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                Θέμα :  Αν ο άνθρωπος με τα φυσικά του εφόδια υπηρετήσει την 

αρετή τελειώνεται και σύμπασα η πόλη ευτυχεί· αν, όμως, υπηρετήσει την 

αδικία, αποκτηνώνεται και διαλύεται η πολιτική κοινωνία. 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΕΥΠΡΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ 

ΟΠΛΑ (ΛΟΓΙΚΗ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ 

ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ, ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ 

τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [:την πόλιν]· 

ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων 

ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ γὰρ καὶ 

τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων 

ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς 

νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων. 

Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα 

ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων 

φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ 

τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. 

Διὸ ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον 

ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ 

ἐδωδὴν χείριστον. Ἡ δὲ δικαιοσύνη 

πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς 

κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ 

δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να 

συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια 

κοινωνία. Κι εκείνος όμως που πρώτος τήν 

συγκρότησε, υπήρξε ένας από τους πιο μεγάλους 

ευεργέτες του ανθρώπου. Γιατί, όπως ο άνθρωπος 

είναι το ανώτερο από όλα τὰ ὄντα όταν φτάνει 

στην τελειότητά του, έτσι όταν σπάζει την σχέση 

του με τον νόμο και την δικαιοσύνη γίνεται το 

χειρότερο από όλα. Δεν υπάρχει πιο ανυπόφορο 

και πιο ολέθριο πράγμα από την αδικία που 

διαθέτει όπλα. Ο άνθρωπος, από την άλλη, 

γεννιέται εφοδιασμένος από την φύση με όπλα 

για να υπηρετήσει την φρόνηση και την αρετή, 

που όμως μπορεί να τά χρησιμοποιήσει εξ 

ολοκλήρου και για αντίθετους σκοπούς. Γι' αυτό ο 

δίχως αρετή άνθρωπος είναι από όλα τὰ ὄντα το 

πιο ανόσιο και το πιο άγριο, το χειρότερο από όλα 

στις ερωτικές απολαύσεις και στις απολαύσεις 

του φαγητού. Η δικαιοσύνη είναι στοιχείο 

συστατικό της πόλης· είναι αυτό που συγκρατεί 

την τάξη στην πολιτική κοινωνία. 
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ΠΟΛΗ ΔΥΣΠΡΑΓΕΙ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΗΘΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ.  

 

Β.ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ). 

 

Γ. ΠΟΙΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΚΔΟΧΕΣ). 

 

Δ. ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  

 

Ε. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.  
 


