Απαντήσεις Αρχαία Κατεύθυνσης 2013
Α.1 Επειδή βλέπουµε ότι κάθε πόλη είναι µια µορφή κοινωνική̋ συνύπαρξη̋ και κάθε κοινότητα
έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (ό,τι κάνουν πράγµατι οι άνθρωποι το κάνουν
για να πετύχουν κάτι που θεωρούν καλό), είναι φανερό ότι όλε̋ του̋ (οι πόλει̋) επιδιώκουν
κάποιο αγαθό – και φυσικά επιδιώκει το ανώτερο απ όλα τα αγαθά αυτή που είναι ανώτερη απ’
όλε̋ και κλείνει µέσα τη̋ όλε̋ τι̋ άλλε̋. Αυτή είναι η λεγόµενη πόλη ή η πολιτική κοινωνία.
Επειδή όµω̋ η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγµάτων, όπω̋ όλα εκείνα τα
πράγµατα που το καθένα του̋ είναι ένα όλον, αποτελούµενο όµω̋ από πολλά µέρη, είναι φανερό
ότι πρώτα πρέπει να ψάξουµε να βρούµε τι είναι ο πολίτη̋· γιατί η πόλη είναι ένα σύνολο από
πολίτε̋. Εποµένω̋, πρέπει να εξετάσουµε ποιον πρέπει να ονοµάζουµε πολίτη και ποιο είναι το
περιεχόµενο τη̋ έννοια̋ πολίτη̋. Γιατί για το περιεχόµενο τη̋ λέξη̋ πολίτη̋ διατυπώνονται
πολλέ̋ φορέ̋ διαφορετικέ̋ µεταξύ του̋ γνώµε̋˙ δεν υπάρχει δηλαδή µια γενική συµφωνία για το
περιεχόµενο τη̋ λέξη̋ πολίτη̋· µε άλλα λόγια κάποιο̋, ενώ είναι πολίτη̋ σε ένα δηµοκρατικό
πολίτευµα, συχνά δεν είναι πολίτη̋ σε ένα ολιγαρχικό πολίτευµα.
Β.1 Ο Αριστοτέλη̋ αρχίζει την εξέταση των πολιτικών πραγµάτων από τη γενική έννοια τη̋
«πόλη̋» και όχι από τον πολίτη. Άλλωστε, ο φιλόσοφο̋ συνήθιζε να διατυπώνει του̋
συλλογισµού̋ του ξεκινώντα̋ από τα γενικά (πόλη-κράτο̋) και κατόπιν να αναφέρεται στα
επιµέρου̋ θέµατα (πολίτη̋). Αυτό σηµαίνει ότι θεωρεί δεδοµένη την προτεραιότητα του όλου σε
σχέση µε το µέρο̋, δηλ. τη̋ πόλη̋ κράτου̋ έναντι του ατόµου. Η συλλογιστική του πορεία,
λοιπόν, είναι παραγωγική, από το όλον προ̋ τα µέρη. Ο συλλογισµό̋ του Αριστοτέλη µπορεί να
διατυπωθεί ω̋ εξή̋:
- κάθε πόλη είναι ένα είδο̋ κοινωνία̋
- κάθε κοινωνία έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού
Άρα, όλε̋ οι κοινωνίε̋ αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό και η ανώτερη από όλε̋ αποβλέπει στο
ανώτερο από όλα τα αγαθά. Αυτή είναι η πολιτική κοινωνία πόλη κράτο̋.
Β.2 Για να εξεταστεί η έννοια του πολιτεύµατο̋ πρέπει πρώτα να εξεταστεί η έννοια πόλι̋ αλλά πριν
δούµε την έννοια πόλι̋ πρέπει πρώτα να εξεταστεί η έννοια πολίτη̋ για του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋:

α) η πόλη είναι κάτι σύνθετο, ένα όλον που έχει συντεθεί από διάφορα µέρη και ο πολίτη̋ είναι
το µέρο̋, έτσι, για να γνωρίσουµε το όλο πρέπει πρώτα να γνωρίσουµε το µέρο̋,
β) γιατί δεν υπάρχει οµοφωνία για τον ορισµό του πολίτη. Για παράδειγµα ένα άτοµο σύµφωνα
µε τα κριτήρια µια̋ δηµοκρατική̋ πόλη̋ µπορεί να είναι πολίτη̋, ενώ το ίδιο άτοµο ενδέχεται να
µην είναι πολίτη̋ σε ένα ολιγαρχικό καθεστώ̋ όπου ισχύουν άλλα κριτήρια, π.χ. καταγωγή,
επάγγελµα, εισόδηµα, κά.
Πολίτη̋ είναι αυτό̋ που έχει τη δυνατότητα να µετέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία ενό̋
κράτου̋.(«πολίτη̋ δ’ ἁπλῶ̋ οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται µᾶλλον ἢ τῷ µετέχειν κρίσεω̋ καὶ
ἀρχῆ̋»).
Ο ορισµό̋ αποδίδει την ίδια την ουσία τη̋ πόλη̋, γιατί η πόλη είναι συµβιωτική κοινότητα που
διέπεται από σχέσει̋ εξουσία̋ µεταξύ των µελών τη̋ µε το εξή̋ όµω̋ γνώρισµα: η εξουσία
ασκείται µεταξύ ίσων. Ο πολίτη̋, το ίδιο και όλοι οι άλλοι, έχει κάποια µορφή βουλευτική̋ και
δικαστική̋ εξουσία̋ στην πόλη. Ανεξάρτητα από το είδο̋ του πολιτεύµατο̋, πολίτη̋ είναι αυτό̋
που αναδέχεται κάποια δικαστική ή βουλευτική εξουσία, αλλά οι συνθήκε̋ για την απόκτηση τη̋
ιδιότητα̋ του πολίτη µεταβάλλονται ανάλογα µε τα πολιτεύµατα. Οι πολίτε̋ είναι εξ ορισµού
ελεύθεροι, γιατί υπάρχουν και πράττουν για χάρη του εαυτού του̋ και όχι για χάρη άλλων.
Υπάρχουν και πράττουν για χάρη τη̋ ευδαιµονία̋ του̋ που αποτελεί τον τελικό σκοπό τη̋
ύπαρξη̋ τη̋ πόλη̋. Εν ολίγοι̋, ο «αριστοτελικό̋» πολίτη̋ είναι αυτό̋ που συµµετέχει στη
νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική αρχή. Αυτή η συµµετοχή παρουσιάζεται από τον
φιλόσοφο ω̋ το σπουδαιότερο δικαίωµά του, διότι χάρη σε αυτό ο πολίτη̋ διαχειρίζεται τα
πολιτικά πράγµατα, πολιτεύεται. Ισοδυναµεί µε τη συµµετοχή στο σύνολο σχεδόν των
λειτουργιών τη̋ πόλη̋-κράτου̋.
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Β.3 Η πόλη είναι κοινωνική οντότητα τέλεια γιατί προήλθε από τη συνένωση µικρότερων
κοινωνικών οντοτήτων (οικο̋-κώµη) και αποτελεί την ολοκλήρωσή του̋. Είναι το «τέλο̋» του̋
γιατί είναι ανώτερη από αυτέ̋ και τι̋ περικλείει ενώ αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά,
το ύψιστο πάντων, δηλαδή την αυτάρκεια.
Η πόλη υπάρχει εκ φύσεω̋ γιατί οι πρώτε̋ κοινωνικέ̋ οντότητε̋ από τη συνένωση των οποίων
αυτή προήλθε υπάρχουν και αυτέ̋ εκ φύσεω̋. Επειδή είναι το τέλο̋ των πρώτων κοινωνικών
οντοτήτων (η φύση ενό̋ πράγµατο̋ είναι η µορφή που έχει αυτό τη στιγµή τη̋ τελείωσή̋ του,
όταν δηλ. ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία) και αφού η φύση των πρώτων κοινωνικών
οντοτήτων είναι οι πόλει̋ ω̋ τελείωσή του̋, είναι και αυτέ̋ εκ φύσεω̋. Τέλο̋, επειδή κάθε ον
από τη φύση του υπηρετεί ένα στόχο, που είναι κάτι το άριστο, άρα η πόλη υπάρχει εκ φύσεω̋
αφού επιδιώκει και πραγµατώνει κάτι το άριστο.
Β.4 Η αρχαία ελληνική λέξη πόλι̋ δεν έχει την ίδια σηµασία µε τη δική µα̋ λέξη πόλη.
Αντιστοιχούσε στη δική µα̋ έννοια κράτο̋. Αυτή η πόλι̋-κράτο̋ ορίζεται στα Πολιτικά του
Αριστοτέλη ω̋ µια κοινότητα που την αποτελούν κυβερνώντε̋ και κυβερνώµενοι, άρχοντε̋ και
αρχόµενοι. Είναι ένα όλον που το αποτελούν µέρη, τα οποία δε χάνουν µέσα στο όλον τη δική
του̋ φυσιογνωµία. Ω̋ όλον λοιπόν η πόλι̋-κράτο̋ αποτελείται από ανόµοια µεταξύ του̋
στοιχεία. Μερικά από αυτά ασκούν εξουσία, τα άλλα υπακούουν. Ω̋ όλον η πόλι̋ έχει ω̋ στόχο
τη̋ την ευδαιµονία κι αυτή πάλι είναι το αποτέλεσµα τη̋ αυτάρκεια̋, τη̋ απόλυτη̋
ανεξαρτησία̋ από οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την πόλιν.
Β.5
ενόραση → ὁρῶµεν
σύσταση → συνεστηκυῖαν
κατάσχεση → περιέχουσα
σύγκλητο̋ → καλουµένη
κειµήλιο → συγκειµένων
σκόπιµο̋ → σκεπτέον
άρχοντα̋ → ἀρχῆ̋
άφαντο̋ → φανερόν
ρητό → λέγοµεν
άφιξη → ἱκανὸν
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Γ.1 Και από µερικού̋ µετοίκου̋ και υπηρέτε̋, λοιπόν, για τα αγάλµατα του Ερµή καµία
καταγγελία δεν γίνεται, παρά (γίνεται καταγγελία) για κάποιου̋ ακρωτηριασµού̋ άλλων
αγαλµάτων που έχουν γίνει προγενέστερα από νεαρού̋ σε ώρα παιχνιδιού (διασκέδαση̋) και
οινοποσία̋ (µεθυσιού), και συγχρόνω̋ (γίνεται καταγγελία) ότι τελούνται σε σπίτια µυστήρια
για παρωδία (γελοιοποίηση). Για αυτέ̋ τι̋ κατηγορίε̋ και τον Αλκιβιάδη κατηγορούσαν. Και
αυτά αφού υιοθετούσαν όσοι πάρα πολύ µισούσαν τον Αλκιβιάδη επειδή του̋ (ήταν εµπόδιο)
εµπόδιζε να (µην) αναλάβουν την αρχηγία των δηµοκρατικών µε ασφάλεια και επειδή νόµισαν
ότι αν τον εξοστράκιζαν (εξεδίωκαν) θα καταλάµβαναν την πρώτη θέση, µεγαλοποιούσαν την
κατηγορία και φώναζαν ότι για την κατάλυση τη̋ δηµοκρατία̋ έγιναν και τα µυστήρια και ο
ακρωτηριασµό̋ των Ερµών και ότι τίποτα απ’ αυτά δεν ήταν που έγινε( διαπράχθηκε) χωρί̋
αυτόν (τη σύµπραξή του), προσθέτοντα̋ επιπλέον αποδείξει̋ για την άλλη µη δηµοκρατική
συµπεριφορά του στι̋ καθηµερινέ̋ ασχολίε̋.
Γ.2
τινων → τινά
ὕβρει → ὕβριν
ὄντι → οὖσι
µάλιστα → µάλα
ἐπῃτιῶντο → ἐπαιτιῶ
ὑπολαµβάνοντε̋ → ὑποληφθεῖσι
ἐξελάσειαν → ἑξελῷεν
ἐβόων → βοᾶν
εἴη → ἔσται
ἐπράχθη → πεπράχθω
Γ.3 α. περὶ τῶν Ἑρµῶν: εµπρόθετο̋ τη̋ αναφορά̋ στο ρήµα µηνύεται
ὑπὸ νεωτέρων: εµπρόθετο̋ του ποιητικού αιτίου στη µετοχή γεγενηµέναι
τὰ µυστήρια: υποκείµενο στο ποιεῖται (αττική σύνταξη)
τὸν Ἀλκιβιάδην: αντικείµενο στο ἐπῃτιῶντο
δήµου: γενική αντικειµενική στο καταλύσει
αὐτοῦ: γενική υποκειµενική στο παρανοµίαν.
Γ.3 β.
Υπόθεση: εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν,
Απόδοση: πρῶτοι ἂν εἶναι (εξάρτηση από τη µετοχή νοµίσαντε̋, το απαρέµφατο ισοδυναµεί
µε δυνητική ευκτική).
Ο υποθετικό̋ λόγο̋ βρίσκεται στον πλάγιο λόγο και δηλώνει την απλή σκέψη (δύναται και το
προσδοκώµενο)
( εἰ αὐτὸν ἐξελάσαιµεν, ἂν εἲηµεν/ εἶµεν ή ἂν ἐξελάσωµεν, ἂν εἲηµεν/ εἶµεν)
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