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Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3 -4/6/12)  

  

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν 

ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ 

χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυρ ιωτάτη 

καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ 

κοινωνία ἡ πολιτική. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι 

τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ 

πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ 

καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης 

ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι 

πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις 

οὐκ ἔστι πολίτης. Ὁ πολίτης  οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ 

μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων 

μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ 

ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν)· ... πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ 

τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. ... Τίς μὲν 

οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, 

πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς 

ἁπλῶς εἰπεῖν.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη 

μετάφραση του αποσπάσματος:  «Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ..... οὐκ ἔστι 

πολίτης.».    

Μονάδες 10  

Β1.  Ποια είναι η δομή του συλλογισμού, με τον οποίο ο Αριστοτέλης 

ορίζει την πόλη ως την τελειότερη μορφή κοινωνίας;  

Μονάδες 10  

Β2.  Γιατί ο Αριστοτέλης επιδιώκει να προσδιορίσει την έννοια του 

πολίτη και πώς ορίζει τη σχέση του πολίτη με την πόλη;  

Μονάδες 10  

Β3.  Με βάση το κείμενο που σας δίνεται και το παρακάτω μεταφρασμένο  

απόσπασμα, να εξηγήσετε γιατί, κατά τον Αριστοτέλη, η πόλη είναι 

«κοινωνική οντότητα τέλεια» και γιατί υπάρχει «εκ φύσεως».  

 

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο άνθρωπος είναι ζ ῷ ον πολιτικόν   

  

Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων 

χωριών είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να 

πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια· συγκροτήθηκε για να 

διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να 

εξασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην 
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ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, 

αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων κι αφού αυτό που λέμε φύση ενός 

πράγματος δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή της 

τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δεν λέμε, πράγματι, π ως είναι 

τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του 

σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει όταν ολοκληρωθεί η 

εξελικτική του πορεία; Αριστοτέλους Πολιτικά (Α2, 5)  

Μονάδες 10  

Β4.  Ποια είναι η σημασία της λέξης «πόλη» στα  Πολιτικά του 

Αριστοτέλη και ποιοι είναι οι στόχοι της;  

Μονάδες 10  

Β5.  Να βρείτε στο παραπάνω πρωτότυπο διδαγμένο κείμενο μία 

ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:  

   ενόραση, σύσταση, κατάσχεση, σύγκλητος, κειμήλιο, σκόπιμος, 

άρχοντας, άφαντος, ρητό, άφιξη.    

Μονάδες 10  
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Αδίδακτο κείμενο 

Δέομαι δ’ ὑμῶν, ὦ Ἀθηναῖοι, ἀκοῦσαί μου τῆς κατηγορίας διά τέλους και μή ἄχθεσθαι 

ἐάν ἄρξωμαι ἀπό τῶν τῇ πόλει τότε συμβαινόντων, ἀλλά τοῖς αἰτίοις ὀργίζεσθαι δι’ οὕ 

ς ἀναγκάζομαι νῦν μεμνῆσθαι περί αὐτῶν. γεγενημένης γάρ τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης, 

καί συνδραμόντων ἁπάντων ὑμῶν εἰς  τήν ἐκκλησίαν, ἐψηφίσατο ὁ δῆμος παῖδας μέν 

καί γυναῖκας ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰς τά τείχη κατακομίζειν, τούς δέ στρατηγούς τάττειν εἰς 

τάς φυλακάς τῶν Ἀθηναίων καί τῶν ἄλλων τῶν οἰκούντων Ἀθήνησι, καθ ’ ὅ,τι ἄν 

αὐτοῖς δοκῇ . 

(Λυκούργου Κατά Λεωκράτους § 16). 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η ΣΕ ΙΣ  

 

1.  Να γράψετε τη  μετάφραση  του κειμένου. 

2.  α.  ἐψηφίσατο ὁ δῆμος: Να ξαναγράψετε τη φράση  μεταφέροντας το ρήμα σ’ 

όλους τους χρόνους τη ς ίδιας έγκλισης. Το πρόσωπο και ο αριθμός θα μείνει 

ο ίδιος. 

β .  ἄρξωμαι: Να κλίνετε το ρήμα στο χρόνο και την έγκλιση  όπου βρίσκεται. 

γ. γεγενημένης: Να γράψετε τον αόριστο β ΄ του ίδιου ρήματος σ’ ό λες τις 

εγκλίσεις στο γ΄ ενικό  πρόσωπο. 

3.  α.  «γεγενημένης γάρ … καθ ’ ὅ,τι ἄν αὐτοῖς δοκῇ»: Να εντοπίσετε τις μετοχές 

του αποσπάσματος αυτού και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικώς. 

β . ἀκοῦσαι, τάττειν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τα απαρέμφατα. 

γ.  Να βρείτε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και να τον αναγνωρίσετε. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 
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