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Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α.1.   α-3 , β-1 , γ-2 

 

Α.2.    

1. Σωστό - ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος 

2. Σωστό - ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν 

3. Λάθος - διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς 

4. Σωστό - ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν 

 

Α.3 .  

πολιτικόν: Το επίθετο προσδιορίζει την έννοια δικαιοσύνη  

 

Β1.  ( ενδεικτική απάντηση χωρίς δομή ) 

 

Όπως αποδείχτηκε στις προηγούμενες ενότητες ο άνθρωπος έχει τη φυσική 

τάση να συνυπάρχει σε κοινωνίες με άλλους ανθρώπους. Η δημιουργία και 

οργάνωση κοινωνιών με νόμους και δικαιοσύνη οδηγεί τον άνθρωπο στην 

τελειότητά του, ενώ η παρανομία και η αδικία τον εξαχρειώνει. Γι’ αυτό η φύση 

τον εφοδίασε με όπλα, τα οποία όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει με δύο σκοπούς: 

ή για να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη υπηρετώντας τη φρόνηση και την αρετή ή με 

αντίθετους σκοπούς που αποκλίνουν από τη δικαιοσύνη. Στη δεύτερη περίπτωση 

γίνεται το πιο άγριο και χειρότερο από όλα τα ζώα ξεπερνώντας κάθε όριο στη 

συμπεριφορά του. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η δικαιοσύνη είναι 

απαραίτητο στοιχείο της πόλης, γιατί μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την 

τάξη στην πολιτική κοινωνία. 
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Σε προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους 

οι άνθρωποι επιθυμούν να συνυπάρχουν μαζί με άλλους ανθρώπους σε μια 

τέτοια κοινωνία, όπως είναι η πόλη. Απέδειξε λοιπόν ότι η πόλη-κράτος είναι 

ολοκληρωμένη, τέλεια μορφή κοινωνίας, που έχει ως στόχο την καλή ζωή και 

την αυτάρκεια, χάρη στην οποία κατακτάται η ευδαιμονία. Άποψή του, ωστόσο, 

είναι ότι η κοινωνία των ανθρώπων υφίσταται όχι μόνο λόγω της 

χρησιμότητάς της, αλλά και λόγω της έμφυτης επιθυμίας των ανθρώπων να 

συνυπάρχουν με άλλους ανθρώπους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα 

«Πολιτικά» του (Πολιτικά 1278 b 21): «φίλοι κοινωνοῦσι καὶ μηδὲν δεόμενοι τῆς 

παρ’ ἀλλήλων βοηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται τοῦ συζῆν»˙ δηλαδή, ακόμα κι αν 

δεν χρειάζονται ο ένας τη βοήθεια του άλλου, δεν μειώνεται καθόλου η επιθυμία 

τους να συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. 

Με τη φράση «εκείνος που πρώτος συγκρότησε την πόλη» ο Αριστοτέλης εννοεί 

ότι για την σύσταση της πόλης είναι απαραίτητη η σύμπραξη του ανθρώπου. Η 

ερμηνεία αυτή δεν αναιρεί την αριστοτελική θέση ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως. 

Είναι προφανές ότι η φύση έδωσε στον άνθρωπο την τάση να συμβιώνει με 

άλλους ανθρώπους και να οργανώνει κοινωνίες, όμως ο άνθρωπος ήταν αυτός 

που πρώτος έκανε πραγματικότητα αυτή την τάση. Γίνεται λοιπόν κατανοητό 

ότι η πρόταση συμπληρώνει τις απόψεις του φιλοσόφου για τη φυσική 

προέλευση της πόλης. Η οργάνωση, η συγκρότηση της πόλης δεν έγινε λοιπόν 

αυτόματα, αλλά προαπαιτούσε την ενέργεια ανθρώπου ευεργέτου, 

προικισμένου με λόγο (ενδιάθετο και έναρθρο). Είναι λοιπόν κατανοητό ότι για 

την συγκρότηση της πόλης είναι απαραίτητη η συνεργασία της φύσης και της 

τέχνης των ανθρώπων. 

 

Β2.  ( ενδεικτική απάντηση χωρίς δομή ) 

φύσει: Όπως θα δούμε στη 16η Διδακτική Ενότητα, τόσο η κοινωνικότητα του 

ανθρώπου όσο και η σύσταση της πόλεως ανάγονται στη φύση, είναι φυσικά 

φαινόμενα. 

τελειοῦμαι (τέλος): Με τον όρο τέλος ο Αριστοτέλης δηλώνει τοναπώτερο 

σκοπό, τον λόγο, μιας σειράς ενεργειών ή την ολοκληρωμένη μορφή προς την 

πραγμάτωση της οποίας τείνει ένα ον. Έτσι, το τέλος δεν είναι αποτελείωμα 

αλλά τελείωση, ολοκλήρωση. Ο άνθρωπος τελειοῦται, όταν ολοκληρώσει τη 

σωματική και πνευματική του ανάπτυξη και φτάσει στην πληρότητα των 

δυνατοτήτων του. Τότε μόνο μπορεί να πετύχει την ευτυχία. 

Βλ. Ἠθικὰ Μεγάλα, 1.4.5, 1185a1-4: «Αφού, πάλι, η ευτυχία είναι τέλειο αγαθό 

και τελικός στόχος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι και ο άνθρωπος που θα την 
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έχει θα είναι τέλειος-ολοκληρωμένος (την ευτυχία δεν θα την έχει ένα παιδί, 

ούτε υπάρχει παιδί ευτυχισμένο, αλλά θα την έχει ο ενήλικος, για τον λόγο ότι 

αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος)» (μετάφραση Β. Μπετσάκος). Ασφαλώς 

και δεν αποστερεί ο Αριστοτέλης τη δυνατότητα της ευτυχίας από το παιδί· δεν 

λέει πως δεν υπάρχουν παιδιά ευτυχισμένα! Αυτό που ο φιλόσοφος αρνείται 

στην παιδική ηλικία είναι η ευτυχία στην ολοκληρωμένη της μορφή, η ευτυχία 

ενός ενήλικου· αυτήν και μόνο αυτήν δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά. 

φρόνησις: Εδώ σημαίνει τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου στο σύνολό 

της. Ο όρος, δηλαδή, δεν έχει την ειδική σημασία της πρακτικής σοφίας, της 

ικανότητας να παίρνει ο άνθρωπος τις σωστές αποφάσειςσε καθημερινά 

συμβάντα της ζωής του. Με αυτή την ειδικότερη σημασία χρησιμοποιεί συχνά ο 

Αριστοτέλης τον όρο φρόνησις στα Ἠθικὰ Νικομάχεια, όπως θα δούμε στη 12η 

Διδακτική Ενότητα. 

φύεται ἀρετῇ: Η φράση δεν σημαίνει ότι η αρετή είναι έμφυτη στον άνθρωπο, 

αλλά ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να την 

αποκτήσει, ίσως και έχει μια έμφυτη τάση προς αυτήν . 

Ο Αριστοτέλης δηλώνει με τον όρο τέλος τον λόγο μιας σειράς ενεργειών ή την 

ολοκληρωμένη μορφή προς την πραγμάτωση της οποίας τείνει ένα ον. Έτσι, το 

τέλος λειτουργεί ως πρωθύστερο αίτιο και αρχή· δεν είναι αποτελείωμα αλλά 

τελείωση, ηορθή ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Γι’ αυτό και το 

πραγματικό τέλος ενός όντος είναι να κατακτήσει το κορυφαίο για το ίδιο αγαθό 

και να ολοκληρώσει τη φύση του. Το πραγματικό τέλος μιας κοινωνίας είναι να 

εξασφαλίσει στα μέλη της την ευτυχία. Αυτό το πετυχαίνει η ανώτατη μορφή 

κοινωνίας, η πόλις . 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τόσο η κοινωνικότητα του ανθρώπου όσο και η 

σύσταση της πόλεως ανάγονται στη φύση, είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν 

αποκλείεται η συγκεκριμένη διδασκαλία του φιλοσόφου να αποτελεί απάντηση 

σε ορισμένους σοφιστές που υποστήριζαν ότι οι πολιτικοί θεσμοί και οι νόμοι 

αποτελούν προϊόντα ανθρώπινα, κοινωνικές συμβάσεις που έρχονται σε 

σύγκρουση με τις φυσικές διεργασίες. 

 

Β3. 1.   

1- Σωστό  

2- Σωστό 

3- Σωστό 

4- Λάθος 

5- Λάθος 

6- Σωστό  

7- Σωστό.  
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Β3. 2.  

Ο Πλάτωνας, ο Ιππίας, πολυμαθείς, μεγαλόστομος, αυτοπεποίθηση, 

ερωτήσεις, στοχασμός . 

 

Β4. 1.  

ἐλαχίστων, δίκη, ἀταξία, τά ὅμοια, συνευρεθείς. 

 

Β4. 2. 

Χαλεποί καιροί, αγριότατος γάτος, πολιτική παράταξη.  

 

Β5.  ( ενδεικτική απάντηση χωρίς δομή ) 

Κατά τον Αριστοτέλη η παιδεία οφείλει να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Επομένως 

είναι υποχρέωση του νομοθέτη να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της παιδείας 

των νέων. Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι, αν η παιδεία παραμεληθεί πρωτίστως 

βλάπτει το πολίτευμα, αφού οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν μόρφωση ανάλογη με 

το πολίτευμα της πόλης τους. Οι πολίτες κάθε πόλης επιδιώκουν με τις πράξεις 

τους ένα γενικό σκοπό. Κατά συνέπεια η παιδεία πρέπει να είναι ενιαία, κοινή 

για όλους. Άρα η φροντίδα για την παιδεία πρέπει να ανήκει στο δημόσιο και όχι 

στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως συμβαίνει την εποχή του Αριστοτέλη. Προς 

την κατεύθυνση αυτή καθοριστικός είναι ο ρόλος του νομοθέτη, ο οποίος μέσω 

των νόμων που θεσπίζει, αποβλέπει στη δημιουργία τέτοιων συνηθειών στους 

πολίτες, ώστε να εφαρμόζουν έναν τρόπο ζωής που προάγει τις ανθρώπινες 

σχέσεις, καλλιεργεί τις ηθικές αρετές και εξασφαλίζει την κοινωνική ισορροπία 

και αρμονία. Έτσι διαμορφώνει έναν τρόπο ζωής στους νέους οικείο προς τις 

έννοιες της δικαιοσύνης, του σεβασμού προς τους συνανθρώπους. με 

αποτέλεσμα να αποφεύγεται η «ανοσιότητα» του ανθρώπου, καθώς δεν υιοθετεί 

τις ακρότητες της υπερβολής και της έλλειψης, υπακούει στις ηθικές επιταγές, 

έχει αίσθηση του μέτρου και κυριαρχεί με τη λογική του στις άλογες 

παρορμήσεις της ψυχής. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ο επιτακτικός ρόλος 

του νομοθέτη, ο οποίος θα ρυθμίσει τα θέματα της παιδείας ώστε ο πολίτης να 

ενεργεί με βάση τους γραπτούς και άγραφους νόμους, να τηρεί τις αρχές του 

δικαίου και να εξασφαλίζει την κοινωνική και ατομική ευημερία του . 

Με τη λέξη «όπλα» αναφέρεται ο Αριστοτέλης στις ικανότητες με τις οποίες 

εφοδίασε η φύση τον άνθρωπο. Αυτά τα όπλα είναι τα φυσικά του πάθη και ο 

λόγος (νους) και η γλώσσα. Αν ο άνθρωπος τα χρησιμοποιήσει για να διαπράττει 

αδικίες, αυτό γίνεται ανυπόφορο, αφού αυτά του δόθηκαν για να υπηρετήσει τη 

φρόνηση και την αρετή. Παράλληλα όμως γίνεται και ολέθριο, γιατί όπως 

γράφει ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια», ένας κακός άνθρωπος μπορεί 

να κάνει απείρως περισσότερα κακά από ένα θηρίο (Ηθικά Νικομάχεια 1150 a: 

«μυριοπλάσια γὰρ ἂν κακὰ ποιήσειεν ἄνθρωπος κακὸς θηρίου»). Την ίδια θέση 

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
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διατυπώνει και ο Πλάτωνας στους «Νόμους» του λέγοντας ότι ο άνθρωπος 

γίνεται το πιο άγριο από όλα τα ζώα της πλάσης, αν δεν πάρει σωστή αγωγή 

(Νόμοι 766 a 1: «ἄνθρωπος δέ, ὥς φαμεν, ἥμερον, ὅμως μὴν παιδείας μὲν ὀρθῆς 

τυχὸν καὶ φύσεως εὐτυχοῦς, θειότατον ἡμερώτατόν τε ζῷον γίγνεσθαι φιλεῖ, μὴ 

ἱκανῶς δὲ ἢ μὴ καλῶς τραφὲν ἀγριώτατον, ὁπόσα φύει γῆ»). 

Η φύση εφοδίασε τον άνθρωπο με όπλα. Αυτά είναι τα φυσικά του πάθη, ο 

λόγος, η γλώσσα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε με στόχο να 

υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή είτε παρακάμπτοντας την φρόνηση και 

την αρετή με στόχο να διαπράξει κακές ή άδικες πράξεις. Ας διευκρινιστεί εδώ 

ότι η φρόνηση είναι η σωστή σκέψη στη λήψη αποφάσεων, η οποία οδηγεί στην 

πραγμάτωση της αρετής. Συνεπώς, ο φυσικός προορισμός του ανθρώπου δεν 

είναι αποτέλεσμα μιας αυτόματης αναγκαστικής διαδικασίας, αλλά εξαρτάται 

από τις ενέργειες και την προαίρεση του ανθρώπου που τον οδηγούν στους 

προσωπικούς του στόχους. 

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1.  

Θα ήθελα όπως ακριβώς είναι εύκολο να επαινείται η αρετή, έτσι να είναι 

εύκολο να πείσω τους ακροατές να την ασκούν. Tώρα λοιπόν φοβάμαι μήπως 

λέμε τέτοιου είδους λόγια μάταια. Γιατί έχουμε διαφθαρεί ήδη πολύ καιρό από 

ανθρώπους οι οποίοι τίποτα άλλο δεν μπορούν από το να λένε ψέματα , οι οποίοι 

έχουν περιφρονήσει τόσο πολύ το πλήθος ώστε κάθε φορά που επιθυμούν να 

διεξαγάγουν πόλεμο προς κάποιους , οι ίδιοι αν και χρηματίζονται τολμούν να 

λένε ότι πρέπει να μιμούμαστε τους προγόνους και να μην βλέπουμε με 

αδιαφορία τους εαυτούς μας να κοροϊδεύονται, ούτε να πλέουν στη Θάλασσα 

μας αυτοί που δεν θέλουν να πληρώνουν σε εμάς τους φόρους . 

 

Γ2.  ( ενδεικτική απάντηση χωρίς δομή ) 

  Στον Περί Ειρήνης λόγο του ο Ισοκράτης, μετά και την αρνητική για τους 

Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), επιχείρησε να πείσει 

τους συμπολίτες του να συνάψουν συνθήκη ειρήνης τόσο με τους αποστάτες 

συμμάχους τους όσο και με τις υπόλοιπες πόλεις, αποδεχόμενοι ακόμη και τους 

δυσμενείς όρους της ειρήνης του Ανταλκίδα (387 π.Χ.). 

 Χωρίς κριτική σκέψη οι Αθηναίοι έχουν καταστραφεί από τις αδικίες άλλων  

 Οι λαοπλάνοι και οι δημαγωγοί έχουν καταστρέψει τις σωστές απόψεις των 

Αθηναίων πολιτών  

 Όλοι οι πολίτες έχουν περιφρονηθεί από τέτοιου είδους δημαγωγούς με 

ολέθρια αποτελέσματα   

 Δεν υπολογίζουν καθόλου τις συνέπειες ακόμα και αν θέλουν να 

πολεμήσουν για το συμφέρον τους  

 Αντιθέτως χωρίς  ντρέπονται υποστηρίζουν ότι πρέπει οι πολίτες να τιμούν 

τους προγόνους που οι ίδιοι δεν το κάνουν  
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 Πράττουν αποκλειστικά για τον εαυτό τους και πιέζουν τους πολίτες να 

ελέγχουν αυτούς που δε δίνουν φόρους , ενώ οι ίδιοι δεν πληρώνουν 

 Όλα αυτά αποτελούν ξεκάθαρη κοροιδία απέναντι στον λαό  

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μοιάσουν σε αυτούς  

   Ευχαρίστως όμως θα ζητούσε ο Ισοκράτης  απ' αυτούς να μάθει με ποιους 

από τους προγόνους  προτρέπουν να γίνουν όμοιοι, με εκείνους που έζησαν 

κατά τους Περσικούς πολέμους ή με εκείνους που διοίκησαν την πόλη πριν 

από τον Δεκελεικό πόλεμο  

 

Γ3. α .  

ἐπαινοῦ , ἂσκει , τόλμα  

 

Γ3. β .  

τὰ τοιαῦτα : Αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου της δεικτικής αντωνυμίας 

τοιοῦτος . 

τοιούτων , τοιούτοις,  τοιαῦτα 

 

οὐδὲν : αιτιατική ενικού ουδετέρου της αόριστης επιμεριστικής αντωνυμίας 

οὐδείς  

οὐδενός , οὐδενί ,  οὐδὲν 

 

τινας : αιτιατική πληθυντικού αρσενικού της αόριστης αντωνυμίας τις  

 τινῶν , τισί(ν),τινάς 

 

Γ3. γ.  

ἐξενηνόχω                          ἐξενηνοχώς  ὦ                     ἠθελήκω      

ἐξενηνόχῃς                         ἐξενηνοχώς   ᾖς                  ἠθελήκῃς 

ἐξενηνόχῃ              και      ἐξενηνοχώς    ᾖ                    ἠθελήκῃ 

ἐξενηνόχωμεν                  ἐξενηνοχότες  ὦμεν            ἠθελήκωμεν 

ἐξενηνόχητε                     ἐξενηνοχότες  ἦτε               ἠθελήκητε 

ἐξενηνόχωσι(ν)                ἐξενηνοχότες  ὦσι(ν)         ἠθελήκωσι(ν) 

ἠθεληκώς    ὦ 

ἠθεληκώς   ᾖς 

ἠθεληκώς   ᾖ   

ἠθεληκότες  ὦμεν   
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ἠθεληκότες   ἦτε    

ἠθεληκότες  ὦσι(ν) 

 

Γ4. α. 

Η σύγκριση υπάρχει στη φράση : οὐδὲν ἀλλ’ ἢ φενακίζειν δυναμένων 

Η σύγκριση γίνεται με το συγκριτικό μόριο  ἢ και ομοιόπτωτα με τον α΄όρο ! 

οὐδὲν : α΄ όρος (αιτιατική )  φενακίζειν : β΄όρος (απαρέμφατο που 

αντικαθιστά την αιτιατική). 

 

Γ4. β. 

Ἠβουλόμην δ’ ἄν : δυνητικό (δυνητική οριστική) 

ἂν οὖν αὐτῶν πυθοίμην : δυνητικό (δυνητική ευκτική) 

ὁπόταν : αοριστολογικό ( με τον σύνδεσμο ὁπότε δημιουργεί χρονικουποθετικό 

σύνδεσμο ). 

 

Γ4. γ. 

Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική χρονικουποθετική πρόταση . Εισάγεται με τον 

χρονικουποθετικό σύνδεσμο ὁπόταν . Σχηματίζει με την εξάρτησή  της λανθάνοντα 

εξαρτημένο υποθετικό λόγο ο οποίος αναλύεται σε :  

Υπόθεση :  ὁπόταν βουληθῶσιν πόλεμον πρός τινας ἐξενεγκεῖν 

Απόδοση : ὥσθ’αὐτοὶ χρήματα λαμβάνοντες λέγειν τολμῶσιν (Δ.Συμπερασματική) 

Ο λάνθάνων εξαρτημένος υποθετικός λόγος εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο 

παρόν και το μέλλον. Χρησιμεύει ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και 

της προυπόθεσης στο περιεχόμενο της εξάρτησης . 

 

Γ4. δ. 

τὰ τοιαῦτα : Σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα λέγωμεν 

 χρόνον : αιτιατική του χρόνου στο ρήμα διεφθάρμεθα 

 λαμβάνοντες : εναντιωματική μετοχή στο ρήμα  τολμῶσιν 

ἡμῖν : έμμεσο αντικείμενο στο απαρέμφατο ὑποτελεῖν 

  

 


