
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 2022 

Α1.α.  

1. ΣΩΣΤΟ («ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν.») 

2. ΛΑΘΟΣ («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.») 

3. ΛΑΘΟΣ («Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον») 

 

Α1.β.  

α-2 

β-1 

γ-2 

δ-1 

 

Β1. Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο είδη κοινωνίας: την κοινωνία των ζώων και την πολιτική 

κοινωνία των ανθρώπων. Βέβαια, ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την ιδιότητα του 

«πολιτικού» και σε κάποια αγελαία ζώα, με την έννοια ότι αναλαμβάνουν και 

διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή δραστηριότητα, χωρίς όμως να διαθέτουν έναρθρο 

λόγο και λογική σκέψη, όπως ο άνθρωπος. Έτσι, στο έργο του «Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι» (488 

a 7) αναφέρει ως «πολιτικά» ζώα, εκτός από τον άνθρωπο, τη μέλισσα, τη σφήκα, το 

μυρμήγκι και τον γερανό. Να σημειωθεί βέβαια πως,  στην περίπτωση αυτών των ζώων, 

το επίθετο «πολιτικός» χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια απλούστερη διαδικασία 

συμμετοχής σε κοινές δραστηριότητες, ενώ όταν αναφέρεται στον άνθρωπο, το 

σημασιολογικό περιεχόμενο του επιθέτου «πολιτικός» διευρύνεται και δηλώνει πιο 

πολύπλοκες κοινωνικές διαδικασίες. Αυτό εκφράζεται κι από το ποσοτικό επίρρημα 

συγκριτικού βαθμού «μᾶλλον», στην πρώτη πρόταση της ενότητας, όπου γίνεται η 

σύγκριση του ανθρώπου και των αγελαίων ζώων.  

Θεμελιώδες αξίωμα της αριστοτελικής φιλοσοφίας είναι ότι η φύση διέπεται από 

σκοπιμότητα («οὐθέν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ») και κατά συνέπεια κάθε 

φυσική ύπαρξη αποβλέπει στην εκπλήρωση κάποιου σκοπού (τελεολογική αντίληψη). 

«Η φύση δεν κάνει τίποτε χωρίς σκοπό· όλες οι φυσικές διεργασίες κάπου αποβλέπουν. 

Πρόκειται για φράση που επαναλαμβάνει ο Αριστοτέλης σε πολλές πραγματείες του. 

Υποστηρίζει ότι στη φύση τίποτε δε γίνεται μάταια, τα πάντα εξυπηρετούν ορισμένη 

σκοπιμότητα, από την οποία και νοηματοδοτούνται:... εἰ μηθέν μάτην ποιεῖ ἡ φύσις. 

Ἕνεκά του γάρ πάντα ὑπάρχει τά φύσει, ἤ συμπτώματα ἔσται τῶν ἕνεκά του [μετάφρ. 

“αν είναι αλήθεια ότι η φύση τίποτε δεν κάνει στην τύχη. Όλα, αλήθεια, τα φυσικά όντα 

υπάρχουν για κάποιο σκοπό, ή είναι τυχαία παραστρατήματα εκείνων που υπάρχουν για 

κάποιο σκοπό”] (Περί ψυχῆς 434а31-32)» (Φάκελος Υλικού, σελ. 161).  



Η φύση, η οποία δεν κάνει τίποτα δίχως λόγο και αιτία,  έχει εφοδιάσει καθεμία τις 

κοινωνίες, με τα εργαλεία εκείνα που της είναι απαραίτητα για να φτάσει στον τελικό 

της στόχο και προορισμό. Η φύση εφοδίασε τον άνθρωπο με τον λόγο, με τη μορφή τόσο 

του έναρθρου λόγου όσο και της λογικής σκέψης, επειδή τον προόριζε να ζήσει μέσα 

σε πολιτική κοινωνία. «Η λέξη λόγος έχει διπλή σημασία: Χρησιμοποιείται συχνά για 

να δηλωθούν αξεχώριστες μεταξύ τους η λογική (ως ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου 

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

ως συγκεκριμένη έκφραση). Στο συγκεκριμένο χωρίο ο λόγος αντιδιαστέλλεται προς την 

φωνήν, και, συνεπώς, έχει ενισχυμένη τη σημασία της γλώσσας (χωρίς να χάνεται 

βέβαια η σημασία της ανθρώπινης λογικής)» (Φάκελος Υλικού, σελ. 161).   

Πρόκειται για μια σύνθετη και ανώτερη ικανότητα που ξεπερνά τα όρια του αισθητού 

κόσμου, και αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα ζώα. Τον βοηθά 

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. Χάρη σ’ αυτές ο άνθρωπος δεν καταφέρνει 

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

κοινωνίες (οικογένεια και πόλη) και να δημιουργήσει πολιτισμό (να αναπτύξει τα 

γράμματα, τις τέχνες, να θεσπίσει νόμους κ.λπ). Οι έννοιες αυτές, αποτελούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί ο άνθρωπος να συμβιώνει αρμονικά με 

άλλους ανθρώπους και να διατηρεί την ισορροπία στις μεταξύ τους σχέσεις.  

Άρα, κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος εντάσσεται στο σύνολο των αγελαίων ζώων 

(έννοια γένους) και η πιο ουσιαστική διαφορά του από τα υπόλοιπα αγελαία ζώα είναι 

ότι έχει λογική και ικανότητα ομιλίας (ειδοποιός διαφορά). Θα πρέπει να γνωρίζουμε 

ότι «οι αριστοτελικοί ορισμοί αποτελούνται: α) από μία ή περισσότερες επάλληλες 

έννοιες γένους, εντάσσοντας έτσι την οριζόμενη έννοια σε μία ή περισσότερες ευρύτερες 

κατηγορίες, και β) από την ειδοποιό διαφορά, η οποία διακρίνει την οριζόμενη έννοια 

από άλλες ομοειδείς (αυτές που ανήκουν στο ίδιο γένος). Επομένως, ο άνθρωπος είναι 

ζῷον (έννοια γένους) και έχει ως αποκλειστικά δικό του γνώρισμα (ἴδιον, ειδοποιό 

διαφορά) τον λόγον, δηλαδή τη λογική και γλώσσα» (βλ. Φάκελος Υλικού, σελ. 161). 

Β2. Ο Επίκτητος, απευθυνόμενος στον εαυτό του αλλά και στον αναγνώστη, παραθέτει 

προτροπές-συμβουλές που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει αυτογνωσία και να 

κατακτήσει την ευτυχία. Πρώτη λέξη του κειμένου είναι η προτρεπτική προστακτική 

σκέψαι σε β' πρόσωπο ενικού αριθμού («Σκέψαι τίς εἶ.»). Η επιλογή της έγκλισης και 

του ρηματικού προσώπου αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του κειμένου που εξετάζουμε 



και διαμορφώνει το ύφος του. Ο Επίκτητος δε στοχάζεται αφηρημένα και απρόσωπα, 

αλλά απευθύνει τις σκέψεις και τις προτροπές του άμεσα σε ένα πρόσωπο, το οποίο 

καλεί/ παρακινεί να εξετάσει, να σκεφθεί ποιος είναι (τίς εἶ). Αρχικά, οφείλει να 

συνειδητοποιήσει ότι είναι άνθρωπος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διαθέτει 

προαίρεσιν, δηλαδή ελεύθερη βούληση, δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα κατόπιν 

σκέψης («Τό πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδέν ἔχων κυριώτερον 

προαιρέσεως»).   

Έπειτα, πρέπει να αναλογιστεί ότι διαφέρει από τα ζώα, επειδή είναι προικισμένος με 

τον λόγον, δηλαδή την ομιλία και τη λογική σκέψη και ανάλυση, ικανότητες που τον 

οδηγούν στη γνώση και στην κατανόηση των κανονικοτήτων/νόμων που διέπουν τον 

κόσμο. Ο λόγος είναι, κατά τον Επίκτητο, όπως άλλωστε και για όλη τη στωική 

φιλοσοφία, το διακριτικό γνώρισμα, η ειδοποιός διαφορά, του ανθρώπινου είδους τα 

άλλα έμβια από όντα. Αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου, όπως και η 

προαίρεση. «Στο κείμενο αυτό ο λόγος σημαίνει τη βασική ιδιότητα που διακρίνει τον 

άνθρωπο από τα άλλα όντα, την ομιλία και την ικανότητα λογικής σκέψης» (Φάκελος 

Υλικού, σελ. 186). «Η έννοια του λόγου είναι πολυσήμαντη: ομιλία, προφορική 

έκφραση, διήγηση, λογική ιδιότητα, σκέψη, ορισμός, επιχείρημα, αναλογία» (Φάκελος 

Υλικού, σελ. 187). «Οι στωικοί εκκινούν από τη θεωρία του προσωκρατικού Ηράκλειτου 

για τον Λόγο ως ρυθμιστική αρχή που διέπει την πραγματικότητα και συνδέει με σχέσεις 

αναλογίας όλα τα όντα. Ο λόγος εδώ είναι θεϊκός, μια αιώνια ενεργητική δύναμη του 

σύμπαντος, υλική και παραγωγική, όπως ένα σπέρμα· είναι ταυτόσημη με το πυρ και τη 

φύση. Ως μέρος αυτής της φύσης ο άνθρωπος μοιράζεται τον λόγο· και οφείλει να ζει 

“ακολουθώντας τον λόγο και τη φύση”» (Φάκελος Υλικού, σελ. 187).  Έτσι, μπορεί και 

οφείλει να κατανοήσει ότι είναι πολίτης του κόσμου, ότι είναι μέρος μιας παγκόσμιας 

κατασκευής, την οποία διέπουν κοινοί νόμοι, και μάλιστα ηγετικό μέρος της, δεδομένου 

ότι έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τη θεϊκή διακυβέρνηση του σύμπαντος.  

Το τρίτο μετά την προαίρεσιν και τον λόγον χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου 

είναι η ιδιότητά του να είναι πολίτης του κόσμου. Ο Επίκτητος δεν εννοεί βέβαια ότι ο 

άνθρωπος της εποχής του είναι μέλος ενός παγκόσμιου κράτους. «Ασφαλώς 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» (Φάκελος Υλικού, σελ. 186). Ο Επίκτητος, 

ακολουθώντας την παράδοση του στωικισμού, θεωρεί ότι ο άνθρωπος ακολουθεί τον 

παγκόσμιο νόμο της φύσης, ο οποίος είναι ταυτόσημος με τον λόγον και με τον θεό.  

Για τους στωικούς, «το σύμπαν το ίδιο είναι μία “πόλη”, η κατοικία θεών και ανθρώπων, 



με κοινό συνδετικό στοιχείο τη λογικότητα που διέπει το σύνολο και τα μέρη του. Η 

“κοσμική πόλη” έχει ως νόμο της τον φυσικό ηθικό νόμο, τον “ορθό λόγο”» (δηλαδή τη 

λογικότητα που ενυπάρχει στον κόσμο) (βλ. Φάκελο Υλικού, σελ. 186). Η αναφορά στον 

άνθρωπο ως πολίτη του κόσμου συνιστά μια αποδέσμευση από τα πλαίσια που όριζε η 

πόλη-κράτος. Αυτή η διεύρυνση των πλαισίων αναφοράς του ανθρώπου 

διαμορφώνει σταδιακά ένα ιδεώδες, το οποίο ονομάζεται κοσμοπολιτισμός.  

Στη συνέχεια, ο Επίκτητος προσδιορίζει το καθήκον και την αποστολή του πολίτη («Τίς 

οὖν ἐπαγγελία πολίτου;»). Το νέο ερώτημα αποτελεί λογική συνέχεια της 

προηγούμενης παραδοχής, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι και πρέπει να 

αυτοπροσδιορίζεται ως πολίτης του κόσμου. Ποιο είναι το χρέος, η αποστολή ενός 

τέτοιου πολίτη; Ο Επίκτητος, επιχειρώντας να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, 

διατυπώνει την άποψη ότι ο άνθρωπος οφείλει να μην προτάσσει το προσωπικό του 

συμφέρον και να μην αποφασίζει για τίποτε, σαν να ήταν αποκομμένος από την 

ολότητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσει πως δεν είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος, αλλά 

αντίθετα εντάσσεται, υπάγεται σε ένα σύνολο, σε μια παγκόσμια κοινότητα, 

αποτελώντας οργανικό τμήμα της («Μηδέν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περί μηδενός 

βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον»).  

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 και να ρυθμίσει κατάλληλα τη συμπεριφορά του. Αυτός πρέπει να έχει 

συνείδηση της θέσης του μέσα στον κόσμο, να συνειδητοποιεί ότι υπόκειται στον θεϊκό 

κοσμικό λόγο και να προσαρμόζει σε αυτόν τις επιθυμίες και τις πράξεις του. Ο 

φιλόσοφος, για να στηρίξει λογικά την άποψη-προτροπή που διατύπωσε αμέσως 

παραπάνω, χρησιμοποιεί μια παρομοίωση με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο αποτελεί 

και αυτό ένα σύνολο (ὅλον) αποτελούμενο από μέρη (= τα μέλη και τα όργανα του 

σώματος), τα μέρη αυτά, αν και επιτελούν πολλές διαφορετικές μεταξύ τους λειτουργίες, 

αλληλεξαρτώνται και συνεργάζονται. Παρόμοια και ο άνθρωπος, αποκτώντας 

συνείδηση της θέσης του μέσα στον κόσμο, οφείλει να ενεργεί συντονίζοντας τις ορέξεις-

επιθυμίες του και τις προτεραιότητές του με τον κοσμικό λόγο και ανάγοντας οτιδήποτε 

επιλέγει και πράττει στο σύνολο («ἀλλ’ ὥσπερ ἄν, εἰ ἡ χείρ ἤ ὁ πούς λογισμόν εἶχον 

καί παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, οὐδέποτ’ ἄν ἄλλως ὥρμησαν ἤ 

ὠρέχθησαν ἤ ἐπανενεγκόντες ἐπί τό ὅλον.») 

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 σενάριο είναι ακόμα αδούλευτο, θα χρειαστεί αρκετή επεξεργασία 

μέχρι το τελικό στάδιο. 

«προηγουμένων»: Να φύγει ο προηγούμενος και να περάσει ο επόμενος, παρακαλώ! 

 

Β5. 

 

Το θέμα της προαίρεσης, την ανθρώπινης βούλησης και ελευθερίας επιλογής έχει 

απασχολήσει διαχρονικά πολλούς στοχαστές. Κοινά σημεία αυτής της προβληματικής 

διακρίνονται και στο δοκίμιο  του Παπανούτσου και στην φιλοσοφική θεωρία του 

Επίκτητου στο έργο του «Διατριβαί». 

 

Ο Επίκτητος, πιστεύει πως ένα από τα πιο ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης 

είναι η προαίρεσις  την οποία θεωρεί ως το «κυριώτερον» στοιχείο του  ανθρώπου, 

καθώς είναι σύμφυτη με την ελευθερία του. Η προαίρεσις είναι σημαντικός όρος της 

αρχαίας ηθικής φιλοσοφίας, κεντρικός στον Αριστοτέλη και σε Στωικούς όπως ο 

Επίκτητος. 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 της. Προϋπόθεση για 

την προαίρεσιν είναι η διαίρεσις των πραγμάτων σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς (τά 

ἐφ’ ἡμῖν) και σε αυτά που βρίσκονται πέρα από της δυνάμεις μας (τά ἀπροαίρετα, τά οὐκ 

ἐφ’ ἡμῖν) και είναι ἀδιάφορα για εμάς και την επίτευξη της ευδαιμονίας.  

Επομένως η έννοια της προαιρέσεως καλύπτει τόσο την ηθική θέληση, τη βούληση, 

όσο και τη διάνοια, τον νου, τη λογική δύναμη. Ενώ τα ζώα ενεργούν σύμφωνα με τη 

φύση τους, ο άνθρωπος πριν κάνει κάτι σκέφτεται και αποφασίζει τι θα κάνει και 

συνειδητά επιλέγει και απορρίπτει. Η προαίρεση είναι η βούληση που συνδέεται με την 

έννοια της επιλογής και υπάρχει σε κάθε έλλογο ον. 

Η προαίρεση είναι το μόνο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης που δεν υποτάσσεται 

σε κάποιο άλλο «αὐτὴν δ’ ἀδούλευτον καὶ ἀνυπότακτον».  Όλα τα άλλα στοιχεία της 

είναι υποταγμένα σ’  αυτήν «ἀλλὰ ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα».  Επομένως της 

αναγνωρίζει έναν ηγετικό, καθοδηγητικό ρόλο για τον ανθρώπινο βίο και τη συνδέει με 

την ελευθερία. Επίσης τα επίθετα «ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ’ ἀδούλευτον καὶ 

ἀνυπότακτον», τα οποία επιλέγει για την περιγραφή της καθώς και η αντίθεση «τὰ 

ἄλλα /αὐτὴν», την παρουσιάζουν ως κυρίαρχο στοιχείο του ανθρώπου. Ο Επίκτητος 

αναγνωρίζει πως η προαίρεση δίνει ηθικό περιεχόμενο στις πράξεις μας. 

Η θεωρία του Επίκτητου για την προαίρεση προέρχεται από την προηγούμενη φιλοσοφία 

και είναι συγγενής με την θέση του Αριστοτέλη, ο οποίος τη θεωρεί κύριο στοιχείο της 

αρετής και του ήθους. Τα βασικά στοιχεία της προαίρεσης του Επίκτητου, δηλαδή η 

ελευθερία και η συνειδητή επιλογή με βάση τη λογική έχουν  αριστοτελική προέλευση. 

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι ο Επίκτητος εισάγει το λόγο ως διακριτικό γνώρισμα 

του ανθρώπου με τον συμπερασματικό σύνδεσμο οὖν. Με την επιλογή αυτή η προαίρεση 

συνδέεται με το λόγο. Ο λόγος είναι στοιχείο της προαίρεσης. Η διάκριση του 

ανθρώπου από τα ζώα με κριτήριο το λόγο, προκύπτει από την συνείδηση ότι είναι 

άνθρωπος, δηλ ον προικισμένο με προαίρεση, δηλ. πλασμένο από τη φύση του να έχει 

την ικανότητα να επιλέγει και να αποφασίζει με βάση τη λογική. Ο άνθρωπος χάρη στη 



λογική σκέψη, καταξιώνεται ως ηθικό ον, γιατί μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό 

και να ενεργεί αυτόβουλα. 

 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η άποψη του Ευάγγελου Παπανούτσου για την προαίρεση 

στο παράλληλο κείμενο. Ειδικότερα, επισημαίνει τη σύνδεσή της προαίρεσης με τη 

βούληση, καθώς η βούληση αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της προαίρεσης 

στον άνθρωπο («Όπου προαίρεση, εκεί και βούληση»). Ο Παπανούτσος την αναγνωρίζει 

ως την ειδοποιό διαφορά, του ανθρώπινου είδους από τα άλλα όντα, όπως υπογραμμίζει 

μόνο στον άνθρωπο υπάρχει βούληση ακριβώς γιατί μόνο σ΄ αυτόν υπάρχει προαίρεση. 

Τα ζώα λειτουργούν με βάση τα ένστικτα (όρεξη) και όχι τη βούληση καθώς στερούνται 

την ηθική προαίρεση («Στο ζώο υπάρχει ό ρ ε ξ η, όχι βούληση, γιατί στο ζώο δεν έχομε 

ηθική προαίρεση») ,καθώς δεν εμφορούνται από το κριτήριο της ηθικότητας «ηθική 

προαίρεση». Αντίστοιχα, ο Επίκτητος ξεχωρίζει το ανθρώπινο είδος από τα ζώα με βάση 

τη λογική, η οποία αποτελεί την ειδοποιό διαφορά που παρέχει στον άνθρωπο τη 

δυνατότητα να αναπτύξει την ηθική προαίρεση.  Ωστόσο, ο Παπανούτσος αναγνωρίζει 

πως στην ανθρώπινη προσωπικότητα επίδραση ασκεί και ο κοινωνικός εθισμός, ο 

άνθρωπος δηλαδή ζώντας στα πλαίσια της οργανωμένης κοινωνίας υιοθετεί 

συμπεριφορές και συνήθειες ασυνείδητα χωρίς την εμπλοκή της προαίρεσης. Επομένως, 

θέτει έναν περιορισμό όσο αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία της προαίρεσης και αυτός 

δεν είναι άλλος παρά η συνήθεια που διαμορφώνεται στα πλαίσια του κοινωνικού μας 

βίου και συχνά παρεμποδίζει τη λειτουργία της προαίρεσης («Πρώτον ότι προαίρεση ούτε 

χρειάζεται ούτε γίνεται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής, αφού κάνομε άπειρα 

πράγματα από το πρωί έως το βράδυ χωρίς σκέψη και ζύγισμα, από συνήθεια, μηχανικά, 

όπως μας έμαθε ο κοινωνικός εθισμός.»).  

Επομένως, από τη συνεξέταση των δύο κειμένων διαπιστώνεται η κοινή αντίληψη για το 

λειτουργικό ρόλο και το περιεχόμενο της προαίρεσης, την λογικότητα και την αξία της 

βούλησης. Πρόκειται για τις ύψιστες αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που 

διαμόρφωσαν την σκέψη και των μεταγενέστερων διανοητών και επηρέασαν την 

διανόηση του δυτικού πολιτισμού. 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ 

 

Γ1. Γιατί αν πάρουμε δάνειο έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε με 

μεγαλύτερο μισθό τους ξένους πεζοναύτες τους. Γιατί η Αθήνα μπορεί να 

αγοράσει τη δύναμή της παρά να στηριχθεί στην προσωπική της ισχύ. Αντίθετα , 

η δική μας δύναμη , σε πολύ μικρότερο βαθμό θα μπορούσε να το πάθει αυτό 

καθώς υπερτερεί περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό παρά στα χρήματα.  

Γ2. Οι Κορίνθιοι , οι μεγαλύτεροι εχθροί της Αθήνας κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου εξαιτίας του οικονομικού ανταγωνισμού και της 

πολιτειακής διαφοράς τους, υποστήριξαν ένθερμα στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα ότι οι Πελοποννήσιοι θα νικήσουν τους Αθηναίους. Ειδικότερα , 

ισχυρίζονται ότι είναι λογικό να επικρατήσουν πρώτον γιατί υπερέχουν ως προς 

το πλήθος και την πολεμική εμπειρία , έπειτα επειδή ανεξαίρετα εκτελούν όλες 

τις διαταγές. Επίσης ισχυρίζονται ότι αν και οι Αθηναίοι υπερέχουν στο ναυτικό 

θα εξοπλίσουν καλύτερο το δικό τους και από την περιουσία που έχει ο καθένας 

τους και από τα χρήματα των Δελφών και της Ολυμπίας. Τέλος , παίρνοντας 

δάνειο θα μπορούν να προσελκύσουν με μεγαλύτερο μισθό τους μισθοφόρους 

ναύτες των Αθηναίων. Εξάλλου , η δύναμη των Αθηναίων μπορεί να αγοραστεί 

και να στηριχθεί στους μισθοφόρους σε αντίθεση με εκείνη των Κορινθίων. 

Γ3.α. Ἐγώ δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω. 

Γ3.β. 

ἀμυνώμεθα: ἄμυναι 

καταθησόμεθα: κατάθου 

ἐπικρατῆσαι: ἐπικράτησον 

προύχοντας: πρόσχες 

πολλά: πλείονα/πλείω 

Γ4.α.  

ἔχοντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο «ἡμεῖς» 

του ρήματος «ἐγείρομεν», ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα 

«έγείρομεν». 

ἐπικρατῆσαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση 

«εἰκός έστί», αναγκαστική ετεροπροσωπία. 

πλήθει: δοτική της αναφοράς στο «προύχοντας» (επιρρηματικός προσδιορισμός). 

μισθῷ: δοτική του μέσου στο «ὑπολαβεῖν» (επιρρηματικός προσδιορισμός). 

ναυβάτας: αντικείμενο στο «ὑπολαβεῖν». 



ἤ οἰκεία: β’ όρος σύγκρισης από το «μᾶλλον», με α’ όρο το ὠνητή. 

Γ4.β. Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον (σφεῖς) δὲ τότε καὶ ἀδικούμενοι τόν πόλεμον ἐγείρειν.  


