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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  
 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6,3-4 + Δ 4, 2-3 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς 

ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς 

γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους 

ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης 

χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι 

συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ 

αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς 

μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

[…] 

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ 

τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ 

κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν 

δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων 

ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, 

ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο. 

 

Παρατηρήσεις  

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογηθεί η απάντησή 

σας με αναφορές από το κείμενο : 
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  Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο.  

  Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση.  

  Το πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα  από τους αρίστους.  
  Η δημοκρατία ευνοεί τους αδυνάτους οικονομικά.  

  Η δημοκρατία έχει θεμέλιο την ισότητα και ελευθερία.  

Μονάδες 10 

B1. “Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων …..πάντα δὲ πάντες.” : Να εξηγήσετε από πού απορρέουν τα 

πλεονεκτήματα της συλλογικής εξουσίας, έτσι όπως τά στοιχειοθετεί ο Αριστοτέλης στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα. 

Μονάδες 10 

Β2. “Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη …..Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο.”. Να 

αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο Αριστοτέλης στην δημοκρατία βάσει του 

συγκεκριμένου αποσπάσματος από το κείμενο. Να συγκρίνετε την άποψη του 

Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα : 

Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη της ὅλους τοὺς πολῖτές της. Ἔτσι τὸ 
ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ 

ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος 

τοῦ ἐλεύθερου ἀτόμου : Νὰ μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του. Καὶ 
ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, 

ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰτὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ 

ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ ἐπιτρέπει νὰ γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους παῖκτες… 

(Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο, Ἀθήνα 1997 : Ἡ πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ 

ὄχι ἀνάγκης) 

Μονάδες 15 

Β3. « Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, 

καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως.» 

: Να σχολιάσετε τη λειτουργία του υποθετικού συλλογισμού στο συγκεκριμένο 
απόσπασμα, αλλά και γενικότερα το ύφος του λόγου του Αριστοτέλη στο δεύτερο 

απόσπασμα. 

Μονάδες 10 

 

Β4. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων : 

– Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος. 

– Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος. 

– Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική. 
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– Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Φιλίππου. 

– Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Χαλκίδα. 

Μονάδες 10 

Β5. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή 

σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : δόξειεν, ἀλήθειαν, 

κρίνουσιν, ὑπερέχειν, ὑπολαμβάνουσί. 

  Μονάδες 5 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


