
1ο  ΛΥΚΕΙΟ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   7:  Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (Αριστοτέλη, Πολιτικά) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Θα εξετάσουμε το παράλληλο κείμενο 3 της ενότητας(σελ. 72 του σχολικού βιβλίου), 

συγκρίνοντάς το με το κείμενο αναφοράς(σελ. 68). 

 

Διαβάζουμε πρώτα το εισαγωγικό σημείωμα του παράλληλου κειμένου και μετά το ίδιο 

το κείμενο. Είναι γραμμένο από τον Τζον Λοκ,πρώιμο εκπρόσωπο του Διαφωτισμού, Άγγλο  

εμπειριστή φιλόσοφο και πολιτικό στοχαστή(Να θυμηθούμε ότι και ο Αριστοτέλης α. Έχει 

ασχοληθεί με την πολιτική φιλοσοφία, β. Δίνει μεγάλη σημασία στην εμπειρία, είναι 

περισσότερο ρεαλιστής φιλόσοφος, ενώ ο δάσκαλός του Πλάτωνας ιδεαλιστής). 

 

Λεξιλόγιο 

έλλογος: κατευθυνόμενος από τη λογική 

να υπαχθεί- υπάγομαι: τίθεμαι υπό, συμπεριλαμβάνομαι, ανήκω οργανικά 

απεκδύομαι: κυριολ. ξεντύνομαι-μεταφ. απαρνιέμαι 

αναδέχομαι: αποδέχομαι 

να συμπήξουν:  να δημιουργήσουν από κοινού 

συσσωματώνομαι: δημιουργώ από κοινού με άλλους ένα σώμα, ένα σύνολο 

 

Ερώτηση 

Μοιάζουν ή διαφέρουν οι απόψεις Αριστοτέλη και Λοκ ως προς: 

α) την ύπαρξη εκ φύσεως χαρακτηριστικών/ιδιοτήτων στο ανθρώπινο γένος 

β)την προέλευση της κοινωνίας – πόλης – πολιτικής κοινωνίας;  

 

 

❖ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ. 

 

❖ ΜΕΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.  

 

❖ ΑΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ  

 



Οδηγίες 

• Από το κείμενο αναφοράς θα εστιάσουμε στην πρώτη ημιπερίοδο του 

κειμένου(3/4 της πρώτης γραμμής στο πρωτότυπο). Επίσης, θα λάβουμε υπόψη το 

πρώτο σχόλιο της ενότητας(σελ. 69).  

• Από το παράλληλο κείμενο θα εστιάσουμε στις πρώτες 5 και στις τελευταίες 4 

γραμμές 

 

 Απάντηση 

 

 Κύριο μέρος 

α) Μοιάζουν: οι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως ορισμένα χαρακτηριστικά 

     Διαφέρουν: Αριστοτέλης: είναι κοινωνικοί 

                           Λοκ: είναι ελεύθεροι, ίσοι, ανεξάρτητοι +έλλογοι, ανεκτικοί(εισαγ. σημ) 

β) Διαφέρουν 

   Αριστοτέλης: η κοινωνία και η πόλη υπάρχουν εκ φύσεως 

   Λοκ: η πολιτική κοινωνία δημιουργείται με σύναψη συμφωνίας( θεωρία κοινωνικού 

συμβολαίου, βλ εισαγ. σημ). Για να γίνει αυτό, οι άνθρωποι 

✓ παραιτούνται από τη φυσική τους ελευθερία και αποδέχονται τις δεσμεύσεις της 

πολιτικής κοινωνίας 

✓ με ελεύθερη συγκατάθεση 

✓ οπότε, όσοι το κάνουν αυτό δημιουργούν ένα πολιτικό σώμα 

✓ στα πλαίσια του οποίου οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 

Εισαγωγή 

Από την αρχαιότητα ήδη υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η πολιτική κοινωνία 

υφίσταται εκ φύσεως ή δημιουργείται κατόπιν συμφωνίας. Το ζήτημα σχετίζεται και με τις 

αντιλήψεις για τη φύση του ανθρώπου. 

Επίλογος 

Ενδιαφέρον ζήτημα  που έχει απασχολήσει και πολλούς άλλους φιλοσόφους και 

στοχαστές, όπως ο Πρωταγόρας και οι Σοφιστές. Αναμενόμενες οι διαφωνίες, αναδεικνύουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

 

 

 


