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Α1.α.  
1. Σωστό 
2. Λάθος 
3. Λάθος 
 
Α1.β.  

1. β, δ 
2. α, γ 

 
Β1. 
Στη συγκεκριμένη ενότητα εισάγεται απόδειξη της θέσης ότι ο άνθρωπος είναι «ζῷον 
πολιτικὸν»:  

 Ο Αριστοτέλης ξεκινά από τη γνωστή θέση του ότι η φύση δεν κάνει τίποτε δίχως 
λόγο και χωρίς αιτία (οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ). Πρόκειται για φράση που 
επαναλαμβάνει ο Αριστοτέλης σε πολλές πραγματείες του. Βλέπουμε, λοιπόν, για μια ακόμη 
φορά το βασικό αξίωμα του Αριστοτέλη που είναι η σκοπιμότητα όλων των φυσικών όντων. 
Στο έργο του «Περί ζώων μορίων» λέει: «ἡ φύσις ἕνεκά του ποιεῖν πάντα».Οι φυσικές υπάρξεις 
κινούνται από μόνες τους προς κάποιον σκοπό (τελολογική αντίληψη). Προνομιακός χώρος 
της τελεολογίας είναι η βιολογία. Βασίζεται, λοιπόν, ο Αριστοτέλης στη βιολογία και 
επεκτείνει το τελεολογικό ερμηνευτικό μοντέλο του και σε άλλα πεδία των φυσικών επιστημών 
Η Φύση δημιούργησε τα ζώα και τον άνθρωπο.  

Ο άνθρωπος εντάσσεται στο σύνολο των αγελαίων ζώων (έννοια γένους) και η 
ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης κοινωνίας 
έναντι των κοινωνιών που σχηματίζουν τα υπόλοιπα ζώα είναι ο λόγος. Η έννοια του λόγου 
καλύπτει και τη σκέψη/λογική και την έκφρασή της/γλώσσα (ως σύστημα σημείων και ως 
συγκεκριμένη έκφραση). Βέβαια, για τον λόγο ως διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου είχε 
μιλήσει με πολύ ενθουσιασμό ήδη ο Ισοκράτης, αλλά και ο Σωκράτης είχε υποστηρίξει, ότι ο 
λόγος είναι η προϋπόθεση για τον πολιτικό εν γένει βίο των ανθρώπων. Ο άνθρωπος έχει την 
ικανότητα του λόγου με την οποία μπορεί να εκφράζει ηθικές έννοιες όπως φανερό–βλαβερό, 
δίκαιο–άδικο και άλλες παρόμοιες. Ο «λόγος» σε αντιδιαστολή προς τη «φωνή» των ζώων 
δηλώνει το συμφέρον και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο. Η επικοινωνία ως προς το 
δίκαιο και το άδικο (η σύλληψη και έκφραση ηθικών εννοιών) δημιουργεί την οικία και την 
πόλη. Ο λόγος δεν μπορεί να νοηθεί εκτός κοινωνίας και ο άνθρωπος μαθαίνει να 
χρησιμοποιεί τον ηθικό και γλωσσικό κώδικα της κοινότητας μέσα στην οποία ζει. 
Μπορούμε να πούμε ότι η φωνή είναι αναγκαία για το ζῆν ενώ ο λόγος για το εὖ ζῆν. 

Σύμφωνα μ' αυτά τα ζώα κινούνται στο πρώτο κατώτερο βιολογικό επίπεδο, αφού 
έχουν μόνο αίσθηση του ευχάριστου και δυσάρεστου, ενώ ο άνθρωπος στο δεύτερο, ανώτερο 
πνευματικό-ηθικό  επίπεδο, αφού συλλαμβάνει τις ηθικές αρχές και αξίες και έχει συνείδηση 
της υπαρξής του. Στις έννοιες αυτές συμπυκνώνονται όλα τα δημιουργήματα του πολιτισμού. 
Επομένως αφού όλα τα πολιτισμικά στοιχεία έγιναν με το λόγο, σ' αυτόν στηρίζεται η 
δημιουργία πόλεων.  

Όλες αυτές οι έννοιες και όσες είναι ομόλογες τους, αποτελούν τους συνδετικούς 
κρίκους με τους οποίους συνδέονται τα μέλη της πολιτικής κοινότητας μεταξύ τους.  
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Η σύλληψη και η έκφραση των «ηθικών» εννοιών είναι στην πραγματικότητα, που 
οδήγησε στη γένεση και τη λειτουργία των διαφόρων μορφών κοινωνικής συμβίωσης.  

Γίνεται, έτσι, φανερό ότι ο άνθρωπος οδηγήθηκε στον πολιτικό βίο χάρη στο δώρο που του 
έκανε η Φύση δηλαδή τον λόγο. Αν λάβουμε υπόψη ότι τίποτα η Φύση δεν κάνει άσκοπα, 
καταλαβαίνουμε ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι η πιο μεγάλη απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι 
«φύσει πολιτικόν ζῷον». 
 
Β2. Ο Επίκτητος στο συγκεκριμένο απόσπασμα αποδίδει στον άνθρωπο την ιδιότητα του 
πολίτη του κόσμου, και μάλιστα ο άνθρωπος θεωρείται ηγετικό μέρος του κόσμου.  
Ξεκινά με την παραίνεση (προτρεπτική προστακτική σε β΄ενικό πρόσωπο) με σκοπό να 
αναλογιστεί «ποιος είναι», δηλαδή να αποκτήσει επίγνωση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του. 
Στο ερώτημα τίς εἶ η απάντηση είναι ότι «είσαι άνθρωπος» με ιδιαίτερα γνωρίσματα που 
οφείλει ο καθένας να συνειδητοποιήσει (ενδοσκόπηση, αυτογνωσία), ώστε να έχει στη ζωή του 
ορθή κατεύθυνση και να φτάσει την ευτυχία. 

Η λογικότητα του ανθρώπου είναι η άλλη όψη της πολιτικής του φύσης. Ο λόγος με τη 
διττή σημασία (ομιλία-γλώσσα, ικανότητα λογικής σκέψης-διανοητική δραστηριότητα 
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου, όπως και η προαίρεση. Στη στωική 
φιλοσοφία η έννοια του λόγου έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί βασικό της όρο σε δύο 
βασικά επίπεδα (ανθρώπινος λόγος - κοσμικός Λόγος). Λειτουργεί ως ρυθμιστική αρχή που 
διέπει την πραγματικότητα και συνδέει με σχέσεις αναλογίας όλα τα όντα. Συνέχει κατά τρόπο 
λογικό (αιτιοκρατικό, νομοτελειακό) τον κόσμο διαμορφώνοντας την απαραβίαστη τάξη του 
κόσμου. Ο Λόγος, επίσης, ταυτίζεται με τον φυσικό ηθικό νόμο. Ως μέρος αυτής της Φύσης ο 
έλλογος άνθρωπος μοιράζεται τον Λόγο, διαθέτοντας μόνο αυτός από όλα τα έμβια όντα την 
έλλογη ικανότητα· και οφείλει να ζει «ακολουθώντας τον λόγο και τη φύση». Έτσι, το να ζει 
κανείς με τον λόγον ταυτίζεται με το να ζει κανείς εναρμονιζόμενος με τη φύση. 

Ασφαλώς δεν υπήρχε κάποιο παγκόσμιο κράτος, ώστε η έννοια του πολίτη να έχει 
κυριολεκτική σημασία· και ο κόσμος εδώ εννοείται με την πρωταρχική στωική σημασία, 
δηλαδή ως ένα ενιαίο σύνολο που διέπεται από τον φυσικό νόμο και τη λογικότητα. 

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται ως πολίτης του κόσμου είναι 
αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ποια είναι η αποστολή του με αυτή την ιδιότητα. Η απάντηση 
του Επίκτητου είναι η ακόλουθη:  Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι 
ὡς ἀπόλυτον, ἀλλ’ ὥσπερ ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺς λογισμὸν εἶχον καὶ παρηκολούθουν τῇ 
φυσικῇ κατασκευῇ, οὐδέποτ’ ἂν ἄλλως ὥρμησαν ἢ ὠρέχθησαν ἢ ἐπανενεγκόντες ἐπὶ τὸ 
ὅλον. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος οφείλει να μην προτάσσει το προσωπικό του συμφέρον 
(Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον) και να μην αποφασίζει σαν να ήταν αποκομμένος από την 
ολότητα. Ο άνθρωπος εντάσσεται σε μια παγκόσμια κοινότητα, αποτελώντας οργανικό 
τμήμα της. Έτσι, η ευδαιμονία του ανθρώπου θα εξασφαλιστεί, εφόσον αντιληφθεί το κοσμικό 
σχέδιο του Λόγου για καθετί και για τον ίδιο, και έτσι καταφέρει και ο ίδιος να ενταχθεί στον 
κόσμο (κοσμόπολη) και να ρυθμίσει ανάλογα τη συμπεριφορά του.  

Χαρακτηριστική είναι η αντίθεση «ὑπηρετικῶν –προηγουμένων» με 
την οποία αναδεικνύει τη θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Επιπλέον, ο φιλόσοφος, για 
να στηρίξει λογικά την προτροπή που διατύπωσε αμέσως παραπάνω, χρησιμοποιεί μια 
παρομοίωση (ὥσπερ ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺς λογισμὸν εἶχον καὶ παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ 
κατασκευῇ,…). Καταλήγοντας, ο Επίκτητος τονίζει ότι τα μέλη ενός οργανικού συνόλου, 
όπως το χέρι ή το πόδι, συντονίζονται με το σύνολο, επιτελούν τις λειτουργίες τους 
ακολουθώντας τη λογική του συνόλου στο οποίο ανήκουν ως μέλη. Κατ’ ανάλογο τρόπο και ο 
άνθρωπος, αποκτώντας συνείδηση της θέσης του μέσα στον κόσμο, οφείλει να ενεργεί 
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συντονίζοντας τις ορέξεις-επιθυμίες του και τις προτεραιότητές του με τον κοσμικό λόγο και 
ανάγοντας οτιδήποτε επιλέγει και πράττει στο σύνολο.  
Επομένως, στην περίπτωση του ανθρώπου το λογικό και ηγεμονικό μέρος της ψυχής καλείται 
να αντιπαλέψει τις ανθρώπινες επιθυμίες και να τιθασεύσει τις άλογες επιθυμίες, που έρχονται 
σε αντίθεση με την κοσμική τάξη, όπως την καθόρισε ο παγκόσμιος λόγος. 
 
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»: Το κείμενό που παρέδωσε είναι εντελώς αδούλευτο γεμάτο προχειρότητες και 
λάθη 
«προηγουμένων»: Ξαφνικά εγκατέλειψε την προηγούμενη θέση του και αναθεώρησε τη στάση 
του. 
 
Β5. 

Στο κείμενο ο Ευάγγελος Παπανούτσος αναφέρεται στην έννοια της προαίρεσης 
θεωρώντας ότι συνυπάρχει με τη βούληση. Η προαίρεση ούτε χρειάζεται ούτε γίνεται σε όλες 
τις περιστάσεις της ζωής, καθώς οι καθημερινές ενέργειες είναι μηχανικές όπως μας έμαθε ο 
κοινωνικός εθισμός. Μόνο στον άνθρωπο υπάρχει β ο ύ λ η σ η με το αυθεντικό και πλήρες 
νόημα του όρου, γιατί μόνο ο άνθρωπος έχει προαίρεση. Σημειώνει ότι ο άνθρωπος 
αντιδιαστέλλεται προς τα ζώα καθώς διαθέτει την βούληση ως απότοκο της προαίρεσης ̇ τα 
δεύτερα δρουν ενστικτωδώς βάσει των παρορμήσεων και των ορέξεών τους, Στο ζώο υπάρχει 
ό ρ ε ξ η, όχι βούληση, γιατί στο ζώο δεν έχομε ηθική προαίρεση. Η σύνδεση της ηθικής 
αρετής με την προαίρεση όπως έχει τονίσει και ο Αριστοτέλης διασφαλίζει πως  η ηθική αρετή 
είναι επιλογή του ατόμου και δεν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού. 

Κατά τον Επίκτητο το πλέον ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης οντότητας είναι η 
προαίρεσις την οποία θεωρεί ως το κυριότερον. Εκτός από τη γενική σημασία της 
προτίμησης, στον Επίκτητο σημαίνει την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη στοχαστική 
επιλογή ενεργειών που συγκροτεί τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι κυρίως μία 
κρίση, η έλλογη ικανότητα να επιλέγουμε και να αποβλέπουμε στα αποτελέσματα των 
πράξεών μας. Προϋπόθεση για την προαίρεσιν είναι η διαίρεσις των πραγμάτων σε αυτά που 
εξαρτώνται από εμάς (τὰ ἐφ’ ἡμῖν) και σε αυτά που βρίσκονται πέρα από τις δυνάμεις μας (τὰ 
ἀπροαίρετα, τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν) και είναι ἀδιάφορα για εμάς και την επίτευξη της ευδαιμονίας.  

Όποιος επιδιώκει την αρετή οφείλει, πριν από όλα, να απελευθερωθεί από τα πάθη(: 
παρορμήσεις της ψυχής) για να μπορεί να κατανοήσει το τι συμβαίνει πραγματικά, να 
αδιαφορήσει δηλαδή για καταστάσεις όπως είναι η ζωή και ο θάνατος, η υγεία και ασθένεια, ο 
πλούτος και η φτώχεια, οι οποίες δεν έχουν από ηθική σκοπιά καμία αξία, ούτε θετική ούτε 
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αρνητική. Ό,τι δεν απαγορεύεται και ό,τι δεν υπαγορεύεται από ηθικούς λόγους, 
παραμένει ἀδιάφορον κατά την άποψη της στωικής ηθικής.. Επομένως, η έννοια της 
προαιρέσεως αναφέρεται τόσο στη βούληση όσο και στη διάνοια, συνδέεται με την έννοια 
της επιλογής (άρα και του λόγου), η οποία ενυπάρχει στον άνθρωπο ως έλλογο ον.  

Στο χωρίο «ἀλλὰ ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ’ ἀδούλευτον καὶ 
ἀνυπότακτον» παρατηρεί κανείς ότι με τα επίθετα ὑποτεταγμένα, ἀδούλευτον και ἀνυπότακτον 
-με ισχυρή αντίθεση ανάμεσά τους-, ο φιλόσοφος συνδέει εμφαντικά την προαίρεση με την 
ελευθερία. Η προαίρεση έχει απόλυτη εξουσία μέσα στον άνθρωπο, έχει ηγετικό και 
καθοδηγητικό ρόλο στον ανθρώπινο βίο, δεν γίνεται δούλη κανενός, 
παραμένει ανυπότακτη όταν όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτήν και συνδέεται με την 
ελευθερία (βλ. ἀ-δούλευτον, ἀ(ν)-υπότακτον). Η προαίρεση δίνει ηθικό περιεχόμενο στις 
πράξεις μας, δεν ετεροκαθοριζόμαστε, και είμαι ενεργητικοί ηθικοί παράγοντες. 

Από μια άλλη οπτική γωνία ο φιλόσοφος τονίζει το αδούλωτο του πνεύματος του 
ανθρώπου, έχοντας ο ίδιος την εμπερία της δουλείας. ́Ετσι οδηγείται στην εσωτερική υπέρβαση 
της δουλείας και δίνει στην ανθρώπινη ελευθερία υπαρξιακό νόημα. Είναι διακριτό το κάλεσμα 
για αυτογνωσία και υπαρξιακή μεταμόρφωση στο πλαίσιο του κοσμοπολιτισμού των 
ελληνιστικών χρόνων. Η φιλοσοφία λοιπόν, ακόμη παρούσα έστω και με διαφορετική μορφή 
επεχείρησε να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες και στην ανασφάλεια του ατόμου με 
πρόσταγμα πως το «ὁμολογουμένως τῷ λόγῷ ζῆν» ισοδυναμεί με το «ὁμολογουμένως τῇ φύσει 
ζῆν»  

Καταληκτικά, εντοπίζονται ως κοινά σημεία η λογικότητα, η αξία της βούλησης, η 
«εὐβουλία», και η προαίρεση ως ελευθερία επιλογής στον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία 
αποτελούν τις ύψιστες αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που διαμόρφωσαν την σκέψη 
και των μεταγενέστερων διανοητών και λειτούργησαν ως το έρεισμα του δυτικού πολιτισμού. 
 
Γ1. 
Γιατί, αφού συνάψουμε δάνειο, μπορούμε να προσελκύσουμε με μεγαλύτερο μισθό τους 
μισθοφόρους ναύτες τους. Γιατί η δύναμη των Αθηναίων μπορεί περισσότερο να αγοραστεί 
παρά να βασίζεται στα δικά της μέσα ∙ η δική μας (δύναμη) όμως, λιγότερο θα πάθαινε αυτό 
καθώς στηρίζεται περισσότερο στα σώματα παρά στα χρήματα. 
 
Γ2.  

Οι Κορίνθιοι, οι πιο σκληροί υποστηρικτές του πολέμου εναντίον της Αθήνας, εξηγούν 
στο συγκεκριμένο απόσπασμα τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη τους, οι 
Πελοποννήσιοι θα νικήσουν τους Αθηναίους. Αρχικά, επικαλούνται την υπεροχή τους ως προς 
το πλήθος («πρῶτον μὲν πλήθει προύχοντας») καθώς και την πολεμική τους εμπειρία 
(«ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ»). Επίσης η πειθαρχία και η ενότητά τους, αφού εκτελούν όλοι χωρίς 
εξαίρεση τις διαταγές («ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας») θα τους 
εξασφαλίσει τη νίκη. Οι δύο αιτιολογικές μετοχές («προύχοντας- ἰόντας»), σε συνδυασμό 
με τα χρονικά επιρρήματα «πρῶτον μὲν- ἔπειτα», ιεραρχούν χαρακτηριστικά τους δύο 
βασικότερους λόγους για τους οποίους οι Κορίνθιοι είναι βέβαιοι για τη νίκη.  

Ακόμα όμως και η ναυτική υπεροχή της Αθήνας δεν τους τρομάζει, αφού ισχυρίζονται 
ότι είναι δυνατόν σε αυτούς να εξοπλίσουν ναυτικό από την προσωπική τους περιουσία και 
από τα χρήματα που βρίσκονται στους Δελφούς και την Ολυμπία («ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν, 
ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ 
χρημάτων») και, αφού συνάψουν δάνειο («δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι»), θα 
τους είναι δυνατό να προσελκύσουν κρυφά με μεγαλύτερο μισθό τους μισθοφόρους ναύτες των 
Αθηναίων («ὑπολαβεῖν οἷοί τ’ ἐσμὲν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας.»). Άλλωστε, 
η δύναμη των Αθηναίων, κατά την άποψη πάντα των Κορινθίων, δεν στηρίζεται στην ευψυχία 
τους και στο πατριωτικό τους φρόνημα, αλλά στους μισθοφόρους και τα χρήματα, σε αντίθεση 
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με εκείνη των Κορινθίων («ὠνητὴ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία· ἡ δὲ ἡμετέρα 
ἧσσον ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασιν.»).  
 
Γ3.α.  
«Ἐγώ δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω  
 
Γ3.β.  
ἀμυνώμεθα  : ἄμυναι 
καταθησόμεθα : κατάθου 
ἐπικρατῆσαι : ἐπικράτησον 
προύχοντας : πρόσχες 
πολλὰ   : πλείονα/πλέονα 
 
Γ4.α.  
ἔχοντες : αιτιολογική μετοχή συνημέννη ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας 
ἐπικρατῆσαι : τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση εἰκός ἐστί 
πλήθει : δοτική της αναφοράς στο προύχοντας  
μισθῷ : δοτική του μέσου στο ὑπολαβεῖν 
ναυβάτας : αντικείμενο στο ὑπολαβεῖν/ κατηγορούμενο στο αντικείμενο ξένους μέσω του 

ὑπολαβεῖν 
ἢ οἰκεία : β΄όρος σύγκρισης εξαιτίας του μᾶλλον (συντακτικά λειτουργεί όπως και ο α΄ 

όρος σύγκρισης, ως Κατηγορούμενο στο Υποκείμενο του ρήματος η δύναμις 
  
β. Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον  τούτους δὲ τότε καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρειν»:  
 
 
 

Επιμέλεια απαντήσεων: 
Σκυριανού Μαίρη 

Μπέκου Νατάσα 
Φιλόλογοι 
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