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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1α. 

1. Σωστό “τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ 

καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν · ἡ δὲ τούτων 

κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν.” 

2. Λάθος “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”. 

3. Λάθος “Τίς οὖν ἐπαγγελία πολίτου; Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περὶ μηδενὸς 

βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον”. 

 

Α1β. 

α, γ – 2 

β, δ – 1. 

 

Β1. 
            Ο Αριστοτέλης φέρνει το πιο ισχυρό επιχείρημα για να αποδείξει ότι ο 

άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικόν.  

 

Συλλογισμός : 

α. Η φύση δεν κάνει τίποτα χωρίς λόγο και αιτία. Όταν δημιουργεί ένα ὄν, τό 

εφοδιάζει με όλα εκείνα τα στοιχεία που τού είναι απαραίτητα, για να φτάσει αυτό (το 

ὄν)  στην τελική μορφή του.  

β. Στα άλλα ζώα η φύση έδωσε την φωνή, για να εκφράζουν απλά το ευχάριστο και το 

δυσάρεστο, γιατί αυτό είναι το μόνο που τούς χρειάζεται να αντιλαμβάνονται και να 

τό φανερώνουν το ένα στο άλλο με την επικοινωνία. 

γ. Στον άνθρωπο όμως η φύση, επειδή τόν προόριζε να ζήσει σε πολιτική κοινωνία, 

τού έδωσε και το εργαλείο με το οποίο μπορούσε να ζήσει σε αυτήν. Δηλαδή τόν 

προίκισε με τον Λόγο, με τον οποίο αντιλαμβάνεται και κάνει φανερά το ωφέλιμο και 

το βλαβερό, το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να 

υπάρξει πολιτική κοινωνία, καθώς η συμμετοχή σε αυτά συνιστά την πολιτική 

κοινωνία. 
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δ. Αφού η φύση έδωσε στον άνθρωπο το εργαλείο με το οποίο μπορεί να 

αντιλαμβάνεται αυτά και να συμμετέχει σε αυτά, δηλαδή να ζει σε πολιτική κοινωνία, 

επομένως ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως πολιτικὸν ζῷον. 

 

           Ο «λόγος» σε αντιδιαστολή προς την «φωνή» των ζώων δηλώνει το συμφέρον 

και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο. Η επικοινωνία ως προς το δίκαιο και το άδικο 

(η σύλληψη και έκφραση ηθικών εννοιών) δημιουργεί την οικία και την πόλη.  

          Με λίγα λόγια ο λόγος βοηθάει τον άνθρωπο να διαμορφώσει την ηθική 

συνείδηση, η οποία είναι απαραίτητη προυπόθεση για την συγκρότηση της πολιτικής 

κοινωνίας. Ο λόγος δεν μπορεί να νοηθεί εκτός κοινωνίας και ο άνθρωπος μαθαίνει 

να χρησιμοποιεί τον ηθικό και γλωσσικό κώδικα της κοινότητας μέσα στην οποία ζει. 

Δηλαδή η σχέση τους και η εξάρτησή τους είναι αμφίδρομη.  

        Μπορούμε να πούμε ότι η φωνή είναι αναγκαία για το ζῆν ενώ ο λόγος για το εὖ 

ζῆν. Επομένως έχουμε την φυσική πορεία :  λόγος >>> ηθική συνείδηση >>> 

πολιτική κοινωνία (= που χαρίζει στον άνθρωπο την ευδαιμονία).  

          Να αναφερθεί πως ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει κάποια ζώα πολιτικὰ ὄντα, με 

την μεταφορική σημασία βέβαια, δηλαδή είναι τα ζώα που αναλαμβάνουν και 

διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή δραστηριότητα. Ως πολιτικὰ ὄντα ο Αριστοτέλης 

αναφέρει την μέλισσα, το μυρμήγκι, κ.λπ. 

 

     Ιδιότητες Λόγου : Αποτελεί γνώρισμα του ανθρώπου που τόν ξεχωρίζει από τα 

άλλα ζώα. Ο άνθρωπος πέρα από την απλή φωνή, διαθέτει και την έναρθρη φωνή, 

τον λόγο, την επικοινωνία, και την αντίστοιχη λογική σκέψη. Ο λόγος με όλες τις 

δυνατότητες που παρέχει στον άνθρωπο, τόν κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα, 

αφού με αυτόν προχωρά πέρα από αυτά και τού δίνει την δυνατότητα να κάνει 

φανερά πλήθος συναισθημάτων, να συλλαμβάνει και να κάνει φανερές αφηρημένες 

έννοιες (ηθικές, θρησκευτικές, πολιτικές, πολιτισμικές, καλλιτεχνικές, κ.α.), να 

δημιουργεί πολιτισμό (με τό να θεσπίζει νόμους, να δημιουργεί έργα λογοτεχνικά και 

άλλες μορφές της τέχνης, να συγκροτεί επιστήμες κ.λπ).  

          Από όσα φυσικά εφόδια έχει ο άνθρωπος ο Λόγος είναι το πιο σημαντικό, ενώ σε 

άλλες ικανότητες υστερεί απέναντι σε πολλά ζώα, όπως π.χ. στην ταχύτητα – 

δύναμη, κ.λπ. 

         Ο Λόγος ως έναρθρος λόγος : Η μεταφυσική προσέγγιση της φύσης από τον 

φιλόσοφο τόν οδηγεί στην άποψη πως αυτή έδωσε στον άνθρωπο από την πρώτη 

στιγμή, και μάλιστα διαμορφωμένο, τον Λόγο, ενώ το ακριβέστερο είναι ότι ο 

έναρθρος Λόγος αποτελεί πολιτιστική κατάσταση που κερδήθηκε σταδιακά από τον 

άνθρωπο σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους και αντικατέστησε 

με τον καιρό αρχέγονες μορφές επικοινωνίας (μορφασμούς, κραυγές, χειρονομίες, 

κ.λπ.).  

 

Β2. 

   Στόχος του Επίκτητου είναι να καταστεί παιδαγωγός των ανθρώπων. Κατακρίνει με 

σφοδρότητα την φιλοσοφία των Επικουρείων, διότι πιστεύει ότι στηρίζεται στον 

εγωκεντρικό ατομικισμό.  

    Ο Επίκτητος θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να φιλοσοφούν, διότι 

έχουν κοινή βάση στον Λόγο τους τις “προλήψεις”, οι οποίες είναι η αντίληψη που 

έχουμε καθολικά για τον κόσμο και την ζωή και οι οποίες είναι εμφυτευμένες 
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μέσα μας από πριν εκ κάποιας θεϊκής δύναμης. Αυτές οι προλήψεις είναι οι γνώσεις 

που έχουμε για τον Κόσμο και για την Ζωή από πριν.  

    Για αυτό και είμαστε αναγκαίο κομμάτι αυτού του κόσμου και μόνο εμείς 

μπορούμε να τόν καθοδηγήσουμε.  

       Επειδή, όμως, τίς εφαρμόζουμε λάθος αυτές τις γνώσεις και επειδή παρεισφρέει και 

η αλαζονεία μας, είναι επιτακτική ανάγκη οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν φιλοσοφικά, 

να συναισθανθούν την αδυναμία τους, ώστε σταδιακά να εφαρμόσουν ορθώς αυτές τις 

γνώσεις για να ευτυχήσουν.  

    Ο Επίκτητος, όπως και ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρεί πως το άτομο πρέπει να 

συμμορφώνεται προς τις ανάγκες και σκοπούς της πόλεως, διότι μόνο ως πολίτης 

αυτού του ευρύτερου Κόσμου νοείται και υπάρχει, εφόσον έχουν το κοινό στοιχείο 

που τούς καθοδηγεί, τον Λόγο.  

     Κατά τους στωικούς ο άνθρωπος πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ηθική και 

ανθρωπιστική-αλτρουιστική στάση που, την κοσμοπολίτικη θεώρηση και 

αποδοχή προς τον κόσμο και όλους τους τόπους. Ο αλτρουισμός είναι χρέος και 

καθήκον κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 

    Κατά την στωική φιλοσοφία ο άνθρωπος θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις 

ανάγκες του Σύμπαντος, να μη βλάπτει ποτέ κανέναν και να ζει ενάρετα, αλλά και 

να συμμετέχει στην παγκόσμια κοινωνία ως ενεργό μέλος (και ως καθοδηγητής 

του).  

 

Β3. 

1-δ 

2-α 

3-ε 

4-β 

5-στ. 

 

Β4α. 

1-ε 

2-δ 

3-ζ 

4-β 

5-α 

6-στ. 

 

Β4β. 

Στο αρχαίο κείμενο “αδούλευτος” : αδούλωτος, ο ών χωρίς δεσπότη, αδέσποτος.  

Πληρώθηκε για «αδούλευτη» εργασία. 

Στο αρχαίο κείμενο “προηγούμαι” : ηγούμαι, διοικώ, οδηγώ.  

Προηγήθηκε της συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών μακρά περίοδος συγκρούσεων. 

 

Β5. 

 Ο Παπανούτσος στο παρόν κείμενο με αρκετά αφαιρετικό τρόπο δίνει τον ορισμό 

–και την μεγάλη αξία— της προαίρεσης.  

Ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστεί ἔλλογον ὄν, ἐμμυθον ὄν, κατασκευαστικὸν ὄν, 

πολιτικὸν ὄν, κ.ο.κ. Ξεχνάμε, όμως, πολλές φορές να επισημάνουμε την προαίρεση. Η 



Δημήτρης Νάτσης 4 6 Ιουνίου 2022 

 

προαίρεση είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης υπόστασης. 

Ακόμη και η ελευθερία του ανθρώπου εδράζεται στην προαίρεσή του.  

Πολύ σωστά ο Παπανούτσος ταυτίζει τον όρο “προαίρεση” με τον όρο “βούληση”.  

  Θα κατανοηθεί καλύτερα αυτή η ταύτιση που επιχειρεί ο Παπανούτσος, αν δούμε τον 

αριστοτελικό ορισμό της προαίρεσης: «καὶ ἡ προαίρεσις ἂν εἴη βουλευτικὴ ὄρεξις τῶν 

ἐφ' ἡμῖν (= η προαίρεση θα μπορούσε να είναι η μετά από διαλογισμό επιθυμία 

πραγμάτων που εξαρτώνται από εμάς)». Βάσει αυτού του ορισμού θα πρέπει να μη 

συγχέεται ο όρος προαίρεση με τον όρο εκούσιος. Γιατί εκούσιες είναι και οι ενέργειες 

των παιδιών και των ζώων, όμως η προαίρεση περιλαμβάνει, εκτός από την εθελούσια 

ενέργεια, και την επιθυμία, την σκέψη και την εκλογή αυτής. Δηλαδή, από την στιγμή 

που η προαίρεση σχεδόν ταυτίζεται με το «βουλευτὸν» (= η μετά από σκέψη απόφαση), 

παρατηρούμε πως στον όρο προαιρετική υπολανθάνουν τρεις επιμέρους έννοιες : α) ο 

διαλογισμός – η σκέψη που σταθμίζει τα δεδομένα και καταλήγει σε μία απόφαση, β) 

η συνειδητή και σκόπιμη επιλογή αυτής της απόφασης και γ) η αμετακίνητη και 

αταλάντευτη προσήλωση στην προσπάθεια για πραγμάτωση αυτής της επιλογής, 

καθώς κάτι που παρα-κολουθεί την προαίρεση και συνυπάρχει με αυτήν είναι τό να 

προβαίνει κανείς στις πράξεις σταθερά και αμετακίνητα.  

    

     Ο Επίκτητος συμφωνεί ακριβώς με τον Παπανούτσο. Δίνει την ίδια μεγάλη αξία 

στην προαίρεση ως καθοριστικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης.       

Κατά τον Επίκτητο αυτό που εξαρτάται από εμάς αποκλειστικώς είναι η 

προσωπικότητά μας, η οποία μπορεί να καθορίσει και την στάση μας απέναντι σε 

όλα τα ὄντα και τον κόσμο, και η οποία διαμορφώνεται από την προαίρεσή μας 

που υπάρχει εκ φύσεως, δηλαδή την ελεύθερη βούλησή μας. Μόνο η ορθή 

αξιοποίηση της προαιρετικής μας δυνάμεως μπορεί να μάς φέρει την ευδαιμονία. 

Και μόνο χάριν αυτής δεν θα μπορέσει να υπεισέλθει στην προσωπικότητά μας η 

βία ή η πρόκληση των εξωτερικών υλικών αγαθών.  

 

Ας επικαλεστούμε, εφόσον μιλάμε για φιλοσοφικές έννοιες, τον Ντοστογιέφσκη στο 

μυθιστόρημα “Υπόγειο”, ο οποίος επιμένει να διατείνεται πως ο άνθρωπος είναι ικανός 

να αυτοκαταστρέφεται, απλώς και μόνο για να αποδείξει το αυτεξούσιό του και την 

προαίρεσή του, η οποία με μηχανικούς λογικούς συλλογισμούς δεν μπορεί να 

υποδουλωθεί….. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1. 

“Εμείς, όμως, τώρα ξεσηκώνουμε αυτόν τον πόλεμο, και επειδή νοιώθουμε 

αδικημένοι και επειδή έχουμε αρκετά παράπονα, και, όταν προφυλαχθούμε 

από τους Αθηναίους,  θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο δοθείσης ευκαιρίας. 

Για πολλούς λόγους είναι εύλογο να νικήσουμε, καταρχάς διότι είμαστε 

σίγουρα ανώτεροι αριθμητικά και στην πολεμική πείρα, έπειτα διότι όλοι μας με 

τον ίδιο τρόπο προχωρούμε στην πραγμάτωση των στρατιωτικών εντολών1, 

αλλά και διότι το ναυτικό, στο οποίο υπερισχύουν, θα ετοιμάσουμε με χρήματα 

της κάθε πόλης από την συμμαχία μας αλλά και με τα χρήματα που υπάρχουν 

στους Δελφούς και στην Ολυμπία.  Γιατί, αν δανειστούμε, μπορούμε να 

προσελκύσουμε κρυφά τους ξένους ναύτες τους με την προσφορά μεγαλύτερου 

μισθού. Γιατί η αθηναϊκή δύναμη συνίσταται περισσότερο από μισθοφόρους 

παρά από δικούς της πολίτες· η δική μας, όμως, πολύ λιγότερο θα πάθει κάτι 

τέτοιο, διότι η υπεροχή της απορρέει από την γενναιότητά της παρά από τα 

χρήματα.” 

 

Γ2.  

Οι Κορίνθιοι ήταν αυτοί που υποδαύλισαν τον πόλεμο, κυρίως για δικούς τους 

λόγους στον ανταγωνισμό με τους Αθηναίους. Στην δημηγορία τους αυτή 

προβάλλουν τους λόγους, για τους οποίους πιστεύουν ότι η Πελοποννησιακή 

συμμαχία θα νικήσει τους Αθηναίους.  

Οι αιτίες ποικίλλουν στο δοθέν απόσπασμα : 1. Η συμμαχία τους υπερέχει 

αριθμητικά, 2. Έχουν μεγαλύτερη πολεμική πείρα, 3. Έχουν οι Πελοποννήσιοι 

ομοφρονία και πειθαρχία λόγω της ολιγαρχίας, 4. Θα μπορέσουν με χρήματα 

να διασπάσουν τους μισθοφόρους των Αθηναίων και να τους σφετεριστούν, 5. 

Υπερισχύουν και στην γενναιότητα αυτών.  

 

Γ3α. Ἐγὼ νῦν καὶ ἀδικούμενος τοὺς πολέμους ἐγείρω. 

 

Γ3β. 

Β΄ ΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ἄμυναι   

πλείονα / πλείω 
κατάθου 

ἐπικράτησον 

πρόσχες 

 

                                                           
1
 : ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας : με την φράση αυτή δηλώνεται η δωρική 

πειθαρχία. Το παραγγέλλειν ήταν έκφραση στα προστάγματα των 

αξιωματικών. 
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Γ4α. 

 ἔχοντες : αιτιολογική μετοχή στην φράση τὸν πόλεμον ἐγείρομεν, συνημμένη στο 

υποκείμενο Ἡμεῖς.  

 ἐπικρατῆσαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη φράση  εἰκός (ἐστι). 

 πλήθει : δοτική της αναφοράς στην μετοχή προύχοντας. 

 μισθῷ : δοτική του τρόπου στο απαρέμφατο  ὑπολαβεῖν. 

 ναυβάτας : αντικείμενο του απαρεμφάτου ὑπολαβεῖν.  

 ἢ οἰκεία : β΄ όρος σύγκρισης και κατηγορούμενο (α΄ όρος ὠνητὴ). 

 

Γ4β. 

Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τότε ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρειν.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


