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16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η ΠΟΛΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 1-8 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέμα : ο ορισμός της πόλεως ως της τελειότερης μορφής κοινωνικής 

συνύπαρξης, που στοχεύει στο υπέρτατο αγαθό. Η πόλη υπάρχει εκ φύσεως, 

όπως και ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικόν εκ φύσεως. 

 

 
 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Α.  

Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν 

κοινωνίαν τινα οὖσαν καὶ πᾶσαν 

κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν 

συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα 

πράττουσιν πάντες), δῆλον ὡς 

πᾶσαι μέν ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ 

κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν 

κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα 

τὰς ἄλλας. Αὐτὴ δ' ἐστίν ἡ 

καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ 

πολιτική.  

 

 Β.  

Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία 

τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα 

πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, 

οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις 

φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται 

κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, 

ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Α.  

Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη (-κράτος) 

αποτελεί ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε 

κοινότητα έχει συσταθεί με σκοπό την 

επίτευξη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι οι 

άνθρωποι κάνουν τα πάντα για χάρη αυτού 

που θεωρούν αγαθό), είναι φανερό ότι όλες οι 

κοινότητες αποσκοπούν σε κάποιο αγαθό, και 

η ανώτερη όλων των άλλων κοινοτήτων, η 

οποία περικλείει μέσα της όλες τις άλλες, 

αποσκοπεί στο υπέρτατο αγαθό. Αυτή είναι η 

καλούμενη πόλη και πολιτειακώς 

οργανωμένη κοινότητα (κοινωνία). 

 

Β.  

Η κοινωνία που προήλθε από πολλές κώμες 

είναι μία ολοκληρωμένη πολιτική κοινότητα, 

καθώς αποκτά την πλήρη αυτάρκεια, για να 

τό πω απλά. Εξελίχθηκε αυτή η κοινότητα για 

την επιβίωση, ωστόσο εκπλήρωσε τον σκοπό 

της, δηλαδή την ευδαιμονία. Γιατί η πόλη 

είναι η ολοκλήρωση των προηγούμενων 

μορφών κοινότητας, άρα είναι εκ φύσεως, 

εφόσον η φύση ενός όντος ταυτίζεται με την 

ολοκλήρωση του – τέλος του. 
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ). 

 

Β. ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΓΕΝΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΗΣ 

(ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΓΑΘΟΥ=ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ). 

 

Γ. ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 

 

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ (ΓΕΝΕΤΙΚΑ). 

 

Δ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΣ. 

 

Ε. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΠΟΛΙΣ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ [Η πόλη από την στιγμή που 

καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου και τον σκόπο που έχει εκ φύσεως 

(επιβίωση και ευδαιμονία), τότε η ύπαρξη της είναι εκ φύσεως]. 

 

ΣΤ. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 

ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (αιτία για τό ότι η πόλις είναι και το τέλος και η φύσις της έννοιας 

«κοινωνίας» είναι η αυτάρκειά της).  

 

Ζ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (οίκου, κώμης, 

πόλεως) ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.  

 

Η. Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 

ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ. 

 

Θ. ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ.  

 
 


