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Α1. Επειδή βλέπουμε ότι η κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε 

κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι όλοι κάνουν τα 

πάντα για χάρη εκείνου που το θεωρούν καλό), είναι φανερό ότι όλες (οι κοινότητες) 

αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό –και, φυσικά, στο ανώτερο απ’ όλα τα αγαθά 

(αποβλέπει) αυτή που είναι ανώτερη απ’ όλες (τις κοινωνίες) και κλείνει μέσα της 

όλες τις άλλες. Αυτή είναι η λεγόμενη πόλη ή κοινωνία πολιτική. 

 

Επειδή όμως η πόλη ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, όπως όλα 

εκείνα τα πράγματα που το καθένα τους είναι ένα «όλον», αποτελούμενο όμως από 

πολλά μέρη, είναι φανερό ότι πρέπει πρώτα να ψάξουμε να βρούμε τι είναι ο 

«πολίτης», αφού η πόλη είναι κάποιο σύνολο πολιτών. Επομένως, πρέπει να 

εξετάσουμε ποιον πρέπει να ονομάζουμε πολίτη και ποια είναι η ουσία της έννοιας 

«πολίτης». Για το περιεχόμενο, πράγματι, της λέξης «πολίτης» διατυπώνονται πολλές 

φορές διαφορετικές μεταξύ τους γνώμες ˙ δεν υπάρχει δηλαδή μια γενική συμφωνία 

για το περιεχόμενο της λέξης «πολίτης» ˙ γιατί κάποιος, ενώ είναι πολίτης σ’ ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα, συχνά δεν είναι πολίτης σ’ ένα ολιγαρχικό πολίτευμα.  

 

Β1. Ο Αριστοτέλης στην 11η ενότητα των Πολιτικών του επιχειρεί να προσδιορίσει την 

έννοια της πόλης, δηλώνοντας ότι αποτελεί την υπέρτατη μορφή κοινότητας. Έτσι, 

αποτυπώνοντας τον ορισμό της επισημαίνει ότι η πόλη είναι μια μορφή κοινωνικής 

συνύπαρξης, η ανώτερη από όλες τις άλλες, τις οποίες περικλείει και αποβλέπει στο 

ανώτερο από όλα τα αγαθά (την ευδαιμονία των πολιτών, όπως θα δηλωθεί σε 

επόμενες ενότητες).  

Με τον όρο κοινωνίαν (πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων με κοινά συμφέροντα, 

κοινώς αποδεκτούς νόμους που διέπουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η συμμετοχή των 

ανθρώπων στην κοινωνία συνιστά μια φυσική ενέργεια , σταθερή και αναγκαία με 

ηθικό περιεχόμενο και βασισμένη στη δικαιοσύνη) προσδιορίζει ο φιλόσοφος το 

προσεχές γένος, την υπερκείμενη δηλαδή έννοια στην οποία υπάγεται η έννοια της 

πόλης, ενώ η ειδοποιός διαφορά, το γνώρισμα δηλαδή που διαφοροποιεί την έννοια 

της πόλης από άλλες όμοιες έννοιες, είναι το αγαθό στο οποίο αποβλέπει (κυριωτάτου 

πάντων). Αυτό το αγαθό (το τέλος) δεν αφορά το παρόν, αλλά ἅπαντα τόν βίον και δεν 

είναι άλλο από την ευδαιμονία των πολιτών. Χωρίς περιστροφές λοιπόν και περιττές 

εισαγωγές ο Αριστοτέλης αρχίζει την εξέταση των θεμάτων που θα τον 

απασχολήσουν στο έργο του με τη βασική έννοια που είναι η πόλη. Διατυπώνει μια 

γενική πρόταση και στη συνέχεια προχωρεί στις επιμέρους περιπτώσεις που τις 

εντάσσει σ’ ένα γενικό σύνολο. Ακολουθεί, δηλαδή, την παραγωγική συλλογιστική 

πορεία. Ειδικότερα, αποτυπώνει τον ορισμό της πόλης, ξεκινώντας από τη γενική 

έννοια της «κοινωνίας» που αποτελεί το προσεχές γένος της πόλης και καταλήγει 

στην ειδοποιό διαφορά της  που είναι ο στόχος (το τελικό αίτιο, το τέλος) στον οποίο 

αποβλέπει (κυριωτάτου πάντων). 

Ο ορισμός της πόλης θα μπορούσε να αποδοθεί με τη μορφή του ακόλουθου 

συλλογισμού: 

 Κάθε μορφή κοινωνικής συνύπαρξης (κάθε κοινωνία) έχει συσταθεί για την 

επίτευξη κάποιου αγαθού. 
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 Μια μορφή κοινωνικής συνύπαρξης είναι η πόλις, η οποία είναι ανώτερη από 

όλες τις άλλες.  

Άρα, η πόλις αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά.  

Ο Αριστοτέλης λοιπόν εξετάζει τη σύσταση της πόλης και κάθε κοινωνίας 

τελεολογικά, από την οπτική γωνία του τέλους, του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν. 

Αυτή η θεώρηση εντάσσεται στη γενική αρχή του να εξετάζει το χαρακτήρα κάθε 

φαινομένου από την πλευρά του σκοπού της ύπαρξής του. Παρατηρούμε στο 

συγκεκριμένο συλλογισμό ότι κάθε πόλη και κάθε κοινωνία αποβλέπουν στην 

ικανοποίηση κάποιου αγαθού (δημιουργήθηκαν για να ικανοποιήσουν ανθρώπινες 

ανάγκες π.χ επικοινωνία, ασφάλεια, εξασφάλιση υλικών και πνευματικών αγαθών). 

Είναι, επομένως, φυσικό και λογικό, η σπουδαιότερη κοινωνία, η υπέρτατη μορφή 

κοινότητας δηλαδή η πόλη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις άλλες να αποσκοπεί στο 

ανώτερο από όλα τα αγαθά.  

 

Β2. Ο Αριστοτέλης επισημαίνει στο κείμενό του ότι η πόλη είναι μια σύνθετη 

οντότητα, είναι ένα όλον που αποτελείται από επιμέρους στοιχεία που είναι οι 

πολίτες (ἡ πόλις τῶν συγκειμένων.....τῶν ὅλων συνεστώτων ἐκ πολλῶν μορίων). 

Εγκαταλείποντας τη γενετική μέθοδο των προηγούμενων ενοτήτων, όπου επιχείρησε 

να εξηγήσει την προέλευση της πόλης εκ φύσεως, ακολουθεί την αναλυτική μέθοδο. 

Θα προσπαθήσει να αναλύσει την έννοια πόλις στα συστατικά της. Έτσι, αρχικά 

δηλώνει ότι η πόλις είναι ένα όλον που αποτελείται από μέρη (ἡ πόλις είναι πλῆθος τι 

πολιτῶν). Επομένως, για να αντιληφθούμε το περιεχόμενο της πόλης, πρέπει να 

δούμε τι είναι ο πολίτης. Παράλληλα, εγείρεται το ερώτημα ποιο είναι το περιεχόμενο 

της έννοιας πολίτης, ποιος θεωρείται πολίτης μιας πόλης – κράτους, καθώς δεν 

υπήρχε την εποχή εκείνη ομοφωνία (και γάρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖτα πολλάκις) για 

τον ορισμό της έννοιας πολίτης. Ειδικότερα, ο ορισμός του πολίτη, είναι διαφορετικός 

σε κάθε πολίτευμα. Ένα άτομο που είναι πολίτης με τα κριτήρια μιας δημοκρατικής 

πόλης, συνήθως, δεν είναι πολίτης σ΄ένα ολιγαρχικό καθεστώς όπου ισχύουν άλλα 

κριτήρια, όπως η καταγωγή, η οικονομική ευμάρεια, το επάγγελμα κ.λ.π.  

Στη δημοκρατία ο ρόλος του πολίτη είναι θεμελιώδης (η δημοκρατία στηρίζεται στην 

λαϊκή βούληση κατοχυρώνει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, διασφαλίζει την 

ισότητα και την ισηγορία). 

Στην ολιγαρχία ο αριθμός των πολιτών περιορίζεται, καθώς οι λίγοι και πλούσιοι 

εξουσιάζουν τους πολλούς και φτωχούς. Οι τύραννοι από την πλευρά τους 

σφετερίζονται την εξουσία, καταργώντας κάθε ελευθερία και δυνατότητα 

συμμετοχής των ατόμων στα πολιτικά δρώμενα. 

Για τους ανωτέρω, λοιπόν, λόγους ο Αριστοτέλης κρίνει σκόπιμο να προσδιορίσει την 

έννοια του πολίτη και να αποτυπώσει τη σχέση μεταξύ του πολίτη και της πόλης. 

Επισημαίνει, έτσι, ότι η πόλη αποτελεί την ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου, είναι 

το τέλος, δηλαδή, των δύο άλλων  μορφών κοινωνίας (του οίκου και της κώμης) με την 

έννοια ότι ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του ανθρώπου. Επιτυγχάνει την αυτάρκεια 

που εξασφαλίζει το «εὖ ζῆν» την ευδαιμονία των ανθρώπων. Καθώς η πόλη συνιστά 

σύνθετη οντότητα, αποτελείται από επιμέρους στοιχεία που είναι οι πολίτες. 

Πρόκειται για άτομα που διαθέτουν δύο γνωρίσματα τα οποία συνδέονται με τη 
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συμμετοχή τους στη δικαστική εξουσία και στη διοίκηση του κράτους. Το 

χαρακτηριστικό δηλαδή του γνήσιου πολίτη είναι το δικαίωμα να συμμετέχει στην 

απονομή της δικαιοσύνης και να αποτελεί οργανικό στοιχείο του πολιτεύματος μιας 

πόλης – κράτους, να συμμετέχει δηλαδή στις πολιτειακές λειτουργίες της πόλης 

αυτής. 

Δηλώνεται, τέλος, η αλληλεξάρτηση της πόλης – κράτους και του πολίτη, καθώς η 

πόλη είναι ένα σύνολο πολιτών που ικανοποιεί στο βαθμό της αυτάρκειας τις 

ανάγκες της ζωής των ανθρώπων, επιτυγχάνοντας την ευδαιμονία τους.   

Δε νοείται, έτσι, πόλη χωρίς πολίτες και πολίτες χωρίς πόλη. Όμως, η σχέση μεταξύ 

της πόλης και του πολίτη που σκιαγραφείται δεν είναι αμφίδρομη, καθώς ο ορισμός 

της έννοιας πολίτης εξαρτάται από το πολίτευμα, δηλαδή από τις ελευθερίες που έχει 

ο πολίτης και από τη δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά.  

 

Β3. Ο Αριστοτέλης στο μεταφρασμένο κείμενο επιχειρεί έναν πληρέστερο ορισμό της 

πόλης – κράτους – σε σχέση με αυτόν που προηγήθηκε και αποτυπωθεί στην ενότητα 

11 των πολιτικών – δηλώνοντας ότι η πόλη είναι μια κοινότητα ανθρώπων, μια μορφή 

κοινωνικής συνύπαρξης που υπάρχει εκ φύσεως και είναι ανώτερη από όλες τις άλλες 

επιμέρους κοινωνίες (οίκος - κώμη). Προήλθε από τη συνένωση περισσότερων 

κοινωνικών οντοτήτων και είναι τέλεια με την έννοια της ακμής, της ολοκλήρωσης. 

Αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά, δηλαδή συγκροτήθηκε για να 

εξασφαλίσει το «εὖ ζῆν», την ευδαιμονία των ανθρώπων, μέσω της ύψιστης 

αυτάρκειας. 

Η πόλη λοιπόν δημιουργείται από τη συνένωση περισσότερων χωριών (κωμών) – 

αποτελούν μόρια της και είναι υποδεέστερα αυτής – και είναι κοινωνική οντότητα 

τέλεια. Η λέξη τέλος δηλώνει το σκοπό, τον προορισμό για τον οποίο είναι πλασμένος 

κάποιος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του κειμένου μας το επίθετο τέλεια λέγεται σε 

σχέση με την ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου οικία →  κώμη →  πόλις. 

Η πόλη αποτελεί το τέλος της εξέλιξης που οδηγεί σε μια τελική ολοκλήρωση 

(ερμηνευτικό σχόλιο βιβλίου, σελ. 185) 

Η πόλη είναι αυτάρκης, και μπορεί να χαρίσει από μόνη της στους πολίτες το 

μεγαλύτερο αγαθό (κυριωτάτου πάντων), την ευζωία, την ευδαιμονία. 

Από την άλλη, η πόλη αποτελεί φυσική ύπαρξη, δηλαδή υπάρχει εκ φύσεως. Αυτή η 

θέση του  φιλοσόφου τεκμηριώνεται στο μεταφρασμένο κείμενο με δύο 

συλλογισμούς. Επισημαίνεται, δηλαδή, ότι η πόλη υπάρχει «εκ φύσεως» επειδή οι 

πρώτες κοινωνικές οντότητες (οίκος κώμη) από τη συνένωση των οποίων προήλθε η 

πόλη, υπάρχουν εκ φύσεως. 

[Συλλογισμός  

• Οι πρώτες κοινωνικές οντότητες προήλθαν εκ φύσεως 

• Η πόλη είναι ολοκλήρωση των πρώτων κοινωνικών οντοτήτων . 

Άρα, η πόλη είναι φυσική ύπαρξη (υπάρχει «εκ φύσεως»).] 

Παράλληλα, η πόλη υπάρχει εκ φύσεως επειδή είναι το τέλος των πρώτων 

κοινωνικών οντοτήτων και φύση ενός πράγματος είναι η μορφή που αυτό έχει τη 

στιγμή της τελείωσης του. 

[Συλλογισμός  
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• Η φύση ενός πράγματος είναι η ολοκλήρωση του. 

• Η πόλις είναι ολοκλήρωση των κοινωνικών οντοτήτων. 

Άρα, η πόλη είναι φυσική ύπαρξη]  

 

  

Β4. Εισαγωγή από το Σχολικό Βιβλίο σελίδα 178 – 179:  

«Επειδή διαβάζοντας... έξω από την πόλιν» 

 

Β5.  ενόραση  ὁρῶμεν 

 σύσταση συνεστηκυῖαν (συνεστώτων) 

 κατάσχεση περιέχουσα (ὑπέχειν, μετέχειν) 

 σύγκλητος καλουμένη 

 κειμήλιο συγκειμένων 

 σκόπιμος σκεπτέον 

 άρχοντας ἀρχῆς (ὀλιγαρχίᾳ ) 

 άφαντος φανερόν 

 ρητό  λέγομεν (εἰπεῖν) 

 άφιξη  ἱκανόν 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

Τίποτα λοιπόν δεν καταγγέλλεται και από κάποιους μέτοικους και υπηρέτες σχετικά 

με τις Ερμαϊκές Στήλες, αλλά (καταγγέλλονται) κάποιες αποκοπές (ακρωτητιασμοί) 

άλλων αγαλμάτων οι οποίες είχαν γίνει προηγουμένως από νεαρότερους σε 

κατάσταση παιχνιδιού (διασκέδασης) και οινοποσίας και ότι τα μυστήρια ταυτόχρονα 

τελούνται στα σπίτια αποβλέποντας στην  ύβρη (ασέβεια). Για αυτά τα ζητήματα 

κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Και, αφού θεώρησαν αυτά, αυτοί που 

δυσανασχετούσαν κατά κύριο λόγο με τον Αλκιβιάδη,  επειδή εμπόδιζε αυτούς ώστε 

να μη τεθούν ως αρχηγοί με ασφάλεια της δημοκρατικής παράταξης και επειδή 

θεώρησαν ότι εάν τον απομάκρυναν θα μπορούσαν να είναι πρώτοι (να 

πρωτοστατήσουν) μεγαλοποιούσαν (τα πράγματα) και φώναζαν ότι και τα μυστήρια 

και η αποκοπή των Ερμαϊκών Στηλών έγιναν για την κατάλυση της δημοκρατίας και 

τίποτε από αυτά δεν υπήρχε το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε με τη συνέργεια εκείνου 

επιλέγοντας ως αποδείξεις τις άλλες (όχι δημοκρατικές) αντιδημοκρατικές 

παρανομίες αυτού στις καθημερινές του ασχολίες.   

 

Γ2.  τινων :   τινα 

 ὕβρει :   ὕβριν 

 ὄντι :    οὖσι(ν) 

 μάλιστα :   μάλα 

 ἐπῃτιῶντο  :   ἐπαιτιῶ 

 ὑπολαμβάνοντες :   ὑποληφθεῖσι(ν) 

 ἐξελάσειαν :  ἐξελῷεν 
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ἐβόων :   βοᾶν 

 εἴη :    ἔσται 

 ἐπράχθη :  πεπράχθω 

 

Γ3α. Περί τῶν Ἑρμῶν : εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς στο ρήμα 

«μηνύεται». 

Ὑπό νεωτέρων : εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου, από τη μετοχή 

«γεγενημέναι». 

Τά μυστήρια : υποκείμενο στο ρήμα «ποιεῖται» (αττική σύνταξη). 

Τόν Ἀλκιβιάδην : αντικείμενο στο ρήμα «ἐπῃτιῶντο». 

Δήμου : γενική αντικειμενική, ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός από το 

«καταλύσει». 

Αὐτοῦ : γενική υποκειμενική, ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, από «την 

παρανομίαν».     

 

Γ3β. Ο υποθετικός λόγος που απαντάται στο κείμενο είναι πλάγιος με Υπόθεση: «εἰ 

αὐτόν ἐξελάσειαν» και Απόδοση το ειδικό δυνητικό απαρέμφατο «ἄν εἶναι» που 

εξαρτάται από τη μετοχή δοξαστικού ρήματος «νομίσαντες». 

Ο πλάγιος υποθετικός λόγος μετατρέπεται στον ευθύ λόγο ως εξής: 

Υπόθεση: «Εἰ αὐτόν ἐξελάσαιμεν (ἐξελάσαιεν / σειαν)»,  

Απόδοση: «πρῶτοι ἄν εἴημεν / εἶμεν (εἴησαν / εἶεν)». 

Πρόκειται για υποθετικό λόγο που δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. 

 

   

 

 

 

Επιμέλεια 

Καστάνη Βιολέττα 


