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 Γεμετική Μέθοδος Δρμημείας της Πόλης: 

Η πόλη προήλθε εκ φύσεως (Δμότητες 11-14) 

 

11. → Η πόλη χπ αμώςεοη μξοτή κξιμχμίαπ (ποσοτικά  
"πεοιέυξσρα" και ποιοτικά "κσοιχςάςη" ρςξυεύει ρςξ 
αμώτερο αγαθό = εσδαιμξμία < ασςάοκεια. 

 

12.   → Η πόλη είμαι τύρει 

   → Ο άμθοχπξπ είμαι τύρει ζῷξμ πξλιςικόμ 

 

13. → Ο αμθοώπιμξπ λόγξπ = η μεγαλύςεοη απόδεινη όςι ξ 
άμθοχπξπ είμαι τύρει πξλιςικόμ ζῷξμ. 

  → Σςημ ςάνη ςηπ τύρηπ ςξ όλξμ ποξηγείςαι ςξσ μέοξσπ. 
Άοα, η πόλη ποξηγείςαι ςηπ κώμηπ, ςξσ ξίκξσ, ςξσ αςόμξσ. 
 

14.   → Η δικαιξρύμη απξςελεί ςξ θεμέλιξ ςηπ πξλιςικήπ ύπαονηπ 
 
 
 Αμαλυτική Μέθοδος Δρμημείας της Πολιτείας: 

(εμότητες 15-19) 
15. 

     Πξλιςεία        →    Πόλη    →     Πξλίςηπ 

 Πόλη           → ἀμτιρβηςξῦριμ  
 Πξλίςηπ       → ἀμτιρβηςεῖςαι 
 

Οοιρμόπ ςξσ πξλίςη → ξοιρμόπ ςηπ πόληπ → ξοιρμόπ ςξσ 
πξλιςεύμαςξπ → καςηγξοιξπξίηρη ςχμ πξλιςεσμάςχμ. 
 
 
16. Πολίτηπ = ᾧ γὰο ἐνξσρία κξιμωμεῖμ ἀουῆπ βξσλεσςικῆπ καί  

κοιςικῆπ 
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        Πόλη =    ςό ςῶμ ςξιξύςωμ πλῆθξπ ἱκαμόμ ποόπ αὐςάοκειαμ 
ζωῆπ 

                                               ↓          ↓                      ↓                                           
                                        πξιξςικό              πξρξςικό    ικαμξπξίηρη 

                                     κοιςήοιξ               κοιςήοιξ         ύφιρςξσ     
                 αγαθξύ 
                  

 
17.  
Οοιρμόπ Πολιτείας = αουή, ςξ ρώμα πξσ αρκεί ςη διακσβέομηρη 
       
Διάκοιρη πξλιςεσμάςχμ ρε ξοθά και παοεκκλίρειπ 
 

ΟΡΘΑ ΠΟΛΙΤΔΥΜΑΤΑ 
ρςόυξπ ςξ κξιμό ρσμτέοξμ 

  ΠΑΡΔΚΚΛΙΣΔΙΣ 
ρςόυξπ: ςξ ποξρχπικό ρσμτέοξμ 

Βασιλεία 
 κσβεομάει έμαπ 

Τυραμμίδα 
 κσβεομάει έμαπ 

Αριστοκρατία 
 κσβεομξύμ λίγξι – άοιρςξι 
 

Ολιγαρχία 
 κσβεομξύμ λίγξι – πλξύριξι 

Πολιτεία 
 κσβεομάει ξ λαόπ 

 

Δημοκρατία 
 κσβεομάει ξ λαόπ- άπξοξι 

 
Κοιςήοια → αοιθμηςικό 
       → πξιξςικό 
       → ςανικό 
 
18. Δύξ απόφειπ για ςξ πξιξι είμαι ποξςιμόςεοξ μα αρκξύμ ςημ 

ενξσρία: 
1. Η άρκηρη ςηπ ενξσρίαπ απ’ ςξ πλήθξπ < αθροιστική θεωρία 
2. Η άρκηρη ςηπ ενξσρίαπ απ’ ςξσπ λίγξσπ και άοιρςξσπ < 

ποιοτικό κριτήριο 
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19. Κριτήρια διάκρισης τωμ μορφώμ δημοκρατίας. 
1. Ελεσθεοία – ιρόςηςα 
2. Πεοιξσρία (= μικοή) 
3. Ο μόμξπ – απξσρία μξμικξύ κχλύμαςξπ 
4. Ο μόμξπ – Καςαγχγή 
5. Τα φητίρμαςα 

 
20.  
Οι στόχοι της παιδείας 
 
Αμάγκη 1) μξμξθηςέξμ – κξιμήμ πξιηςέξμ 
              2) ποξρδιξοιρμξύ            υαοακςήοα 
                                                       πεοιευξμέμξσ 
                                                        μεθόδξσ 
 μῦμ ἀμτιρβηςεῖςαι 

 
Προσωπικές θέσεις: ςά ἀμαγκαῖα από ςα υοήριμα πξσ δεμ 
καθιρςξύμ ςημ διάμξιαμ ή ςξ ρῶμα ςχμ ἐλεύθεοχμ 
ἄυοηρςξμ ποόπ ςάπ υοήρειπ καί ςάπ ποάνειπ ςῆπ ἀοεςῆπ 
 
Άοα → Παιδεία με ηθικό ποξραμαςξλιρμό 
 


