
Ενδεικτικές Απαντήσεις 

Α1.α. Η φύση και η τέχνη λειτουργούν ως συνδημιουργοί της πολιτικής

κοινωνίας. Σωστό

1. Το καλό και το κακό συνυπάρχουν ως δυνατότητες της ανθρώπινης

φύσης. Σωστό

2. Τα φυσικά όπλα του ανθρώπου χρησιμοποιούνται για τα έργα της

αρετής και τη φρόνησης. Λάθος 

3. Ο άνθρωπος, όπως και τα άλλα αγελαία ζώα, σχηματίζει πολιτικές

κοινότητες. Λάθος

4. Με  τη  φωνή  τους  τα  ζώα  εκφράζουν  μόνο  τη  λύπη  και  την

ευχαρίστηση. Σωστό

5. Μόνο ο άνθρωπος από τα ζώα μπορεί να διακρίνει το δίκαιο από το

άδικο. Σωστό

6. Μόνο ο άνθρωπος από τα ζώα μπορεί να διακρίνει το δίκαιο από το

άδικο. Σωστό

Α1.β. 

 η αντωνυμία «οἷς αναφέρεται στα ουσιαστικά «φρονήσει» και «ἀρετῇ»

 η  αντωνυμία  «τοῦτο»  αναφέρεται  στη  φράση  «τοῦ  ἔχειν  αἴσθησιν

λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις»

Β1. Ο παραγωγικός συλλογισμός με τον οποίο ο Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι ο

άνθρωπος  είναι  «φύσει  ζῷον  πολιτικόν»  είναι  ο  εξής:

1η  προκείμενη: Η  φύση  δεν  κάνει  τίποτε  δίχως  λόγο  και  αιτία.



2η προκείμενη: Η φύση έδωσε στον  άνθρωπο ως  εργαλείο  το  λόγο  (εργαλείο

ανώτερο  από  την  απλή  φωνή  που  έδωσε  στα  ζώα),  για  να  μπορεί  να

αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερό το ωφέλιμο και το βλαβερό, το καλό και το

κακό,  το  δίκαιο  και  το  άδικο,  βασικά  στοιχεία  για  τη  συγκρότηση  πολιτικής

κοινωνίας.

Συμπέρασμα: Συνεπώς, αφού η φύση έδωσε, όχι τυχαία, στον άνθρωπο τον λόγο,

δηλαδή το εργαλείο με το οποίο μπορεί να ζει σε πολιτικές κοινωνίες, συνάγεται

ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως «ζῷον πολιτικόν».

Β2. Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λογική («φτάνει

στην τελειότητά του») και ζει σύμφωνα με τους νόμους και τη δικαιοσύνη, είναι

το ανώτερο από όλα τα όντα. Ο νόμος και η δικαιοσύνη τον βοηθούν να τηρεί το

μέτρο και τη σωστή στάση απέναντι στα πάθη, και συνεπώς εξασφαλίζουν την

τάξη,  την  αλληλεγγύη  και  τον  αμοιβαίο  σεβασμό  μεταξύ  των  μελών  της

κοινωνίας.  Επομένως, η  τήρηση  των  νόμων  και  η  εφαρμογή  της

δικαιοσύνης αποτελούν,  για  τον  Αριστοτέλη,  τον αναγκαίο  περιορισμό για  να

τελειωθεί ο άνθρωπος, να ολοκληρώσει τον φυσικό του προορισμό. Η ορθότητα

αυτού του περιορισμού αποδεικνύεται παρακάτω με την εξέταση των βλαβερών

συνεπειών  της  αδικίας,  που  προκύπτουν  αν  ο  άνθρωπος  δεν  χρησιμοποιήσει

σωστά, υπηρετώντας δηλαδή τη φρόνηση και την αρετή, τα όπλα που του χάρισε

η φύση. Τα επιχειρήματά του θα τα αναπτύξει με τη μέθοδο «ἐκ τοῦ ἀντιθέτου»:

θα μιλήσει δηλαδή πρώτα για τις επιπτώσεις της αδικίας, για να καταλήξει στο

ζητούμενο,  στη  μεγάλη  δηλαδή  σημασία  που  έχει  η  δικαιοσύνη  για  τη

συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας.

Β.3.

1. Ο Αριστοτέλης όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 367 π.Χ. δεν βρήκε

τον Πλάτωνα. Σωστό

2. Ο  Αριστοτέλης   δεν ασκούσε  κριτική στις απόψεις   του  Πλάτωνα,  επειδή  

σεβόταν  τον δάσκαλό  του. Λάθος



3. Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο

το βιολογικού περιεχομένου έργο του «Περί ζώων γενέσεως».  Λάθος 

4. Ο Αριστοτέλης ονόμασε τη σχολή του Περίπατος, ίσως από τον περίπατον, τη

στεγασμένη στοά του Λυκείου. Λάθος 

5.  Η  ηθική  φιλοσοφία  είναι  στην  πραγματικότητα  μέρος  της  πολιτικής

φιλοσοφίας. Σωστό

Β4.α.

συστήσας σταυρός

ἐστιν παρουσία

ἔχων συνοχή

φαμέν διαφήμιση

ἐλήλυθε εξιτήριο

συμφέρονδιένεξη

Β4.β. Μετά το τέλος της παράστασης όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η δίκη αναβλήθηκε εξαιτίας της απουσίας των μαρτύρων. 

Β5. 

Ο Ισοκράτης στο απόσπασμα από το έργο του «Περὶ ἀντιδόσεως», αναφέρεται

στην ιδιαίτερη αξία του λόγου για τον άνθρωπο. Υποστηρίζει ότι ο λόγος είναι

αυτός  που  μας  ξεχωρίζει  από  τα  ζώα  καθώς  χάρη  σ’  αυτόν  ο  άνθρωπος

κατάφερε  να  αναπτύξει  την  κοινωνική  και  πολιτική  οργάνωση.  Αντίστοιχα

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η φύση εφοδίασε τόσο τα ζώα όσο και τον άνθρωπο

με την ικανότητα του λόγου, με τη μορφή τόσο του έναρθρου λόγου όσο και της



λογικής  σκέψης,  επειδή  τον  προόριζε  να  ζήσει  μέσα  σε  πολιτική  κοινωνία.

Πρόκειται  για  μια σύνθετη και  ανώτερη ικανότητα από αυτή των ζώων,  που

αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα ζώα. Και οι δύο

φιλόσοφοι  συμφωνούν ότι  ο  λόγος  βοηθά το άτομο όχι  μόνο να εκφράζει  τα

συναισθήματά του, αλλά και να αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερές σύνθετες

αφηρημένες έννοιες και αξίες, όπως είναι το καλό και το κακό, το ωφέλιμο και το

βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο και άλλες παρόμοιες, όπως είναι το όμορφο και

το  άσχημο,  το  όσιο  και  το  ανόσιο.  Ο  Ισοκράτης,  ωστόσο,  κάνει  ιδιαίτερη

αναφορά  στη  συνεισφορά  του  λόγου  στην  εκπαίδευση  του  ανθρώπου.

Επισημαίνει ότι χάρη στον λόγο ο άνθρωπος μορφώνεται, ηθικοποιείται, γίνεται

κριτικά σκεπτόμενο ον και αναπτύσσει τις τέχνες και τις επιστήμες. Έτσι, και οι

δύο φιλόσοφοι συμφωνούν ότι ο άνθρωπος μέσω του λόγου καταφέρνει όχι μόνο

να επιβιώσει, αλλά και να επιτύχει ανώτερους στόχους, όπως να συγκροτήσει

κοινωνίες και να δημιουργήσει πολιτισμό.

Γ1.  Να θεωρείτε ότι η απόκτηση χρημάτων που γίνεται παρά το δίκαιο δε θα

φέρει  πλούτο  αλλά  κίνδυνο.  Να  μην  πιστεύετε  ότι  το  να  πάρετε  κάτι  είναι

κέρδος, ενώ το να ξοδέψετε είναι ζημιά∙ γιατί ούτε το ένα ούτε το άλλο από αυτά

έχει  πάντα την ίδια  δύναμη,  αλλά όποιο  από τα δύο  γίνεται  την κατάλληλη

στιγμή και με εντιμότητα, αυτό ωφελεί εκείνους που το κάνουν. 

Γ2.  Ο  Ισοκράτης  παρέχει  συμβουλές  στον  βασιλιά  Νικοκλή  σχετικά  με  την

απόκτηση περιουσίας. Ειδικότερα, ο ρήτορας υποστηρίζει πως ένας βασιλιάς δεν

πρέπει να έχει ως στόχο τον πλούτο και τα υλικά αγαθά αλλά αντίθετα πρέπει

να  επιδιώκει  την  καλή  φήμη,  τη  σωστή  διοίκηση  και  τις  τκαλές  πράξεις.  Η

απόκτηση πλούτου ναι μεν είναι σημαντική αλλά θα πρέπει να γίνεται με δίκαιο

τρόπο, την κατάλληλη στιγμή και με εντιμότητα. Έτσι, ο βασιλιάς θα ωφεληθεί

και θα αποφύγει τους  κινδύνους που δημιουργεί ο ανεξέλεγκτος πλουτισμός. 



Γ3.α.  «Ἀπέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων,  ἵν' ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ὑμετέρους

αὐτῶν  κεκτῆσθε  Ἀπέχου  τοῦ  ἀλλοτρίου,  ἵν'  ἀσφαλέστερον  τὸν  οἶκον  τόν

ὑμέτερον αὐτοῦ κεκτῆται

Γ3.β.

πλουτεῖν πλουτῆσαι 

δοκεῖνδόξαι    

εἶναι  γενέσθαι

Γ4.α. : τῶν ἀλλοτρίων αντικείμενο στο ἀπέχεσθε.

 ἀσφαλέστερον επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο κεκτῆσθε.

δεσπόται κατηγορούμενο  στο  οἱ  ἔχοντες  μέσω  του  συνδετικού  ρήματος

καθίστανται

 τοὺτων γενική διαιρετική στο οὐδέτερον

Γ4.β.  «ὁπότερον ἂν ἐν καιρῷ καὶ  μετ' ἀρετῆς γίγνηται»Αναφορικοϋποθετική

πρόταση που αναλύεται ως εξής:

Υπόθεση:«ἂν ἐν καιρῷ καὶ  μετ' ἀρετῆς γίγνηται»

Aπόδοση:«τοῦτ' ὠφελεῖ τοὺς ποιοῦντας»

Είδος υποθετικού λόγου: Αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον

 Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ασημάκη


