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ΓΝΩΣΤΟ 

 

Α1.α 

1.Σ              2.Λ               3.Λ 

 

Α1.β 

Φωνή, λυπηρόν -> ζώον 

Λόγος, δίκαιος -> άνθρωπος 

 

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. Οι φυσικές υπάρξεις κινούνται από μόνες 
τους προς κάποιον σκοπό (τελολογική αντίληψη). Προνομιακός χώρος της 
τελεολογίας είναι η βιολογία: Σχεδόν όλα τα παραδείγματα που φέρνει ο 
φιλόσοφος αντλούνται από την έμβια φύση· γίνεται αναφορά στα σχήματα των 
δοντιών, που είναι όπως είναι για να εξυπηρετούν την πρόσληψη και την 
επεξεργασία των τροφών, στις στοχευμένες ενέργειες μυρμηγκιών και μελισσών για 
την επιβίωση της κοινότητάς τους, στην ύπαρξη και λειτουργία των φύλλων χάριν 
των καρπών. Βασίζεται, λοιπόν, ο Αριστοτέλης στη βιολογία και επεκτείνει το 
τελεολογικό ερμηνευτικό μοντέλο του και σε άλλα πεδία των φυσικών επιστημών 
(Φάκελος Υλικού, σ.162). Η Φύση δημιούργησε τα ζώα και τον άνθρωπο  



 

 

ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει 
ζῴοις: Η απλή φωνή των ζώων, ο άναρθρος ήχος είναι απλώς ένα μέσο 
επικοινωνίας που έχουν τα ζώα και με το οποίο εκφράζουν αναμεταξύ τους μόνο τη 
λύπη και την ευχαρίστηση.  

o λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων: 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. 83] Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα του λόγου με την 
οποία μπορεί να εκφράζει ηθικές έννοιες όπως φανερό–βλαβερό, δίκαιο–άδικο και 
άλλες παρόμοιες. Όλες αυτές οι έννοιες αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους με 
τους οποίους συνδέονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. 

 

Β2. 

Ἐπὶ τούτοις πολίτης εἶ τοῦ κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ, οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ 
τῶν προηγουμένων· παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς 
ἐπιλογιστικός: Μετά την προαίρεσιν και τον λόγον το επόμενο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του ανθρώπου είναι η ιδιότητά του να είναι πολίτης του κόσμου. Η θέση 
του ανθρώπου στον κόσμο είναι ιεραρχικά η ανώτατη (οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, 
ἀλλὰ τῶν προηγουμένων), αφού (γὰρ ...) αυτός μόνο χάρη στη λογική φύση του 
είναι ικανός να κατανοεί τη θεϊκή διακυβέρνηση του κόσμου, και να αξιολογεί τις 
συνέπειές της. Ο Επίκτητος στο συγκεκριμένο απόσπασμα αποδίδει στον άνθρωπο 
την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου, και μάλιστα ο άνθρωπος θεωρείται ηγετικό 
μέρος του κόσμου. 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 (Φάκελος Υλικού σ. 186). Βέβαια, οι Ρωμαίοι Στωικοί 
(Σενέκας, Επίκτητος, Μάρκος Αυρήλιος) κατά την ύστερη περίοδο της Στοάς 
συνδέουν πλέον ξεκάθαρα το ιδανικό της κοσμόπολης με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
που κυριαρχεί σε όλη τη Μεσόγειο και τον τότε γνωστό κόσμο. Ακόμα κι αν ο 
Επίκτητος (όπως εδώ) φαίνεται να επιστρέφει στον κοσμοπολιτισμό των πρώτων 
Στωικών, που είναι κυρίως ηθικός και λιγότερο πολιτικός, εντούτοις δεν απορρίπτει 
τη δομή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Από τη μεριά του ο Μάρκος Αυρήλιος ως 
αυτοκράτορας θα συνδέσει εμφανώς τον στωικό κοσμοπολιτισμό με τη Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο κράτος που οραματίζονται οι Στωικοί, 
να είναι κατά τρόπο παράδοξο την ίδια στιγμή τόσο ουτοπία όσο και συντελεσμένη 
ιστορική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια ο κοσμοπολιτισμός που στους Έλληνες 
προήλθε από την πολιτική παρακμή τους ως ένα μακρινό ιδανικό, στους Ρωμαίους 
γίνεται περήφανη αυτοσυνείδηση της ιστορικής τους αποστολής τους 13 . Ο 



 

 

χαρακτηρισμός, βέβαια, πολίτης του κόσμου δεν είναι καινούριος ούτε επινόηση 
των Στωικών· άλλωστε και ο Διογένης ο Κυνικός είχε διακηρύξει πρώτος ότι ήταν 
πολίτης του κόσμου, με την αρνητική έννοια της απόρριψης των κανόνων των 
επιμέρους πόλεων-κρατών: ἄπολις, ἄοικος, πατρίδος ἐστερημένος, πτωχός, 
πλανήτης. «Για εκείνον (δηλ. τον Διογένη) μόνον, πᾶσα γῆ πατρίς, και όχι κάποιος 
ιδιαίτερο τόπος (...) Έτσι κατορθώνεται η ελευθερία» (βλ. 1ο Παράλληλο Κείμενο, 
Διατριβαί, Γ 24.64- 67). Η έννοια θα ξαναχρησιμοποιεί ιδιαίτερα από τα μέσα του 
19ου αι. σε ένα ολοένα περισσότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ήδη στην 
κλασική εποχή μεμονωμένες φωνές όπως αυτές του Ιππία και του Αντιφώντα (βλ. 
Παράλληλα Κείμενα Δ.Ε. 21ης) είχαν υποστηρίξει ότι οι εθνικές διακρίσεις είναι 
αφύσικες. Ανάλογη θέση έχει και ο στωικός Αρίστων ο Χίος, ενώ και ο Χρύσιππος 
έλεγε ότι οι πόλεις της οικουμένης είναι πόλεις μόνο κατ᾿ όνομα, αφού μειονεκτούν 
ηθικά. Στο δεύτερο Κείμενο Αναφοράς της ίδιας διδακτικής ενότητας ο Μάρκος 
Αυρήλιος (Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.4) με μία σειρά υποθετικών συλλογισμών καταλήγει στη 
διαπίστωση ότι συμμετέχουμε όλοι σε μία κοινή πολιτεία, και η οικουμένη είναι μία 
μεγάλη πόλη. 

Β’ ενικό πρόσωπο, απευθύνεται στον αναγνώστη και παρακινεί τη σκέψη του 

οὐχ ἓν … ἀλλὰ -> άρση θέση για να αναδείξει την ανωτερότητα του ανθρώπινου 
είδους. 

 

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 

Ο μαθητής απέτυχε στις εξετάσεις γιατί ήταν αδούλευτος στις ασκήσεις 
συντακτικού 

Ο προηγούμενος Πρόεδρος άφησε πίσω του σημαντικό έργο. 

 

Β5. 

Σύμφωνα με τον επίκτητο 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. Κατά τον Επίκτητο το πλέον ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης 
οντότητας είναι η προαίρεσις την οποία θεωρεί ως το κυριότερον.  Είναι ένας 
σημαντικός όρος της αρχαίας ηθικής φιλοσοφίας, κεντρικός στον Αριστοτέλη (βλ. 
Δ.Ε. 15η) 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 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 (Φάκελος Υλικού, σ. 186). 
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 αρνητική. Ό,τι δεν απαγορεύεται και ό,τι 
δεν υπαγορεύεται από ηθικούς λόγους, παραμένει ἀδιάφορον κατά την άποψη της 
στωικής ηθικής. Για παράδειγμα ένας συνηθισμένος άνθρωπος πιστεύει ότι 
σημασία έχει να είσαι υγιής· ο στωικός σοφός καταλαβαίνει ότι αξία έχει η 
προσπάθεια που καταβάλλεις, ώστε να είσαι υγιής12 . 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. 

Η άποψη που διατυπώνεται από τον Ευ. Παπανούτσο συμφωνεί με αυτή του 
Επίκτητου για την ανωτερότητα του ανθρώπου και τη βούληση που υπάρχει μόνο 
στον άνθρωπο  



 

 

ΑΓΝΩΣΤΟ 

 

Γ1. 

Γιατί, αφού συνάψουμε δάνειο, μπορούμε να προσελκύσουμε κρυφά με 
μεγαλύτερο μισθό τους μισθοφόρους ναύτες τους. Διότι η Αθηναική δύναμη 
περισσότερο μπορεί να αγορασθεί παρά είναι δική τους. Ενώ η δική μας δύναμη θα 
μπορούσε να πάθει λιγότερο κάτι τέτοιο, εφόσον στηρίζεται πιο πολύ στα σώματα 
των ανδρών και λιγότερο στα χρήματα 

 

Γ2. 

• Υπερέχουν ως προς το πλήθος και την πολεμική εμπειρία 
• Όλοι ανεξαιρέτως εκτελούν τις διαταγές 
• Το ναυτικό στο οποίο υπερέχουν οι Αθηναίοι, θα το εξοπλίσουν από την 

περιουσία του καθενός και από τα χρήματα που βρίσκονται στους Δελφούς 
και στην Ολυμπία 

 

Γ3.α 

 Ἐγώ δε νῦν και ἀδικούμενος τους πολέμους ἐγείρω 

 

Γ3. β 

ἄμυναι 

κατάθου 

ἐπικράτησον 

πρόσχες 

πλείονα και πλείω 

 

Γ4. Α 

Ἔχοντες: Επιρρηματική  αιτιολογική μετοχή  συνημμένη στο υποκείμενο του 
ρήματος λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα 
«ἐγείρομεν» 

ἐπικρατῆσαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση εἰκός 
(ἐστί) 

Πλήθει: Δοτική της αναφοράς 



 

 

Μισθῷ: Δοτική του μέσου ή του οργανού 

ναυβάτας: Αντικείμενο στο απαρέφατο «ὑπολαβεῖν» 

ἢ οικεία:  β’ όρος σύγκρισης από το επίρρημα συγκριτικού βαθμού «μᾶλλον» 

 

Γ4, β 

Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τούτους/σφᾶς  δε τότε και ἀδικουμένους τον πόλεμον ἐγείρειν 

(Ειδικό απαρέμφατο- ετεροπροσωπία) 

 


