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Β1. Γηα ηελ απάληεζε βι. Φάθεινο Υιηθνχ, ζει. 161: 

οὐζὲλ κάηελ ἡ θύζης ποηεῖ: Η θχζε δελ θάλεη ηίπνηε ρσξίο ζθνπφ· φιεο 

νη θπζηθέο δηεξγαζίεο θάπνπ απνβιέπνπλ. Πξφθεηηαη γηα θξάζε πνπ 

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 434a31-32). 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. 

 

Καζψο επίζεο:  

 

ιόγος: 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). 

 

Ο Αξηζηνηέιεο δηαθξήλεη δπ́ν εηδσ́λ θνηλσλήεο : ηελ θνηλσλήα ησλ 

δψσλ θαη ηελ πνιηηηθή θνη λσλία ησλ αλζξψπσλ . Κάζε κήα απν́ 

απηέοείλαηεθνδηαζκέλεαπφ ηε θχζε, ε νπνήα δελ θάλεη ηήπνηα δήρσο ιν́γν 

θαη αηηήα (ηειεοιογηθή αληίιευε ), κε ηα εξγαιεήαεθεήλα πνπ ηεο 

είλαηαπαξαίηεηα γηα λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ηεο ζηφρν θαη πξννξηζκφ.  

Έηζη ινηπν́λ ε θπ́ζε εθνδήαζε ηα δφα κε ην ιν́γν , κε ηε κνξθέ ηες 

θφλής, ηφλ άλαρζρφλ θρασγώλ. Μ' απηέο ηα δψακπνξνχλαπιψοκέζσ 

ησλ αηζζέζεσλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα κεηαδήδνπλ ην έλα ζην άιιν 

ην ζπλαήζζεκα ηνπ επράξηζηνπ θαη ηνπ δπζάξεζηνπ, γηαηί κφλναπηφ ηνπο 

είλαη απαξαίηεην γηα λα επηβηψλνπλ θαη λα εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ ηεο 

χπαξμήο ηνπο.  

Απφ ηελ άιιε , ε θπ́ζε εθνδήαζε ηολ άλζρφπο κε ην ιν́γν , κε ηε 

κνξθή ηφζνηοσ έλαρζροσ ιόγοσ φζν θαη ηες ιογηθές ζθέυες , επεηδή 

ηνλ πξνφξηδε λα δήζεη κέζα ζε πνιηηηθή θνηλσλία . Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζχλζεηε θαη αλψηεξε ηθαλφηεηα πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηνπ αηζζεηνχ 

θφζκνπ, θαη απνηειεή ηελ εηδνπνην́ δηαθνξά ηνπ αλζξσ́πνπ απν́ ηα 

άιιαδψα. Τνλ βνεζά ν́ρηκν́λν λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ αιιά θαη 

λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θάλεη θαλεξέο ζπ́λζεηεο αθεξεκέλεο  έλλνηεο 

θαη αμήεο, φπσο είλαη ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην σθέιηκν θαη ην βιαβεξν́, ην 



δίθαην θαη ην άδηθν θαη άιιεο παξφκνηεο , φπσοείλαη ην φκνξθν θαη ην 

άζρεκν, ην ν́ζην θαη ην αλν́ζην . Φάξε ζ ' απηέο ν άλζξσπνο δελ 

θαηαθέξλεηκφλν λα επηβηψζεη αιιά θαη λα επηηχρεη αλψηεξνπο ζηφρνπο , 

φπσο λα ζπγθξνηήζεη θνηλσλίεο (νηθνγέλεηα θαη πφιε ) θαη λα 

δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκφ (λα αλαπηπ́μεη ηα γξάκκαηα , ηηο ηέρλεο , λα 

ζεζπίζεηλφκνποθ.ιπ). Οη έλλνηεο απηέο, πνπ καο ζπκήδνπλ ηελ «αηδψ» θαη 

ηε «δίθε» ηνπ Πξσηαγν́ξα («ηλ' είελ πφιεσλ θφζκνη ηε θαη δεζκνί θηιίαο 

ζπλαγσγνί»), απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνππνζέζεηο γηα λα κπνξεί ν 

άλζξσπνο λα ζπκβηψλεη αξκνληθά κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα δηαηεξεί 

ηελ ηζνξξνπήα ζηηο κεηαμπ́ ηνπο ζρέζεηο.  

Βέβαηαπξέπεη λα παξαηεξήζνπκε  φηη ν Αξηζηνηέιεο αλαγλσξίδεη 

ηελ ηδην́ηεηα ηνπ «πνιηηηθνχ» θαη ζε θάπνηα αγειαήα δσ́α , κε ηελ έλλνηα 

φηη αλαι ακβάλνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ φια καδί κηα θνηλή 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο φκσο λα δηαζέηνπλ έλαλ νξζφ ιφγν θαη ινγηθή 

ζθέςε, φπσο ν άλζξσπνο. Δηζη ζην έξγν ηνπ «Πεξί ηά δσαίζηνξίαη» (488 

a 7) κλεκνλεχεη σο «πνιηηηθά» δψα, εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, ηε κέιηζζα, 

ηε ζθέθα, ην κπξκέγθη θαη ην γεξαλν́ . Σηελ πεξήπησζε απησ́λ ησλ δσ́σλ , 

ην επήζεην «πνιηηηθφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα απινχζηεξε 

δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο , ελψ φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηνλ άλζξσπν, ην ζεκαζηνινγηθν́ πεξηερν́κελν ηνπ επηζέηνπ «πνιηηηθφ .» 

δηεπξχλεηαη θαη δειψλεη πην πνιχπινθεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο . Απηφ 

εθθξάδεηαη θη απφ ην πνζνηηθφ επίξξεκα ζπγθξηηηθνχ βαζκνχ 

«πεξηζζφηεξν», ζηελ πξσ́ηε πξν́ηαζε ηεο ελν́ηεηαο , φπνπγίλεηαη ε 

ζχγθξηζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ αγειαίσλδψσλ.  

Σην πξσ́ην  κέξνο ηνπ θεηκέλνπ («Δίλαη, λνκίδσ, θαλεξφ… ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ πφιε ») ν Αξηζηνηέιεο παξαζέηεη κεξηθά 

αληηζεηηθάδεσ́γεελλνηψλαπφ ηηο νπνίεο θάπνηεο αθνξνχλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ δψσλ θαη άιιεογίλνληαηαληηιεπηέοαπφ ηνλ 

άλζξσπνράξε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ . Δηζη ζηα δσ́α αλαθέξνληαη ηα 

αληηζεηηθά δεχγε «ιχπε * επραξίζηεζε», «δπζάξεζην * επράξηζην», ελψ 

ζηνλ άλζξσπν ηα δεπ́γε «σθέιηκν * βιαβεξφ», «θαιφ * θαθφ», «δίθαην * 

άδηθν». Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ κηα θιηκαθφζε από ελα  θαηφηερο, 

βηοιογηθό, επίπεδο προς έλα επηπεδο αλώηερο, εζηθό. Τα δσ́α, δειαδή, 

θαηαθέξλνπλ κε ηηο άλαξζξεο θξαπγέο λα επηβηψλνπλ , ελψ ν άλζξσπνο 

κε ηνλ έλαξζξνιν́γν θαη ηε ινγηθή ζθέςε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπγθξνηεί θνηλσλίεο θαη λα δεκηνπξγεί πνιηηηζκφ.  

Β2.Ο Δπήθηεηνοθαιεή ηνλ άλζξσπν λα ελδνζθνπέζεη , λα ζθεθηεή ηελ 

ηδηαηηερόηεηα, ηε κολαδηθόηεηα ηες αλζρφ́πηλες  θύζες. Κάηηηέηνην 

δελ εήλαη απηνλν́εην νπ́ ηε απινηθν́, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνπλ 

αθηινζφθεηα θαη κεραληθά , ρσξίο λα ζηνράδνληαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά 

ηνπ αλζξσ́πηλνπ ν́ληνο απν́ ηα ππν́ινηπα ν́ληα θαη ν́ζα απνξξένπλ απν́ 

απηή. Αδπλαηνχλ λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ο θαη ηεο 

ζέζεο ηνπο κέζα ζηνλ θφζκν θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο πξνο 



ηε ζπλεήδεζε  απηή. Απηφο ν βαζκφο απηνγλσζίαο δίλεη ζηνλ αλζξψπηλν 

βίν νξζή θαηεχζπλζε θαη ηνλ νδεγεί ζηελ επηπρία.  

Ο Δπήθηεηνο πηζηεπ́εη ν́ηη έλα απν́ ηα πιέ νλ νπζησ́δε ζηνηρεήα ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο είλαη ε προαίρεζις, ηελ νπνήα  ζεσξεί σο ην 

κρατιστον, ην κσριοτερον θαη ην ιστσροτερον ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ , 

θαζψο είλαη ζύκθσηεκε ηελ ειεπζεξήα ηνπ.  

Η προαίρεσις είλαη έλαο ζεκαληηθφο φξνο ηεο α ξραίαο εζηθήο 

θηινζνθίαο, θεληξηθφο ζηνλ Αξηζηνηέιεθαη ζε Σησηθνχο  φπσο ν 

Δπίθηεηνο. Δθηφο απφ ηε γεληθή ζεκαζία ηεο πξνηίκεζεο , ζηνλ Δπήθηεην 

ζεκαίλεη ηελ ειεχζεξε  βνχιεζε, ηελ ειεπ́ζεξε  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 

προαιρεζιν είλαη ε διαιρεζις ησλ πξαγκάησλ ζε απηά πνπ εμαξησ́ληαη  

απφ εκάο (ηα εθ’ ημιν) θαη ζε απηά πνπ βξήζθνληαη  πέξα απφ ηηο 

δπλάκεηο καο (ηα απροαιρεηα, ηα οσκ εθ’ ημιν) θαη εήλαη  αδιάθορα γηα 

εκάο θαη ηελ επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο.  

Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο πξναηξέζεσο  θαιχπηεη ηφζν ηελ εζηθή 

ζέιεζε, ηε βνπ́ιεζε  (ην βνπιεπ́εζζαη ), φζν θαη ηε δηάλνηα (ην 

δηαλνεῖζζαη), ηνλ λνπ, ηε ιογηθή δύλακε . Δλψ ηα δψα ελεξγνχλ 

απαξέγθιηηα ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο , ν άλζξσπνο , πξηλ πξάμεη , 

ζθέθηεηαη θαη απνθαζίδεη ηη ζα πξάμεη θαη ζπλεηδεηά επηιέγεη θαη 

απνξξίπηεη. Πξναίξεζε ινηπφλ είλαη ε βοσ́ιεζε ποσ ζσλδέεηαη κε ηελ 

έλλοηα ηες επηιογής, ε οποήαελσπάρτεη ζηολ άλζρφπο φς έιιογο ολ.  

Ο Δπήθηεηνο δέρεηαη ηελ ππάξρνπζα ζε ν́ινπο ηνπο 

πξνγελέζηεξνπο θηινζφθνπο αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα ζλεηφ 

δψν, ην νπνήν ν́κσο δηαζέηεη τον λογον(= ηελ ηθαλν́ηεηα ηεο 

ινγηθήοζθέςεο θαη ηεο νκηιίαο ). Ο ιν́γνο εήλαη, θαηα ηνλ Δπήθηεην , φπσο 

άιισζηε θαη γηα φιε ηε ζησηθή θηινζνθία , ην δηαθξηηηθν́ γλσ́ξηζκα , ε 

εηδοποηός δηαθορά , ηνπ αλζξσ́πηλν π εήδνπο απν́ ηα άιια έκβηα ν́ληα . 

Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπνπ , φπσο θαη ε 

πξναίξεζε.  

Σην θεήκελναπην́ ν λογος ζεκαίλεη ηε βαζηθή ηδηφηεηα πνπ 

δηαθξίλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα άιια φληα , ηελ νκηιήα θαη ηελ ηθαλν́ηεηα 

ινγηθήο (ΦάθεινοΥιηθνχ, ζει. 186).  

Η έλλνηα ηνπ ιν́γνπ εήλαη πνιπζέκαληε : νκηιία, πξνθνξηθή 

έθθξαζε, δηήγεζε, ινγηθή ηδηφηεηα , ζθέςε, νξηζκφο, επηρείξεκα, 

αλαινγία (ΦάθεινοΥιηθνχ, ζει. 187).  

Ωζηφζν, εηδηθά ζηε θηινζνθία ηνπ Δπίθηεηνπ , ν ιφγνο έρεη 

βαζχηεξε έλλνηα θαη ιεηηνπξγία . Οη Σησηθνή εθθηλνπ́λ απν́ ηε ζεσξήα ηνπ 

πξνζσθξαηηθνχ  Ηξάθιεηηνπ γηα ηνλ Λφγν σο ξπζκηζηηθή αξρή πνπ 

δηέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλδέεη κε ζρέζεηο αλαινγίαο  φια ηα 

φληα. Ο ιν́γνο εδσ́ εήλαη ζετθφο, κηα αησ́ληα ελεξγεηηθέ δπ́λακε ηνπ 



ζχκπαληνο, πιηθή θαη παξαγσγηθή φπσο έλαζπέξκα , είλαη ηαπηφζεκε κε 

ην πσρ θαη ηε θπ́ζε (βι. θαη ην ζρν́ιην ζην Κεήκελν 1 γηα ηελ ειμαρμενη). 

Ωο κέξνο απηέο ηεο θπ́ζεο ν άλζξσπνο κνηξάδεηαη ηνλ ιν́γν · θαη νθεήιεη 

λα δεη «αθνινπζψληαο ηνλ ιφγν θαη ηε θχζε » (Φάθεινο Υιηθνχ, ζει. 

187).  

Έηζη, ην λα δεη θαλεήο ζπ́κθσλα κε ηνλ ιν́γνλ (δῆλ θαηὰ ιφγνλ ) 

ηαπηίδεηαη κε ην λα δεη θαλείο ελαξκνληδφκελνο κε ηε θχζε (δῆλ θαηὰ 

θχζηλ).  

Δπνκέλσο, ν ιφγνο ζπλδέεηαη κε ηε θχζε θαη ε πξνλνκηαθή 

θαηνρή ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν επηβεβαηψλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ σο 

φληνο, ηελ εγεηηθέ ηνπ ζέζε αλάκεζα ζηα άιια ν́ληα θαζσ́ο θαη ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα ζπληνλίδεη ηελ χπαξμε θαη ηε δξάζε ηνπ κε  ηνπο 

λφκνπο (ηνπο «ξπζκνχο») πνπ δηέπνπλ ηνλ θν́ζκν, ην ζπ́κπαλ.  

Τν ηξήην κεηά ηελ πξναήξεζε θαη ηνλ ιν́γνλ ραξαθηεξηζηηθν́ γλσ́ξηζκα 

ηνπ αλζξσ́πνπ εήλαη ηδην́ηεηά ηνπ λα εήλαηπνιήηεο ηνπ θν́ζκνπ . Ο 

Δπίθηεηνο δελ ελλνεί βέβαηαφηη ν άλζξσπν ο ηεο επνρέο ηνπ εήλαη  έλα 

κέξνο ελφο παγθφζκηνπ θξάηνπο.  

Αζθαιψο δελ ππήξρε θάπνην παγθφζκην θξάηνο , ψζηε ε έλλνηα 

ηνπ πνιήηε λα έρεη θπξηνιεθηηθέ ζεκαζήα · θαη ν θν́ζκνο ελλνεήηαη κε 

ζησηθή ζεκαζία , σο έλα εληαήν ζπ́λνιν πνπ δηέπεηαη α πφ ηνλ θπζηθφ 

λφκν θαη ηε ινγηθφηεηα (Φάθεινο Υιηθνχ, ζει. 186).  

 

Γισζζηθέο επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ: 

 Φξήζε πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο (Σκέυαι, Σκόπει) 

 Β’ ξεκαηηθφ πξφζσπν (Σκέυαι, Σκόπει, κετώρισαι) 

 Δπαλαιήςεηο (θερψξηζαη θαηά ιφγνλ, θερψξηζαη ζεξίσλ, 

θερψξηζαη πξνβάησλ) 

 

Β3.  

1. δ 

2. α 

3. ε 

4. β 

5. ζη 

 

Β4. α. 

1. ε 

2. δ 

3. δ 

4. β 

5. α 

6. ζη 

 



Β4. β. 

ἀδούιεσηολ: Δίκαη αξθεηά αδνχιεπηνο ζηα καζεκαηηθά θαη ρξεηάδνκαη 

επεηγφλησο καζήκαηα. 

προεγοσκέλφλ: Τα πξνεγνχκελα δηαγσλίζκαηα ήηαλ αξθεηά πην 

απαηηεηηθά ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν. 

 

 

Β5. Ο Δπ. Παπαλνχηζνο ζην παξφλ απφζπαζκα δείρλεη λα ζπλδέεη 

άξξεθηα ηελ έλλνηα ηεο πξναίξεζεο κε απηήλ ηεο βνχιεζεο (φπνπ δελ 

ππάξρεη πξναίξεζε εθεί νχηε βνχιεζε). Μάιηζηα ηνλίδεη ηελ πξναίξεζε 

σο πξνο ηνλ εζηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ δηαρσξίδνληαο ηελ ζηάζε ησλ 

αλζξψπσλ απφ απηή ησλ δψσλ. Η πξναίξεζε έρεη ε ζεκαζία ηεο 

πξνζσπηθήο επηζπκίαο ή αιιηψο ηεο βνχιεζεο θαη δηαρσξίδεηαη ηφζν απφ 

ηελ φξεμε ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή θαη αθνξά ηα δψα φζν θαη 

απφ ηε ζπλήζεηα κε ηελ νπνία ελεξγνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο (απφ 

ζπλήζεηα, κεραληθά, φπσο καο έκαζε ν θνηλσληθφο εζηζκφο).  

Σε απφιπηε ζπκθσλία βξίζθεηαη θαη ε άπνςε ηνπ επί ηνπ γχξσ 

απφ ηελ πξναίξεζε . Δθηφο απφ ηε γεληθή ζεκαζία ηεο πξνηίκεζεο , ζηνλ 

Δπίθηεην ζεκαίλεη ηελ ειεχζεξεβνχ ιεζε, ηελ ειεπ́ζεξε ζηνραζηηθέ 

επηινγή ελεξγεηψλ πνπ ζπγθξνηεί ηνλ εζηθφ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ . 

Δίλαη θπξίσο κία θξίζε , ε έιινγε ηθαλν́ηεηα λα επηιέγνπκε θαη λα 

απνβιέπνπκε ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ καο . Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

προαίρεζιν είλαη ε διαίρεζις ησλ πξαγκάησλ ζε απηά πνπ εμαξησ́ληαηαπν́ 

εκάο (ηα εθ’ ημιν) θαη ζε απηά πνπ βξήζθνληαηπέξααπν́ ηηο δπλάκεηο καο 

(ηα απροαίρεηα, ηα οσκ εθ’ ημιν) θαη εήλαη αδιάθορα γηα εκάο θαη ηελ 

επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο πξναηξέζεσο θαιχπηεη 

ηφζν ηελ εζηθή ζέιεζε , ηε βνπ́ιεζε (ην βνπιεπ́εζζαη ), φζν θαη ηε 

δηάλνηα (ην δηαλνεῆζζαη ), ηνλ λνπ, ηε ιογηθή δύλακε . Δλψ ηα δψα 

ελεξγνχλ απαξέγθιηηα ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο , ν άλζξσπνο , πξηλ 

πξάμεη, ζθέθηεηαη θαη απνθαζήδεη ηη ζα πξάμεη θαη ζπλεηδεηά επηιέγεη θαη 

απνξξίπηεη. Πξναίξεζε ινηπφλ είλαη ε βοσ́ιεζε ποσ ζσλδέεηαη κε ηελ 

έλλοηα ηες επηιογής, ε οποήα ελσπάρτεη ζηολ άλζρφπο φς έιιογο ολ.  

Η έλλνηα ηεο πξναηξέζεσο επνκέλσο θαίλεηαη λα έρεη απαζρνιήζεη 

ηνλ θηινζνθηθφ θαη ζηνραζηηθφ θφζκν ηεο αξραίαο αιιά θαη ηεο 

λεφηεξεο Διιάδαο. Ο Παπαλνχηζνο δείρλεη θαλεξά επεξεαζκέλνο απφ 

ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν Δπίθηεηνο, ζην έξγν ηνπ Γηαηξηβαί, 

πξνζαλαηνιηδφκελνο θαη απηφο ζηνλ εζηθφ ραξαθηήξα θαη ζηελ έιινγε 

ηθαλφηεηα πνπ απνθηά ν άλζξσπνο κέζσ ηεο πξναηξέζεσο ε νπνία 

απνηειεί βαζηθφ φξν ηεο αξραίαο εζηθήο θηινζνθίαο. 

  

 

 

 



Β. ΑΓΙΓΑΚΤΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

 

Γ1. γηαηί, κεηά απφ δάλεην, ζα είκαζηε ζε ζέζε  λα πξνζειθχζνπκε θαη 

λα δψζνπκε κεγαιχηεξν  κηζζφ ηνπο κηζζνθφξνπο λαχηεο ηνπο. Δμάιινπ 

ε δχλακε ηεο Αζήλαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ αιινχ (ηελ αγνξάδεη απφ 

αιινχ)  απφ φ,ηη ηελ βαζίδεη ζηα δηθά ηεο κέζα• ελψ ε δηθή καο δχλακε 

δελ θηλδπλεχεη ηφζν λα πάζεη ην ίδην, γηαηί ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζηξαηησηηθή καο δχλακε παξά ζην ρξήκα.  

 

Γ2. Οη Κνξίλζηνη ηζρπξίδνληαη φηη κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο, νη 

Πεινπνλλήζηνη κπνξνχλ λα επηθξαηήζνπλ(«εἰθφο ἐπηθξαηῆζαη») ζηνλ 

πφιεκν κε ηνπο Αζελαίνπο. Απηφ γηαηί αξρηθά είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο Αζελαίνπο(«πιήζεη πξνχρνληαο») θαη δηαζέηνπλ πνιεκηθή 

εκπεηξία(«θαί ἐκπεηξίᾳ πνιεκηθῇ»). Έπεηηα ηζρπξίδνληαη φηη νη 

ζηξαηηψηεο ππαθνχλ ζε εληνιέο («πάληαο ἐο ηα παξαγγειιφκελα ἰφληαο») 

θαη ην λαπηηθφ ηνπο αλ θαη δελ είλαη ηφζν ηζρπξφ φζν ησλ Αζελαίσλ, ζα 

ην εληζρχζνπλ κε ρξήκαηα ηφζν απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία 

(«ἑθάζηεο νὐζίαο») φζν θαη απφ ηνπο Γειθνχο θαη ηελ Οιπκπία(«ἀπφ 

ηῶλ ἐλ Γειθνῖο θαί Ὀιπκπίᾳ ρξεκάησλ»). Τέινο πξεζβεχνπλ φηη κε 

δάλεην πνπ ζα πάξνπλ ζα δσξνδνθήζνπλ ηνπο κηζζνθφξνπο ησλ ερζξψλ 

(«κηζζῷ κείδνλη ηνχο μέλνπο λαπβάηαο»). Σπκπεξαζκαηηθά νη Κνξίλζηνη 

πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο φηη ν ερζξφο δελ είλαη 

άηξσηνο θαη φηη κε ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα ηνλ 

ληθήζνπλ. 

 

Γ3.α. Ἐγώ δέ λῦλ θαί ἀδηθούκελος ηούς ποιέκοσς ἐγείρφ. 

 

Γ3.β. ἂκπλαη, θαηάζνπ, ἐπηθξάηεζνλ, πξφζρεο, πιένλα/πιέσ 

 

Γ4.α.ἒτοληες: αηηηνινγηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ 

ξήκαηνο ἐγείξνκελ ἡκεῖο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο επηξξεκαηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αηηίαο ζην ἐγείξνκελ 

ἐπηθραηῆζαη: ηειηθφ απαξέκθαην, Υπνθείκελν ζηελ απξφζσπε έθθξαζε 

εἰθφο (ἐζηίλ) 

πιήζεη: δνηηθή ηεο αλαθνξάο ζην πξνχρνληαο 

κηζζῷ: δνηηθή ηνπ κέζνπ ζην ὑπνιαβεῖλ 

λασβάηας: Αληηθείκελν ζην ὑπνιαβεῖλ 

ἢ οἰθεῖα: β΄ φξνο ζχγθξηζεο απφ ηνλ ζπγθξηηηθφ βαζκφ κᾶιινλ (α΄ φξνο: 

δχλακηο) 

 

 



Γ4.β. Οἱ Κνξίλζηνη ἐιεγνλ (αὐηνί) δέ ηφηε θαί ἀδηθνχκελνη ηφλ πφιεκνλ 

ἐγείξεηλ. 

 

Ζ δηδαθηηθή οκάδα 

 

 


