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Α. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀριστοτέλου̋ «Πολιτικὰ» (Α 1, 1 & Γ 1, 1 - 2)

Α 1, 1. Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶµεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν
ἀγαθοῦ τινο̋ ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντο̋ ἀγαθοῦ χάριν πάντα
πράττουσι πάντε̋), δῆλον ὡ̋ πᾶσαι µὲν ἀγαθοῦ τινο̋ στοχάζονται, µάλιστα δὲ καὶ
τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσα̋ περιέχουσα τὰ̋ ἄλλα̋.
Αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καλουµένη πόλι̋ καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.
Γ 1, 1-2. Τῷ περὶ πολιτεία̋ ἐπισκοποῦντι, καὶ τί̋ ἑκάστη καὶ ποία τι̋, σχεδὸν
πρώτη σκέψι̋ περὶ πόλεω̋ ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλι̋. Νῦν γὰρ ἀµφισβητοῦσιν, οἱ
µὲν φάσκοντε̋ τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ' οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν
ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νοµοθέτου πᾶσαν ὁρῶµεν
τὴν πραγµατείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ
τάξι̋ τι̋. Ἐπεὶ δ' ἡ πόλι̋ τῶν συγκειµένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων µὲν
συνεστώτων δ' ἐκ πολλῶν µορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτη̋ ζητητέο̋· ἡ γὰρ
πόλι̋ πολιτῶν τι πλῆθό̋ ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τί̋ ὁ πολίτη̋
ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτη̋ ἀµφισβητεῖται πολλάκι̋· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν
ὁµολογοῦσι πάντε̋ εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τι̋ ὃ̋ ἐν δηµοκρατίᾳ πολίτη̋ ὢν ἐν
ὀλιγαρχίᾳ πολλάκι̋ οὐκ ἔστι πολίτη̋.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

NT

Α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα : "Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν
ὁρῶµεν ... ἐστὶ τάξι̋ τι̋".
(Μονάδε̋: 10)

ΦP
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Β1. Στην αρχή των "Πολιτικῶν" του ο Αριστοτέλη̋ αποτιµώντα̋ την αξία
τη̋ "πόλεω̋" στη ζωή των ανθρώπων διατυπώνει µία από τι̋ θεµελιώδει̋
θέσει̋ τη̋ πολιτική̋ φιλοσοφία̋ του. Να την καταγράψετε αναλύοντα̋
παράλληλα τη συλλογιστική πορεία µε την οποία καταλήγει σε αυτή.
(Μονάδε̋: 10)
Β2. Ποια ζητήµατα διατείνεται ο Αριστοτέλη̋ ότι ανακύπτουν στην
επισκόπηση "περὶ πολιτεία̋" και για ποιου̋ λόγου̋ ; Ποια µέθοδο εφαρµόζει
ο φιλόσοφο̋ προκειµένου να διερευνήσει τη συγκεκριµένη έννοια ;
(Μονάδε̋: 10)
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

IΣT
HP
KA IO
ΛA M
M .E.
AT E
A ΠIΛ
OΓ
H

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005

2

Β3. Ποια νέα στοιχεία για την "πόλιν" προσκοµίζει ο Αριστοτέλη̋ στο
µεταφρασµένο απόσπασµα που ακολουθεί και πώ̋ αυτά συνδέονται µε τον
τελικό σκοπό συγκρότησή̋ τη̋ , όπω̋ αποτυπώνεται στην αρχή τη̋
πραγµατεία̋ του ;
Ἀριστοτέλου̋ "Πολιτικὰ" (Α 2, 5)
" Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων
χωριών είναι η πόλη , µια κοινωνική οντότητα τέλεια , που µπορούµε να
πούµε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια · συγκροτήθηκε για να
διασφαλίζει τη ζωή , στην πραγµατικότητα όµω̋ υπάρχει για να εξασφαλίζει
την καλή ζωή. Η πόλη , εποµένω̋ , είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ
φύσεω̋ , όπω̋ ακριβώ̋ και οι πρώτε̋ κοινωνικέ̋ οντότητε̋ , αφού αυτή
είναι το τέλο̋ εκείνων κι αφού αυτό που λέµε φύση ενό̋ πράγµατο̋ δεν
είναι παρά η µορφή που αυτό έχει κατά τη στιγµή τη̋ τελείωση̋ , τη̋
ολοκλήρωσή̋ του ".
(Μονάδε̋: 10)
Β4. Η «διαίρεση» τη̋ ανθρώπινη̋ ψυχή̋ κατά τον Αριστοτέλη.
(Μονάδε̋: 10)

Β5. α. περίφηµο̋ , σύσταση , παράκληση : Με ποιε̋ λέξει̋ του κειµένου από
το πρωτότυπο σχετίζονται ετυµολογικά οι παραπάνω ; (Μονάδε̋: 6)

ΦP
O

NT

β. πάντων , µάλιστα : Να γράψετε τα αρχαιοελληνικά αντώνυµα των
παραπάνω λέξεων
(Μονάδε̋: 4)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Β. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀγανακτῶ δὲ µάλιστα ὦ ἄνδρε̋, ἐπειδὰν ἀκούσω τῶν µετὰ τούτου τινὸ̋ λέγοντο̋,
ὡ̋ οὐκ ἔστι τοῦτο προδιδόναι, εἴ τι̋ ᾤχετο ἐκ τῆ̋ πόλεω̋· καὶ γὰρ οἱ πρόγονοί
ποθ' ὑµῶν τὴν πόλιν καταλιπόντε̋, ὅτε πρὸ̋ Ξέρξην ἐπολέµουν, εἰ̋ Σαλαµῖνα
διέβησαν. Καὶ οὕτω̋ ἐστὶν ἀνόητο̋ καὶ παντάπασιν ὑµῶν καταπεφρονηκώ̋, ὥστε
τὸ κάλλιστον τῶν ἔργων πρὸ̋ τὸ αἴσχιστον συµβαλεῖν ἠξίωσε. Ποῦ γὰρ οὐ
περιβόητο̋ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἡ ἀρετὴ γέγονε; τί̋ δ' οὕτω̋ ἢ φθονερό̋ ἐστιν ἢ
παντάπασιν ἀφιλότιµο̋, ὃ̋ οὐκ ἂν εὔξαιτο τῶν ἐκείνοι̋ πεπραγµένων µετασχεῖν;
οὐ γὰρ τὴν πόλιν ἐξέλιπον, ἀλλὰ τὸν τόπον µετήλλαξαν, πρὸ̋ τὸν ἐπιόντα
κίνδυνον καλῶ̋ βουλευσάµενοι.
( Λυκούργου κατὰ Λεωκράτου̋ 68.1 - 70.1 )
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το παραπάνω κείµενο
(Μονάδε̋: 20)

Γ2.α. µάλιστα, τὸ αἴσχιστον, καλῶ̋: Να γράψετε του̋ υπόλοιπου̋ βαθµού̋ των
παραπάνω λέξεων
(Μονάδε̋: 3)

NT

Γ2.β. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ για καθεµιά από τι̋ παρακάτω λέξει̋
του κειµένου:
ἀγανακτῶ: το τρίτο ενικό πρόσωπο τη̋ προστακτική̋ του ενεστώτα στη φωνή που
βρίσκεται.
διέβησαν: το δεύτερο ενικό τη̋ προστακτική̋ του αορίστου β΄ στη φωνή που
βρίσκεται.
ἐστὶν: τον ίδιο τύπο στο µέλλοντα.
συµβαλεῖν: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα και παρακείµενο στη φωνή που
βρίσκεται.
ἠξίωσε: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο τη̋ ευκτική̋ και προστακτική̋ ενεστώτα
στη φωνή που βρίσκεται.
(Μονάδε̋: 7)
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Γ3.α "Ἀγανακτῶ δὲ µάλιστα ὦ ἄνδρε̋, ἐπειδὰν ἀκούσω τῶν µετὰ τούτου τινὸ̋
λέγοντο̋": Να αναγνωριστεί το είδο̋ του υποθετικού λόγου που λανθάνει στο
παραπάνω απόσπασµα και να µεταγραφεί στο είδο̋ εκείνο που δηλώνει την
«αόριστη επανάληψη στο παρελθόν»
(Μονάδε̋: 5)

Γ3.β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τι̋ παρακάτω λέξει̋ του κειµένου.
λέγοντο̋, πρὸ̋ Ξέρξην, ὑµῶν (το δεύτερο), τῶν ἀνδρῶν, ἐκείνοι̋
(Μονάδε̋: 5)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

