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Β1.  

Ο Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη δχν εηδψλ θνηλσλίεο: ηελ θνηλσλία ησλ δψσλ θαη ηελ 

πνιηηηθή θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Καζεκία απφ απηέο είλαη εθνδηαζκέλε απφ ηε 

θχζε, ε νπνία δελ θάλεη ηίπνηα δίρσο ιφγν θαη αηηία (ηεινινγηθή αληίιεςε), κε ηα 

εξγαιεία εθείλα πνπ ηεο είλαη απαξαίηεηα γηα λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ηεο ζηφρν θαη 

πξννξηζκφ.  

«οὐθὲν μάηην ἡ θύζιρ ποιεῖ» Η θχζε δελ θάλεη ηίπνηε ρσξίο ζθνπφ· φιεο νη 

θπζηθέο δηεξγαζίεο θάπνπ απνβιέπνπλ. Πξφθεηηαη γηα θξάζε 1πνπ επαλαιακβάλεη 

ν Αξηζηνηέιεο ζε πνιιέο πξαγκαηείεο ηνπ. Υπνζηεξίδεη φηη ζηε θχζε ηίπνηε δελ 

γίλεηαη κάηαηα, ηα πάληα εμππεξεηνχλ νξηζκέλε ζθνπηκφηεηα, απφ ηελ νπνία θαη 

λνεκαηνδνηνχληαη: … εἰ κεζὲλ κάηελ πνηεῖ ἡ θύζηο. Ἕλεθά ηνπ γὰξ πάληα ὑπάξρεη 

ηὰ θύζεη, ἢ ζπκπηώκαηα ἔζηαη ηῶλ ἕλεθά ηνπ [: αλ είλαη αιήζεηα φηη ε θχζε ηίπνηε 

δελ θάλεη ζηελ ηχρε. Όια, αιήζεηα, ηα θπζηθά φληα ππάξρνπλ γηα θάπνην ζθνπφ, ή 

είλαη ηπραία παξαζηξαηήκαηα εθείλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα θάπνην ζθνπφ] (Πεξὶ 

ςπρῆο 434a3132). Σηελ αλάπηπμή ηεο ε ζεσξία απηή νλνκάζηεθε αξηζηνηειηθή 

ηεινινγία. Πξνλνκηαθφο ρψξνο ηεο ηεινινγίαο είλαη ε βηνινγία. Σρεδφλ φια ηα 

παξαδείγκαηα πνπ θέξλεη ν θηιφζνθνο αληινχληαη απφ ηελ έκβηα θχζε· γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ζρήκαηα ησλ δνληηψλ, πνπ είλαη φπσο είλαη γηα λα εμππεξεηνχλ ηελ 

πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία ησλ ηξνθψλ, ζηηο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο κπξκεγθηψλ 

θαη κειηζζψλ γηα ηελ επηβίσζε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, ζηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 



 
θχιισλ ράξηλ ησλ θαξπψλ. Βαζίδεηαη, ινηπφλ, ν Αξηζηνηέιεο ζηε βηνινγία θαη 

επεθηείλεη ην ηεινινγηθφ εξκελεπηηθφ κνληέιν ηνπ θαη ζε άιια πεδία ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ.(ζσόλιο από ηον Φάκελο Υλικού) 

Έηζη ινηπφλ ε θχζε εθνδίαζε ηα δψα κε ηελ θσλή , ηηο άλαξζξεο δειαδή  

θξαπγέο. Μ’ απηέο ηα δψα κπνξνχλ απιψο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα κεηαδίδνπλ ην έλα ζην άιιν ην ζπλαίζζεκα ηνπ επράξηζηνπ 

θαη ηνπ δπζάξεζηνπ, γηαηί κφλν απηφ ηνπο είλαη απαξαίηεην γηα λα επηβηψλνπλ θαη λα 

εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπο.( «ἡ κὲλ νὖλ θσλὴ ηνῦ ιππεξνῦ θαὶ 

ἡδένο ἐζηὶ ζεκεῖνλ, δηὸ θαὶ ηνῖο ἄιινηο ὑπάξρεη δῴνηο (κέρξη γὰξ ηνχηνπ ἡ θχζηο 

αὐηῶλ ἐιήιπζε, ηνῦ ἔρεηλ αἴζζεζηλ ιππεξνῦ θαὶ ἡδένο θαὶ ηαῦηα ζεκαίλεηλ 

ἀιιήινηο)») 

Απφ ηελ άιιε, ε θχζε εθνδίαζε ηνλ άλζξσπν κε ηνλ ιφγν, κε ηε κνξθή 

ηφζν ηνπ έλαξζξνπ ιφγνπ φζν θαη ηεο ινγηθήο ζθέςεο, επεηδή ηνλ πξνφξηδε λα 

δήζεη κέζα ζε πνιηηηθή θνηλσλία. («ιφγνλ δὲ κφλνλ ἄλζξσπνο ἔρεη ηῶλ δῴσλ·») 

«λόγορ» H ιέμε ιφγνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα δεισζνχλ αμερψξηζηεο 

κεηαμχ ηνπο ε ινγηθή (σο ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ θαη σο δηαλνεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα) θαη ε γιψζζα (σο ζχζηεκα ζεκείσλ θαη σο ζπγθεθξηκέλε 

έθθξαζε). Σην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ν ιφγνο αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηελ θσλήλ, θαη, 

ζπλεπψο, έρεη εληζρπκέλε ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο (ρσξίο λα ράλεηαη βέβαηα ε 

ζεκαζία ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο). (ζσόλιο από ηον Φάκελο Υλικού) 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε θαη αλψηεξε ηθαλφηεηα πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηνπ 

αηζζεηνχ θφζκνπ θαη απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα άιια 

δψα. Τνλ βνεζά φρη κφλν λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αιιά θαη λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη θαλεξέο ζχλζεηεο αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη αμίεο, φπσο 

είλαη ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην σθέιηκν θαη ην βιαβεξφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν θαη 

άιιεο παξφκνηεο, φπσο είλαη ην φκνξθν θαη ην άζρεκν, ην φζην θαη ην αλφζην. Φάξε 

ζ’ απηέο ν άλζξσπνο δελ θαηαθέξλεη κφλν λα επηβηψζεη, αιιά θαη λα επηηχρεη 

αλψηεξνπο ζηφρνπο, φπσο λα ζπγθξνηήζεη θνηλσλίεο (νηθνγέλεηα θαη πφιε) θαη λα 

δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκφ (λα αλαπηχμεη ηα γξάκκαηα, ηηο ηέρλεο, λα ζεζπίζεη λφκνπο 

θ.ιπ). («ὁ δὲ ιφγνο ἐπὶ ηῷ δεινῦλ ἐζηη ηὸ ζπκθέξνλ θαὶ ηὸ βιαβεξφλ, ὥζηε θαὶ ηὸ 

δίθαηνλ θαὶ ηὸ ἄδηθνλ· ηνῦην γὰξ πξὸο ηὰ ἄιια δῷα ηνῖο ἀλζξψπνηο ἴδηνλ, ηὸ κφλνλ 

ἀγαζνῦ θαὶ θαθνῦ θαὶ δηθαίνπ θαὶ ἀδίθνπ θαὶ ηῶλ ἄιισλ αἴζζεζηλ ἔρεηλ·») 



 
Βέβαηα, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ν Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «πνιηηηθνχ» θαη ζε θάπνηα αγειαία δψα, κε ηελ έλλνηα φηη 

αλαιακβάλνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ φια καδί κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο φκσο 

λα δηαζέηνπλ έλαξζξν ιφγν θαη ινγηθή ζθέςε, φπσο ν άλζξσπνο. Έηζη, ζην έξγν 

ηνπ «Πεξὶ ηὰ δῷα ἱζηνξίαη»  κλεκνλεχεη σο «πνιηηηθά» δψα, εθηφο απφ ηνλ 

άλζξσπν, ηε κέιηζζα, ηε ζθήθα, ην κπξκήγθη θαη ηνλ γεξαλφ. Σηελ πεξίπησζε 

απηψλ ησλ δψσλ, ην επίζεην «πνιηηηθφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα 

απινχζηεξε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηνλ άλζξσπν, ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ επηζέηνπ «πνιηηηθφο» 

δηεπξχλεηαη θαη δειψλεη πην πνιχπινθεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ εθθξάδεηαη θη 

απφ ην πνζνηηθφ επίξξεκα ζπγθξηηηθνχ βαζκνχ «πεξηζζφηεξν», ζηελ πξψηε 

πξφηαζε ηεο ελφηεηαο, φπνπ γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ αγειαίσλ 

δψσλ. 

Ο Αξηζηνηέιεο παξαζέηεη κεξηθά αληηζεηηθά δεχγε ελλνηψλ, απφ ηηο νπνίεο 

θάπνηεο αθνξνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δψσλ θαη άιιεο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ 

ηνλ άλζξσπν ράξε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ. Έηζη, ζηα δψα αλαθέξνληαη ηα 

αληηζεηηθά δεχγε «ιχπε ≠ επραξίζηεζε», «δπζάξεζην ≠ επράξηζην», ελψ ζηνλ 

άλζξσπν ηα δεχγε «σθέιηκν ≠ βιαβεξφ», «θαιφ ≠ θαθφ», «δίθαην ≠ άδηθν». 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ κηα θιηκάθσζε απφ έλα θαηψηεξν, βηνινγηθφ, επίπεδν πξνο 

έλα επίπεδν αλψηεξν, εζηθφ. Τα δψα, δειαδή, θαηαθέξλνπλ κε ηηο άλαξζξεο 

θξαπγέο λα επηβηψλνπλ, ελψ ν άλζξσπνο κε ηνλ έλαξζξν ιφγν θαη ηε ινγηθή ζθέςε 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξνηεί θνηλσλίεο θαη λα δεκηνπξγεί πνιηηηζκφ.( «ιππεξνῦ 

θαὶ ἡδένο, ηὸ ζπκθέξνλ θαὶ ηὸ βιαβεξόλ, ηὸ δίθαηνλ θαὶ ηὸ ἄδηθνλ, ἀγαζνῦ θαὶ 

θαθνῦ, δηθαίνπ θαὶ ἀδίθνπ») 

Ο Αξηζηνηέιεο αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ κέζσ ελφο 

παξαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ θαη απνδεηθλχεη φηη ν άλζξσπνο είλαη «θχζεη δῷνλ 

πνιηηηθφλ». Ο ζπιινγηζκφο απηφο έρεη σο εμήο:  

1η πποκείμενη: ε θχζε δελ θάλεη ηίπνηε δίρσο ιφγν θαη αηηία. 

2η πποκείμενη: ε θχζε έδσζε ζηνλ άλζξσπν σο εξγαιείν ηνλ ιφγν (εξγαιείν 

αλψηεξν απφ ηελ απιή θσλή πνπ έδσζε ζηα δψα), γηα λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη 

θαη λα θάλεη θαλεξφ ην σθέιηκν θαη ην βιαβεξφ, ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην δίθαην θαη ην 

άδηθν, βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξφηεζε πνιηηηθήο θνηλσλίαο. 



 
Σςμπέπαζμα: ζπλεπψο, αθνχ ε θχζε έδσζε, φρη ηπραία, ζηνλ άλζξσπν ηνλ ιφγν, 

δειαδή ην εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί λα δεη ζε πνιηηηθέο θνηλσλίεο, ζπλάγεηαη φηη 

ν άλζξσπνο είλαη εθ θχζεσο «δῷνλ πνιηηηθφλ». 

 

Β2. 

« Ἐπὶ ηούηοιρ πολίηηρ εἶ ηοῦ κόζμος καὶ μέπορ αὐηοῦ» O Δπίθηεηνο ζην ζεκείν 

απηφ παξαζέηεη κηα αθφκα πξνηξνπή - ζπκβνπιή πξνο ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη πξνο 

εκάο. Αθνχ πξνεγνπκέλσο καο παξφηξπλε λα αλαινγηζηνχκε φηη δηαζέηνπκε ιφγνλ 

θαη πξναίξεζηλ, ηψξα καο ζπκβνπιεχεη λα ζπκεζνχκε φηη ν άλζξσπνο δηαζέηεη έλα 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ. Ο άλζξσπνο ινηπφλ είλαη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Βέβαηα ν 

Δπίθηεηνο δελ ελλνεί αθξηβψο φηη ν άλζξσπνο ηεο επνρήο ηνπ είλαη κέινο ελφο 

παγθφζκηνπ θξάηνπο. 

 Αζθαιψο δελ ππήξρε θάπνην παγθφζκην θξάηνο, ψζηε ε έλλνηα ηνπ πνιίηε λα έρεη 

θπξηνιεθηηθή ζεκαζία· θαη ν θφζκνο ελλνείηαη κε ζησηθή ζεκαζία, σο έλα εληαίν 

ζχλνιν πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ θπζηθφ λφκν θαη ηε ινγηθφηεηα. Η έλλνηα ζα 

μαλαρξεζηκνπνηεί ηδηαίηεξα απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αη. ζε έλα νινέλα πεξηζζφηεξν 

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.(ζσόλιο από ηον Φάκελο Υλικού) 

 

« παπακολοςθηηικὸρ γὰπ εἶ ηῇ θείᾳ διοικήζει καὶ ηοῦ ἑξῆρ ἐπιλογιζηικόρ.» Η 

ζπγθεθξηκέλε εκηπεξίνδνο ιεηηνπξγεί σο αηηηνιφγεζε ζηελ πξνεγνχκελε άπνςε 

πεξί ηεο εγεκνληθήο ζέζεσο ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην θνζκηθφ ζχκπαλ. Έηζη ν 

ζχλδεζκνο γὰξ ιεηηνπξγεί αηηηνινγηθά κε ζηφρν ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνεγνχκελεο 

ζέζεσο. Ο  άλζξσπνο ινηπφλ, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί, δηαζέηεη ηνλ ιφγνλ  ν νπνίνο 

ηαπηίδεηαη απφ ηνπο ζησηθνχο κε ηνλ ζεφ. Μέζσ ηνπ ιφγνπ ν άλζξσπνο αλαπηχζζεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ηελ ζεία δηαθπβέξλεζε ηνπ θνζκηθνχ ζχκπαληνο, λα ηελ 

αμηνινγεί θαη θπζηθά λα εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Ο ιφγνο είλαη ζείνο θαη δηέπεη 

ην ζχκπαλ, θαζνξίδεη ηνπο θνζκηθνχο λφκνπο θαη επηβάιιεη ηελ ζπκπαληηθή 

αξκνλία. Δπνκέλσο ν θφζκνο καο δηαζέηεη θπβεξλήηε (ιφγνο) θαη  θαζνδεγείηαη απφ 

ηελ ζεία ηνπ πξφλνηα, ηελ εηκαξκέλε. 

« θείᾳ διοικήζει» Απηφ πνπ θηλεί ηνλ θφζκν είλαη ε πξφλνηα, ε εἱκαξκέλε – είλαη ε 

απαξαβίαζηε ηάμε ηνπ θφζκνπ, κηα ινγηθή θαη ζπλεθηηθή δχλακε, ν ίδηνο ν ιφγνο. 

Όια γίλνληαη ζχκθσλα κε απηήλ, πνπ θάλεη φια ηα πξάγκαηα λα είλαη ελσκέλα ζε 



 
κηα παγθφζκηα ζπκπάζεηα. Οη Σησηθνί ηελ νλνκάδνπλ ζεφ ή θαη Γία: ε δηαθπβέξλεζε 

ηνπ θφζκνπ είλαη ε έθθξαζε ελφο ζείνπ, έιινγνπ λφκνπ.(Σσόλιο από ηον Φάκελο 

Υλικού) 

Έηζη ινηπφλ γηα ηνλ Δπίθηεην ν ζεφο είλαη έλα ππέξηαην νλ πνπ δηέπεηαη απφ ηελ 

απφιπηε ινγηθή, θπβεξλά ηνλ θφζκν, βξίζθεηαη κέζα ζηα ζπκπαληηθά φληα θαη 

εθπιεξψλεη ζθνπνχο πνπ ελέρνπλ θαινζχλε θαη νκνξθηά. 

 

 «Μηδὲν ἔσειν ἰδίᾳ ζςμθέπον, πεπὶ μηδενὸρ βοςλεύεζθαι ὡρ ἀπόλςηον» Ο 

Δπίθηεηνο απαληάεη ζην παξαπάλσ εξψηεκα («Τίο νὖλ ἐπαγγειία πνιίηνπ;») κε κία 

δηαηχπσζε γλσζηή ήδε απφ ηνπο θηινζφθνπο ηνπ ηνπ 5νπ θαη 4νπ αηψλνο πΦ. Ο 

πνιίηεο ινηπφλ νθείιεη λα ππνηάζζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ έλαληη ηνπ 

ζπιινγηθνχ. Ο πνιίηεο ησλ ζησηθψλ επηβάιιεηαη λα κελ απνθαζίδεη αλεμάξηεηα 

απφ ηελ νιφηεηα. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ 

ζπλφινπ θαη δελ είλαη αλεμάξηεηνο θαη απηφλνκνο. Έηζη θάζε ηνπ πξάμε θαη 

ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα ππάγεηαη ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδεη ν θνζκηθφο θαη 

ζπκπαληηθφο ιφγνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εληαρζεί ζσζηά κέζα ζηνλ θφζκν, ζα 

θαηαλνήζεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην ζχλνιν θαη ζα θηάζεη ζηελ επδαηκνλία. 

Γηα ηνλ Δπίθηεην ν άλζξσπνο απνηειεί κέξνο ηνπ ζείνπ - θνζκηθνχ ιφγνπ θαη φρη 

απιψο κηα πφιεσο - θξάηνπο . Σπλεπψο ην άηνκν πξέπεη λα ελαξκνλίδεη ηε ζέιεζή 

ηνπ κε ηνλ ιφγνλ έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηνπ ηνπ θφζκνπ. 
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κεσώπιζαι … κεσώπιζαι … κεσώπιζαι … : Δπαλάιεςε  

πολίηηρ εἶ …  ἐπαγγελία πολίηος; : Σπλεθδνρή ( ην έλα αληί γηα πνιιά νκνεηδή )  

Μηδὲν … πεπὶ μηδενὸρ : Δπαλάιεςε  

οὐσ ἓν ηῶν ὑπηπεηικῶν, ἀλλὰ ηῶν πποηγοςμένυν· : Σρήκα άξζεο – ζέζεο 

ἀλλ’ ὥζπεπ ἄν, εἰ ἡ σεὶπ ἢ ὁ ποὺρ λογιζμὸν εἶσον καὶ παπηκολούθοςν ηῇ θςζικῇ 

καηαζκεςῇ : Παξνκνίσζε / Αλαινγία. 



 
παπακολοςθηηικὸρ γὰπ εἶ ηῇ θείᾳ διοικήζει καὶ ηοῦ ἑξῆρ ἐπιλογιζηικόρ : Σρήκα 

ππεξβαηφ 

κεσώπιζαι καηὰ λόγον. Κεσώπιζαι θηπίυν, κεσώπιζαι πποβάηυν. : επαλάιεςε 

θερψξηζαη 

(απαιηούνηαι 2 από ηα παπαπάνω) 

 

Β3.  

1. δ 2. α 3. ε 4. β 5. ζη (πεξηζζεχεη ην γ) 

 

Β4. α. 

1. ε 2. δ 3. δ 4. β 5. α 6. ζη (πεξηζζεχεη ην γ) 

 

Β4. β. 

Φξεηάδεηαη αθφκε πνιιή εμάζθεζε ζηνλ πιάγην ιφγν, γηαηί είλαη αδούλεςηορ. 

Τα πποηγούμενα θεθάιαηα ζηελ Ιζηνξία δελ ηα έρσ δηαβάζεη ηφζν θαιά.  

 

Β5.  

Ο Παπαλνχηζνο ζεσξεί φηη ε πξναίξεζε ζπλδέεηαη κε ηε βνχιεζε («Όπνπ 

πξναίξεζε, εθεί θαη βνχιεζε.»). Η  θαζεκεξηλή δσή φκσο καο ζπλεπαίξλεη ζπρλά 

θαη έηζη ε πξναίξεζε δελ ρξεηάδεηαη νχηε εθαξκφδεηαη πάληα, θαζψο ιεηηνπξγνχκε 

κεραληθά θαη κε βάζε ηνλ θνηλσληθφ εζηζκφ (« Πξψηνλ φηη πξναίξεζε νχηε 

ρξεηάδεηαη νχηε γίλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο, αθνχ θάλνκε άπεηξα 

πξάγκαηα απφ ην πξσί έσο ην βξάδπ ρσξίο ζθέςε θαη δχγηζκα, απφ ζπλήζεηα, 

κεραληθά, φπσο καο έκαζε ν θνηλσληθφο εζηζκφο.»). Πηζηεχεη, επηπιένλ, φηη «ε εζηθή 

πξναίξεζε» είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κφλνλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ζε απηφ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηα δψα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ «φξεμε», ηα θαηψηεξα δειαδή 

έλζηηθηά ηνπο θαη φρη ηε ινγηθή. («Γεχηεξνλ φηη κφλν ζηνλ άλζξσπν ππάξρεη 

βούληζη (κε ην απζεληηθφ θαη πιήξεο λφεκα ηνπ φξνπ), γηαηί κφλν ζηνλ άλζξσπν 

έρνκε πξναίξεζε. Σην δψν ππάξρεη όπεξη, φρη βνχιεζε, γηαηί ζην δψν δελ έρνκε 

εζηθή πξναίξεζε.»). 

Καη ν Δπίθηεηνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ηνλίδεη ηελ αμία ηεο πξναηξέζεσο, σο αλζξψπηλν 

ραξαθηεξηζηηθφ. Δθηφο απφ ηε γεληθή ζεκαζία ηεο πξνηίκεζεο, ζηνλ Δπίθηεην 



 
ζεκαίλεη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε, ηελ ειεχζεξε ζηνραζηηθή επηινγή ελεξγεηψλ πνπ 

ζπγθξνηεί ηνλ εζηθφ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη θπξίσο κία θξίζε, ε έιινγε 

ηθαλφηεηα λα επηιέγνπκε θαη λα απνβιέπνπκε ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ καο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναίξεζηλ είλαη ε δηαίξεζηο ησλ πξαγκάησλ ζε απηά πνπ 

εμαξηψληαη απφ εκάο (ηα ἐθ’ ἡκῖλ) θαη ζε απηά πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηηο 

δπλάκεηο καο (ηα ἀπξναίξεηα, ηα νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ) θαη είλαη ἀδηάθνξα γηα εκάο θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο.(«Τὸ πξῶηνλ ἄλζξσπνο, ηνῦην δ’ ἔζηηλ νὐδὲλ ἔρσλ 

θπξηψηεξνλ πξναηξέζεσο, ἀιιὰ ηαχηῃ ηὰ ἄιια ὑπνηεηαγκέλα, αὐηὴλ δ’ ἀδνχιεπηνλ 

θαὶ ἀλππφηαθηνλ.»)(Σσόλιο από ηον Φάκελο Υλικού) 

Η πξναίξεζηο απνηειεί γηα ηνλ Δπίθηεην ην πην νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο 

ππάξμεσο. Τελ ζεσξεί ην θπξηψηεξνλ θαη ην θξάηηζηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αλζξψπνπ δηφηη απνηειεί ηδίσκα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ειεπζεξίαο. Ο άλζξσπνο πνπ, γηα 

ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηνχ έρεη αθαηξεζεί ε ηδηφηεηα ηεο πξναηξέζεσο, παχεη 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ειεχζεξνο. Η πξναίξεζηο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ιφγνλ, 

θαζψο ελψ ηα ππφινηπα δψα δξνπλ ζχκθσλα κε ηε θχζε θαη ην έλζηηθην, ε 

πξναίξεζηο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα ζθεθηεί πξηλ πξάμεη, λα 

αλαινγηζηεί θαη λα ινγαξηάζεη πξηλ απνθαζίζεη, κε ιίγα ιφγηα λα επηιέμεη. Η 

πξναίξεζηο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε ειεχζεξε επηινγή ε νπνία ζπκθσλεί κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηθφηεηα θαη ηελ εζηθή ηνπ αλζξψπνπ. Η 

πξναίξεζηο έηζη ζπλδέεηαη κε ηνλ ιφγν (νξζή ζθέςε θαη γιψζζα), ν νπνίνο απνηειεί 

ην θαηεμνρήλ ηδηαίηεξν γλψξηζκα πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα μερσξίδεη απφ ηα 

ππφινηπα φληα. Ωο κέξνο ηνπ ιφγνπ ε πξναίξεζηο αθνξά ηελ βνχιεζε, ηελ εζηθή 

ζέιεζε, ην βνχιεζζαη αιιά θαη ηνλ λνπ, ηε ινγηθή ζθέςε,  ην ζθέςαη. Ο νξζφο ιφγνο  

βνεζά ηνλ άλζξσπν κέζσ αλάιπζεο, ζχιιεςεο ηδεψλ θαη ελλνηψλ θαη επηινγήο 

εζηθψλ πξνηχπσλ, λα πςσζεί ζε έλα νλ εζηθφ θαη ζείν θαζψο πιένλ ζα γλσξίδεη ην 

εζηθφ θαη ην αλήζηθν, ην θαιφ θαη ην θαθφ θαη ζα επηιέγεη ειεχζεξα αλαιφγσο. 

 Ο Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα δψα σο πξνο ηνλ 

ιφγν, ηελ νκηιία θαη ηελ ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο. Η έλλνηα ηνπ ιφγνπ είλαη 

πνιπζήκαληε: νκηιία, πξνθνξηθή έθθξαζε, δηήγεζε, ινγηθή ηδηφηεηα, ζθέςε, 

νξηζκφο, επηρείξεκα, αλαινγία. Οη Σησηθνί εθθηλνχλ απφ ηε ζεσξία ηνπ 

πξνζσθξαηηθνχ Ηξάθιεηηνπ γηα ηνλ Λφγν σο ξπζκηζηηθή αξρή πνπ δηέπεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλδέεη κε ζρέζεηο αλαινγίαο φια ηα φληα. Ο ιφγνο εδψ είλαη 



 
ζετθφο, κηα αηψληα ελεξγεηηθή δχλακε ηνπ ζχκπαληνο, πιηθή θαη παξαγσγηθή φπσο 

έλα ζπέξκα, είλαη ηαπηφζεκε κε ην πῦξ θαη ηε θχζε. Ωο κέξνο απηήο ηεο θχζεο ν 

άλζξσπνο κνηξάδεηαη ηνλ ιφγν· θαη νθείιεη λα δεη «αθνινπζψληαο ηνλ ιφγν θαη ηε 

θχζε». (Σσόλιο από ηον Φάκελο Υλικού) 

Δπνκέλσο ηφζν ν Παπαλνχηζνο φζν θαη ν Δπίθηεηνο ζπκθσλνχλ ζην φηη ν 

άλζξσπνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα δψα σο πξνο ηελ εζηθή πξναίξεζε θαη ηνλ ιφγν. 

Δμάιινπ απηά είλαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ θψδηθα εζηθψλ αμηψλ αιιά θαη πνιηηηζκφ. 
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Γ . ΑΓΙΓΑΚΤΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Γ1. Γηαηί αλ ζπλάςνπκε δάλεην, κπνξνχκε λα πξνζειθχζνπκε κε κεγαιχηεξν 

κηζζφ ηνπο μέλνπο πεδνλαχηεο ηνπο. Γηαηί ε δχλακε ησλ Αζελαίσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν εμαγνξάζηκε παξά δηθή ηνπο· ε δηθή καο φκσο (δχλακε) 

ιηγφηεξν κπνξεί λα πάζεη απηφ, γηαηί ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζσκαηηθή 

δχλακε παξά ζηα ρξήκαηα.  

Γ2.  

- «πλήθει ππούσονηαρ καὶ ἐμπειπίᾳ πολεμικῇ» : Αξηζκεηηθή ππεξνρή θαη 

πνιεκηθή εκπεηξία.   

- «ὁμοίυρ πάνηαρ ἐρ ηὰ παπαγγελλόμενα ἰόνηαρ» : Τπθιή ππαθνή ζηελ 

εθηέιεζε ησλ δηαηαγψλ απφ φινπο ρσξίο εμαηξέζεηο. 

- «ναςηικόν ηε, ᾧ ἰζσύοςζιν, ἀπὸ ηῆρ ὑπαπσούζηρ ηε ἑκάζηοιρ οὐζίαρ 

ἐξαπηςζόμεθα καὶ ἀπὸ ηῶν ἐν Δελθοῖρ καὶ Ὀλςμπίᾳ σπημάηυν»: 

Δμνπιηζκφο ηνπ ζηφινπ ησλ Πεινπνλλεζίσλ απφ ηα ρξήκαηα ησλ 

ζπκκάρσλ θαη απφ ηνπο ζεζαπξνχο ησλ Γειθψλ θαη ηεο Οιπκπίαο. 

 

Γ3.α. 

Ἐγώ δὲ λῦλ θαὶ ἀδικούμενορ ηοὺρ πολέμοςρ ἐγείπω.   

 

Γ3.β. 

ἀκπλψκεζα -> ἄμςναι 

θαηαζεζφκεζα -> καηάθος 

ἐπηθξαηῆζαη ->  ἐπικπάηηζον 

πξνχρνληαο -> ππόζσερ  

πνιιά -> πλείονα / πλείω (πλέονα /πλέω) 

 

Γ4.α.  

ἔσονηερ: ζπλεκκέλε αηηηνινγηθή κεηνρή σο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αηηίαο ζην ξ. ἐγείπομεν. 

ἐπικπαηῆζαι: ηειηθφ απαξέκθαην σο ππνθείκελν ζηελ απξφζσπε έθθξαζε 

«εἰκόρ (ἐζηι)». 
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πλήθει: δνηηθή σο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαθνξάο ζηε κεηνρή 

ππούσονηαρ. 

μιζθῷ: δνηηθή σο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέζνπ ζην απαξέκθαην 

ὑπολαβεῖν. 

ναςβάηαρ: αληηθείκελν ζην απαξέκθαην ὑπολαβεῖν. 

ἤ οἰκεία: β΄ φξνο ζχγθξηζεο απφ ην μᾶλλον θαη θαηεγνξνχκελν ζην δύναμιρ. 

 

Γ4.β.  

Οἱ Κνξίλζηνη ἔιεγνλ δὲ ηόηε θαὶ ἀδηθνχκελνη ηὸλ πφιεκνλ ἐγείπειν. 

Πξνηείλεηαη επίζεο λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη εηεξνπξνζσπία θαη  

σο εθ ηνχηνπ: 

Οἱ Κνξίλζηνη ἔιεγνλ αὐηούρ/ ζθᾶρ δὲ ηόηε θαὶ ἀδικοςμένοςρ ηὸλ πφιεκνλ 

ἐγείπειν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


