνίτες είναι συχνά πλούσιοι.
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης στο χωρίο («Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που …τῷ
µετέχειν κρίσεως καί ἀρχῆς») επιχειρώντας να προσδιορίσει την έννοια
του πολίτη και να φτάσει στον ορισµό του εξετάζει κάποια κριτήρια και τα
κρίνει ως µη ασφαλή. Το κριτήριο της διαµονής λοιπόν σε ένα
συγκεκριµένο τόπο («Ὁ πολίτης…οἰκήσεως») είναι αναγκαίο αλλά όχι
επαρκές , καθώς τον ίδιο τόπο διαµονής µοιράζονται και οι µέτοικοι και οι
δούλοι και δεν είναι πολίτες. Οι µεν µέτοικοι µετέχουν στην οικονοµική
και κοινωνική ζωή µιας πόλης, µπορεί να είναι πλούσιοι και επιφανείς,
είναι ισοτελείς µε τους πολίτες, εκπληρώνουν τα  στρατιωτικά τους
καθήκοντα, χωρίς όµως να έχουν λόγο στην επιλογή εξουσίας, πολύ
περισσότερο στην άσκηση αυτής. Οι δε δούλοι είναι res, πράγµα, είναι το
έµψυχο κτήµα που δίνει ώθηση στα άψυχα εργαλεία, είναι δηλαδή φύσει
κατώτερο ον. Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης λέει ότι ούτε η εµφάνιση ενός
ανθρώπου ως εναγόµενου ή ενάγοντα, µηνυόµενου ή µηνύοντα στα
δικαστήρια µιας πόλης µπορεί να θεωρηθεί ασφαλές κριτήριο για τον
ορισµό του πολίτη («οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων µετέχοντες…κοινωνοῦσιν»). Γιατί
το πολιτικό αυτό δικαίωµα δίνεται µέσω διακρατικών συµφωνιών και σε
πολίτες άλλων πόλεων.  Αλλού στο ίδιο έργο ο Αριστοτέλης αναφέρει το
παράδειγµα των Τυρρηνών και των Καρχηδονίων, που τους ένωναν
συµφωνίες εµπορικές και στρατιωτικές, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για
να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια πολιτική κοινωνία. Ασφαλές
κριτήριο, λοιπόν, για να θεωρηθεί κάποιος πολίτης είναι η συµµετοχή του
στις δικαστικές και βουλευτικές εξουσίες («πολίτης δ’ ἀπλῶς …κρίσεως
καὶ ἀρχῆς»), δηλαδή να έχει τόσο το δικαίωµα του «κυβερνᾶν» και
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«κυβερνᾶσθαι»  ,  του «ἄρχειν»  και «ἄρχεσθαι»  του «ἐκλέγειν» και
«ἐκλέγεσθαι». Η συµµετοχή στις δικαστικές λειτουργίες είναι ουσιώδες
στοιχείο για τον ορισµό του πολίτη. Για τον Πλάτωνα η µη συµµετοχή σ’
αυτές ισοδυναµούσε µε µη συµµετοχή στο σύνολο των λειτουργιών της
πόλης «ὁ γάρ ἀκοινώνητος ὤν …οὐ µέτοχος εἶναι».
Τέλος ο Αριστοτέλης, ορίζοντας τη σχέση του πολίτη µε την πόλη στο
χωρίο («πόλιν δὲ τό τῶν τοιούτων …ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν»),  εξηγεί ότι η πόλη
αποτελείται από ένα πλήθος τέτοιων πολιτών, όπως τους όρισε, δηλαδή
κυβερνώντες και κυβερνώµενους, άρχοντες και αρχόµενους, ανόµοια
µεταξύ τους στοιχεία που διατηρούν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία τους και
οδηγούν την πόλη στην ύψιστη αυτάρκεια. Όπως διδάσκει σε άλλο σηµείο
των Πολιτικών του ο Αριστοτέλης η πόλη είναι ένας όχι όποιος να’ ναι
αριθµός ατόµων, αλλά τόσος  που να εξασφαλίζει µία αυτάρκεια στη ζωή
τους. …αν λείπει κάτι από αυτά είναι τελείως αδύνατο η κοινωνία να είναι
αυτάρκης. Εποµένως, η σχέση πολίτη – πόλης είναι αλληλένδετη, είναι
σχέση αλληλεξάρτησης.

Β.3. Ο Αριστοτέλης στο χωρίο «Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουµένη πόλις καὶ ἡ
κοινωνία ἡ πολιτική» δίνει τον γενετικό ορισµό της πόλης και καθορίζει µε
σαφήνεια το γένος της. Είναι µία κοινωνία. Στο χωρίο «πόλιν δὲ τὸ τῶν
τοιούτων πλῆθος ἱκανόν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν»
συµπληρώνει τον ορισµό της πόλης δίνοντας τα συστατικά της µέρη
(συντίθεται από επαρκές πλήθος πολιτών) και την ειδοποιό διαφορά της
(στοχεύει στην αυτάρκεια). Στο µεταφρασµένο απόσπασµα ο φιλόσοφος
συµπληρώνει τον ορισµό της πόλης τελεολογικά, εξηγώντας ότι είναι η
«τέλεια κοινωνική οντότητα» και θεµελιώνοντας τη θέση του πως  «ἡ
πόλις υπάρχει ἐκ φύσεως». Μιλώντας για την «πόλιν» ο Αριστοτέλης
δηλώνει καθαρά ότι τη θεωρεί µία από τις κοινωνικές οντότητες (οµάδες
συνύπαρξης) των ανθρώπων . Η πρώτη ήταν, κατά τη διδασκαλία του, η
οικογένεια (οἶκος), το αποτέλεσµα του φυσικού «συνδυασµού» άρρενος
και θήλεος. σκοπός της ήταν η ικανοποίηση των καθηµερινών - βιοτικών
αναγκών του ανθρώπου. Η δεύτερη ήταν το χωριό (η κώµη) , η κοινωνία
που σχηµατίστηκε από πλείονας οικίας για την ικανοποίηση αναγκών
ανώτερων από τις καθηµερινές ανάγκες του ανθρώπου ( «Η κοινωνική
οντότητα…περισσότερων χωρίων»). Τέτοιες ήταν, βέβαια, οι
πνευµατικότερες ανάγκες του, π.χ. η ανάγκη για λατρεία του θείου ή για
απόδοση δικαιοσύνης. Η οικογένεια δεν µπορούσε να έχει ούτε τυπικό
λατρείας, λατρευτικές δηλαδή ιεροτελεστίες, ούτε µηχανές απόδοσης
δικαιοσύνης. Η τρίτη κοινωνική οντότητα ήταν πόλις, µία κοινωνική
οντότητα τέλεια. Ο αρχαίος Έλληνας ακούγοντας τη λέξη «τέλος»
καταλάβαινε ότι η λέξη αυτή δήλωνε το σκοπό για τον οποίο είναι
πλασµένο το καθετί, τον προορισµό του. Δήλωνε δηλαδή τη στιγµή της
τελείωσης, της ακµής, της ολοκλήρωσης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
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της πόλης το επίθετο τέλεια λέγεται σε σχέση µε την ολοκλήρωση του
εξελικτικού κύκλου που παρακολουθούµε (οικία-κώµη-πόλις)΄ µε το
νόηµα αυτό η στιγµή της ολοκλήρωσης δηλώνει και το τέλος της εξέλιξης,
η οποία όµως δεν οδηγεί σε µία τελική φθορά, αλλά σε µία τελική
ολοκλήρωση. Η πόλη, λοιπόν, είναι η «τέλεια κοινωνική οντότητα» αφού
πέτυχε την ύψιστη αυτάρκεια και εξασφαλίζει το «εὐ ζῆν», την
ευδαιµονία των πολιτών της. Γιατί µόνο η πόλη από όλες τις κοινωνικές
οντότητες πληροί τις προϋποθέσεις για την ύψιστη αυτάρκεια. Στα Ηθικά
Νικοµάχεια ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι η αυτάρκεια είναι και µοναχό του
τέλειο αγαθό , ότι και µόνο του κάνει τη ζωή άξια να τη ζήσει κανείς,
έχοντας το αίσθηµα ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Η πόλις λοιπόν
χαρακτηρίζεται τέλεια, ακριβώς γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται πέρα
από αυτήν ο πολίτης, αφού είναι αυτάρκης , µπορεί δηλαδή και µόνη της
να του χαρίσει το πιο µεγάλο αγαθό, την ευδαιµονία. Μια πόλις είναι
αυτάρκης αν η γεωγραφική της θέση της εξασφαλίζει άφθονα τα υλικά
αγαθά και τη βοηθάει στην εµπορική της ανάπτυξη, αν έχει τις
απαραίτητες αµυντικές δυνατότητες, και, προπαντός, απονοµή της
δικαιοσύνης. εποµένως αν είναι ανεξάρτητή ή µε άλλα λόγια, αν δεν
χρειάζεται εξωτερική βοήθεια, για να καλύψει τις υλικές και ηθικές –
πνευµατικές κοινωνικές ανάγκες της. Έτσι θεµελιώνει και τη θέση του ότι
«η πόλις υπάρχει εκ φύσεως», αφού σύµφωνα µε τη θεωρία της
εντελέχειας «Κάθε ον έχει να υπηρετήσει µε την ύπαρξή του έναν στόχο.
Ορισµένος από τη φύση ο στόχος αυτός είναι κάτι το εξαιρετικό, κάτι το
άριστο. και της πόλης εποµένως, ο στόχος, η αυτάρκεια, είναι κάτι το
άριστο, άρα κάτι το φυσικό, αφού η φύση επιδιώκει – και πραγµατοποιεί –
πάντοτε το άριστο».

Β.4. Σελ. σχολικού βιβλίου 178-179:  «Επειδή διαβάζοντας …βρίσκεται έξω
από την πόλιν»

Β.5.
ενόραση: ὁρῶµεν
σύσταση: συνεστηκυῖαν, συνεστώτων
κατάσχεση: περιέχουσα, ὑπέχειν, µετέχειν
σύγκλητος: καλουµένη, καλεῖν
κειµήλιο: συγκειµένων
σκόπιµος: σκεπτέον
ἄρχοντας: ὀλιγαρχία, ἀρχῆς
ἄφαντος: φανερὸν
ρητό: ὁµολογοῦσι, λέγοµεν, εἰπεῖν
ἄφιξη: ἱκανὸν
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Γ.1. Τίποτε, λοιπόν, δεν καταγγέλλεται σχετικά µε τον αποκεφαλισµό των
Ερµών από κάποιους µέτοικους και υπηρέτες αλλά (καταγγέλλονται)
κάποιοι ακρωτηριασµοί άλλων αγαλµάτων στο παρελθόν που έχουν γίνει
από νέους µεθυσµένους γι’ αστείο και συγχρόνως ότι µάλλον σε (κάποια)
σπίτια γίνονται τα Ελευσίνια µυστήρια µε ασέβεια(:γίνονται παρωδίες
των µυστηρίων). Γι’ αυτά ακόµα και τον Αλκιβιάδη κατηγορούσαν. Και
αυτές (τις κατηγορίες) υιοθετώντας αυτοί που περισσότερο εχθρεύονταν
τον Αλκιβιάδη επειδή τους εµπόδιζε να είναι αρχηγοί των δηµοκρατικών
µε σιγουριά και επειδή νόµισαν ότι, αν τον εξορίσουν, θα ήταν αυτοί
πρώτοι (: θα είχαν την πρώτη θέση στην εξουσία) µεγαλοποιούσαν (τις
κατηγορίες αυτές) και κραύγαζαν (:φώναζαν)  ότι κατά τη γνώµη τους και
η υπόθεση των µυστηρίων και ο αποκεφαλισµός των Ερµών έγιναν για
την κατάλυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ότι τίποτε από αυτά
δεν έγινε χωρίς τη συµµετοχή εκείνου, αναφέροντας ως τελική απόδειξη
την υπόλοιπη παράνοµη και αντιδηµοκρατική συµπεριφορά του στις
ασχολίες του (:στις δραστηριότητές του).

Γ.2.
τινων: τινὰ
ὕβρει: τὴν ὕβριν
ὄντι: τοῖς οὖσι(ν)
µάλιστα: µάλα
ἐπῃτιῶντο: ἐπαιτιῶ
ὑπολαµβάνοντες: τοῖς ὑποληφθεῖσι(ν)
ἐξελάσειαν: ἐξελῷεν
ἐβόων: βοᾶν
εἴη: ἔσται
ἐπράχθη: πεπράχθω

Γ.3.α.
περὶ τῶν Ἑρµῶν: επιρρηµατικός εµπρόθετος προσδιορισµός της
αναφοράς στο ρήµα «µηνύεται»
ὑπὸ νεωτέρων: επιρρηµατικός εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού
αιτίου στη µετοχή «γεγενηµέναι»
τὰ µυστήρια: υποκείµενο του ρήµατος «ποιεῖται» (αττική σύνταξη),
φαινόµενο πρόταξης υποκειµένου
τὸν Ἀλκιβιάδην: αντικείµενο του ρήµατος «ἐπῃτιῶντο»
δήµου: ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός ως γενική αντικειµενική
(«ἐπὶ καταλύσει»)
αὐτοῦ: ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός ως γενική υποκειµενική
(«παρανοµίαν»)
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Γ.3.β.
Υπόθεση: εἰ (αὐτόν) ἐξελάσειαν (εἰ + ευκτική)
Απόδοση: (νοµίσαντες) ἂν εἶναι (ειδικό δυνητικό απαρέµφατο που
ισοδυναµεί µε δυνητική ευκτική: ἂν εἴησαν ή εἶεν)

Είναι απλός , εξαρτηµένος (από τη µετοχή «νοµίσαντες») υποθετικός
λόγος που δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.

http://www.spoudi.gr/

