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Α1. Μετάφραση 
 

Β1. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα και γενικότερα ως την ενότητα 14 των «Πολιτι-
κών» ο Αριστοτέλης, θέλοντας να καταλάβει ο ίδιος και να διδάξει ύστερα τους 
άλλους τι είναι «πόλις», εφάρµοσε µια µέθοδο διερεύνησης του θέµατος, τη γενε-
τική, αφού στην πραγµατικότητα τη βάση της έρευνας την αποτελούσε το ερώτη-
µα «πώς γεννήθηκε η πόλις». 
1η προκείµενη: όλες οι µορφές κοινωνικής συνύπαρξης στοχεύουν σε κάποιο 

αγαθό 
2η προκείµενη: η πόλη ως κοινωνική συνύπαρξη στοχεύει στο ανώτερο όλων 

των αγαθών, που είναι η αυτάρκεια  
συµπέρασµα: η πόλη είναι η τελειότερη µορφή κοινωνίας 

• σχόλιο 1 σχολικό βιβλίο σελ. 182 

• σχόλιο 2 σχολικό βιβλίο σελ. 183 
 
Β2. Η πόλη είναι ένα σύνολο πολιτών, του οποίου τη φύση αν θέλουµε να κατανοή-

σουµε πρέπει να εξετάσουµε τη φύση των επιµέρους στοιχείων του (αναλογικός 
συλλογισµός). 
Υπάρχει διχογνωµία για τον προσδιορισµό της έννοιας του πολίτη ανάλογα µε το 
πολίτευµα. στη δηµοκρατία πολίτης είναι αυτός που συµµετέχει στα κοινά ενώ 
στην ολιγαρχία αυτός που ακολουθεί πειθήνια τον ανώτατο άρχοντα. 
Ο προσδιορισµός της έννοιας του πολίτη εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια 
του Αριστοτέλη να ορίσει ευρύτερα την έννοια της πόλης. Γι’ αυτό και στη συνέ-
χεια µας εισάγει στον προσδιορισµό της σχέσης πολίτη - πόλη, σχέση που πα-
ραπέµπει στην αντίστοιχη του µέρους - όλου. Σε αυτό το τελευταίο διπολικό ζευ-
γάρι αναδεικνύεται η αξιολογική προτεραιότητα του όλου. Η πόλη είναι αυτή που 
θα προσφέρει στον πολίτη τα µέσα για την εξασφάλιση της αυτάρκειας άρα και 
της ευδαιµονίας. Αλλά και αυτός µε τη σειρά του, έχοντας απόλυτα συνειδητο-
ποιήσει το δεσµό του µε την πόλη, µέσω της δραστηριότητάς του προσπαθεί για 
την επίτευξη του ίδιου στόχου. 

     
Β3. «κοινωνική οντότητα τέλεια»: 

σχόλια 1,2,3 σχολικού βιβλίου σελ. 184-185 
«εκ φύσεως»: 
σχόλια 4,5 σχολικού βιβλίου σελ. 185-186 
συλλογισµός:  
1η προκείµενη: φύση ενός πράγµατος είναι η µορφή που λαµβάνει κατά την ολο-

κλήρωσή του 
2η προκείµενη: η πόλη είναι η ολοκλήρωση προηγούµενων κοινωνικών συνενώ-

σεων 
συµπέρασµα: η πόλη είναι φύση ύπαρξη 
απόρριψη αριστοκρατικής και σοφιστικής διδασκαλίας περί αρετής και δηµιουρ-
γίας πόλης 

 
Β4. σελ. 178, «∆ιαβάζοντας … έξω από την πόλιν» 
 

Β5. ενόραση - ὁρῶµεν 
σύσταση - συνεστηκυῖαν 
κατάσχεση - περιέχουσα 



σύγκλητος - καλουµένη 
κειµήλιο - συγκειµένων 
σκόπιµος – σκεπτέον 

άρχοντας - ἀρχῆς 
άφαντος - φανερόν 

ρητό - εἰπεῖν 

άφιξη - ἱκανόν 
 

Γ1.  (µετάφραση) 
(∆εν) καταγγέλλεται λοιπόν και από κάποιους µετοίκους και από (κάποιους) υ-
πηρέτες τίποτε αφενός σχετικά µε τις Ερµές, αφετέρου (καταγγέλλεται) ότι έχουν 
διαπραχθεί προηγουµένως κάποιες κοπές άλλων αγαλµάτων από νεαρούς πά-
νω στο παιχνίδι και (ενώ ήταν) σε κατάσταση µέθης, και συγχρόνως ότι δήθεν τα 
µυστήρια τελούνται στα σπίτια µε υβριστικό τρόπο. για αυτά κατηγορούσαν και 
τον Αλκιβιάδη. Και υποθέτοντας αυτά όσοι κυρίως ενοχλούνται µε τον Αλκιβιάδη, 
επειδή εµποδίζει αυτούς τους ίδιους να προΐστανται µε ασφάλεια του λαού, και 
επειδή πίστεψαν ότι, αν εξόριζαν αυτόν, θα ήταν πρώτοι, µεγαλοποιούσαν (τα 
πράγµατα) και διατυµπάνιζαν ότι δήθεν και τα µυστήρια και η κοπή των Ερµών 
έγιναν µε σκοπό την κατάλυση της δηµοκρατίας και όλα από τα παραπάνω έγι-
ναν µε τη σύµπραξή του, επιλέγοντας ως απόδειξη του πράγµατος την άλλη 
(παράνοµη δράση) αυτού σε ό,τι αφορά τις ενασχολήσεις (του) όχι την αντιδηµο-
κρατική του δράση.   

 

Γ2.  τινά 

ὕβριν 

οὖσι 
µάλα 

ἐπαιτιῶ 

ὑποληφθεῖσι 
ἐξελῷεν 

βοᾶν 

ἔσται 
πεπράχθω 

 

Γ3α.περί τῶν Ἑρµῶν: εµπρόθετος (επιρρηµατικός) προσδιορισµός της αναφοράς στο 
µηνύεται 

ὑπό νεωτέρων: εµπρόθετος (επιρρηµατικός) προσδιορισµός ποιητικού αιτίου 
στο γεγενηµέναι 

τα µυστήρια: υποκείµενο στο ποιεῖται, αττική σύνταξη 

τόν Ἀλκιβιάδην: αντικείµενο στο ἐπῃτιῶντο 
δήµου: γενική αντικειµενική στο καταλύσει 

αὐτοῦ: γενική υποκειµενική στο παρανοµίαν 
 

Γ3β.υπόθεση: εἰ αὐτόν ἐξελάσειαν 

απόδοση: ἄν εἶναι 
εξαρτηµένος υποθετικός λόγος 
 
απεξάρτηση 

υπόθεση: εἰ αὐτόν ἐξελάσαιµεν 

απόδοση: ἄν εἶµεν πρῶτοι 
απλή σκέψη του λέγοντος 

 


