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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :  

7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

Λάθος : “Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [:την πόλιν]”. 

Λάθος : “ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων”. 

Σωστό : “ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται”. 

Λάθος : “ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ”. 

Σωστό : “ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν”. 

 

 

Β1. 

          Ο Αριστοτέλης σε αυτήν την φράση βεβαίως και δεν αντιφάσκει. Οι απόψεις που 

έχουν διατυπωθεί ως ερμηνεία αυτής της φράσης είναι τρεις :  

α) Από την στιγμή που η πόλη υπάρχει εκ φύσεως, τότε εκείνος που συγκρότησε την 

πολιτική κοινωνία των ανθρώπων είναι η φύση.  

β) Εννοείται με το αρσενικό γένος ο άνθρωπος γενικώς ως εξής :  Η σύμπραξη (επαφή και 

δημιουργία) του ανθρώπου με την τέχνη (την πολιτική τέχνη, και για την ακρίβεια την 

τέχνη ως σύστημα κανόνων, ως συστηματική μέθοδος της δημιουργίας). Δεν εννοεί 

βέβαια ο Αριστοτέλης κάποιο μυθικό ή ιστορικό πρόσωπο που με την τέχνη αυτή 

συγκρότησε την πρώτη πολιτική κοινωνία, π.χ. τον Θησέα που η μυθική παράδοση 

παραδίδει ότι συνοίκισε την πόλη των Αθηνών και την οργάνωσε ως πολιτειακή 

κοινότητα.  

        Εξάλλου, όπως έχει ήδη προειπεί ο Αριστοτέλης, η πόλις υπάρχει εκ φύσεως∙ ωστόσο, 

χρειάζεται η συμμετοχή του ανθρώπου, η ωριμότητά του μέσω της πολιτικής τέχνης, ώστε 

αυτή η δυνατότητα να γίνει πραγματικότητα.  

γ) Μπορεί να υπήρξε άραγε κάποιος προικισμένος ηγέτης που δημιούργησε απότομα την 

πολιτική κοινότητα, κάνοντάς την έτσι να υπάρξει για πρώτη φορά, ενώ πριν από αυτόν 

παρέμενε απλά ως δυνατότητα; Δύσκολο να τό δεχτούμε.  

        Στην ιστορία, οι μεταβολές αυτού του είδους πραγματοποιούνται με αργές 

διαδικασίες και σταδιακά συνήθως. Επομένως, το πιο πιθανό είναι ο Αριστοτέλης εδώ να 

εννοεί την συνένωση κωμών και αργότερα την δημιουργία πόλεων ως πολιτικών 
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οντοτήτων, οπότε η αναφορά στον όποιο ιδρυτή κοινότητας είναι ένας παραστατικός 

τρόπος να υπογραμμισθεί εμφατικά η ιστορική σημασία της τελευταίας (της πόλης 

δηλαδή). 

 

 

Β2. 

        Καταρχάς, προτού καταδείξουμε την σχέση στον στόχο ανθρώπου και πόλεως, ας 

εξηγήσουμε την ποικίλη σημασία της δικαιοσύνης, έτσι όπως ο φιλόσοφος την 

χρησιμοποιεί. Ο Αριστοτέλης σε τρεις προτάσεις χρησιμοποιεί τρεις συγγενείς όρους της 

δικαιοσύνης. Δηλαδή, χρησιμοποιεί την δικαιοσύνη με τις έννοιες : 

 α) Ως “δίκη”, δηλαδή το περί δικαίου αίσθημα, όπως στον Πρωταγόρα, που εμπεδώνει 

την τάξη στην πολιτική κοινωνία και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εύρυθμη λειτουργία της πόλης (για την ευταξία της), β) ως “δίκαιον”, δηλ. η 

συγκεκριμενοποίηση, η πραγμάτωση και η εφαρμογή της δίκης στον κοινωνικό βίο. 

[κοινωνική διάσταση δικαιοσύνης].  

γ) Ως “αρετή”, δηλαδή ως ατομική αρετή, ως κορυφαία αρετή, ως η ηθική εκείνη αξία, 

στην οποία ενυπάρχουν όλες οι υπόλοιπες. [ατομική διάσταση δικαιοσύνης]. 

      Το ερώτημα που προκαλείται στον αναγνώστη του κειμένου είναι το ακόλουθο : Η 

δικαιοσύνη, ως δίκαιο-δικαιοσύνη, στο εσωτερικό της πόλης, για ποιό λόγο έρχεται στον 

νού του Αριστοτέλη αμέσως μετά την αναφορά του στην τελείωση ή στην αποκτήνωση 

του ανθρώπου, ανάλογα με το αν αυτός θα ζήσει σύμφωνα με την αρετή ή αποκομμένος 

από αυτήν; Υπάρχει σχέση μεταξύ της ηθικής διάπλασης του ατόμου και της εύρυθμης 

λειτουργίας της πολιτικής κοινότητας;  

        Και βέβαια υπάρχει, αν διακρίνουμε την σκέψη του Αριστοτέλη∙ η πόλη είναι ο χώρος, 

όπου πραγματώνεται η αρετή και ειδικότερα η κατ’ εξοχήν αρετή, δηλαδή η δικαιοσύνη. Η 

αρετή, και ειδικότερα η δικαιοσύνη, εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, που χωρίς αυτήν 

καταντά το αγριότερο και πιο ακόλαστο ζώο.  

          Επομένως, η τελείωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται στους κόλπους της πόλης, η 

οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ηθική προαγωγή και διάπλαση του πολίτη.  

          Συνοπτικά, λοιπόν, α) μόνο μέσα στην πολιτική κοινότητα καλλιεργείται και 

πραγματώνεται η δικαιοσύνη, β) μόνο η δικαιοσύνη εγγυάται την ευταξία στην πόλη, 

αλλά και γ) μόνο με την δικαιοσύνη επιτυγχάνεται η τελείωση του ανθρώπου.  

             Άρα, όλ’ αυτά καταδεικνύουν την αλληλεξάρτηση της ηθικής και της πολιτικής, 

δηλαδή ότι συνυπάρχουν και συνυφαίνονται.  

 

Β3. 

        Στο παράλληλο απόσπασμα, το οποίο είναι το ακριβώς προηγούμενο απόσπασμα 

από το αρχαίο κείμενο, ο Αριστοτέλης φέρει το πιο ισχυρό επιχείρημα, για να αποδείξει 

ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικὸν ζῷον και ότι αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός-τέλος του 

ανθρώπου. 

   Το επιχείρημά του είναι το εξής : Η φύση έδωσε στον άνθρωπο τον Λόγο με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται και κάνει φανερά το ωφέλιμο και το βλαβερό, το καλό και το κακό, το 

δίκαιο και το άδικο. Όμως, το ωφέλιμο και το βλαβερό, το καλό και το κακό, το δίκαιο και 

το άδικο είναι τα στοιχεία των οποίων η συνύπαρξη δημιουργεί την πολιτική κοινωνία. 
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Άρα, από την στιγμή που η φύση έδωσε στον άνθρωπο το εργαλείο για να ζει σε πολιτική 

κοινωνία, αυτός είναι εκ φύσεως πολιτικὸν ζῷον, δηλαδή αυτό το τέλος του ανθρώπου. 

     Δηλαδή, ο φιλόσοφος θεωρεί πως, ενώ όλα τα ζώα έχουν απλώς την φωνή, ο άνθρωπος 

έχει το αποκλειστικό προνόμιο του λόγου. Χάρη στον λόγο ανακοινώνει και επικοινωνεί 

το ωφέλιμο και το βλαβερό, το αγαθό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο. Αλλά η 

ικανότητα της κατανόησης, της κοινολόγησης και της αποδοχής αυτών των 

διαφοροποιήσεων συγκροτεί τις οικογένειες και τις πόλεις. Άρα ο άνθρωπος είναι 

προικισμένος με το προνόμιο της δημιουργίας μορφών συμβίωσης που κορυφώνονται 

στην πόλη.  

          Αν, επομένως, ο άνθρωπος έχει το προνόμιο να συγκροτεί πόλεις και 

ταυτόχρονα του είναι αδύνατον να ζήσει και να δραστηριοποιηθεί έξω από αυτήν, 

τότε γίνεται φανερό πως αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό μέλος τους. Άρα είναι 

ζῷον πολιτικὸν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ὄν.        

      Στο αρχαίο κείμενο υποστηρίζει πως ο άνθρωπος γεννιέται εφοδιασμένος από την 

φύση με όπλα (λογική), για να υπηρετήσει την φρόνηση και την αρετή, ειδικά την 

δικαιοσύνη, η οποία υπάρχει μόνο μέσα σε πολιτικά οργανωμένη κοινωνία.  

     Όμως με τα όπλα αυτά (λογική, συνείδηση), αν ο άνθρωπος δεν υπηρετήσει την 

φρόνηση και την αρετή (δικαιοσύνη), και τά χρησιμοποιήσει για τις αντίθετες αξίες, 

τότε δεν τελειώνεται και γίνεται το πιο άγριο και το πιο επικίνδυνο ζώο από όλα τα 

θηρία και δεν υπάρχει κακό που να μη μπορεί να τό κάνει. Τότε εξαγριώνεται αυτός, 

γίνεται το χειρότερο έμβιο ὄν και παράλληλα διαλύεται η πολιτική κοινωνία, αφού λείπει 

το αναγκαίο συστατικό της, η δικαιοσύνη, που συγκρατεί την τάξη.  

           Προϋπόθεση της τελεολογίας του ανθρώπου, δηλαδή της ευτυχίας και του 

εξευγενισμού του, αλλά και της ευπραγίας της πόλεως είναι ο άνθρωπος με τα 

φυσικά του όπλα (λογική, συνείδηση) να υπηρετήσει την δικαιοσύνη μέσα στους 

κόλπους της πόλεως. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν υπηρετήσει την αδικία, τότε και 

ο άνθρωπος αποκτηνώνεται και η πόλη δυσπραγεί.       

              Δικλείδα ασφαλείας για την ηθική ανέλιξη, ώστε να τελειωθεί και να μην 

εκτραπεί ηθικά, είναι η παιδεία.   

 

 

 

Β4. 

Σωστό. 

Λάθος. 

Λάθος. 

Λάθος. 

Σωστό. 

 

Β5α. 

αυθόρμητος : ὁρμὴ. 

λυσιτελής : τελεωθεὶς. 

άρθρο : ἀρετῇ. 

αφοσίωση : ἀνοσιώτατον. 

έδεσμα : ἐδωδὴν. 
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υποταγή : τάξις. 

 

Β5β. 

τελεωθεὶς : το ρήμα τελειοῦμαι στην αριστοτελική ορολογία σημαίνει “ολοκληρώνομαι, 

φτάνω στον σκοπό που εκ φύσεως έχω”.  

Μόλις τελείωνε το ωράριό του στην υπηρεσία, πήγαινε σπίτι να δει την κόρη του. 

δίκη : το ουσιαστικό δίκη στο κείμενο σημαίνει “η δικαιοσύνη”. 

Στην ποινική δίκη που διεξήχθη κρίθηκε ένοχος.  

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. 

[Νόμιζα, Αιγινήτες, ότι ο Θρασύλοχος είχε πάρει τόσο ορθές αποφάσεις για τα 

περιουσιακά του στοιχεία, ώστε κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να προσβάλει την 

διαθήκη που εκείνος συνέταξε και κληροδότησε∙ επειδή όμως οι αντίδικοι 

σχημάτισαν μία τέτοια ιδέα στο μυαλό τους, ώστε να εγείρουν αξιώσεις επί της 

διαθήκης, μολονότι αυτή έχει συνταχθεί έτσι, καθίσταται η ανάγκη να 

προσπαθήσω να διαφυλάξω τα δίκαια δικαιώματά μου εκ μέρους της δικής σας 

κρίσης.] Έπαθα δε το ακριβές αντίθετο σε σχέση με αυτό που παθαίνουν οι 

περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω τους άλλους να δυσανασχετούν όταν 

εμπλέκονται άδικα σε δίκες για κάποιο ζήτημα, εγώ όμως λίγο απέχω του να 

ευγνωμονώ αυτούς τους ανθρώπους (τους αντιδίκους), διότι με έσυραν σε αυτήν 

εδώ την δίκη. Γιατί, αν η υπόθεση δεν ερχόταν στο δικαστήριο και επικρατούσε 

μία ασάφεια γύρω απ’ αυτήν δεν θα μαθαίνατε ποτέ πώς συμπεριφέρθηκα προς 

τον νεκρό και έγινα τώρα ο κληρονόμος της περιουσίας του∙ όταν 

πληροφορηθείτε όλα τα γεγονότα θα γνωρίζετε όλοι εσείς ότι δικαίως θα 

θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο και για περισσότερα απ’ όσα κληρονόμησα. 

 

 

 

Α2. 

Στο προοίμιο ο κληρονόμος εκφράζει την απορία και έκπληξή του για το γεγονός 

ότι βρεθήκαν άνθρωποι να προσβάλουν την διαθήκη, μολονότι ο Θρασύλοχος 

την είχε συντάξει ορθά. Επίσης, σε ένα σχήμα απροσδόκητου, τους ευγνωμονεί 

επιπλέον, διότι, παρόλο που αδίκως βρέθηκε σε αυτήν την δίκη, θα λάμψει η 

αλήθεια και θα γίνει φανερό πόσο στενά ήταν συνδεδεμένος με τον κληροδότη 

και πόσο τον βοήθησε, ώστε να είναι τώρα κληρονόμος της περιουσίας του. 

 

 

 

Β1. 

καταλελειμμένοι εἰσὶν 

παραστῇ 
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πείσεσθαι 

ἐνηνοχότας 

πυθόμενοι 

πλέον 

χαλεπῶς, χαλεπώτερον, χαλεπώτατα 

ὀλιγίστου/--/ἐλαχίστου 

χάρισι 

ἀκρίτους 

 

Β2α. 

μηδένα : υποκείμενο του απαρεμφάτου ἐλθεῖν και της μτχ. πράξοντα 

ταῖς διαθήκαις : δοτική αντικειμενική στο ἐναντία 

τοῖς ἀντιδίκοις : αντικείμενο στο παρέστηκεν 

τυγχάνειν : τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο πειρᾶσθαι 

ἄλλους : αντικείμενο του ὁρῶ, υποκείμενο της Κ.Μ. χαλεπῶς φέροντας 

Ἀκρίτου : επιρρηματικό κατηγορ. τρόπου στο υποκείμενο τοῦ πράγματος της 

μετοχής ὄντος 

ἢ τοσαύτης : β’ όρος σύγκρισης 

 

 

 

Β2β. 

-αἷς ἐκεῖνος κατέλιπεν : αναφορική προσδιοριστική στο διαθήκαις (έχουμε 

γνήσια αναφορική έλξη : διαθήκαις ἃς κανονικώς αντί αἷς). 

-ὅτι μ᾽ εἰς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα κατέστησαν : αιτιολογική πρόταση, ως 

επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο χάριν ἔχειν. 

 

 

 


