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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Α1.α. 
1. Σωστό  
2. Λάθος  
3. Λάθος  

 
Α1.β.  
1. β, δ 
2. α, γ 
 
Β1. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τα άλλα ζώα, είναι πολιτικό ον, καθώς η φύση τον 
προίκισε με τον λόγο, ένα χαρακτηριστικό αποκλειστικά δικό του, το οποίο δεν κατέχουν τα άλλα έμβια όντα. 
Ο Σταγειρίτης θεωρεί  ότι η φύση δεν κάνει τίποτε χωρίς σκοπό («οὐθὲν μάτην ἡ φύσις ποιεῖ»)· όλες οι φυσικές 
διεργασίες κάπου αποβλέπουν. Πρόκειται για φράση που επαναλαμβάνει ο Αριστοτέλης σε πολλές πραγματείες 
του. Υποστηρίζει ότι στη φύση τίποτε δεν γίνεται μάταια, τα πάντα εξυπηρετούν ορισμένη σκοπιμότητα, από 
την οποία και νοηματοδοτούνται: … εἰ μηθὲν μάτην ποιεῖ ἡ φύσις. Ἕνεκά του γὰρ πάντα ὑπάρχει τὰ φύσει, ἢ 
συμπτώματα ἔσται τῶν ἕνεκά του [: 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] (Περὶ ψυχῆς 434a31-32). Στην ανάπτυξή της η θεωρία αυτή ονομάστηκε αριστοτελική τελολογία. 
Προνομιακός χώρος της τελολογίας 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 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 τελολογικό ερμηνευτικό μοντέλο του και σε 
άλλα πεδία των φυσικών επιστημών.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την ιδιότητα του «πολιτικού» και σε κάποια αγελαία ζώα 
(«Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον»), με την έννοια 
ότι αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή δραστηριότητα, χωρίς όμως να διαθέτουν έναρθρο 
λόγο και λογική σκέψη, όπως ο άνθρωπος. Ενώ, λοιπόν, στα ζώα η φύση έδωσε τη φωνή, για να εκφράζουν το 
ευχάριστο και το δυσάρεστο («ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει 
ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν 
ἀλλήλοις»), στον άνθρωπο έδωσε τον λόγο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και εκφράζει το βλαβερό και το 
ωφέλιμο, το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο και όλα τα υπόλοιπα («ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ 
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συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, 
τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν·»). Η φύση εφοδίασε μόνο τον 
άνθρωπο με τον λόγο, επειδή τον προόριζε να ζήσει μέσα σε πολιτική κοινωνία. Με τον λόγο, έναρθρο αλλά 
και ενδιάμεσο (διάνοια), ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια του αισθητού κόσμου, συλλαμβάνει έννοιες και ιδέες, 
θέτει αρχές και δημιουργεί ομάδες κοινωνικής συμβίωσης, ξεκινώντας από την κατώτερη, την οικογένεια και 
καταλήγοντας στην τελική, την πόλη. Ουσιαστικά, η πόλη εξασφαλίζει τη ζωή, ο λόγος όμως εξασφαλίζει την 
καλή ζωή, την ευδαιμονία. H λέξη λόγος χρησιμοποιείται συχνά για να δηλωθούν αξεχώριστες μεταξύ τους η 
λογική (ως ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου και ως διανοητική δραστηριότητα) και 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). 
 
Β2. Ο Επίκτητος προτρέπει τον άνθρωπο να προβληματιστεί για την ταυτότητά του και να αντιληφθεί τη θέση 
του στον κόσμο. Καταρχάς, είναι άνθρωπος με κύριο χαρακτηριστικό την προαίρεση («Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, 
τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως») και τον λόγο, στοιχεία που τον ξεχωρίζουν από τα θηρία 
(«Κεχώρισαι θηρίων»), με τα άγρια ένστικτα της φύσης τους και από τα ήμερα, όπως τα πρόβατα, με την 
υποτακτική φύση τους («κεχώρισαι προβάτων»). Βασική, όμως, ιδιότητα του ανθρώπου της εποχής του που 
παρουσιάζει ο Επίκτητος είναι ότι αποτελεί πολίτη του κόσμου και μέρος αυτού («Ἐπὶ τούτοις πολίτης εἶ τοῦ 
κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ»). Βέβαια, δεν εννοεί πως ο άνθρωπος αποτελεί πολίτη ενός παγκόσμιου κράτους και 
μιας παγκόσμιας οικουμενικής κοινότητας, αλλά πως υποτάσσεται στον παγκόσμιο νόμο της φύσης. 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. 
Επιπλέον, αναφέρει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μέρος ενός κόσμου και φυσικά δεν είναι από τα υπηρετικά 
μέρη, από αυτά που υποτάσσουν τη βούλησή τους στην υπηρεσία άλλων («οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν»). Ανήκει 
στα μέρη που ηγούνται των άλλων, οπότε βρίσκεται στην ηγετική θέση στην ιεραρχία της διοίκησης του 
κόσμου («ἀλλὰ τῶν προηγουμένων»). Αυτό οφείλεται στη δυνατότητα που διαθέτει από τη φύση του να 
αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τη θεϊκή διοίκηση του κόσμου («παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει») 
και στην ικανότητά του να κρίνει και να αξιολογεί τις συνέπειές της («καὶ τοῦ ἑξῆς ἐπιλογιστικός»). Θεία 
διοίκηση σύμφωνα με τον Επίκτητο είναι αυτό που κινεί τον κόσμο είναι η πρόνοια, η εἱμαρμένη –είναι η 
απαραβίαστη τάξη του κόσμου, μια λογική και συνεκτική δύναμη, ο ίδιος ο λόγος. Όλα γίνονται σύμφωνα με 
αυτήν, που κάνει όλα τα πράγματα να είναι ενωμένα σε μια παγκόσμια συμπάθεια. Οι Στωικοί την ονομάζουν 
θεό ή και Δία: η διακυβέρνηση του κόσμου είναι η έκφραση ενός θείου, έλλογου νόμου.  
Στη συνέχεια με μια ρητορική ερώτηση («Τίς οὖν ἐπαγγελία πολίτου;») διερωτάται ποια είναι η αποστολή και 
ο ρόλος του ανθρώπου ως πολίτης του κόσμου. Χρησιμοποιώντας μια παρομοίωση απαντά πως ο άνθρωπος 
οφείλει να συνειδητοποιήσει πως αποτελεί μέρος ενός συνόλου και δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για το ατομικό 
του συμφέρον παρά για το συλλογικό («Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον»). 
Ειδικότερα, παρομοιάζει τον κόσμο με έναν ανθρώπινο οργανισμό, στον οποίο όλα τα μέλη βρίσκονται σε 
αλληλεξάρτηση («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»). Ο πολίτης του κόσμου καλείται να 
λειτουργήσει όπως ακριβώς θα ενεργούσε ένα χέρι ή το πόδι, αν είχαν λογική και μπορούσαν να καταλάβουν 
τη διάταξη της φύσης. Δεν θα επέλεγαν ποτέ ή δεν θα επιθυμούσαν ποτέ κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τον 
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ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και οι επιθυμίες και οι ενέργειές τους θα ήταν πάντοτε και μόνο σε αναφορά προς 
το σύνολο. Και ο άνθρωπος, λοιπόν, καλείται να αντιληφθεί τη θέση του στον κόσμο, να αποδεχθεί την έλλογη 
κοσμική τάξη και να διαμορφώσει τον βίο του σε αρμονία με τον ορθό λόγο που διέπει τη φύση. 
 
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. 
Η ποδοσφαιρική μας ομάδα είναι αδούλευτη στο επιθετικό της κομμάτι. 
Την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν λιγότερα κρούσματα κορωνοϊού στην πόλη. 
 
Β5. Το ζήτημα της προαιρέσεως ως χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και ειδοποιός διαφορά του 
ανθρώπου από τα άλλα έμβια όντα αποτελεί αντικείμενο πραγμάτευσης τόσο στο κείμενο του Παπανούτσου 
όσο και στο κείμενο του Επίκτητου. Για τον Παπανούτσο η προαίρεση και η βούληση είναι δύο έννοιες στενά 
συνυφασμένες. Αν και ο δοκιμιογράφος επισημαίνει, αρχικά, ότι οι άνθρωποι σε διάφορες περιστάσεις της 
ζωής ενεργούν χωρίς προαίρεση και σκέψη, λειτουργώντας μηχανικά και από συνήθεια,  κατόπιν παρουσιάζει 
τη βούληση και την προαίρεση ως βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης που καθοδηγούν τις 
επιλογές των ατόμων. Αντίθετα, τα ζώα διαθέτουν μόνο όρεξη που τα κατευθύνει και όχι ηθική προαίρεση. 
Ομοίως, και στο κείμενο του Επίκτητου προβάλλεται η προαίρεση ως ένα βασικό στοιχείο της ανθρώπινης 
υπόστασης. Στον Επίκτητο η «προαίρεσις» εκτός από τη γενική σημασία της προτίμησης, σημαίνει την 
ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη στοχαστική επιλογή ενεργειών που συγκροτεί τον ηθικό χαρακτήρα του 
ανθρώπου. Είναι, κυρίως, μια κρίση, δηλαδή μια έλλογη ικανότητα να επιλέγουμε και να αποβλέπουμε στα 
αποτελέσματα των πράξεων μας. Για τον Επίκουρο συνιστά κριτήριο ηθικότητας του ανθρώπου. Ενώ τα άλλα 
στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης υποτάσσονται σε αυτήν, η ίδια παραμένει ελεύθερη και διαμορφώνει με το 
λόγο τις επιλογές της. Μαζί με το λόγο αποτελεί διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου, που τον ξεχωρίζει από τα 
άλλα ζώα και του δίνει ηγετικό ρόλο στο φυσικό κόσμο. Από τα παραπάνω οδηγείται αβίαστα κανείς στο 
συμπέρασμα πως η προαίρεση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης και διακριτικό 
γνώρισμα του ανθρώπου, χάρη στο οποίο διαθέτει προνομιακή θέση μεταξύ των ζώων και κυριαρχεί στο 
κόσμο. 
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Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Γ1. Γιατί, αφού δανειστούμε, μπορούμε να προσελκύσουμε με μεγαλύτερο μισθό τους μισθοφόρους 
πεζοναύτες τους. Διότι, η (στρατιωτική) δύναμη των Αθηναίων μπορεί να αγοραστεί περισσότερο παρά είναι 
δική τους· αντίθετα, η δική μας θα πάθαινε αυτό λιγότερο, καθώς στηρίζεται περισσότερο στα σώματά μας 
παρά στα χρήματα.  
 
Γ2. Οι Κορίνθιοι στο λόγο που εκφωνούν στη συνέλευση της Πελοποννησιακής Συμμαχίας υποστηρίζουν ότι 
θα νικήσουν τους Αθηναίους για πολλούς λόγους. Αρχικά επειδή υπερέχουν αριθμητικά σε ανθρώπινο 
δυναμικό και διαθέτουν μεγαλύτερη πολεμική εμπειρία. Έπειτα, επειδή υπακούν στις διαταγές όλοι και τις 
εκτελούν ανεξαιρέτως, καθώς και επειδή θα εξοπλίσουν το ναυτικό τους, στο οποίο οι Αθηναίοι υπερτερούν, 
από την περιουσία του καθενός και από τα χρήματα που βρίσκονται στους Δελφούς και στην Ολυμπία. Ακόμη, 
αφού συνάψουν δάνειο, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν με το μέρος τους τους μισθοφόρους πεζοναύτες 
των Αθηναίων προσφέροντάς τους μεγαλύτερο μισθό, πλήττοντας τη στρατιωτική δύναμη των Αθηναίων, η 
οποία στηρίζεται περισσότερο στους μισθοφόρους παρά στους δικούς τους άνδρες.  
 
Γ3. α.  
Ἐγώ δέ νῦν καί ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω.  
 
Γ3. β.  
ἄμυναι / κατάθου / ἐπικράτησον / πρόσχες / πλε(ί)ονα ή πλε(ί)ω 
 
Γ4. α.  
ἔχοντες:  επιρρηματική αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο ἡμεῖς ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας 
στο ρ. ἐγείρομεν. 
ἐπικρατῆσαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση εἰκός (ἐστι). 
πλήθει: επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική της αναφοράς στη μτχ. προύχοντας. 
μισθῷ: επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική του μέσου στο απρφ. ὑπολαβεῖν.  
ναυβάτας: αντικείμενο στο  απρφ. ὑπολαβεῖν. 
ἤ οἰκεία: β΄ όρος σύγκρισης από το επίρρημα συγκριτικού βαθμού μᾶλλον, με α΄ όρο σύγκρισης το ρημ. 
επίθετο ὠνητή. 
 
Γ4. β. Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τότε δέ καί ἀδικούμενοι τόν πόλεμον ἐγείρειν.// 
           Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τούτους/σφᾶς τότε δέ καί ἀδικουμένους τόν πόλεμον ἐγείρειν 
 
 

 
ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 


