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Α1. 11: Επειδή βλέπουµε ότι κάθε πόλη είναι µια µορφή
κοινωνικής συνύπαρξης 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 όλες τους (οι
πόλεις) επιδιώκουν κάποιο αγαθό – και φυσικά αυτή που
είναι ανώτερη απ’όλες και κλείνει µέσα της όλες τις
άλλες επιδιώκει το ανώτερο απ’όλα τα αγαθά. Αυτή
είναι η λεγόµενη πόλη ή η πολιτική κοινωνία.
[…]
15: 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 πρώτα πρέπει να ψάξουµε
να βρούµε τι είναι ο πολίτης· γιατί η πόλη είναι ένα
σύνολο από πολίτες. Εποµένως, πρέπει να εξετάσουµε
ποιον πρέπει να ονοµάζουµε πολίτη και ποιος είναι ο
πολίτης. Γιατί για το περιεχόµενο της λέξης πολίτης
διατυπώνονται πολλές φορές διαφορετικές µεταξύ τους
γνώµες˙ δεν υπάρχει δηλαδή µια γενική συµφωνία για το
περιεχόµενο της λέξης πολίτης· µε άλλα λόγια κάποιος,
ενώ είναι πολίτης σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, συχνά
δεν είναι πολίτης σε ένα ολιγαρχικό πολίτευµα.
Β1.  σχόλια βιβλίου σελ.182 «πᾶσαν  πόλιν»

Συλλογιστική πορεία : (παραγωγική)
Π1 : Κάθε κοινωνία αποβλέπει σε κάποιο αγαθό
(και ανάλογα µε τον χαρακτήρα της αγαθό)(«
πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν
συνεστηκυῖαν»)
Π2 : Η πόλις είναι µια κοινωνία και µάλιστα η
τελειότερη.(« ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας
περιέχουσα τὰς ἄλλας…ἡ καλουµένη πόλις καὶ ἡ
κοινωνία ἡ πολιτική»)
Συµπέρασµα : Η πόλις αποβλέπει στο αγαθό και
µάλιστα στο τελειότερο αγαθό (την ευδαιµονία,
αυτάρκεια)(«µάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου
πάντων-στοχάζεται»)
Η τελεολογική του σκέψη διαφαίνεται σε όλο
το κείµενο και συγκεκριµένα  στο απόσπασµα
στις εξής φράσεις: «πᾶσαν κοινωνίαν  ἀγαθοῦ
τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν», «µάλιστα δὲ

•

•



(στοχάζεται)καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων»
(συµπληρωµατικά, όχι ως απαραίτητο, το τρίτο
σχόλιο «ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ  πάσας
περιέχουσα τὰς ἄλλας», «κοινωνίαν»

Β2. σχόλια βιβλίου: ενότ.15η, σελ.194: «οὐ γὰρ…
πολίτην», ενότ.16η, σελ.197: «ἱκανὸν»

Στα αποσπάσµατα από το Γ΄ βιβλίο των Πολιτικών
του ο Αριστοτέλης επιδιώκει να µελετήσει την
έννοια πολιτεία. Στην προσπάθειά του γράφει ότι
είναι απαραίτητο να µελετήσει κανείς την έννοια
πόλις πρώτα κι επειδή η έννοια πόλις είναι σύνθετη,
είναι ένα όλον που αποτελείται από µέρη, τους
πολίτες, πρέπει πρώτα να αναζητηθεί ο ορισµός του
πολίτη.
Ενώ µέχρι την ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης
χρησιµοποιούσε τη λεγόµενη «γενετική» µέθοδο, τη
µέθοδο διερεύνησης δηλαδή βάση της οποίας είναι
το ερώτηµα «Πώς γεννήθηκε η πόλις;», εδώ
χρησιµοποιεί την αναλυτική µέθοδο· προσπαθεί
δηλαδή να βρει τα συστατικά στοιχεία (τον πολίτη
εδώ) ενός πράγµατος (της πόλις εδώ), µε την ελπίδα
ότι, αν διακρίνει καθαρά και καταλάβει εκείνα, θα
µπορέσει να έχει τον ορισµό και του πράγµατος που
δεν είναι παρά µια σύνθεση εκείνων. Γι’ αυτό
γράφει εδώ ότι για να κατανοήσουµε τι σηµαίνει
πόλις, επειδή η πόλις ανήκει στις σύνθετες έννοιες
(«ἡ πόλις τῶν συγκειµένων»), πρέπει πρώτα να
κατανοήσουµε τι σηµαίνει πολίτης(«πρότερον ὁ
πολίτης ζητητέος»), αφού η πόλις είναι τελικά ένα
άθροισµα πολιτών(«γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός
ἐστιν»). Εδώ, δηλαδή, ζητάµε να µάθουµε τί είδους
ύπαρξη είναι µια πόλη, ποια είναι η ταυτότητά της,
η ενοποιητική αρχή της· τί κάνει την πόλη να είναι
ενιαία οντότητα. Εποµένως, απαιτείται ορισµός όχι
µε το «γένος» και την «ειδοποιό διαφορά» της
πόλης, αλλά µε την «ύλη» και το «είδος» (τη
«µορφή»), δηλαδή ο ορισµός που εξηγεί πώς
συνέχονται τα συστατικά µέρη σε µια ολότητα
ενιαία (όπου ύλη, δηλαδή τα συστατικά στοιχεία,
είναι οι πολίτες, µορφή ή είδος είναι η δοµική
σχέση που τους ενοποιεί, ενώ η σύνθεση είναι η
ενιαία πόλη).
Στο απόσπασµα «ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν… ὡς
ἁπλῶς εἰπεῖν.» χρησιµοποιώντας το σχήµα της
άρσης και θέσης, ο Σταγειρίτης παραθέτει τα δύο
κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία δεν ορίζεται ο
πολίτης (ο τόπος κατοικίας και το δικαίωµα
εµφάνισης στα δικαστήρια ως εναγόµενος κι ως
ενάγων) και τελικά το κριτήριο σύµφωνα µε το
οποίο ορίζεται ο πολίτης- τη συµµετοχή στη
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δικαστική λειτουργία και στα αξιώµατα. (.(«
πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται
µᾶλλον ἢ τῷ µετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς»).
Ο ορισµός αποδίδει την ίδια την ουσία της πόλης,
γιατί η πόλη είναι συµβιωτική κοινότητα που
διέπεται από σχέσεις εξουσίας µεταξύ των µελών
της µε το εξής όµως γνώρισµα: η εξουσία ασκείται
µεταξύ ίσων. Ο πολίτης, το ίδιο και όλοι οι άλλοι,
έχει κάποια µορφή βουλευτικής και δικαστικής
εξουσίας στην πόλη. Ανεξάρτητα από το είδος του
πολιτεύµατος, πολίτης είναι αυτός που αναδέχεται
κάποια δικαστική ή βουλευτική εξουσία, αλλά οι
συνθήκες για την απόκτηση της ιδιότητας του
πολίτη µεταβάλλονται ανάλογα µε τα πολιτεύµατα.
Φυσικά, ο φιλόσοφος αναφέρεται στην πόλη της
δηµοκρατικής Αθήνας, την πόλη της άµεσης
δηµοκρατίας, αλλά και σε όσες πόλεις-κράτη είχαν
παρόµοια πολιτεύµατα, γιατί σε πολιτεύµατα
ολιγαρχικά ή τυραννικά, όπως αυτά της Σπάρτης
και της Κρήτης δεν είχαν όλοι οι πολίτες το
δικαίωµα να συµµετέχουν στις λειτουργίες του
κράτους.
Η πόλη είναι ένας, όχι τυχαίος αριθµός ατόµων που
συµµετέχουν στη δικαστική και πολιτική εξουσία,
αλλά τόσος, ώστε να εξασφαλίζει µια αυτάρκεια
στη ζωή τους. Αν κάτι λείπει από αυτά, είναι
τελείως αδύνατο η κοινωνία αυτή να είναι
αυτάρκης.
Συµπληρωµατικά: και στην ενότητα 11 φαίνεται η
σχέση πόλης-πολίτη, αφού γράφει ότι όλοι οι
άνθρωποι ό,τι ενέργειες κάνουν γίνονται για κάποιο
σκοπό και όλοι  µαζί, στο σύνολό της η πόλις, έχει
έναν ύψιστο σκοπό, την αυτάρκεια που οδηγεί στην
ευδαιµονία.

 
Β3.  (ερώτηση συνδυαστική µε µεταφρασµένο
απόσπασµα από τη 12η ενότητα)

από το πρωτότυπο: στο απόσπασµα «Ἐπειδὴ
πᾶσαν πόλιν ὁρῶµεν…κοινωνία ἡ πολιτική.»
αναφέρει ο φιλόσοφος ότι η πόλις είναι µια µορφή
κοινωνίας, όπως και όλες οι άλλες-άρα εδώ
διαφαίνεται ότι είναι εκ φύσεως- αλλά ότι είναι η
ανώτερη από όλες και έχει έναν ύψιστο σκοπό, την
αυτάρκεια που οδηγεί στην ευδαιµονία- άρα
φαίνεται ότι είναι τέλεια κοινωνική οντότητα. (+
σχόλιο «ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ  πάσας περιέχουσα
τὰς ἄλλας»)
στο απόσπασµα « πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος
ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν»
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που καταλήγει στον ορισµό της πόλης, αναφέρεται
πάλι στην αυτάρκεια, τον ύψιστο σκοπό της
πόλεως-κράτους-άρα πάλι διαφαίνεται ότι είναι
τέλεια κοινωνική οντότητα. Βέβαια στο
µεταφρασµένο απόσπασµα τα παραπάνω
αιτιολογούνται µέσα από τους συλλογισµούς του
Αριστοτέλη:
από το µεταφρασµένο: σχόλια σελ. 184-185:
«πόλη», «τέλεια», «αυτάρκεια»
παραθέτει τρεις συλλογισµούς για να αποδείξει ότι
η πόλις είναι εκ φύσεως:
Α. Π1 : οι πρώτες κοινωνίες είναι φύσει
  Π2 : η πόλις είναι η τελείωση των πρώτων
κοινωνιών
    Συµπέρασµα : η πόλις είναι φύσει (φυσική
ύπαρξη)
Β.. Π1 : η φύση είναι αυτό που γίνεται µε την
ολοκλήρωση
   Π2 : Η πόλις είναι η ολοκλήρωση
     Συµπέρασµα : : η πόλις είναι φύσει (φυσική
ύπαρξη)
Γ. Π1 : κάθε ον στοχεύει στο άριστο φύσει
   Π2 : το άριστο είναι προορισµός της πόλις
 Συµπέρασµα : : η πόλις είναι φύσει (φυσική
ύπαρξη)

Β4.  Ερώτηση εισαγωγής: σελ.178-179: «Επειδή
διαβάζοντας…έξω από την πόλιν.»
Β5.  ενόραση: ὁρῶµεν

σύσταση: συνεστηκυῖαν
κατάσχεση: περιέχουσα, µετέχειν, µετέχοντες,

ὑπέχειν, µετέχειν
σύγκλητος: καλουµένη, καλεῖν
κειµήλιο: συγκειµένων
σκόπιµος: σκεπτέον
άρχοντας: ὀλιγαρχίᾳ, ἀρχῆς
άφαντος: φανερόν
ρητό:  λέγοµεν, εἰπεῖν, ὁµολογοῦσι
άφιξη:  ἱκανὸν

ΑΓΝΩΣΤΟ
Γ1. Τίποτα λοιπόν δε γνωστοποιείται από κάποιους
µέτοικους και ακολούθους από τη µια για τις Ερµές , από
την άλλη (γνωστοποιούνται) κάποιες περικοπές άλλων
αγαλµάτων που είχαν γίνει νωρίτερα από νεότερους µετά
από παιχνίδι και κρασί , και (γνωστοποιούνται)
ταυτόχρονα τα µυστήρια , ότι γίνονται στα σπίτια µε
σκοπό την ύβρη. Γι’ αυτά κατηγορούν και τον
Αλκιβιάδη. Και λαµβάνοντας υπόψη αυτά αυτοί που
περισσότερο εχθρεύονταν τον Αλκιβιάδη, επειδή τους
εµπόδιζε να µην εξουσιάζουν αυτοί το λαό µε
βεβαιότητα και επειδή νόµιζαν ότι , αν τον εξόριζαν, θα
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ήταν πρώτοι, µεγαλοποιούσαν και φώναζαν δυνατά ότι
και τα µυστήρια και η κοπή των Ερµών  έγιναν για την
κατάλυση της δηµοκρατίας και τίποτα από αυτά δεν
έγινε, επειδή δεν έγινε µε εκείνον , επιλέγοντας ως
απόδειξη την άλλη του παρανοµία για τις καθηµερινές
του ασχολίες, όχι τη δηµοκρατική (παρανοµία).
Γ2.  τινά
    ὕβριν

οὖσιν 
 µάλα 
 ἐπαιτιῶ 

   ὑποληφθεῖσι
  ἐξελῷεν
   βοᾶν
  ἒσται
  πεπράχθω
 
Γ3α.

περί τῶν Ἑρµῶν: εµπρόθετος επιρρηµατικός
προσδιορισµός της αναφοράς στο µηνύεται
ὑπό τῶν νεωτέρων: εµπρόθετος επιρρηµατικός
προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου στο γεγενηµέναι
τά µυστήρια: υποκείµενο στο µηνύεται (αττική σύνταξη)
τόν Ἀλκιβιάδην: αντικείµενο στο ἐπῃτιῶντο
δήµου: γενική αντικειµενική στο καταλύσει
αὐτοῦ: γενική υποκειµενική στο παρανοµίαν
 
Γ3β.
Ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτηµένος από τη µετοχή
νοµίσαντες.
Υπόθεση: εἰ ἐξελάσειαν
Απόδοση: ἄν εἶναι
Ανεξάρτητος υποθετικός λόγος
Υπόθεση: εἰ ἐξελάσειαν
Απόδοση: ἄν εἴησαν/εἶεν
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του
λέγοντος


