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Θέμα : Ο Λόγος ως αποδεικτικό στοιχείο της θέσης ότι ο άνθρωπος είναι 

ζῷον πολιτικὸν.  

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΥΣΕΙ ΖΩΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ (ο άνθρωπος με την λογική συλλαμβάνει και διαμορφώνει ηθική 

συνείδηση. Η ηθική συνείδηση και οι ηθικές αξίες είναι τα θεμέλια της πολιτικής 

συνύπαρξης. Άρα η φύση έδωσε στον άνθρωπο την λογική, διότι τον προόριζε να 

ζήσει σε πολιτική οντότητα) 

 

Β. ΑΞΙΑ ΛΟΓΟΥ (ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΘΡΟΥ ΛΟΓΟΥ). 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον 

πάσης μελίττης καὶ παντὸς 

ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. 

Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ 

φύσις ποιεῖ∙ λόγον δὲ μόνον 

ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων∙ ἡ μὲν οὖν 

φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ 

σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει 

ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις 

αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν 

λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα 

σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ 

τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ 

βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ 

τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα 

ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον 

ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ 

ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν 

ἔχειν∙ ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ 

οἰκίαν καὶ πόλιν. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Είναι, νομίζω, φανερό γιατί ο άνθρωπος 

είναι πολιτικὸν ζῷον περισσότερο απ' ό,τι οι 

μέλισσες ή τα άλλα αγελαία ζώα : Όπως 

έχουμε ήδη πει πολλές φορές, η φύση δεν 

κάνει τίποτε δίχως λόγο και χωρίς αιτία. Άς 

προσέξουμε ύστερ' απ' αυτό ότι ο άνθρωπος 

είναι το μόνο ζώο που είναι εφοδιασμένο με 

την ικανότητα του λόγου. Η απλή φωνή δεν 

εκφράζει, ως γνωστόν, παρά μόνο την λύπη 

και την ευχαρίστηση· γι' αυτό και υπάρχει σε 

όλα τα ζώα (η φύση τούς έδωσε, πράγματι, 

όλη κι όλη αυτήν την ικανότητα, να 

αντιλαμβάνονται το δυσάρεστο και το 

ευχάριστο και αυτά να τά κάνουν φανερά το 

ένα στο άλλο)· του λόγου όμως ο προορισμός 

είναι να κάνει φανερό τι είναι ωφέλιμο και τι 

βλαβερό και, άρα, τι είναι δίκαιο και τι άδικο· 

αυτό είναι, πράγματι, που ξεχωρίζει τον 

άνθρωπο από τα άλλα ζώα : Μονάχα αυτός 

αντιλαμβάνεται το καλό και το κακό, το 

δίκαιο και το άδικο και όλα τα άλλα 

παρόμοια πράγματα —και, φυσικά, η 

συμμετοχή σε όλα αυτά είναι που κάνει την 

οικογένεια και την πόλη.  

 

 

 


