
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ 11η & 15η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Παρατηρήσεις 

Α) Από το διδαγμένο κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τη 15η ενότητα. 

Β1) Ποια πορεία ακολουθεί στη σκέψη του ο Αριστοτέλης στην 11η ενότητα για να 

ορίσει την έννοια της ‘’πόλης’’; 

Β2) α. Γιατί ο Αριστοτέλης αναζητεί στη 15η ενότητα ένα νέο ορισμό της πόλης, 

αφού την έχει ήδη ορίσει; 

β. Ποιοι λόγοι υπαγορεύουν την έρευνα για τη φύση και την ουσία της πόλης 

σύμφωνα με την ίδια ενότητα; 

Β3) Ο Αριστοτέλης ως δάσκαλος στην Ακαδημία του Πλάτωνος: η σχέση του με τους 

συναδέλφους του και η γνώμη του για την αλήθεια.  

Β4) Να βρεθούν στα κείμενα λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις ακόλουθες  (μία 

για κάθε λέξη): σύστημα, δόκιμος, αυτόπτης, σύγκλητος, προφήτης, θεσμός, ει-

σπράκτορας, απερίσκεπτος, έναρξη, εξομολογητής. 

Απαντήσεις 

Β1)  Ο Αριστοτέλης αρχίζει την εξέταση των πολιτικών πραγμάτων από τη γενι-

κή έννοια της ‘’πόλης’’ και όχι από τον πολίτη. Άλλωστε, ο φιλόσοφος συνήθιζε να 

διατυπώνει τους συλλογισμούς του ξεκινώντας από τα γενικά (πόλη – κράτος) και 

κατόπιν να αναφέρεται στα επιμέρους θέματα (πολίτης). Αυτό σημαίνει ότι θεωρεί 

δεδομένη την προτεραιότητα του όλου σε σχέση με το μέρος, δηλαδή της πόλης κρά-

τους έναντι του ατόμου. Η συλλογιστική του πορεία λοιπόν είναι παραγωγική: από 

το όλον προς τα μέρη (για την κατανόηση της δόμησης του συλλογισμού προσέχου-

με το επίθετο πᾶς).  

Ο συλλογισμός του Αριστοτέλη μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:  

- Κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινωνίας 

- Κάθε κοινωνία έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού  

Άρα, όλες οι κοινωνίες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό και η ανώτερη από ό-

λες αποβλέπει στο ανώτερο από όλα τα αγαθά. Αυτή είναι η πολιτική κοινωνία 

(πόλη- κράτος).  

Στη συγκεκριμένη ενότητα ( 11η) ο Αριστοτέλης δίνει τον ορισμό της έννοιας 

‘’πόλη’’ αρχίζοντας από το προσεχές γένος της πόλης, που είναι η κοινωνία και 

προχωρώντας στην ειδοποιό διαφορά της που είναι η ευδαιμονία των πολιτών, δη-

λαδή το συμφέρον του συνόλου. Αξίζει ιδιαίτερα να επισημανθεί η ετυμολογική 

προέλευση της λέξης κοινωνία από το ρήμα ‘’κοινωνῶ’’, το οποίο σήμαινε συμμετέ-

χω σε κάτι, παίρνω μέρος σε κάτι μαζί με κάποιον άλλο. Κοινωνία, επομένως, είναι 

μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται για κάποιο κοινό σκοπό, που συμμετέ-

χουν σε κάποιες κοινές δραστηριότητες. ‘Ετσι, κάθε κοινωνία επιδιώκει ένα αγαθό 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οι υποδεέστερες κοινωνίες επιδιώ-Ο
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κουν υποδεέστερα αγαθά και οι ανώτερες ανώτερα αγαθά, άρα ‘’ἡ πασῶν κυριωτά-

τη’’ θα επιδιώκει ‘’τό κυριώτατον πάντων’’ (ευδαιμονία μέσω της αυτάρκειας).  

Η εξήγηση του Αριστοτέλη για τη σύσταση της πόλης είναι τελεολογική, δη-

λαδή για αυτόν ‘’το νόημα και ο χαρακτήρας κάθε πράγματος στον κόσμο πρέπει 

να αναζητηθεί στο σκοπό της ύπαρξης του’’ (‘’ κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για 

χάρη κάποιου αγαθού’’, ‘’ όλοι οι άνθρωποι ό,τι κάνουν το κάνουν για να πετύχουν 

αυτό που θεωρούν αγαθό’’). Ταυτίζει την έννοια του αγαθού προς τον τελικό σκοπό. 

Για τον άνθρωπο υπέρτατο αγαθό είναι, κατά τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία. Αλλά 

και για την πόλη-κράτος υπέρτατο αγαθό είναι η ευδαιμονία των πολιτών. Έτσι, 

συνδέει τον άνθρωπο – πολίτη με την πόλη.  

Β2) α. Στις ενότητες 11-14 ο Αριστοτέλης έδωσε τον ορισμό της πόλης χρησιμο-

ποιώντας τη γενετική μέθοδο  έρευνας, δηλαδή προσπάθησε να απαντήσει στο ερώ-

τημα ‘’πώς γεννήθηκε η πόλη’’. Η γενετική μέθοδος ανάγεται στην αρχή, στη γένε-

ση μιας έννοιας, ενός πράγματος ή ενός θεσμού. Στη 15η ενότητα αλλάζει μέθοδο 

έρευνας, δηλαδή χρησιμοποιεί την αναλυτική μέθοδο, αυτήν που προσπαθεί να βρει 

τα επιμέρους συστατικά στοιχεία ενός πράγματος τα οποία, αν τα διακρίνει καθαρά 

και τα κατανοήσει πλήρως, θα μπορέσει να έχει το σαφέστερο ορισμό του πράγμα-

τος, που δεν είναι παρά μια σύνθεση εκείνων. Σύμφωνα με τη 15η ενότητα τα συ-

στατικά στοιχεία της πόλης-κράτους είναι το πολίτευμα και ο πολίτης.  

β. Ο Αριστοτέλης πρώτα στρέφει την έρευνα του προς την πόλη-κράτος. Οι 

λόγοι που υπαγορεύουν αυτή του την επιλογή είναι τρεις και έχουν καθαρά πρακτι-

κή σημασία. Ο πρώτος λόγος είναι η διαφωνία των πολιτειολόγων – ερευνητών σχε-

τικά με το θέμα της νομιμότητας της εκάστοτε εξουσίας αλλά και της πολιτικής ευ-

θύνης. Ποιος έχει την ευθύνη στις εκάστοτε ενέργειες της πολιτικής εξουσίας, επι-

τυχημένες και αποτυχημένες, η πόλη (απρόσωπη εξουσία) ή η πολιτική (ολιγαρχι-

κές κυβερνήσεις και τυραννικά καθεστώτα);  

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Αριστοτέλης αρχίζει την έρευνα του από 

την πόλη-κράτος έχει σχέση με το γεγονός ότι η δραστηριότητα κάθε πολιτικού και 

νομοθέτη αναφέρεται στην πόλη-κράτος. Κατά τον Αριστοτέλη, είμαστε υποχρεω-

μένοι να εξετάσουμε τι είναι το κράτος για να καταλάβουμε και όλες αυτές τις ε-

νέργειες. 

Τέλος, ο τρίτος λόγος αναφέρεται στο πολίτευμα. Επειδή το πολίτευμα είναι 

ο τρόπος οργάνωσης αυτών που κατοικούν στην πόλη, δηλαδή ρυθμίζει νομοθετικά 

τον τρόπο κατανομής της πολιτικής δύναμης μεταξύ των κατοίκων της πόλης-

κράτους, είναι ανάγκη πρώτα να ερευνηθεί η έννοια του πολιτεύματος για να γίνει 

κατανοητή στη συνέχεια η έννοια της πόλης. Το πολίτευμα συνιστά τον τρόπο δια-

κυβέρνησης της πόλης και ενώνει τους πολίτες σε κοινωνία. 

Άρα, η εξέταση των θεμάτων αυτών πρέπει να ξεκινά από την ίδια την πόλη.  Ο
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Β3) Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: ‘’είκοσι χρόνια έμεινε... να σωθεί η αλήθεια’’; 

Β4) Συνεστηκυῖαν, δοκοῦντες, ὁρῶμεν, καλουμένη, φάσκοντες, νομοθέτου, πεπρα-

χέναι, ἐπισκοποῦντι, ὀλιγαρχίαν, ὁμολογοῦσι. 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δημοσθένους, Περί τῶν ἐν Χερρονήσῳ, 21-23 

Βούλομαι τοίνυν [ὑμᾶς] μετά παρρησίας ἐξετάσαι τά παρόντα πράγματα τῇ πόλει, καί 

σκέψασθαι τί ποιοῦμεν αὐτοί νῦν καί ὅπως χρώμεθ΄ αὐτοῖς. Ἡμεῖς οὔτε χρήματ΄ 

εἰσφέρειν βουλόμεθα, οὔτ΄ αὐτοί στρατεύεσθαι, οὔτε τῶν κοινῶν ἀπέχεσθαι δυνάμεθα, 

οὔτε τάς συντάξεις Διοπείθει δίδομεν, οὔθ΄ ὅσ΄ ἄν αὐτός αὑτῷ πορίσηται ἐπαινοῦμεν, 

ἀλλά βασκαίνομεν καί σκοποῦμεν πόθεν καί τί μέλλει ποιεῖν καί πάντα τά τοιαυτί, οὔτ΄ 

ἐπειδήπερ οὕτως ἔχομεν, τά ἡμέτερ΄ αὐτῶν πράττειν ἐθέλομεν, ἀλλ΄ ἐν μέν τοῖς λόγοις 

τούς τῆς πόλεως λέγοντας ἄξι΄ ἐπαινοῦμεν, ἐν δέ τοῖς ἔργοις τοῖς ἐναντιουμένους τού-

τοις συναγωνιζόμεθα. Ὑμεῖς μέν τοίνυν εἰώθαθ΄ ἑκάστοτε τόν παριόντ΄ ἐρωτᾶν, «τί οὐ 

χρή ποιεῖν;». Ἐγώ δ΄ ὑμᾶς ἐρήσομαι, «τί οὖν χρή λέγειν;». Εἰ γάρ μήτ΄ εισοίσετε, μήτ΄ 

αὐτοί στρατεύσεσθε, μήτε τῶν κοινῶν ἀφέξεσθε, μήτε τάς συντάξεις δώσετε, μήτε ὅσ΄ 

ἄν αὐτός αὑτῷ πορίσηται ἐάσετε, μήτε τά ὑμέτερ΄ αὐτῶν πράττειν ἐθελήσετε, οὐκ ἔχω 

τί λέγω.  

Παρατηρήσεις 

Γ1) Να μεταφράσετε το κείμενο. 

Γ2) α. Να γράψετε ό,τι ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους:  

συντάξεις: τη δοτική ενικού  

πάντα: τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος  

τούς λέγοντας: τη δοτική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος 

τί: την αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος  

ὑμᾶς: τη γενική πληθυντικού στο γ΄ πρόσωπο.  

 β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθένα από τα παρακάτω ρή-

ματα: 

χρώμεθα: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού 

δυνάμεθα: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα  

δίδομεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του αορίστου β΄ στη 

μέση φωνή 

συναγωνιζόμεθα: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα 

ἀφέξεσθε: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄.  

Γ3) α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω υπογραμμισμένων 

λέξεων του κειμένου: αὐτοί, αὐτῶν, τῆς πόλεως, λέγειν, τί. 

β. τόν παριόντα: η μετοχή να αναλυθεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρό-

ταση. 

γ. «Βούλομαι τοίνυν [ὑμᾶς] μετά παρρησίας ἐξετάσαι τά παρόντα πράγματα τῇ 

πόλει, καί σκέψασθαι τί ποιοῦμεν αὐτοί νῦν καί ὅπως χρώμεθ΄ αὐτοῖς.»: να μεταφέρετε 

την περίοδο στον πλάγιο λόγο, αφού την εξαρτήσετε από τη φράση Ὁ Δημοσθένης εἶπε 

τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι…  

Απαντήσεις Ο
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Γ1) Θέλω λοιπόν εσείς να εξετάσετε με ελεύθερο λόγο την παρούσα κατάσταση 

στην πόλη και να σκεφτείτε τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι τώρα και πώς αντιμετωπίζουμε 

αυτή. Εμείς ούτε φόρο για την περιουσία μας θέλουμε να καταβάλουμε ούτε οι ίδιοι να 

παίρνουμε μέρος στις εκστρατείες ούτε μπορούμε να απαρνηθούμε το δημόσιο ταμείο 

ούτε δίνουμε στον Διοπείθη τον επιβεβλημένο φόρο ούτε επαινούμε όσα τυχόν ο ίδιος 

εξοικονομεί για τον εαυτό του, αλλά τον κατηγορούμε και εξετάζουμε από πού και τι 

σκοπεύει να κάνει και άλλα παρόμοια, ούτε, επειδή βρισκόμαστε σ΄ αυτήν την κατά-

σταση, επιθυμούμε να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά στα λόγια επαινούμε εκεί-

νους που μιλούν αντάξια της πόλης, στα έργα όμως συμπράττουμε με αυτούς που ενα-

ντιώνονται σ΄ αυτά. Εσείς λοιπόν συνηθίζετε να ρωτάτε κάθε φορά εκείνον που παρου-

σιάζεται, για να μιλήσει «τι δεν πρέπει να κάνουμε;». Και εγώ σας ρωτώ: «τι πρέπει λοι-

πόν να πω;». Διότι, αν δε θα πληρώνετε φόρο για την περιουσία σας και δε θα παίρνετε 

μέρος στις εκστρατείες και δε θα απομακρυνθείτε από το δημόσιο ταμείο και δε θα κα-

ταβάλετε τον επιβεβλημένο φόρο και δε θα αφήσετε στο Διοπείθη όσα τυχόν ο ίδιος 

αποκτήσει για τον εαυτό του και δε θα θελήσετε να κάνετε το καθήκον σας, δεν ξέρω τι 

να πω.  

Γ2) α. συντάξει  

πάσης  

τοῖς λέγουσι 

τίνα  

σφῶν.  

β. ἐχρῆτο 

δύναιο 

δῶσθε  

συναγωνιούμεθα 

ἀπόσχου.  

Γ3) α. αὐτοί: ονοματικός ομοιόπτωτος κατηγορηματικός προσδιορισμός στο 

ἡμεῖς 

αὐτῶν: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική παραθετική στο 

ἡμέτερα  

τῆς πόλεως: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική της αξίας 

στο ἄξια 

λέγειν: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή 

τί: σύστοιχο αντικείμενο στο λέγω. 

β. Ὑμεῖς μέν τοίνυν εἰώθαθ΄ ἑκάστοτε ἐρωτᾶν ἐκεῖνον, ὅς πάρεισι. 

γ. Ὁ Δημοσθένης εἶπε τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι βούλοιτο τοίνυν (αὐτούς) μετά 

παρρησίας ἐξετάσαι τά παρόντα πράγματα τῇ πόλει, καί σκέψασθαι τί ποιοῖεν αὐτοί 

νῦν καί ὅπως χρῷντο αὐτοῖς.  
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