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O ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 
 
 
Αθνύ δηαβάζεηε ην θείκελν «Ο δίθαηνο δηθαζηήο», λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 
 
 
Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 

Ήηαλ κηα θνξά έλαο βαζηιηάο ζηελ Αιγεξία πνπ ηνλ ιέγαλε Μπανπάθα θαη ήζειε λα κάζεη 

αλ δνύζε ζη’ αιήζεηα ζε κηαλ από ηηο πνιηηείεο ηνπ, όπωο ηνλ είραλ πιεξνθνξήζεη νη 

άλζξωπνί ηνπ, έλαο δίθαηνο δηθαζηήο πνπ έβξηζθε κεκηάο ην δίθην ηνπ θαζελόο. Καλέλαο 

θαηεξγάξεο, ιέγαλε, δελ κπνξνύζε λα ηνπ μεθύγεη. Καη θαζώο ν βαζηιηάο ήμεξε θαιύηεξα 

από ηνλ θαζέλα ηη ζπάλην πξάγκα είλαη έλαο δίθαηνο δηθαζηήο ζ’ απηό ηνλ θόζκν, ληύζεθε 

έκπνξνο θαη ηξάβεμε γηα ηελ πνιηηεία, όπνπ δνύζε απηόο ν δηθαζηήο. 

Σηηο πύιεο ηεο πόιεο πιεζίαζε ηνλ Μπανπάθα έλαο ζαθάηεο θαη ηνπ δήηεζε ειεεκνζύλε. 

Ο Μπανπάθα ηνπ ’δωζε θαη έθαλε λα θύγεη, κα ν δεηηάλνο γαληδώζεθε ζηα ξνύρα ηνπ. 

«Τη ζέιεηο, ινηπόλ;» ξώηεζε ν Μπανπάθα. «Γε ζνπ ’δσζα ειεεκνζύλε;» 

“Μνπ έδσζεο» ηνπ είπε ν δεηηάλνο. «Αιιά θάλε κνπ αθόκα κηα ράξε. Πήγαηλέ κε θαβάια 

ζη’ άινγό ζνπ σο ηελ πιαηεία, γηαηί ζαθάηεο θαζώο είκαη, θνβάκαη κε κε πνδνπαηήζνπλ νη 

θακήιεο θαη η’ άινγα». 

Ο Μπανπάθα ηνλ πήξε πίζω ζην άινγό ηνπ θαη ηνλ θνπβάιεζε ωο ηελ πιαηεία. Εθεί 

ζηακάηεζε, κα ν δεηηάλνο δελ θαηέβεθε από ην άινγν. 

Ο Μπανπάθα ηνπ ιέεη: 

«Τη θάζεζαη ηνπ ιόγνπ ζνπ, θαηέβα· θηάζακε». 

Μα ν δεηηάλνο ηνπ απαληάεη: 

«Καη γηαηί λα θαηέβσ; Τν άινγν είλαη δηθό κνπ. Κη αλ δε ζέιεηο λα κνπ ην δώζεηο κε ην 

θαιό, πάκε ζην δηθαζηή». 

Μαδεύηεθε θόζκνο γύξω ηνπο θαη παξαθνινπζνύζε ηνλ θαβγά. Πνιινί θώλαδαλ: 

«Τξαβάηε ζην δηθαζηή λα βξείηε ην δίθην ζαο». 

Ο Μπανπάθα κε ην δεηηάλν πήγαλε ζην δηθαζηή. Σην δηθαζηήξην ήηαλ πνιύο θόζκνο θη ν 

δηθαζηήο θαινύζε ηνλ θαζέλα κε ηε ζεηξά ηνπ. Πξηλ έξζεη ε ζεηξά ηνπ Μπανπάθα, ν 

δηθαζηήο θάιεζε έλα γξακκαηηθό θη έλα ρωξηάηε πνπ δηθάδνληαλ γηα κηα γπλαίθα. Ο 

ρωξηάηεο έιεγε πωο ε γπλαίθα ήηαλ δηθηά ηνπ θαη ν γξακκαηηθόο έιεγε θη απηόο πωο ήηαλ 

δηθηά ηνπ. Ο δηθαζηήο ηνύο άθνπζε θαη ηνπο δπν, ζώπαζε γηα ιίγν θη ύζηεξα είπε: 

«Αθήζηε ηε γπλαίθα ζ’ εκέλα θη ειάηε αύξην λα ζαο πσ ηελ απόθαζή κνπ». 

Όηαλ βγήθαλε απηνί νη δπν, κπήθαλε έλαο ραζάπεο θη έλαο πνπ πνπινύζε ιάδη. Ο 

ραζάπεο ήηαλ γεκάηνο αίκαηα θαη ν ιαδάο ήηαλ γεκάηνο ιάδηα. Ο ραζάπεο θξαηνύζε ζηα 

ρέξηα ηνπ θάηη λνκίζκαηα, ελώ ν ιαδάο έζθηγγε ην ρέξη ηνπ ραζάπε. 

Ο ραζάπεο είπε: «Αγόξαζα από απηόλ εδώ ηνλ άλζξσπν ιάδη, θαη ηελ ώξα πνπ έβγαια ην 

πνπγθί κνπ λα πιεξώζσ, κ’ έπηαζε από ην ρέξη θαη ήζειε λα κνπ πάξεη ηα ιεθηά. Έηζη ήξζακε 

ζ’ εζέλα. Δγώ θξαηάσ ζην ρέξη ηα λνκίζκαηα θη απηόο θξαηάεη εκέλα από ην ρέξη. Μα ηα ιεθηά 

είλαη δηθά κνπ θη απηόο είλαη θιέθηεο». 

Ο ιαδάο πάιη είπε: «Λέεη ςέκαηα. Ο ραζάπεο ήξζε ζ’ εκέλα λ’ αγνξάζεη ιάδη. Όηαλ ηνπ 

γέκηζα έλα ιαγήλη, κε παξαθάιεζε λα ηνπ αιιάμσ κηα ιίξα, γηα λα πιεξώζεη. Έβγαια ηα 

ρξήκαηα θαη η’ αθνύκπεζα ζηνλ πάγθν. Δθείλνο ηόηε άξπαμε ηα ρξήκαηα θη ήζειε λα ην ζθάζεη. 

Τόηε εγώ ηνλ έπηαζα από ην ρέξη θαη ηνλ έθεξα εδώ». 

Ο δηθαζηήο ζώπαζε γηα ιίγν θη ύζηεξα είπε: «Αθήζηε ηα ιεθηά θη ειάηε αύξην». 
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Όηαλ ήξζε ε ζεηξά ηνπ Μπανπάθα θαη ηνπ δεηηάλνπ, ν Μπανπάθα είπε πώο έγηλαλ ηα 

πξάγκαηα. Ο δηθαζηήο ηνλ άθνπζε θη ύζηεξα ξώηεζε ην δεηηάλν. 

Ο δεηηάλνο είπε: «Όια απηά είλαη ςέκαηα. Πήγαηλα θαβάια ζηελ πόιε θη απηόο θαζόηαλ 

ζηε γε θαη κε παξαθάιεζε λα ηνλ πάξσ ζην άινγν. Τνλ πήξα θαβάια θαη ηνλ πήγα εθεί πνπ 

ήζειε. Όκσο απηόο δελ ήζειε λα θαηέβεη από ην άινγν θαη άξρηζε λα ιέεη πσο ην άινγν είλαη 

δηθό ηνπ. Μα απηό είλαη ςέκα». 

Ο δηθαζηήο ζθέθηεθε θαη είπε: «Αθήζηε κνπ ην άινγν θη ειάηε αύξην». 

Τελ άιιε κέξα καδεύηεθε πνιύο θόζκνο γηα λ’ αθνύζεη πνηαλνύ ζα ’δηλε δίθην ν 

δηθαζηήο. 

Πξώηνη πιεζίαζαλ ν γξακκαηηθόο θαη ν ρωξηάηεο. 

«Πάξε ηε γπλαίθα ζνπ» είπε ζην γξακκαηηθό. «Καη ηνπ ρσξηθνύ λα ηνπ δώζεηε πελήληα 

ξαβδηέο». 

Ο γξακκαηηθόο πήξε ηε γπλαίθα ηνπ, ελώ ηελ ίδηα ώξα, κπξνζηά ζηνλ θόζκν, άξρηζε ε 

ηηκωξία ηνπ ρωξηθνύ. 

Μεηά ν δηθαζηήο θάιεζε ην ραζάπε: 

«Τα ρξήκαηα είλαη δηθά ζνπ» είπε. Μεηά έδεημε ην ιαδά θαη είπε: «Απηνπλνύ δώζηε ηνπ 

πελήληα ξαβδηέο». 

Τέινο θαιέζαλε ηνλ Μπανπάθα θαη ην δεηηάλν. 

«Θα γλσξίζεηο ην άινγό ζνπ αλάκεζα ζ’ άιια είθνζη;» ξώηεζε ν δηθαζηήο ηνλ Μπανπάθα. 

«Θα ην γλσξίζσ». 

«Κη εζύ;» 

«Κη εγώ ζα ην γλσξίζσ» είπε ν δεηηάλνο. 

«Αθνινπζήζηε κε» είπε ν δηθαζηήο ζηνλ Μπανπάθα. 

Πήγαλε ζην ζηάβιν. Ο Μπανπάθα γλώξηζε ακέζωο ην άινγό ηνπ αλάκεζα ζη’ άιια 

είθνζη θαη ην έδεημε ζην δηθαζηή. 

Μεηά ν δηθαζηήο θάιεζε ην δεηηάλν ζην ζηάβιν θαη είπε θαη ζ’ απηόλ λα αλαγλωξίζεη ην 

άινγό ηνπ. Ο δεηηάλνο γλώξηζε ακέζωο ην άινγν θαη ην ’δεημε ζην δηθαζηή. 

Τόηε ν δηθαζηήο γύξηζε ζηε ζέζε ηνπ θαη είπε ζηνλ Μπανπάθα: 

«Τν άινγν είλαη δηθό ζνπ. Να ην πάξεηο. Όζν γηα ην δεηηάλν, δώζηε ηνπ πελήληα ξαβδηέο». 

Όηαλ ηέιεηωζε ην δηθαζηήξην, ν δηθαζηήο ηξάβεμε ζην ζπίηη ηνπ θη ν Μπανπάθα ηνλ 

αθνινύζεζε. 

«Τη ζπκβαίλεη ινηπόλ; Μήπσο δελ είζαη επραξηζηεκέλνο κε ηελ απόθαζή κνπ;» ηνλ ξώηεζε 

ν δηθαζηήο. 

«Όρη, είκαη επραξηζηεκέλνο» είπε ν Μπανπάθα. «Θέισ κόλν λα κάζσ πώο θαηάιαβεο πσο 

ε γπλαίθα ήηαλ ηνπ γξακκαηηθνύ θη όρη ηνπ ρσξηθνύ, πώο ηα ρξήκαηα ήηαλ ηνπ ραζάπε θη όρη 

ηνπ ιαδά, θαη πώο ην άινγν ήηαλ δηθό κνπ θη όρη ηνπ δεηηάλνπ». 

«Να πώο έκαζα γηα ηε γπλαίθα. Τελ θάιεζα ην πξσί θαη ηεο είπα: ‘Βάιε κειάλη ζην 

κειαλνδνρείν κνπ’. Δθείλε πήξε ην κειαλνδνρείν, ην έπιπλε θαη ζβέιηα έβαιε κειάλη. Πάεη λα 

πεη πσο ηε δνπιεηά απηή ηελ είρε ζπλεζίζεη λα ηελ θάλεη. Δπνκέλσο ν γξακκαηηθόο είρε δίθην. 

»Γηα ηα ρξήκαηα πάιη, λα πώο έκαζα ηελ αιήζεηα. Έβαια απνβξαδίο ηα λνκίζκαηα ζε κηα 

θνύπα κε λεξό θαη ζήκεξα ην πξσί θνίηαμα λα δσ αλ ππήξρε ιάδη. Αλ ηα λνκίζκαηα ήηαλ ηνπ 

ιαδά, ζα είραλε ιάδη από ηα ρέξηα ηνπ ηα ιαδσκέλα. Αιιά ζην λεξό δε βξέζεθε ίρλνο ιαδηνύ. 

Πάεη λα πεη πσο ν ραζάπεο είρε πεη ηελ αιήζεηα. 

»Γηα ην άινγν ήηαλ πην δύζθνιν λα κάζσ ηελ αιήζεηα, γηαηί ν δεηηάλνο, όπσο θη εζύ, 

αλαγλώξηζε ακέζσο ην άινγν αλάκεζα ζη’ άιια είθνζη. Μα εγώ δε ζαο πήγα ζην ζηάβιν γηα λα 

δσ αλ ζα γλσξίζεηε ην άινγν, αιιά γηα λα δσ πνηνλ από ηνπο δπν ζα γλσξίζεη ην άινγν. Όηαλ 

ην πιεζίαζεο εζύ, γύξηζε ην θεθάιη ηνπ θαη ην ηέλησζε πξνο εζέλα, ελώ όηαλ ην άγγημε ν 

δεηηάλνο, δάξσζε η’ απηηά ηνπ θαη ζήθσζε ην πόδη ηνπ. Απ’ απηό θαηάιαβα πσο εζύ είζαη ν 

πξαγκαηηθόο ηδηνθηήηεο ηνπ αιόγνπ». 
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Τόηε ν Μπανπάθα ηνπ είπε: «Γελ είκαη έκπνξνο, είκαη ν βαζηιηάο Μπανπάθα. Καη ήξζα 

εδώ, γηα λα δσ κε ηα κάηηα κνπ αλ είλαη ζσζηά όζα ιέλε γηα ζέλα. Καη είδα πσο είζαη ζη’ 

αιήζεηα έλαο ζνθόο δηθαζηήο. Εήηεζέ κνπ ό,ηη επηζπκείο θαη ζα ην έρεηο σο αληακνηβή». 

«Δελ ρξεηάδνκαη αληακνηβή» απάληεζε ν δηθαζηήο. «Είκαη επραξηζηεκέλνο πνπ κε επαίλεζε 

ν βαζηιηάο κνπ». 

Πεγή: Λέσλ Τνιζηότ «Ο δίθαηνο δηθαζηήο» από ηε ζπιινγή «Γηεγήκαηα, κύζνο θαη παξακύζηα» 
(κεηάθξαζε: Πέηξνο Αληαίνο), εθδ. Ωθεαλίδα, ΙSBN 960-410-011-4 

Δρώτηση 1: Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 

Σηελ αξρή ηεο αθήγεζεο αλαθέξεηαη όηη ν Μπανπάθα ληύζεθε έκπνξνο. 

Γηαηί ν Μπανπάθα δελ ήζειε λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ; 

Α. Ήζειε λα δεη αλ ζπλέρηδαλ λα ηνλ ππαθνύνπλ αθόκε θαη αλ εκθαληδόηαλ σο έλαο 
«ζπλεζηζκέλνο» άλζξσπνο. 

Β. Σρεδίαδε λα παξνπζηαζηεί ζην δηθαζηήξην, κπξνζηά ζην δηθαζηή, ληπκέλνο 
έκπνξνο. 

Γ. Τνπ άξεζε λα κεηακθηέδεηαη, γηα λα κεηαθηλείηαη όπσο ήζειε θαη λα θάλεη θάξζεο 
ζηνπο ππεθόνπο ηνπ. 

Γ. Ήζειε λα δεη ην δηθαζηή λα δνπιεύεη, όπσο είρε ζπλεζίζεη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη 
από ηελ παξνπζία ηνπ βαζηιηά. 

Δρώτηση 2: Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 

Πώο θαηάιαβε ν δηθαζηήο όηη ε γπλαίθα ήηαλ ζύδπγνο ηνπ γξακκαηηθνύ; 

Α. Κνηηάδνληαο ην παξνπζηαζηηθό ηεο θαη βιέπνληαο όηη δελ έκνηαδε κε γπλαίθα 
ρσξηθνύ. 

Β. Από ηνλ ηξόπν πνπ ν γξακκαηηθόο θαη ν ρσξηθόο δηεγήζεθαλ ηελ δηθή ηνπο 
εθδνρή ζην δηθαζηή. 

Γ. Από ηελ αληίδξαζήο ηεο απέλαληη ζην ρσξηθό θαη ην γξακκαηηθό. 
Γ. Γνθηκάδνληαο ηελ επηδεμηόηεηά ηεο ζηε δνπιεηά πνπ έπξεπε λα θάλεη γηα ηνλ 

άληξα ηεο. 

Δρώτηση 3: Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 

Ννκίδεηε όηη ήηαλ δίθαην ν δηθαζηήο λα επηβάιεη ηελ ίδηα ηηκσξία γηα όια ηα 
αδηθήκαηα;  

Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ ηξηώλ 
ππνζέζεσλ ηεο ηζηνξίαο. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Δρώτηση 4: Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 

Γηα πνην πξάγκα, θπξίσο, γίλεηαη ιόγνο ζ’ απηό ην θείκελν; 

Α. Γηα ζνβαξά αδηθήκαηα. 
Β. Γηα ζνθή δηθαηνζύλε. 
Γ. Γηα έλαλ θαιό θπβεξλήηε. 
Γ. Γηα έλα έμππλν ηέρλαζκα. 

Δρώτηση 5: Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 

Γηα ηελ εξώηεζε απηή, πξέπεη λα ζπγθξίλεηε ηνπο λόκνπο θαη ηε δηθαηνζύλε ηεο 
ρώξαο ζαο κε ηνπο λόκνπο θαη ηε δηθαηνζύλε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. 

Να αλαθέξεηε κία νκνηόηεηα πνπ έρνπλ νη λόκνη θαη ε δηθαηνζύλε ηεο ρώξαο ζαο κε 
ηνπο λόκνπο θαη ηε δηθαηνζύλε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Σηελ ηζηνξία, ν δηθαζηήο ηηκσξεί κε πελήληα ξαβδηέο όινπο ηνπο παξαβάηεο. Δθηόο 
από ην είδνο ηεο ηηκσξίαο λα αλαθέξεηε κία αθόκα δηαθνξά πνπ έρνπλ νη λόκνη θαη ε 
δηθαηνζύλε ηεο ρώξαο ζαο κε ηνπο λόκνπο θαη ηε δηθαηνζύλε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
θείκελν. 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Δρώτηση 6: Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 

Πνηα από ηηο παξαθάησ εθθξάζεηο ραξαθηεξίδεη θαιύηεξα ην θείκελν; 

Α. Έλαο ιατθόο κύζνο 

Β. Μηα ηαμηδησηηθή ηζηνξία  

Γ. Μηα ηζηνξηθή έθζεζε 

Γ. Μηα ηξαγσδία 

Δ. Μηα θσκσδία  

 
 
 
 
 

Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει. 66-71), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 
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Ο ΓΙΚΑΙΟΣ ΓΙΚΑΣΤΗΣ 
 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣ 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Ήζειε λα δεη ην δηθαζηή λα δνπιεύεη, όπσο είρε ζπλεζίζεη, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία ηνπ βαζηιηά. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Γνθηκάδνληαο ηελ επηδεμηόηεηά ηεο ζηε δνπιεηά, πνπ έπξεπε λα θάλεη 

γηα ηνλ άληξα ηεο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αμηνινγεί αλ είλαη δίθαηεο νη ηηκσξίεο  κε βάζε ηελ νκνηόηεηα ή ηε 
δηαθνξά ησλ αδηθεκάησλ. Γείρλεη όηη έρεη θαηαλνήζεη ζσζηά ηα 
αδηθήκαηα. 
 Όρη, ην  λα θιέςεη θάπνηνο ηε γπλαίθα ελόο άιινπ είλαη  πνιύ πην ζνβαξό 

παξάπησκα από ην  λα θιέςεη ηα ρξήκαηα ή ηα άινγά ηνπο. 

 Καη νη ηξεηο έλνρνη επηρείξεζαλ λα εμαπαηήζνπλ θάπνηνλ θαη είπαλ ςέκαηα. 
Είλαη ινηπόλ δίθαην λα ηηκσξεζνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

 Είλαη δύζθνιν λα απαληήζεη θαλείο. Ο ρσξηθόο, ν έκπνξνο ηνπ ιαδηνύ θαη ν 
δεηηάλνο πξνζπάζεζαλ θαη νη ηξεηο λα θιέςνπλ θάηη. Από ηελ άιιε όκσο ηα 
πξάγκαηα πνπ ήζειαλ λα θιέςνπλ δελ είραλ ηελ ίδηα αμία. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

Γείρλεη όηη έρεη θαηαιάβεη ζσζηά ηα αδηθήκαηα θαη / ή ηηο ηηκσξίεο ρσξίο 
λα θάλεη αμηνιόγεζε. 
 Ο δηθαζηήο επέβαιε πελήληα ξαβδηέο ζηνπο ηξεηο ελόρνπο. Είραλ αληίζηνηρα 

θιέςεη κηα γπλαίθα, ρξήκαηα θαη έλα άινγν. 

  Γείρλεη όηη παξαλόεζε ηηο ηηκσξίεο ή ηα αδηθήκαηα. 
 Ννκίδσ όηη ε πεξίπησζε ηνπ ρσξηθνύ θαη ηνπ γξακκαηηθνύ ήηαλ δηαθνξεηηθέο 

από ηηο άιιεο δύν έκνηαδε πεξηζζόηεξν κε δηαδύγην, ελώ νη δύν άιιεο 
πεξηπηώζεηο ήηαλ θινπέο. Ο ρσξηθόο δελ έπξεπε λα ηηκσξεζεί. 
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 Κξίλεη κόλν ηελ πνηλή απηή θαζεαπηή, δειαδή, ν καζεηήο απαληά ζαλ 
λα ήηαλ ε εξώηεζε «πελήληα ξαβδηέο είλαη κηα δίθαηε ηηκσξία;») 
 Όρη, πελήληα ξαβδηέο είλαη κηα ηηκσξία πάξα πνιύ απζηεξή γη’ απηά ηα ηξία 

αδηθήκαηα. 

 Ναη, νη απζηεξέο ηηκσξίεο είλαη αλαγθαίεο, γηαηί έηζη νη εγθιεκαηίεο δε ζα 
θάλνπλ μαλά ην ίδην. 

 Όρη, δελ πηζηεύσ όηη νη ηηκσξίεο ήηαλ αξθεηά απζηεξέο. 

 Ήηαλ πάξα πνιύ απζηεξόο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

  Απαληήζεηο άζρεηεο ή αόξηζηεο, ρσξίο εμήγεζε ή κε αλεπαξθή εμήγεζε 
ή κε ηξόπν πνπ δελ ζπλάδεη πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. 
 Ναη, λνκίδσ όηη ήηαλ δίθαην. 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Γηα ζνθή δηθαηνζύλε. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεη κηα νκνηόηεηα. Γείρλεη όηη θαηάιαβε ζσζηά ην θείκελν. Η 
ζύγθξηζε κε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εζληθνύ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο ή 
δειώλεηαη ή ππνλνείηαη. Αθξηβήο γλώζε ηνπ εζληθνύ λνκηθνύ 
ζπζηήκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηε. Να ιάβεηε ππόςε ηε γλώζε γηα ηνπο 
λόκνπο πνπ πεξηκέλνπκε λα έρεη έλαο δεθαπεληάρξνλνο. 
 Οη θξίζεηο έγηλαλ κε βάζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 Τα δύν κέξε έρνπλ δηθαίσκα λα δώζνπλ ηελ δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηα 
πξάγκαηα. 

 Οη άλζξσπνη πνπ ςεύδνληαη ή θάλνπλ αδηθήκαηα ηηκσξνύληαη. 

 Υπάξρεη ηζόηεηα απέλαληη ζην λόκν (γηα ηνλ νπνηνδήπνηε). 

 Έλαο δηθαζηήο πξνεδξεύεη ζην δηθαζηήξην. 

 Επέβαιε ηελ ίδηα ηηκσξία γηα παξόκνηα αδηθήκαηα. 

 Αλαθέξεη κηα δηαθνξά. Γείρλεη όηη θαηάιαβε ζσζηά ην θείκελν. Η 
ζύγθξηζε κε έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζληθνύ λνκηθνύ 
ζπζηήκαηνο ή δειώλεηαη θαζαξά ή ζπκπεξαίλεηαη εύθνια. Αθξηβήο 
γλώζε ηνπ εζληθνύ λνκηθνύ ζπζηήκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηε. (Γηα 
παξάδεηγκα «δελ ππάξρνπλ έλνξθνη», κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό σο κία 
δηαθνξά, παξόηη ζε κεξηθά ζύγρξνλα δηθαζηήξηα δελ ππάξρνπλ 
έλνξθνη). 
 Δελ ππάξρνπλ δηθεγόξνη. 

 Ο δηθαζηήο θάλεη ηε δηθή ηνπ έξεπλα. 

 Η απόθαζε βγαίλεη πνιύ γξήγνξα, ελώ ζηα ζύγρξνλα δηθαζηήξηα, νη 
ππνζέζεηο ζπλήζσο θαζπζηεξνύλ εβδνκάδεο. 

 Δελ ππάξρνπλ έλνξθνη. 
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 Δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα έθεζεο. 

 Η ηηκσξία είλαη πεξηζζόηεξν απζηεξή. 

 Η ίδηα ηηκσξία επηβάιιεηαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην παξάπησκα. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο, αζαθείο, ή εθηόο ζέκαηνο. 
  Υπάξρεη έλαο δίθαηνο δηθαζηήο κέζα ζην θείκελν. 

  Δε δηαθξίλεη ην δίθαην από ην άδηθν. 

  Αθόκε θαη νη ζεκαληηθνί αξρεγνί κπνξνύλ λα πάλε ζην δηθαζηήξην. 

  Η ηηκσξία. 

  Είλαη εθηόο επνρήο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Α. Έλαο ιατθόο κύζνο. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει.141-145), από Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 


