
      

          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ-ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 

 

 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ + ΑΔΙΔΑΚΤΟ] 

 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

Α. 

Σωστό : “Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινα οὖσαν”. 

Λάθος : “καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσιν πάντες)”. 

Λάθος : “πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὐτὴ δ' ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις”. 

Σωστό : “Ἡ δ’….πόλις, ….. γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν”. 

Λάθος : “Διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι”. 

 

Β1. 

        Η πόλη, όπως τονίζει ο Αριστοτέλης είναι και αυτή μία μορφή κοινωνικής συνύπαρξης, 

μία μορφή κοινότητας. Άρα, το προσεχές γένος της πόλης είναι βέβαια η έννοια κοινωνία 

(“Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινα οὖσαν”). Το κοινό τους στοιχειοθετείται 

στην επιδίωξη, εκ μέρους όλων των κοινοτήτων, ενός αγαθού (“δῆλον ὡς πᾶσαι μέν 

ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται”), η διαφορά τους όμως, η ειδοποιός διαφορά της πόλης από 

τις άλλες, έγκειται στό ότι η πόλη στοχεύει στο ανώτερο όλων των αγαθών, δηλ. στην 

αυτάρκειά της, ώστε να προσφέρει στους πολίτες της την πολυπόθητη ευδαιμονία 

(“μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα 

τὰς ἄλλας”).  

          Η πόλη, όπως λέει και ο ίδιος ο φιλόσοφος σε άλλο μέρος των Πολιτικῶν συστάθηκε 

για το ζῆν, αλλά πέτυχε το εὖ ζῆν για τους ανθρώπους.  

     Η ειδοποιός διαφορά της πόλης έγκειται όμως και στα εξής : Σε σχέση με τις άλλες 

κοινότητες είναι πολιτικά οργανωμένη, αυτόνομη, ανεξάρτητη και χαρακτηρίζεται από 

κοινό, για όλους τους πολίτες της, τρόπο διακυβέρνησης. Οι πολίτες έχουν τα ίδια 

δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, μετέχουν στις ίδιες λατρευτικές εκδηλώσεις και βιώνουν 

την ίδια πολιτιστική παράδοση. Επίσης, πάντα σε σχέση με τις άλλες κοινότητες, η πόλη 

είναι αυτοτελής και έχει αυτοδιάθεση, δηλ. αυτοκυβερνάται και δεν καθορίζεται από 

καμία άλλη κοινότητα.  

  Όπως μάς τονίζει στην δεύτερη παράγραφο η πόλη προήλθε από την συγχώνευση των 

κωμών, από τις πρώτες κοινωνικές οντότητες, που υπάρχουν εκ φύσεως (“Ἡ δ’ ἐκ 

πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις”). Αυτό εξηγείται ως εξής : Σε πρώτη φάση η 

ανθρώπινη κοινωνία παρουσιάζεται ως οἶκος, όπου από φυσική ανάγκη συνδυάζονται 
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αυτοί που δεν μπορούν να ζήσουν ο ένας χωρίς τον άλλο (άνδρας + γυναίκα). Ὁ οἶκος 

ικανοποιεί τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου. Σε δεύτερο στάδιο η 

ανθρώπινη κοινωνία παρουσιάζεται ως κώμη, που αποτελείται από οικογένειες, από την 

συνένωση τῶν οἴκων, και ικανοποιεί εκτός από τις εφήμερες βιοτικές ανάγκες του 

ανθρώπου και υψηλότερες, τις πνευματικές, δηλαδή την ανάγκη για λατρεία του θείου και 

για απονομή δικαιοσύνης. Το τρίτο στάδιο της εξέλιξης τοῦ οἴκου και τῆς κώμης, είναι ἡ 

πόλις, που είναι και το τελικό στάδιο (τέλος), η ολοκλήρωση δηλαδή της μορφής τους. Η 

πόλη-κράτος είναι ο υψηλότερος και ευρύτερος τύπος κοινωνίας, που αποτελείται από 

οἴκους και κώμες, και ικανοποιεί ακόμα πιο υψηλές ανάγκες του ατόμου, δηλαδή ηθικές 

ανάγκες του. Σκοπός της πόλης-κράτους είναι όχι μόνο τὸ ζῆν, αλλά τὸ εὖ ζῆν, η 

ευδαιμονία με υπέρτατο αγαθό την αυτάρκεια. 

  Άρα η πόλις όχι μόνο απλώς περικλείει μέσα της όλου του είδους τις κοινωνίες, αλλά προς 

τούτοις αποτελεί την φυσική εξέλιξή τους.  

 

Β2. 

       Το εκ φύσεως (“φύσει”) δεν δηλώνει προέλευση της πόλης παρόμοια π.χ. με την 

προέλευση των αισθήσεων (στις οποίες αναφέρθηκε ο Αριστοτέλης στα Η.Ν.), δεν δηλώνει 

χρονική προτεραιότητα. Ο Αριστοτέλης θεωρεί εκ φύσεως την πόλη, όπως και τις πρώτες 

κοινωνικές οντότητες από τις οποίες αυτή προήλθε, με την έννοια ότι ο άνθρωπος μόνος 

του δεν μπορεί ούτε καν να επιβιώσει, πόσο μάλλον να ευτυχήσει.  

            Γι'αυτό «εκ φύσεως» επιζητεί το άλλο φύλο, δημιουργεί οικογένεια, έπειτα χωριό - 

κώμη, και με την συνένωση περισσότερων χωριών την πόλη, που εμπεριέχει τις 

προηγούμενες κοινωνικές οντότητες, αλλά και τίς υπερβαίνει. Εκείνες ικανοποιούσαν μόνο 

μερικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ η πόλη συγκροτείται μεν και αυτή για την διασφάλιση 

της ζωής (“γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν”), αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει για να 

εξασφαλίζει την καλή ζωή (“οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν”).  

               Με την έννοια αυτήν η πόλη είναι το τέλος όλων των προηγουμένων κοινωνικών 

μορφών, διότι αυτή η μορφή κοινωνικής συνύπαρξης δεν καλύπτει μόνο τις βιοτικές 

ανάγκες του ατόμου, αλλά και τον ύψιστο στόχο του, που είναι η ευδαιμονία. Επομένως δεν 

ύπαρχει ανάγκη περαιτέρω εξέλιξης των κοινωνικών οντοτήτων.  

               Ο τελικός λόγος (το τέλος) που εξηγεί την ύπαρξη της πόλης είναι η αὐτάρκειά 

της, δηλαδή η δυνατότητα να χαρίσει από μόνη της στον άνθρωπο τὸ εὖ ζῆν, την 

ευδαιμονία. Αφού η πόλη είναι αυτάρκης, αντιπροσωπεύει όλα όσα ο πολίτης επιθυμεί, 

για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να κατακτήσει τον στόχο του, το υπέρτατο αγαθό, 

την ευδαιμονία, για να ολοκληρωθεί, να πραγματοποιήσει την φύση του.  

   Όλα αυτά εξηγούν γιατί από την φύση του ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ζει στην 

πόλη, γιατί χαρακτηρίζεται ζῷον πολιτικόν, όπως θα αναφέρει στην επόμενη ενότητα. 

       Δηλαδή, η πόλη από την στιγμή που καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου 

και τον σκόπο που έχει εκ φύσεως (επιβίωση και ευδαιμονία), τότε αυτής η ύπαρξη 

είναι εκ φύσεως. 

    Τέλος ενός όντος είναι α) και ο σκοπός προς τον οποίο κατατείνει ένα ὄν (περιέχει 

δυνάμει την τελείωση), αλλά και β) η ολοκλήρωση των εξελικτικών διαδικασιών ενός 

ὄντος, που ταυτίζονται με την τελείωση-τελειότητά του (περιέχει ἐνεργείᾳ την τελείωσή 

του). Δεν είναι ορθό να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη του σκοπού στην φύση ως 

αποτέλεσμα λογικής διεργασίας· αυτό που προκαλεί την κίνηση είναι μία αρχή, η αρχή της 

νομοτέλειας και της ύπαρξης ορισμένου σκοπού.   
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             Στο κείμενο παρατηρούμε πως η σύσταση κάθε κοινότητας, κάθε μορφής 

κοινωνικής συνύπαρξης εξυπηρετεί κάποιον σκοπό· η οπτική του φιλοσόφου είναι λοιπόν 

τελεολογική. Η πόλη, σε σχέση και με το κείμενο, αποσκοπεί στο ανώτερο αγαθό, στην 

αυτάρκεια, η οποία, όταν επιτευχθεί, δίνει την δυνατότητα στην πόλη να προσφέρει στους 

πολίτες ό,τι αυτοί χρειάζονται για να ευτυχήσουν. Η πόλη είναι το τέλος της έννοιας 

κοινωνίας, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη εξέλιξης των κοινωνικών 

οντοτήτων, εφόσον η πόλις μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο όλα τα απαραίτητα ώστε 

και να επιβιώσει (“ζῆν”), αλλά και να ευτυχήσει (“εὖ ζῆν”).  

             Η βασική αιτία, λοιπόν, που η πόλη είναι εκ φύσεως, το τέλος της κοινωνίας, αλλά 

και που ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικὸν εκ φύσεως, δεν είναι άλλη από την αυτάρκεια. 

Από την στιγμή που η πόλη λόγω της αυτάρκειάς της καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του 

ανθρώπου που τίς έχει εκ φύσεως, δηλ. την επιβίωσή του αλλά και τον σκοπό του, δηλ. την 

ευδαιμονία, που και αυτός είναι εκ φύσεως, τότε η ύπαρξη της πόλης είναι εκ φύσεως, αλλά 

και ο άνθρωπος ζῷον πολιτικὸν εκ φύσεως.  

                 Ο Αριστοτέλης, επίσης, ταυτίζει το τέλος με την φύση κάθε ὄντος, και εν 

προκειμένω την πόλη με την φύση της έννοιας κοινωνίας, εφόσον η πόλη είναι το τέλος 

της κοινωνίας. Η εξήγηση σε αυτό το δεδομένο είναι απλή· φύση κάθε ὄντος για τον 

Αριστοτέλη είναι η μορφή που θα πάρει το ὄν αυτό όταν ολοκληρωθούν οι εξελικτικές 

διεργασίες και θα φτάσει στον σκοπό του. Ό,τι είναι κάθε πράγμα όταν ολοκληρωθεί η 

εξελικτική του πορεία, η δημιουργία του, αυτό λέμε ότι είναι η φύση του, όπως ακριβώς του 

ανθρώπου, του αλόγου, του σπιτιού. Π.χ. σπίτι, οικία, δεν ονομάζουμε ποτέ την οικοδομή, 

αλλά το κτήριο όταν ολοκληρωθεί και μπορεί να στεγάσει ανθρώπους.  

             Επομένως, η φύση ενός πράγματος συμπίπτει με την μεγαλύτερη δυνατή ολοκλήρωση 

των εξελικτικών διαδικασιών που θα τό οδηγήσουν στον υπέρτατο βαθμό της ανάπτυξής του.  

           Και, για να έρθουμε στο συγκεκριμένο κείμενο, η πόλη είναι το τέλος όλων των 

προηγουμένων κοινωνικών μορφών.  

           Η αιτία που εξηγεί τό ότι η πόλη είναι το τέλος των κοινωνικών οντοτήτων και 

άρα η φύση της κοινωνίας δεν είναι άλλη πάλι από την αυτάρκεια της πόλεως, 

δηλαδή την δυνατότητα να χαρίσει από μόνη της στον άνθρωπο τὸ ζῆν καὶ τὸ εὖ ζῆν, 

δηλαδή την επιβίωση και την ευδαιμονία.  

         Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, όπως φαίνεται στην πρώτη παράγραφο [“πᾶσαν κοινωνίαν 

ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν”, “τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα 

πράττουσιν πάντες”, “πᾶσαι μέν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται”, “μάλιστα δὲ καὶ τοῦ 

κυριωτάτου  πάντων (τῶν ἀγαθῶν στοχάζονται)…. ἡ καλούμενη πόλις”], βλέπει τόσο 

την σύσταση της πόλης, όσο και όλων των κοινωνικών οντοτήτων και των ανθρώπων 

τελεολογικά, δηλαδή από την πλευρά του τέλους, του σκοπού προς τον οποίο αποβλέπουν. 

Αυτή η άποψη του φιλοσόφου εντάσσεται σε μία γενική αρχή του να αναζητάει το νόημα 

του κάθε πράγματος και φαινομένου του κόσμου στον σκοπό της ύπαρξής του. 

 

Β3. 

            Όταν ο Αριστοτέλης εξετάζει την φύση των πολιτευμάτων,  δηλαδή ποιά είναι ορθά 

και ποιά παρεκβατικά, και ποιό τέλος πάντων το κριτήριο διάκρισής τους, προφανώς δεν 

πρόκειται για μία θεωρητική προσέγγιση. Ο άνθρωπος, όπως έχουμε ήδη δει, αποκτά την 

ευδαιμονία του μέσα στην πόλη, και αντίστοιχα η πόλη τόν βοηθά να τήν αποκτήσει.  

        Άρα, ο Αριστοτέλης ξεκινά μία διερεύνηση των πολιτευμάτων, για να καταλήξει 

σε εκείνα τα πολιτεύματα, που είναι ορθά, δηλαδή συνδράμουν αποτελεσματικά στο 



      

          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΗΣ-ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 4 

 

να αποκτήσει η πόλη αυτάρκεια και οι πολίτες να ευτυχήσουν. Αυτό είναι και το 

πρακτικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για τότε, αλλά και για τώρα.  

           Έχει αναφερθεί ότι κάθε ανθρώπινη κοινωνία στοχεύει  σ’ ένα αγαθό και ότι ἡ πόλις, 

που είναι η ανώτερη και πιο σημαντική κοινωνική οντότητα, στοχεύει στο κυριότερο αγαθό, 

στην ευδαιμονία, που πετυχαίνει, όταν φτάσει στην αυτάρκεια· Έχει πετύχει λοιπόν μία 

πόλη τον σκοπό της, μόνο όταν είναι αυτάρκης και βοηθάει τον άνθρωπο να πετύχει τὸ 

τέλος του και να πραγματώσει την φύση του, δηλ. να πετύχει την ευδαιμονία.  

        Ωστόσο στην ευδαιμονία των πολιτών δεν συμβάλλουν το ίδιο τα διάφορα συστήματα 

διακυβέρνησης, αλλά μόνο αυτά που στοχεύουν και διασφαλίζουν το κοινό συμφέρον· αυτά 

είναι, κατά τον Αριστοτέλη, οι ορθοί τρόποι διακυβέρνησης της πόλεως, αἱ ὀρθαὶ πολιτεῖαι. 

            Επομένως, το ορθό πολίτευμα για τον Αριστοτέλη είναι αυτό που εξυπηρετεί 

αυτή την ανάγκη-σκοπό, δηλ. το συλλογικό και ατομικό συμφέρον. 

 

Β4. 

Σωστό. 

Σωστό. 

Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

Σωστό. 

Σωστό. 

 

Β5. 

συγκοινωνούντα (δοχεία) : κοινωνίαν. 

καθεστώς : συνεστηκυῖαν. 

απρόσκλητος : καλουμένη. 

δοκίμιο : δοκοῦντος. 

αχαριστία : χάριν. 

πολιούχος : περιέχουσα. 

ατελής :  τέλειος, Τέλος. 

φυτό : φύσει, φύσις. 

στηλίτης :  ---- 

ανούσιος : οὖσαν.  

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. 

           Γιατί, τότε η πόλη μέ πρόσταζε να δαπανώ χρήματα για χάρη της, ενώ ήταν 

αδύνατον να φύγω έστω και προσωρινά εκτός αυτής. Τώρα, όμως, πια, επειδή έχω χάσει 

την περιουσία μου στην ύπαιθρο και εντός του άστεως, αλλά και επειδή έχω πουλήσει τις 

κατασκευές του οίκου μου,  

θεωρούμαι άτομο αξιόπιστο για την πόλη, και δεν απειλούμαι, αλλά πλέον εγώ απειλώ 

τους άλλους, διότι μπορώ ως ελεύθερος και να μένω και να φεύγω από την πόλη· τώρα 

πια οι πλούσιοι σηκώνονται και από την θέση τους για μένα και απομακρύνονται από τον 
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δρόμο μου για να περάσω. Και μοιάζω πια με τύραννο, ενώ πριν ήμουν δούλος· και τότε 

εγώ πλήρωνα φόρο στον λαό, τώρα η πόλη μέ τρέφει με δικά της χρήματα. 

 

Α2. 

        Στο απόσπασμα αυτό ο Χαρμίδης, αντίθετα με την κοινή λογική, αιτιολογεί τις αιτίες 

για τις οποίες νοιώθει ευτυχής που από πλούσιος κατάντησε πτωχός και ενδεής. Έτσι 

περιγράφει την παρούσα κατάστασή του ως ευτυχής, διότι τόν τρέφουν, τόν υπηρετούν, 

είναι ελεύθερος να πράξει και να πάει όπου θέλει, ενώ πριν, όντας πλούσιος, συνέβαιναν 

τα ακριβώς αντίθετα.   

 

Β1α. 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

κακὸν κάκιον/χεῖρον κάκιστον/χείριστον 

μάλα μᾶλλον μάλιστα 

ἡδέως ἥδιον ἥδιστα 

πένης πε πενέστερος πενέστατος 

πολλὰ πλείονα/πλείω πλεῖστα 

 

 

Β1β. 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

λήψοιτο εἰληφὼς εἴη 

πείσεσθαι πεπονθέναι 

προστάξεται/προσταχθήσεται/προσταγήσεται προστέτακται 

ἐκστήσονται/ἐκσταθήσονται ἐξεστήκασιν 

οἴσουσα ἐνηνοχυῖα 

 

 

 

Β2α. 

-ἢ ποιῆσαι : β΄ όρος σύγκρισης λόγω του μᾶλλον, τελικό απαρέμφατο και 

αντικείμενο στο ἱκανὸς εἴην (α΄ όρος το παθεῖν). 

-τῇ πόλει : δοτική ποιητικού αιτίου στο επίθετο πιστὸς που είναι παθητικής 

σημασίας. 

-ἐπιδημεῖν : υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος ἔξεστι, τελικό απαρέμφατο. 

-μοι : δοτική προσωπική χαριστική στο ρήμα ὑπανίστανται. 

-Σωκράτει : αντικείμενο χάριν προθέσεως στο ρήμα συνῆν. 

-ὑπὸ τῆς τύχης : εμπρόθετος αιτίας στο ρήμα ἀπέβαλλον. 

 

Β2β. 

-ὅτε μὲν πλούσιος ἦν : χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός του χρόνου 

(σύγχρονο) στο ρήμα ἐλοιδόρουν. 

-ὅτι συνῆν (Σωκράτει) : αιτιολογική πρόταση, ως επιρρηματικός της αιτίας στο 

ρήμα ἐλοιδόρουν. 
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-ἐπεὶ πένης γεγένημαι : αιτιολογική πρόταση, ως επιρρηματικός της αιτίας στην 

κύρια οὐδὲν μέλει οὐδενί. 

 

Β2γ. 

Χαρμίδης εἶπε καὶ πάλαι μὲν αὐτὸν φόρον ἀποφέρειν τῷ δήμῳ, τότε δὲ τὴν 

πόλιν τέλος φέρουσαν τρέφειν αὑτόν. 
 

 

 

 


