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Ενδεικτικές Λύσεις Θεμάτων  

Ημερησίων - Εσπερινών Γενικών Λυκείων 

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1.α.  

1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

 

Α1.β.  α=2, β= 1, γ=2, δ=1 

Β1. Ο Αριστοτέλης προτίθεται να διακρίνει την περίπτωση της πολιτικής κοινωνίας των ανθρώπων 

από κοινωνίες ζώων που αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή δραστηριότητα (τα 

λεγόμενα «πολιτικὰ ζῷα» με μεταφορική σημασία). 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. Η Φύση δημιούργησε τα ζώα και τον άνθρωπο. ‘Όμως, 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). 

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. 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 η Φύση δεν κάνει τίποτα άσκοπα, καταλαβαίνουμε ότι ο ανθρώπινος 
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λόγος είναι η πιο μεγάλη απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζῷον». Δεν πρόκειται 

απλώς για σχέσεις αλληλεπίδρασης σαν αυτές που αναπτύσσουν τα ζώα μεταξύ τους και με το 

περιβάλλον· οι σχέσεις των πολιτών έχουν έλλογο χαρακτήρα: υποστηρίζονται από τον λόγον , τη 

λογική και τη γλώσσα. Επομένως, η λογικότητα του ανθρώπου είναι η άλλη όψη της πολιτικής του 

φύσης. Αυτή, εξάλλου, είναι και μια παλιά σημασία της αρχαιοελληνικής λέξης λόγος: σχέση. Μέσω 

του λόγου οι άνθρωποι σημασιοδοτούν, κατανοούν και σημαίνουν διακρίσεις που αποτελούν 

συστατικό πυρήνα της πολιτικής κοινωνίας: το ωφέλιμο και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο. Η 

ηθική διάσταση των ανθρώπινων σχέσεων μόνο μέσα στο λογικό περιβάλλον της κοινωνίας 

νοηματοδοτείται και αξιολογείται.  

Ο Αριστοτέλης αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του μέσω ενός παραγωγικού συλλογισμού και 

αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει ζῷον πολιτικόν». Ο συλλογισμός αυτός έχει ως εξής:                         

1η προκείμενη: Η φύση δεν κάνει τίποτε δίχως λόγο και αιτία.                                                                                          

2η προκείμενη: Η φύση έδωσε στον άνθρωπο ως εργαλείο τον λόγο (εργαλείο ανώτερο από την 

απλή φωνή που έδωσε στα ζώα), για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερό το ωφέλιμο 

και το βλαβερό, το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, [ανιούσα κλίμακα] βασικά στοιχεία για 

τη συγκρότηση πολιτικής κοινωνίας.                                                                                                                                         

Συμπέρασμα: Συνεπώς, αφού η φύση έδωσε, όχι τυχαία, στον άνθρωπο τον λόγο, δηλαδή το 

εργαλείο με το οποίο μπορεί να ζει σε πολιτικές κοινωνίες, συνάγεται ότι ο άνθρωπος είναι εκ 

φύσεως «ζῷον πολιτικόν». 

Β2. 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. Ο κόσμος για τους Στωικούς είναι πρώτα απ᾿ όλα ένας έμψυχος 

υλικός οργανισμός, ένα ζῷον που ακολουθεί τις επιταγές της θείας βουλήσεως, έχοντας πέρα από 

την υλική διάσταση και τις ιδιότητες του ανώτερου ζωικού οργανισμού: λογική, νόηση και φρόνηση. 

Επιπλέον, ο άνθρωπος χάρη στην ουσιαστική ομοιότητα της ψυχής του με τον Λόγο του κόσμου 

είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση για την παγκόσμια κοινότητα. Με το ερώτημα: Τίς οὖν 

ἐπαγγελία πολίτου; ο άνθρωπος  που 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. Η παραδοχή, 

βέβαια, ότι το σύνολο (ὅλον) προηγείται του μέρους αποτελεί κοινό τόπο στην αρχαιοελληνική 

σκέψη ήδη από την κλασική εποχή . Ήταν κοινή η πεποίθηση με διαφορετικές διατυπώσεις βέβαια 
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ότι η ατομική ευτυχία συνδέεται άρρηκτα με την ευημερία του συνόλου και, κατά συνέπεια, ότι το 

ατομικό συμφέρον πρέπει να υποτάσσεται στο συλλογικό, διότι, μόνο όταν το σύνολο ευημερεί, 

μπορεί να ευτυχήσει και το άτομο. Οι παραπάνω απόψεις που αναπτύσσονται κατά την κλασική 

εποχή είναι αποτέλεσμα κυρίως των δεσμών που βιώνουν οι άνθρωποι ως μέλη μιας πολιτικής 

κοινωνίας με την πόλη-κράτος. Στους Στωικούς γενικά, και ειδικότερα στον Επίκτητο, με δεδομένες 

τις νέες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες, η αντίληψη αυτή συνδέεται με τη θέση ότι ο άνθρωπος 

αποτελεί μέρος του κοσμικού-θεϊκού Λόγου. 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,…). Κατ’ ανάλογο τρόπο 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. Σε αυτήν την παραμοίωση διακρίνουμε τη 

βασική αντίληψη των στωικών φιλοσόφων πως ενυπάρχει στον κόσμο ένας «φυσικός λόγος» που 

τον διέπει, που ρυθμίζει και διευθετεί τα πάντα κατά το σχέδιό του. Ο άνθρωπος αποτελεί ένα από 

τα ηγεμονικά μέρη του κόσμου, κι επομένως οφείλει να κατανοεί τη λογική διάταξη του σύμπαντος, 

την παγκόσμια «συμπάθεια» στην οποία είναι ενωμένα όλα τα πράγματα και να εναρμονίζει τις 

ενέργειες και τη συμπεριφορά του προς αυτήν. Οι Στωικοί υποστήριζαν ότι το πρώτο ένστικτο του 

ανθρώπου είναι εκείνο της αυτοσυντήρησης, της οἰκειώσεως των όντων με τον εαυτό τους. Στην 

ουσία πρόκειται για τον έμφυτο μηχανισμό του αυτοπροσδιορισμού έναντι των άλλων όντων 

αξιοποιώντας το ωφέλιμο και το ευχάριστο, απορρίπτοντας το βλαβερό και το δυσάρεστο. Ο 

συγκεκριμένος όρος, καθώς εκτείνεται από τη βιολογία στην ηθική, στη μέση και νέα Στοά (άρα και 

στον Επίκτητο) υποδηλώνει τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να αντιληφθεί ότι η θέση του δεν 

περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της κοινότητας που έχει γεννηθεί, αλλά πλέον εκτείνεται στο σύνολο 

της κοσμικής πραγματικότητας στην οποία είναι ενταγμένος και με την οποία έχει κοινά σημεία. 

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. Επομένως, στην περίπτωση του ανθρώπου το λογικό και ηγεμονικό 

μέρος της ψυχής καλείται να αντιπαλέψει τις ανθρώπινες επιθυμίες (ὥρμησαν ἢ ὠρέχθησαν) 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 
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       5=α 

       6= στ 

 

Β4.β. Όταν ο ανθρώπινος νους παραμένει αδούλευτος, γίνεται επιρρεπής σε στερεότυπα και 

προκαταλήψεις. 

           Η παραβατικότητα των ανηλίκων έχει αυξηθεί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια 

 

Β5. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Παπανούτσο η προαίρεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ύπαρξη βούλησης. Δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις ενέργειες που εκτελεί ο άνθρωπος, εφόσον 

πολλές από αυτές πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα. Τέλος, αποτελεί αποκλειστικά 

ανθρώπινο χαρακτηριστικό, εφόσον στα ζώα δεν είναι καλλιεργημένη η ηθική.  Στην περίπτωση του 

Επίκτητου η προαίρεση ταυτίζεται με την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, την ελεύθερη 

στοχαστική επιλογή ενεργειών που συγκροτεί τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου και όχι των 

ζώων, εφόσον πρόκειται για την λογική του ικανότητα να επιλέγει τις πράξεις του και να στοχεύει 

στα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με τον τελευταίο η προαίρεση είναι προϋπόθεση για ενέργειες 

που εξαρτώνται από τους ανθρώπους, αντίληψη η οποία έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του 

Παπανούτσου σχετικά με την αυτοματοποιημένη δράση των ανθρώπων σε πολλές περιπτώσεις. 

 

 

Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Αν δανειστούμε χρήματα, είναι δυνατόν να προσελκύσουμε με μεγαλύτερο ημερομίσθιο, τους 

ξένους  πεζοναύτες  τους. Γιατί η δύναμη των Αθηναίων μπορεί να αγοραστεί περισσότερο από ό,τι 

την βασίζει στα δικά της μέσα.  ενώ η δική μας δύναμη πολύ λιγότερο μπορεί να πάθει το ίδιο, γιατί 

στηρίζεται περισσότερο στους στρατιώτες παρά στα χρήματα. 

 

Γ2. Οι Κορίνθιοι υποστηρίζουν πως οι Πελοποννήσιοι θα νικήσουν τους Αθηναίους για πολλούς 

λόγους. Πρώτα απ᾽ όλα επειδή υπερέχουν και σε αριθμό και σε πολεμική πείρα και όλοι ανεξαίρετα 

πειθαρχούν στις διαταγές. Επίσης, θα δημιουργήσουν κι εκείνοι στόλο με δικά τους χρήματα και με 

τα χρήματα που βρίσκονται στην Ολυμπία και στους Δελφούς προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν τον 

στόλο των Αθηναίων που αποτελεί τη δύναμή των τελευταίων. Μάλιστα, θεωρούν ως σημαντικό 

τους πλεονέκτημα το γεγονός πως η δύναμή τους κινδυνεύει λιγότερο να μειωθεί, επειδή στηρίζεται 

στους δικούς τους στρατιώτες ενώ των Αθηναίων σε μισθοφόρους. 

 

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

Γ3.β. ἀμυνώμεθα = ἄμυναι 

          καταθησόμεθα = κατάθου 

          πολλά =πλείονα, πλείω 

         ἐπικρατῆσαι =  ἐπικράτησον 

         προύχοντας = πρόσχες 
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Γ4.α. ἔχοντες = επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο «Ἡμεῖς» 

          ἐπικρατῆσαι = υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «εἰκὸς (ἐστί)», τελικό απαρέμφατο 

          πλήθει = δοτική της αναφοράς  στη μετοχή «προύχοντας» 

          μισθῷ = δοτική του μέσου/οργάνου  στο τελικό απαρέμφατο «ὑπολαβεῖν» 

          ναυβάτας = αντικείμενο στο τελικό απαρέμφατο «ὑπολαβεῖν» 

          ἢ οἰκεία = β’ όρος σύγκρισης από το «μᾶλλον» με πρώτο όρο «ἡ δύναμις» 

 

β.  Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον  τούτους δὲ τότε καὶ ἀδικουμένους τὸν πόλεμον ἐγείρειν 

 

    

 

 

 


