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Β1. 

 Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Αριστοτέλης παρουσιάζει την άποψή του 

σχετικά με την ιδιότητα του ανθρώπου να εντάσσεται σε πολιτικά σύνολα. 

 Είναι προφανές για τον φιλόσοφο ότι και άλλα ζώα παρουσιάζουν στοιχεία 

κοινωνικότητας, όπως η μέλισσα, καθώς αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν 

όλα μαζί μια δραστηριότητα. Ο άνθρωπος όμως, δικαιούται τον χαρακτηρισμό 

του πολιτικού όντος σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα αγελαία ζώα («Διότι 

πολιτικόν … δῆλον.»). Η σκέψη του στηρίζεται σε μία φράση την οποία 



 

 

επαναλαμβάνει σε πολλές πραγματείες του: «οὐθέν μάτην ἡ φύσις ποιεῖ». Η 

φύση, δηλαδή, δεν κάνει τίποτε χωρίς σκοπό· όλες οι φυσικές διεργασίες 

κάπου αποβλέπουν. Τα πάντα εξυπηρετούν ορισμένη σκοπιμότητα, από την 

οποία και νοηματοδοτούνται. Στο Περί ψυχῆς έργο του επιβεβαιώνεται η 

παραπάνω άποψη: … εἰ μηθέν ποιεῖ ἡ φύσις. Ἕνεκά του γάρ πάντα ὑπάρχει τά 

φύσει, ἤ συμπτώματα ἔσται τῶν ἕνεκά του [: αν είναι αλήθεια ότι η φύση 

τίποτα δεν κάνει στην τύχη. Όλα, αλήθεια, τα φυσικά όντα υπάρχουν για 

κάποιο σκοπό, ή είναι τυχαία παραστρατήματα εκείνων που υπάρχουν για 

κάποιο σκοπό]. Στην ανάπτυξή της η θεωρία αυτή ονομάστηκε αριστοτελική 

τελολογία.  

 Τελεολογικά, λοιπόν, ερμηνεύεται και η πολιτική ιδιότητα του ανθρώπου 

καθώς είναι το μόνο από τα ζώα που έχει προικιστεί από τη φύση με τον 

λόγον. Η λέξη λόγος χρησιμοποιείται συχνά για να δηλωθούν αξεχώριστες 

μεταξύ τους η λογική (ως ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου και ως 

διανοητική δραστηριότητα) και η γλώσσα (ως σύστημα σημείων και ως 

συγκεκριμένη έκφραση). Στο συγκεκριμένο χωρίο, λοιπόν, ο λόγος έχει 

ενισχυμένη τη σημασία της γλώσσας (χωρίς να χάνεται βέβαια η σημασία της 

ανθρώπινης λογικής). Ο άνθρωπος, δηλαδή, έχει την έμφυτη ικανότητα να 

σκέφτεται, να κάνει συλλογισμούς και να καταλήγει σε συμπεράσματα. 

Παρατηρώντας τον κόσμο γύρω του είναι σε θέση να επεξεργάζεται τα 

δεδομένα που προσλαμβάνει με τις αισθήσεις του και να προσπαθεί να τα 

κατανοήσει, να τα ερμηνεύσει και στη συνέχεια να τα ταξινομήσει. Τα 

αποτελέσματα όλων αυτών των λογικών διεργασιών ο άνθρωπος τα εκφράζει 

μέσω της γλώσσας. Έτσι, η ανθρώπινη κοινότητα μπορεί να αξιοποιήσει αυτά 

τα αποτελέσματα και να οδηγηθεί στην εξέλιξη και την πρόοδο. 

  Προκύπτει επομένως ξεκάθαρα η αριστοτελική άποψη ότι ο άνθρωπος είναι 
εκ φύσεως πολιτικό ον. Η φύση δίνοντάς του τον λόγο κάνει σαφές ότι τον 
προορίζει για το σχηματισμό οργανωμένων πολιτικών κοινοτήτων. 

 

Β2. 

 Ο Επίκτητος στο παρόν απόσπασμα από το έργο του Διατριβαί παρουσιάζει 

τον άνθρωπο ως κάτι εντελώς ξεχωριστό μέσα στο υπόλοιπο σύμπαν, 

αποδίδοντάς του έναν ιδιαίτερο ρόλο. 

 Η μοναδικότητα της ανθρώπινης φύσης έγκειται, κατά τον Επίκτητο, στο 

γνώρισμα της προαιρέσεως. Ο Στωικός παρωθεί τον άνθρωπο να 

συνειδητοποιήσει το πρωταρχικό γνώρισμα που προσδιορίζει την ταυτότητά 

του. Η προαίρεση είναι ξεχωριστή καθώς διατηρεί τα πάντα υπό τον έλεγχό 

της ενώ η ίδια παραμένει ἀδούλευτος και ἀνυπότακτος. Προτρέπει στη 

συνέχεια ο φιλόσοφος τον άνθρωπο να αναλογιστεί την ειδοποιό διαφορά του 



 

 

από τα υπόλοιπα έμβια όντα· αυτή δεν είναι άλλη από τον λόγο. Ο λόγος, 

εδώ, σημαίνει τη βασική ιδιότητα που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα 

όντα, την ομιλία και την ικανότητα λογικής σκέψης («Κεχώρισαι θηρίων, 

κεχώρισαι προβάτων.») Επιπροσθέτως, ο Στωικός φιλόσοφος τοποθετεί τον 

άνθρωπο στον κόσμο θεωρώντας τον πολίτην τοῦ κόσμου. Ασφαλώς και δεν 

υπήρχε κάποιο παγκόσμιο κράτος, ώστε η έννοια του πολίτη να έχει 

κυριολεκτική σημασία· και ο κόσμος εννοείται με στωική σημασία, ως ένα 

ενιαίο σύνολο που διέπεται από τον φυσικό νόμο και τη λογικότητα.  

 Ο Επίκτητος προσθέτει ότι ο άνθρωπος έχει ηγεμονική θέση στον κόσμο και 

όχι υπηρετική («Ἐπί τούτοις πολίτης … τῶν προηγουμένων·»). Αυτό 

αιτιολογείται από το γεγονός ότι είναι ο μόνος που μπορεί να παρακολουθήσει 

και να κατανοήσει τη θεϊκή διακυβέρνηση του κόσμου («τῇ θείᾳ διοικήσει») 

καθώς και να κρίνει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματά της. Αυτό που κινεί 

τον κόσμο είναι η πρόνοια, η εἱμαρμένη – είναι η απαραβίαστη τάξη του 

κόσμου, μια λογική και συνεκτική δύναμη, ο ίδιος ο λόγος. Όλα γίνονται 

σύμφωνα με αυτήν, που κάνει τα πράγματα να είναι ενωμένα σε μια 

παγκόσμια συμπάθεια. Οι Στωικοί την ονομάζουν θεό ή και Δία: η 

διακυβέρνηση του κόσμου είναι η έκφραση ενός θείου, έλλογου νόμου. Η 

ύπαρξη αυτής της θεϊκής διοίκησης που κατευθύνει όλο τον κόσμο και φέρνει 

πιο κοντά τους ανθρώπους, τους οδηγεί στη συνειδητοποίηση πως όλοι τους 

αποτελούν πολίτες ενός κοινού κόσμου και τους οπλίζει με δύναμη να 

αντιμετωπίσουν τις ανασφάλειες και τη σκληρή πραγματικότητα μέσα στις 

παρακμάζουσες πόλεις – κράτη. 

 Κατόπιν τούτων ο φιλόσοφος κρίνει σκόπιμο να διασαφηνίσει τη θέση του 

ανθρώπου στον κόσμο καθώς και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σε 

αυτόν. Με ένα ρητορικό ερώτημα «Τίς οὖν ἐπαγγελία πολίτου;» αναφέρεται 

στην αποστολή που έχει ο άνθρωπος ως πολίτης του κόσμου.  Δεν πρέπει να 

σκέφτεται και να πράττει με γνώμονα το ατομικό του συμφέρον, αλλά να 

ανάγει κάθε του ενέργεια στο σύνολο, στο συλλογικό συμφέρον.(«Μηδέν 

ἔχειν… ὡς ἀπόλυτον»)· να μη θεωρεί πως αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα, 

αλλά να αισθάνεται μέρος ενός συνόλου. Προς επίρρωση αυτής της θέσης ο 

Στωικός φιλόσοφος παραθέτει μια αναλογία. Αν το χέρι ή το πόδι είχαν λογική 

και συνείδηση της φυσικής τους σύνδεσης με το ανθρώπινο σώμα , ποτέ δεν 

επιθυμούσαν να λειτουργήσουν ξεχωριστά από αυτό, χωρίς δηλαδή να λάβουν 

υπόψη τους τις συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό («ὥσπερ ἄν … ἐπί τό 

ὅλον»). Έτσι και ο άνθρωπος οφείλει να λειτουργεί έχοντας επίγνωση της 

ένταξής του σε ένα σύνολο, σε μια οργανική ενότητα. 

 Ο άνθρωπος του Επίκτητου λοιπόν είναι πολίτης του κόσμου, είναι μοναδικός 

και η θέση του μέσα σε αυτόν θεωρείται ηγεμονική. Ταυτόχρονα, γνωρίζοντας 

ότι αποτελεί μέρος αυτού του κόσμου έχει χρέος να εναρμονίζει τη 



 

 

συμπεριφορά του και τις πράξεις του με το συμφέρον της κοινότητας στην 

οποία ανήκει. 

 

Β3. 

1-δ 

2-α 

3-ε 

4-β 

5-στ 

 

Β4.α 

1-ε 

2-δ 

3-ζ 

4-β 

5-α 

6-στ 

 

Β4.β 

«ἀδούλευτον»: Οι μαθητές βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, 

είναι όμως λίγο αδούλευτοι στο θέμα της γλωσσικής έκφρασης. 

«προηγουμένων»: Στην εργασία πρέπει να συμπεριληφθούν τα πορίσματα 

όλων των προηγούμενων μελετητών επί του θέματος. 

 

Β5. 

  Ο Ευάγγελος Παπανούτσος και ο Επίκτητος διατυπώνουν παρόμοιες 

απόψεις για την προαίρεση ως βασικό διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου από 

τα υπόλοιπα ζώα. 



 

 

  Ο Παπανούτσος διευκρινίζει αρχικά ότι προαίρεση αποτελεί 

προαπαιτούμενο πεδίο προκειμένου να εκδηλωθεί η ανθρώπινη βούληση. 

Φαίνεται δηλαδή να επισημαίνει ότι μόνο στον άνθρωπο προϋπάρχει ένας 

εσωτερικός προσανατολισμός που κατευθύνει τόσο τις ψυχικές ενέργειες όσο 

και την προσπάθεια του ανθρώπου να υλοποιήσει τις επιδιώξεις του. 

Προαίρεση και βούληση επομένως είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Παρόλο που 

συχνά τα κοινωνικά πρότυπα παρασύρουν σε μηχανικές συμπεριφορές, 

ωστόσο η ισχύς της προαιρέσεως στον άνθρωπο είναι έντονη, ικανή να 

διαμορφώσει τον ηθικό του χαρακτήρα. Και αυτό ακριβώς διαφοροποιεί τον 

άνθρωπο από τα ζώα· τα ζώα έχουν απλώς όρεξη, ενστικτώδη επιθυμία 

επιβίωσης - όχι βούληση που προϋποθέτει συνείδηση και ηθική επιλογή. 

   Ανάλογη άποψη σχετικά με την προαίρεση παραθέτει και ο Επίκτητος στο 

δικό του έργο. Για τον Στωικό φιλόσοφο η προαίρεση, η ελεύθερη βούληση 

καθιστά τον άνθρωπο μοναδικό καθώς του δίνει τη δυνατότητα να στοχάζεται 

ελεύθερα και να επιλέγει τις ενέργειές του. Είναι αυτή που διαμορφώνει την 

κριτική του ικανότητα και τον οδηγεί σε συγκεκριμένες ηθικές επιλογές κάτι 

που τον διαφοροποιεί από τα ζώα. Επιπλέον, στην ανθρώπινη προαίρεση 

υποτάσσονται τα πάντα ενώ η ίδια παραμένει ελεύθερη, ανεξάρτητη από 

άλλους παράγοντες αρνούμενη να υποδουλωθεί σε οποιαδήποτε επιταγή. 

   Επομένως και οι δύο διανοητές παρουσιάζουν κοινή οπτική σχετικά με την 

προαίρεση ως χαρακτηριστικό που διακρίνει τον άνθρωπο και του δίνει τη 

μοναδική θέση μέσα στο σύμπαν. 

 

 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Γ1. Αφού λοιπόν δανειστούμε, μπορούμε να προσελκύσουμε τους 

μισθοφόρους πεζοναύτες αυτών με μεγαλύτερο μισθό. Γιατί η δύναμη των 

Αθηναίων είναι περισσότερο αγοραστή παρά δική τους . ενώ η δική μας σε 

μικρότερο βαθμό θα μπορούσε να πάθει αυτό, επειδή στηρίζεται περισσότερο 

στους στρατιώτες παρά στα χρήματα. 

 

Γ2. Οι Κορίνθιοι στη συνέλευση της Πελοποννησιακής Συμμαχίας  

υποστηρίζουν ότι οι Πελοποννήσιοι θα νικήσουν στον πόλεμο εναντίον της 

Αθήνας για πολλούς λόγους. Αρχικά αναφέρουν ότι υπερέχουν σε άνδρες και 

διαθέτουν πολεμική εμπειρία. Επιπλέον ισχυρίζονται ότι σε κάθε περίπτωση 

όλοι τους είναι πρόθυμοι να εκτελούν διαταγές, σχετικά δε με  το ναυτικό, στο 

οποίο οι Αθηναίοι είναι ισχυροί, πιστεύουν ότι  έχουν τη δυνατότητα να το 



 

 

ενδυναμώσουν . Προτείνουν λοιπόν να το εξοπλίσουν με χρήματα από την 

περιουσία κάθε μέλους της Συμμαχίας αλλά και από τα χρήματα που έχουν 

συγκεντρωθεί στους Δελφούς και στην Ολυμπία. Θεωρούν ότι με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να προσελκύσουν μισθοφόρους πεζοναύτες των Αθηναίων με 

μεγαλύτερο μισθό. Γνωρίζουν ότι η δύναμη των Αθηναίων δεν ανήκει 

πραγματικά στους ίδιους, αλλά βασίζεται στα χρήματα. Η δική τους όμως 

δύναμη είναι πιο ισχυρή γιατί στηρίζεται περισσότερο στους δικούς τους 

στρατιώτες και όχι στα χρήματα.  

 

Γ3.α. «Ἐγώ δέ νῦν καί ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω» 

 

Γ3.β.  

ἀμυνώμεθα: ἄμυναι 

καταθησόμεθα: κατάθου, κατατέθητι 

εἰκός:    δεν έχει 

ἐπικρατῆσαι: ἐπικράτησον 

προύχοντας: πρόσχες 

πολλά: πλέονα, πλέω 

 

Γ4.α. ἔχοντες : αιτιολογική επιρρηματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο 

«ἡμεῖς» του ρήματος «ἐγείρομεν». 

ἐπικρατῆσαι :τελικό απαρέμφατο , υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης « 

εἰκός (εστί)». 

πλήθει: δοτική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο 

«προύχοντας». 

μισθῷ : δοτική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του μέσου στο 

«ὑπολαβεῖν». 

ναυβάτας :αντικείμενο στο «ὑπολαβεῖν». 

ἤ οἰκεία: κατηγορούμενο στο «ἡ δύναμις» μέσω του εννοούμενου 

συνδετικού ρήματος «ἐστί» και δεύτερος όρος σύγκρισης από το «μᾶλλον» . 

 



 

 

Γ4.β. Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τότε καί ἀδικούμενοι τόν πόλεμον ἐγείρειν. 

Παρατήρηση: Στο απόσπασμα του ευθέος λόγου η αντωνυμία «ἡμεῖς» 

αναφέρεται σε όλους τους Πελοποννησίους, συμπεριλαμβανομένων των 

Κορινθίων φυσικά. Με το δεδομένο ότι η φράση εξάρτησης είναι «Οἱ Κορίνθιοι 

ἔλεγον» η επιλογή της ταυτοπροσωπίας είναι αναγκαστική αν και δεν αποδίδει 

επακριβώς το νόημα του ευθέος λόγου. Είναι όμως προτιμότερη από την 

επιλογή της ετεροπροσωπίας με υποκείμενο απαρεμφάτου το «τούτους» διότι 

έτσι οι Κορίνθιοι δεν είναι Πελοποννήσιοι (!), η επιλογή δε του «σφᾶς» είναι 

επίσης άστοχη διότι πάλι αναφέρεται στους Κορινθίους (άρα γιατί να μην 

επιλέξουμε ταυτοπροσωπία;), με το πρόσθετο πρόβλημα ότι η αντωνυμία 

αυτή κανονικά χρησιμοποιείται στην έμμεση αυτοπάθεια και όχι στην άμεση. 

 


