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ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
Α. Όπνηνο αζρνιείηαη κε ηνλ ηξόπν δηαθπβέξλεζεο κηαο πόιεο θαη πνηα είλαη ε 
θύζε ηεο θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο θάζε επηκέξνπο πνιηηείαο, ην πξώην 
ζρεδόλ ζέκα γηα δηεξεύλεζε είλαη λα δεη (εμεηάζεη) ζρεηηθά κε ηελ πόιε ηη 
είλαη άξαγε ε πόιε. Γηαηί ζήκεξα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο γλώκεο πάλσ ζην 
ζέκα απηό, θαζώο άιινη ηζρπξίδνληαη όηη ε πόιε έρεη θάλεη, ηελ ηάδε 
ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ελώ άιινη (ηζρπξίδνληαη) όηη δελ (ηελ έρεη θάλεη) ε πόιε 
αιιά κηα ζπγθεθξηκέλε νιηγαξρηθή θπβέξλεζε ή έλαο ζπγθεθξηκέλνο 
ηύξαλλνοβιέπνπκε όκσο ηνπ πνιηηηθνύ θαη ηνπ λνκνζέηε νιόθιεξε ε 

δξαζηεξηόηεηα λα έρεη λα θάλεη κε ηελ πόιε, ελώ ην πνιίηεπκα είλαη έλαο 
ηξόπνο νξγάλσζεο απηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζηελ πόιε. Δπεηδή όκσο ε πόιε 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζύλζεησλ πξαγκάησλ, όπσο όια εθείλα ηα 
πξάγκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο είλαη έλα όιν, απνηεινύκελν όκσο από πνιιά 
κέξε, είλαη θαλεξό όηη πξέπεη πξώηα λα ςάμνπκε λα βξνύκε ηη είλαη ν 
πνιίηεογηαηί ε πόιε είλαη έλα ζύλνιν πνιηηώλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε, πνηνλ πξέπεη λα νλνκάδνπκε πνιίηε θαη πνηα είλαη ε νπζία ηεο 
έλλνηαο πνιίηεο. Πξάγκαηη, γηα ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο πνιίηεο, 
δηαηππώλνληαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο γλώκεο. Πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη 

δειαδή νκνθσλία γηα ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο πνιίηεογηαηί θάπνηνο ελώ 

είλαη πνιίηεο ζ’ έλα δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα, πνιιέο θνξέο δελ είλαη πνιίηεο ζ’ 
έλα νιηγαξρηθό πνιίηεπκα. 

Β1. Ξεθηλώληαο ηελ εμέηαζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηεύκαηνο (ηῷ πεξὶ πνιηηείαο 
ἐπηζθνπνῦληη), ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί όηη πξέπεη πξώηα λα δηαζαθεληζηεί ε 
έλλνηα «πόιηο». Μεηά από απηή ηε ζέζε, εμεγεί γηα πνηνπο ιόγνπο πξέπεη 
θαλείο λα μεθηλήζεη από ηελ εμέηαζε ηεο έλλνηαο ηεο πόιεο (θξάηνπο). Οη ιόγνη 
είλαη νη εμήο: 
- λῦλ γὰξ ἀκθηζβεηνῦζηλ... ηὴλ ὀιηγαξρίαλ ἢ ηὸλ ηύξαλλνλ: Υπάξρεη 
θάπνηα δηρνγλσκία σο πξνο ηελ νπζία ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο θαη πξέπεη λα 
μεθαζαξηζηεί αλ ηελ επζύλε ησλ πνιηηηθώλ πξάμεσλ ηελ έρεη απηό (ην 
απξόζσπν θξάηνο) ή ηα πξόζσπα – θνξείο ηεο εμνπζίαο, νη θπβεξλήζεηο 
(ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηεο εμνπζίαο πνπ δελ εθπξνζσπνύλ όιν 
ην ιαό ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ). 
    Δδώ ν Αξηζηνηέιεο θαίλεηαη όηη έρεη ππόςε ηνπ ην ηζηνξηθό παξάδεηγκα 
ησλ Θεβαίσλ. Σύκθσλα κε ην Θνπθπδίδε (ΙΙΙ 62) νη Πιαηαηείο ζε κηα δηέλεμε 
πνπ είραλ κε ηνπο γείηνλέο ηνπο Θεβαίνπο ηνπο θαηεγόξεζαλ γηα «κεδηζκό», 
δειαδή γηα πξνδνηηθή πξνζρώξεζε ηεο πόιεο ηνπο ζηνπο Πέξζεο (ζηνπο 
Μήδνπο) θαηά ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο. Καη νη Θεβαίνη απνθξνύνληαο ηε 
βαξηά θαηεγνξία απάληεζαλ όηη απηό δελ ην έθαλε ἡ μύκπαζα πόιηο  αιιά ε 
δπλαζηεία ὀιίγσλ ἀλδξῶλ, πνπ αζθνύζε ηόηε ηελ εμνπζία ζηελ πόιε. 
   Σηελ ηζηνξηθή πνξεία ελόο ιανύ είλαη αλάγθε λα παίξλνληαη απνθάζεηο θαη λα 
γίλνληαη πξάμεηο πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη θαίξηεο θαη απνθαζηζηηθέο (ζε 
δεηήκαηα εζσηεξηθά, ζηηο ζρέζεηο κε άιια θξάηε θ.α.). Όηαλ νη πξάμεηο 
γίλνληαη από θπβεξλήζεηο νιηγαξρηθέο ή από ηπξάλλνπο, κεξηθνί ηζρπξίδνληαη 



 

 

όηη ηελ επζύλε ηελ έρεη όινο ν ιαόο. Άιινη όκσο θξνλνύλ όηη ηελ επζύλε ηελ 
έρνπλ ηα πξόζσπα πνπ αζθνύζαλ ηελ εμνπζία ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ιανύ 
θαη δελ ηελ έρεη νιόθιεξνο ν ιαόο, εξήκελ ηνπ νπνίνπ πάξζεθαλ νη 
απνθάζεηο. Η ακθηζβήηεζε γίλεηαη πην θαλεξή, όηαλ ζε θάπνηα ζηηγκή αιιάδεη 
ζε έλα ηόπν ην θαζεζηώο. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο δελ είλαη ζπάλην ην λέν 
θαζεζηώο λα κελ αλαγλσξίδεη νύηε ηηο ζπκθσλίεο πνπ είρε ζπλάςεη ην 
πξνεγνύκελν θαζεζηώο. Η δηθαηνινγία πνπ πξνβάιιεηαη είλαη: ηε ζπκθσλία 
δελ ηελ έθαλε ε πόιε, ην θξάηνο, αιιά ν ζπγθεθξηκέλνο εθείλε ηελ επνρή 
θνξέαο εμνπζίαο.  
  Απηό ην απόζπαζκα ηνπ Αξηζηνηέιε απνθαιύπηεη θαη κηα λννηξνπία 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη πνιίηεο ζπλνιηθά θαη ζπιινγηθά επηξξίπηνπλ επζύλεο 
ζηνπο θαηέρνληεο ηελ εμνπζία, αθόκα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ θαη νη 
ίδηνη επζύλνληαη. Δίλαη κηα λννηξνπία πνπ δελ πξνσζεί ιύζεηο ησλ 
πξνβιεκάησλ, αιιά νδεγεί ζε θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. 
   Τν δήηεκα απηό ζήκεξα ην έρεη επηιύζεη ε πνιηηηθή επηζηήκε κε ηελ αξρή 
ηνπ εληαίνπ ή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ θξάηνπο. Η αξρή απηή δέρεηαη όηη όιεο 
νη πξάμεηο ηνπ θξάηνπο είλαη έγθπξεο αλεμάξηεηα από ην θαζεζηώο ή ηα 
πξόζσπα πνπ εμνπζηάδνπλ. Γελ είλαη δπλαηόλ απνθάζεηο ή ππνρξεώζεηο λα 
παξαβηάδνληαη, επεηδή άιιαμε έλα θαζεζηώο. Μόλν έηζη έλα θξάηνο κπνξεί λα 
είλαη αμηόπηζην ηόζν ζην εζσηεξηθό ηνπ, όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 
 
-ηνῦ δὲ πνιηηηθνῦ θαὶ ηνῦ λνκνζέηνπ …..πεξί πόιηλ: νη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ πνιηηηθνύ θαη ηνπ λνκνζέηε αθνξνύλ ην θξάηνο. Αλ ινηπόλ ζέινπκε λα 
θαηαιάβνπκε θαη λα εμεγήζνπκε ηνλ ηξόπν δξάζεο ελόο πνιηηηθνύ, ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο δειαδή ελέξγεηέο ηνπ, πξέπεη πξώηα λα μέξνπκε ηη είλαη πόιηο 
(εκείο ζα ιέγακε: ην θξάηνο). Δπνκέλσο, πξέπεη πξώηα λα νξηζηεί ε έλλνηα 
ηνπ θξάηνπο, γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πνπ έρεη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 
πνιηηηθνύ θαη ηνπ λνκνζέηε κ’ απηό. Υπελζπκίδεηαη όηη ζηα Πνιηηηθά ν 
Αξηζηνηέιεο ζπρλά αλαθέξεη καδί κε ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηνπο λνκνζέηεο, ελώ 
κπνξνύκε λα ζπκεζνύκε θαη ηελ αλαθνξά πνπ θάλεη (ζηελ 3ε ελόηεηα ησλ 
Ηζηθώλ Νηθνκαρείσλ) ζην ξόιν ησλ λνκνζεηώλ, πνπ έρνπλ ηελ πξόζεζε λα 
θάλνπλ επηπρηζκέλνπο (αγαζνύο) ηνπο πνιίηεο.  
 
- ἡ δὲ πνιηηεία ηῶλ ηὴλ πόιηλ νἰθνύληωλ ἐζηὶ ηάμηο ηηο: Τν πνιίηεπκα 
είλαη έλαο ηξόπνο νξγάλσζεο απηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε κία πόιε, είλαη απηό 
πνπ ελώλεη όινπο ηνπο πνιίηεο ζε θνηλσλία. Δπνκέλσο, γηα λα θαηαιάβνπκε 
ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ηξόπν νξγάλσζεο ησλ πνιηηώλ, πξέπεη πξώηα λα 
θαηαιάβνπκε ηη είλαη ε πόιηο. Πην ζπγθεθξηκέλα: λα θαηαιάβνπκε ηη είλαη ε 
πόιηο, ην θξάηνο, αλάινγα κε ην θαζεζηώο, ηνλ ηξόπν δηαθπβέξλεζεο πνπ 
επηθξαηεί θάζε θνξά. 
 
 
Β2. Ο Αξηζηνηέιεο ζέηεη ην δήηεκα ηεο έλλνηαο «πνιίηεο» θαη ηελ αλάγθε 
δηεπθξίληζεο ηνπ όξνπ απηνύ, μεθηλώληαο πξώηα από ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 
δελ απνδεηθλύνπλ όηη είλαη θάπνηνο πνιίηεο θαη πξνρσξώληαο ζηε ζπλέρεηα 
ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνδεηθλύνπλ απηή ηελ ηδηόηεηα.  
 



 

 

Ὁ πνιίηεο νὐ ηῷ νἰθεῖλ …. aπὸ ζπκβόιωλ θνηλωλνῦζηλ: Τα ζηνηρεία πνπ 
δελ απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη:  
 
1.  Η εγθαηάζηαζε θάπνηνπ ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν ηόπν (νὐ ηῷ νἰθεῖλ πνπ 
πνιίηεο ἐζηὶλ): Ο νξηζκόο ηνπ πνιίηε δε ζπλαξηάηαη από ηνλ ηόπν ζηνλ 
νπνίν θαηνηθεί. Γηα λ' απνδείμεη ηε ζέζε ηνπ απηή αλαθέξεηαη ζηνπο κέηνηθνπο 
θαη ζηνπο δνύινπο, νη νπνίνη θαηνηθνύλ ζηνλ ίδην ηόπν κε ηνπο πνιίηεο θαη 
όκσο δελ είλαη πνιίηεο.  
- Μέηνηθνη ήηαλ απηνί πνπ θαηνηθνύζαλ κόληκα ζε κηα πόιε (θπξίσο ζηελ 

Αζήλα), αιιά θαηάγνληαλ από άιιν κέξνο. Κάζε ρξόλν πιήξσλαλ εηδηθό 
θόξν ην κεηνίθηνλ θαη δελ είραλ πνιηηηθά δηθαηώκαηα. Ο κέηνηθνο δελ ήηαλ 
θαλνληθόο πνιίηεο θαη ππνρξεσλόηαλ λα έρεη έλαλ πξνζηάηελ, δειαδή έλαλ 
θαλνληθό πνιίηε, ν νπνίνο ζπλαιιαζζόηαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ κε ην θξάηνο 
θαη έδηλε εγγύεζε γηα ηε δηαγσγή εθείλνπ. Σπρλά έλαο κέηνηθνο απνθηνύζε ην 
δηθαίσκα ηεο ηζνπνιηηείαο.  
 

2. Η εκθάληζε θάπνηνπ ζην δηθαζηήξην σο ελαγόκελνο ή ελάγσλ (νὐδ’ νἱ 
ηῶλ δηθαίωλ κεηέρνληεο ….. θαὶ δηθάδεζζαη): Γελ κπνξεί επίζεο λα είλαη 
θαλείο πνιίηεο, κόλν θαη κόλν επεηδή έρεη ην δηθαίσκα λα εκθαλίδεηαη ζην 
δηθαζηήξην είηε σο ελάγσλ είηε σο ελαγόκελνο, γηαηί θαη θάπνηνη θάηνηθνη ηεο 
πόιεο πνπ είλαη πνιίηεο άιισλ πόιεσλ έρνπλ απηό ην δηθαίσκα, ύζηεξα από 
θάπνηα εηδηθή ζπκθσλία (ζύκβνινλ) αλάκεζα ζηελ πόιε ζηελ νπνία δηακέλνπλ 
θαη ζηελ πόιε από ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαη ηεο νπνίαο είλαη πνιίηεο.  
- Τα ζύκβνια ήηαλ εηδηθέο ζπκβάζεηο, θπξίσο εκπνξηθέο, αλάκεζα ζε δύν 

πόιεηο πνπ ξύζκηδαλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα δηάθνξα αδηθήκαηα, θπξίσο απηά 
πνπ αθνξνύζαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Σε έλα άιιν ζεκείν ηνπ ηξίηνπ 
βηβιίνπ ησλ Πνιηηηθώλ ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη θαη πάιη ζηα ζύκβνια, 
θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηνπο Τπξξελνύο θαη ηνπο Καξρεδόληνπο, νη νπνίνη 
είραλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο κεηαμύ ηνπο, όκσο απηό δελ ήηαλ αξθεηό γηα λα 
ζεσξεζνύλ όηη αλήθαλ ζηελ ίδηα πνιηηηθή θνηλσλία. 
 

3. Δπίζεο ν Αξηζηνηέιεο απνθιείεη από ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ηα παηδηά πνπ 
δελ έρνπλ αθόκε εγγξαθεί ζηα κεηξώα ησλ πνιηηώλ θαη ηνπο γέξνληεο. (Απηό 
αλαθέξεηαη ζην απόζπαζκα πνπ παξαιείπεηαη, βιπ. ηα απνζησπεηηθά ηνπ 
ζρνι. βηβιίνπ). Οη γέξνη πνπ δε κεηέρνπλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη 
θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε λα ζεσξνύληαη παξεθκαζκέλνη πνιίηεο.  
 

 

Β3.Σην πξσηόηππν θείκελν ν Αξηζηνηέιεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλαιπηηθή 
κέζνδν, δίλεη δύν νξηζκνύο γηα ηελ πόιε. Αξρηθά ,ππνζηεξίδεη πσο ε πόιε – 
θξάηνο απνηειεί ζύλζεηε νληόηεηα. Τε ζύλζεζή ηεο ηελ αλαιύεη ν 
Αξηζηνηέιεο, όηαλ θάλεη ιόγν γηα ηε θπζηθή πξνέιεπζε ηεο πόιεο (νἶθνο, 
θώκε, πόιηο). Η έλλνηα ζύλζεηνλ ζηνλ Αξηζηνηέιε εκπεξηέρεη επίζεο ην 
θπξηαξρηθό ζηνηρείν (θπβέξλεζε) θαη ην πθηζηάκελν (πνιίηεο).  Σηελ ζπλέρεηα, 
παξαζέηεη αθόκε έλαλ –ζπκπιεξσκαηηθό ζα έιεγε θαλείο- νξηζκό : ε πόιε 
απνηειείηαη από ελεξγνύο πνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή 
θαη δηθαζηηθή εμνπζία αιιά ν αξηζκόο απηώλ ησλ πνιηηώλ πξέπεη λα είλαη 



 

 

ηθαλνπνηεηηθόο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηάξθεηα ηεο πόιεο, ε νπνία 
θπζηθά νδεγεί ζηελ επδαηκνλία ησλ πνιηηώλ, δειαδή ην εὖ δῆλ. 
Αληίζηνηρα, ζην κεηαθξαζκέλν απόζπαζκα πνπ παξαηίζεηαη νξίδεηαη  ε πόιε – 
θξάηνο σο  ν πςειόηεξνο ηύπνο θνηλσλίαο, πνπ ηθαλνπνηεί αθόκα πην πςειέο 
αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ (ηηο εζηθέο αλάγθεο). Σθνπόο ηεο πόιεο - θξάηνπο είλαη 
όρη κόλν ην δῆλ, αιιά ην εὖ δῆλ  - ε επδαηκνλία, κε ππέξηαην αγαζό ηελ 
απηάξθεηα. 
Δίλαη θαλεξό ινηπόλ πσο θαη νη ηξεηο νξηζκνί είλαη αιιειέλδεηνη θαη 
αιιεινζπκπιεξνύκελνη. Οη άλζξσπνη δειαδή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 
ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπο αιιά θαη λα επηδηώμνπλ ην ππεξηαην 
αγαζό –ηελ απηάξθεηα- δεκηνπξγνύλ ηα θνηλσληθά ζύλνια ησλ πόιεσλ. Μέζα 
ζε απηά κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ηελ επηπρία θαη ηελ επάξθεηα, πνπ γηα λα 
πξνθύςνπλ απαηηνύλ ηελ ζπκκεηνρή όισλ. Γηα λα θαηαθηεζεί ε επδαηκνλία 
είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεηδεηή πνιηηηθή πξάμε ησλ πνιηηώλ. 
 
Β4. Βι. ζρνιηθό βηβιίν ζει. 143 : «Σηελ Άζζν… Πεξί ςπρήο» 
 
Β5. επηθνηλσλία, ζπγθνηλσλία, αληηθνηλσληθόο, θνηλσλόο, θνηλσληνινγία 
 
 
 
ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 
 
Γ1. Ύζηεξα θηάλεη θαη ν Θεξακέλεο από ηε Σπάξηε. Αθνύ ηνλ επηζθέθηεθαλ 
θάπνηνη θαη από ηνπο ζηξαηεγνύο θαη από ηνπο ηαμίαξρνπο, αλάκεζα ζηνπο 
νπνίνπο ήηαλ ν Σηξνκβηρίδεο θαη ν Γηνλπζόδσξνο, θαη θάπνηνη άιινη 
δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, εμέθξαζαλ εληνλόηαηα ηελ αγαλάθηεζε ηνπο. Γηαηί, 
ήξζε θέξνληαο ηέηνηα εηξήλε, ηελ νπνία εκείο ηελ θαηαιάβακε, αθνύ ηε 
δήζακε ζηελ πξάμε. Γηαηί, πνιινύο ρξήζηκνπο πνιίηεο ράζακε θαη νη ίδηνη 
εμνξηζηήθακε από ηνπο ηξηάληα ηπξάλλνπο. Η εηξήλε (ηνπ) έιεγε αληί λα 
γθξεκηζηνύλ δέθα ζηάδηα από ηα καθξά ηείρε λα θαηαζθάςνπκε όια ηα καθξά 
ηείρε θαη, αληί ηνπ λα βξεη θάπνην άιιν θαιό ηελ πόιε, λα παξαδώζνπκε ην 
ζηόιν καο ζηνπο Σπαξηηάηεο θαη λα γθξεκίζνπκε νιόγπξα όιν ην ηείρνο ηνπ 
Πεηξαηά. 
 
Γ2.α) 
αὐηῷ : αὐηνῖο 
ηνηαύηελ : ηνηαύηαο 
ἥλ: ἃο 
ηῇ πόιεη : ηαῖο πόιεζη 
ηὸ ηεῖρνο : ηα ηείρε 
 
Γ2.β) 
ἀθηθλεῖηαη: ἀθῖθηαη 
ἠγαλάθηνπλ:ἀγαλαθηῶζηλ  
καζόληεο : καλζάλνληεο 
ἀπσιέζακελ: ἀπνιέζαηκελ 
παξαδνῦλαη: παξάδνο 



 

 

     
 

Γ3. ἐθ Λαθεδαίκνλνο : εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο πξνέιεπζεο (από ηόπνπ 
θίλεζεο) ζην ξήκα ἀθηθλεῖηαη. 
ὑκῖλ : αληηθείκελν ηεο κεηνρήο εὐλννύληεο 
αὐηνί: θαηεγνξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ελλννύκελν ππνθείκελν ηνπ 
ξήκαηνο ἐμειάζεκελ ὑκεῖο 
ὑπὸ ηῶλ ηξηάθνληα: εκπξόζεηνο ηνπ πνηεηηθνύ αηηίνπ ζην ξήκα ἐμειάζεκελ 
δηαζθάςαη: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην ξήκα ἐλῆλ 
 


