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Β.1. 

Ένα βασικό επιχείρημα πάνω στο οποίο στηρίζει το συλλογισμό του ο Αριστοτέλης ότι ο 

άνθρωπος είναι από τη φύση του προορισμένος να ζει σε οργανωμένη κοινωνία» είναι και το 

γνώρισμα του έναρθρου λόγου, που μόνο ο άνθρωπος διαθέτει, σε αντίθεση με τη «φωνή» που 

διαθέτουν τα άλλα ζωντανά πλάσματα. 

οὐθὲν μάτην ἡ φύσις ποιεῖ: Η φύση δεν κάνει  τίποτε χωρίς σκοπό· 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 

434a3132). 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  
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βιολογία και επεκτείνει το τελολογικό ερμηνευτικό μοντέλο του και σε άλλα  πεδία των φυσικών 

επιστημών. 

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι και ορισμένα ζώα είναι πολιτικά, με την έννοια ότι αναλαμβάνουν και 

διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινωνική δραστηριότητα. Ως πολιτικά ζώα μνημονεύει - εκτός από τον 

άνθρωπο - τη μέλισσα, τη σφήκα, το μυρμήγκι και τον γερανό. Τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν 

άναρθρες κραυγές, απλή φωνή (κατ' αἲσθησιν ἒκφρασις). φωνή: ο ήχος  που  παράγεται από  τον 

λάρυγγα, τις φωνητικές χορδές και τη στοματική κοιλότητα είτε των ανθρώπων είτε των ζώων. 

Βλ. Περὶ ψυχῆς 420b57: ἡ δὲ φωνὴ ψόφος [: ήχος] τίς ἐστιν ἐμψύχου· τῶν γὰρ ἀψύχων οὐθὲν 

φωνεῖ, ἀλλὰ καθ’ ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν, οἷον αὐλὸς καὶ λύρα.  Η φωνὴ είναι  άναρθρος ήχος,  

ενώ  ο λόγος είναι  έναρθρος (αρθρωμένος), απαρτισμένος δηλαδή από  διακριτά στοιχεία, τα  

οποία μπορεί να  έχουν το  δικό  τους  νόημα. Ο έναρθρος λόγος παράγεται από  σύνολα λέξεων 

(π.χ.  προτάσεις), μεμονωμένες λέξεις (διακριτά στοιχεία του,  με  δικό  τους  νόημα), ενώ  οι  λέξεις 

από  φθόγγους (διακριτούς ήχους χωρίς αυτόνομο νόημα).Αυτή η απλή φωνή αποτελεί γι' αυτά μέσο 

επικοινωνίας. Μπορούν επίσης να εκφράσουν με αυτή τη λύπη και την ευχαρίστηση, το ευχάριστο και το 

δυσάρεστο. Είναι λοιπόν τα ζώα προικισμένα με φωνή, για να μπορούν να επιβιώνουν και να εκπληρώνουν 

το σκοπό της ύπαρξης τους. Τα όρια της φωνής τους είναι περιορισμένα . 

  

Η διαφορά λοιπόν του ανθρώπου από τα ζώα είναι ο έναρθρος λόγος που αυτός διαθέτει. λόγος: 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). Ο άνθρωπος ως πολιτικό όν έχει την 

ιδιότητα να ζει μέσα σε κοινωνία ανθρώπων, που είναι οργανωμένη με πολίτευμα, νόμους, θεσμούς κι' 

επομένως διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη κοινωνία που δεν παρουσιάζει αυτή την οργάνωση. Το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα που διαφοροποιεί την πολιτική κοινωνία των ανθρώπων από τις κοινωνίες των 

ζώων, είναι ο λόγος. Η φύση προίκισε τον άνθρωπο με την ικανότητα του λόγου. Είναι ανώτερη και πιο 

σύνθετη από αυτή των ζώων. Ο άνθρωπος δεν εκφράζει μόνο συναισθήματα αλλά και αφηρημένες ιδέες και 

έννοιες. Ο λόγος του ανθρώπου είναι ικανότητα ανώτερη και πιο σύνθετη, με την οποία μπορεί να εκφράζει 

έννοιες όπως το ωφέλιμο και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο, το όμορφο και το άσχημο, το όσιο και το ανόσιο 

κ.α. Η σύλληψη και η έκφραση των ηθικών αυτών εννοιών είναι στην πραγματικότητα που οδήγησε στη 

γένεση και τη λειτουργία των διαφόρων μορφών κοινωνικής συμβίωσης. Γίνεται δηλ. φανερό ότι ο άνθρωπος 

οδηγήθηκε στον πολιτικό βίο χάρη στο λόγο. Οι έννοιες αυτές αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους με τους 

οποίους συνδέονται τα μέλη της πολιτικής κοινότητας. Οι άνθρωποι κατανοούν και εκφράζουν από κοινού 
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αυτή την αντίληψη και έτσι δημιουργείται η οικογένεια και η πολιτεία Επομένως, η πολιτειακά 

οργανωμένη κοινωνία είναι κοινωνία ηθική, γιατί θεμελιακό και κυρίαρχο στοιχείο σε αυτή αποτελούν οι 

ιδέες. Γι' αυτό δόθηκε η ικανότητα του λόγου στον άνθρωπο από τη φύση. 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι η φύση τίποτε χωρίς λόγο και χωρίς αιτία , εύκολα προκύπτει ότι 

του έδωσε αυτή την ικανότητα, γιατί τον προόριζε να ζει μέσα σε οργανωμένη κοινότητα. Ο έναρθρος 

λόγος, λοιπόν, που είναι γνώρισμα μόνο του ανθρώπου, αποτελεί και τη μεγαλύτερη απόδειξη 

ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του «πολιτικόν ζωον». 

Αυτή ακριβώς η διαφορά αποτελεί, κατά την άποψη του Αριστοτέλη, και το κύριο στοιχείο που 

αποδεικνύει πως ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικό ζώο», περισσότερο μάλιστα απ' ό,τι το κατ' 

εξοχήν αγελαίο ζώο, η μέλισσα, και τα άλλα αγελαία ζώα. 

Συνοπτικά ο επιχειρηματολογία του ακολουθεί την εξής συλλογιστική πορεία: 

 Η φύση δεν κάνει τίποτε δίχως λόγο και χωρίς αιτία. 

 Η φύση έδωσε προνομιακά μόνο στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να 

εκφράζει με το «λόγο» το καλό και το και το δίκαιο και το άδικο. 

Η δυνατότητα αυτή είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία πολιτικής κοινότητας. 

Άρα, εύκολα προκύπτει ότι του έδωσε αυτή την ικανότητα, γιατί τον προόριζε να ζει μέσα σε 

οργανωμένη κοινότητα 

 

 

Β.2 

 

Ἐπὶ τούτοις πολίτης εἶ τοῦ κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ, οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ τῶν 

προηγουμένων· παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς ἐπιλογιστικός:  

Μετά την προαίρεσιν και τον λόγον το επόμενο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου είναι η 

ιδιότητά του να είναι πολίτης του κόσμου.  

Η θέση του ανθρώπου στον κόσμο είναι ιεραρχικά η ανώτατη (οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ τῶν 

προηγουμένων), αφού (γὰρ ...) αυτός μόνο χάρη στη λογική φύση του είναι ικανός να κατανοεί τη θεϊκή 

διακυβέρνηση του κόσμου, και να αξιολογεί τις συνέπειές της. πολίτης τού κόσμου: 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. Για  την  έννοια του  κοσμοπολίτη. Η  έννοια θα  ξαναχρησιμοποιεί ιδιαίτερα 

από  τα  μέσα του  19ου  αι.  σε  ένα  ολοένα περισσότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  
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Ο χαρακτηρισμός πολίτης του κόσμου στη στωική φιλοσοφία και η σημασία της  

 

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. Βέβαια, οι Ρωμαίοι Στωικοί (Σενέκας, Επίκτητος, Μάρκος Αυρήλιος) κατά την 

ύστερη περίοδο της Στοάς συνδέουν πλέον ξεκάθαρα το ιδανικό της κοσμόπολης με τη Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία που κυριαρχεί σε όλη τη Μεσόγειο και τον τότε γνωστό κόσμο. Ακόμα κι αν ο Επίκτητος 

(όπως εδώ) φαίνεται να επιστρέφει στον κοσμοπολιτισμό των πρώτων Στωικών, που είναι κυρίως 

ηθικός και λιγότερο πολιτικός, εντούτοις δεν απορρίπτει τη δομή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Με 

άλλα λόγια ο κοσμοπολιτισμός που στους Έλληνες προήλθε από την πολιτική παρακμή τους ως ένα 

μακρινό ιδανικό, στους Ρωμαίους γίνεται περήφανη αυτοσυνείδηση της ιστορικής τους αποστολής 

τους.  

Ο χαρακτηρισμός, βέβαια, πολίτης του κόσμου δεν είναι καινούριος ούτε επινόηση των Στωικών· 

άλλωστε και ο Διογένης ο Κυνικός είχε διακηρύξει πρώτος ότι ήταν πολίτης του κόσμου, με την 

αρνητική έννοια της απόρριψης των κανόνων των επιμέρους πόλεων-κρατών: ἄπολις, ἄοικος, πατρίδος 

ἐστερημένος, πτωχός, πλανήτης. «Για εκείνον (δηλ. τον Διογένη) μόνον, πᾶσα γῆ πατρίς, και όχι 

κάποιος ιδιαίτερο τόπος (...) Έτσι κατορθώνεται η ελευθερία».  

 

Τι είναι όμως κόσμος του οποίου πολίτης είναι ο άνθρωπος;  

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.  

Για τους Στωικούς η ψυχή του ανθρώπου είναι απόσπασμα (μέρος) της παγκόσμιας ψυχής, της 

ζωτικής, νοήμονος, θερμής πνοής που διαπερνά ολόκληρο τον κόσμο (δες και προηγούμενο σχόλιο για 

την έννοια του λόγου). Το σύμπαν, ο κόσμος είναι μία «πόλη», η κοινή κατοικία θεών και ανθρώπων, 

με κοινό συνδετικό στοιχείο τη λογικότητα που διέπει το σύνολο και τα μέρη του. Η «κοσμική πόλη» 

έχει ως νόμο της τον φυσικό ηθικό νόμο, τον «ορθό λόγο». Επομένως, ως μέρη του ενός κοσμικού Λόγου 

διαμορφώνουν, θεός (θεοί) και άνθρωποι μαζί, ένα μεγάλο λογικό πλαίσιο ζωής, ένα πολιτικό σύστημα 

όπου κάθε άτομο είναι ένα απαραίτητο μέλος. Το κοινό στοιχείο του λόγου δίνει τη δυνατότητα στους 

Στωικούς να διατυπώσουν την ηθική εντολή πως τελειοποιούμενα τα ανθρώπινα όντα, ως μέρη του 
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κοσμικού όλου, πρέπει να εναρμονίσουν τη δική τους ανθρώπινη λογική με την παγκόσμια-

οικουμενική  

Φύση: «ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν». Η συγκεκριμένη ηθική εντολή είναι προϋπόθεση για την 

ανθρώπινη ευτυχία, για την αποκαλούμενη «εὔροια βίου». Καταλήγοντας, η προτροπή του Επίκτητου 

να νιώσει ο άνθρωπος ότι είναι πολίτης του κόσμου λειτουργεί θεραπευτικά, ως τρόπος να 

αντιμετωπίσει το βίωμα της αγωνίας και της ανασφάλειας. Ο άνθρωπος της ελληνιστικής και 

ελληνορωμαϊκής εποχής ζητάει καταφύγιο στον εαυτό του και συγχρόνως προσανατολισμό και 

ηθική στέγη σε κάτι το οποίο υπερέβαινε τα παλαιότερα όρια που σφράγιζαν τα τείχη της πόλης 

του· στρέφει το βλέμμα του στον κόσμο, στο σύμπαν, για να προσανατολίσει το πνεύμα του, να 

δικαιώσει την ύπαρξή του και να ανταποκριθεί στα σημεία των καιρών.  

θείᾳ διοικήσει: Αυτό που κινεί τον κόσμο είναι η Πρόνοια, η εἱμαρμένη – είναι η απαραβίαστη 

τάξη του κόσμου, μια λογική και συνεκτική δύναμη, ο ίδιος ο (κοσμικός) 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».  

Η εἱμαρμένη συνιστά την πνευματική και διοικητική δύναμη του σύμπαντος με χαρακτηριστικό την 

τάξη, την ορθολογική βάση· είναι η λογική αιτία του κόσμου και όσων με πρόνοια διοικούνται μέσα 

στον κόσμο. Πρόκειται για μία έννοια που μέχρι τότε είχε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, και η οποία 

αποκτά πλέον επιστημονική διάσταση δηλώνοντας την ενότητα των νόμων της Φύσης. Δεν θα ήταν 

άτοπο να ισχυριστούμε ότι ο άνθρωπος ναι μεν δεν είναι υπεύθυνος για το περιβάλλον στο οποίο έχει 

βρεθεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί σε σχέση με το συγκεκριμένο περιβάλλον εξαρτάται τελικά 

από τον ίδιο (γι' αυτό και η προαίρεσις έχει ιδιαίτερη σημασία). Κατ᾿ επέκταση κάθε απόφασή του είναι 

το αναγκαστικό επακόλουθο της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον, όπου οι εξωτερικές 

συνθήκες είναι τα δευτερεύοντα αίτια της πράξης, ενώ η δική του συγκατάθεσις είναι το κύριο αίτιο. Η 

εἱμαρμένη, επομένως, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το δεδομένο σύνολο των δυνατοτήτων στις οποίες 

ένα γεγονός ενδέχεται να εξελιχθεί και δεν ταυτίζεται με την μοιρολατρία.  

 

Το 3ο ερώτημα: Ποια είναι η αποστολή του πολίτη (του κόσμου); Τίς οὖν ἐπαγγελία πολίτου;  

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος 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. 
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 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 (δες 

παραπάνω). 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. 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. 

Οι δύο γλωσσικές επιλογές που επιρρώνουν την παραπάνω εκτίμηση είναι: 

Α) Η παρομοίωση «ὤσπερ ἄν, εἰ ἠ χείρ ἤ ὁ πούς...ἐπί τον ὄλον»   

Β) Η αντίθεση «ὑπηρετικῶν –προηγουμένων». 

 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.  

Ως προς την αντίθεση: Η θέση του ανθρώπου είναι προηγμένη, ανώτερη, διότι είναι σε θέση να  

κατανοήσει τη θεϊκή πρόνοια, τη θεϊκή διακυβέρνηση («οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλά τῶν  

προηγμένων»), αφού διαθέτει τον λόγο. 

 

 

 

Β.3. 

1.δ 

2.α 

3.ε 

4.β 

5.στ 

 

Β.4.α. 
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1.ε 

2.δ 

3.ζ 

4.β 

5.α 

6.στ 

 

Β.4.β  

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αδούλευτο ακόμα και έχω σκοπό να το μελετήσω αύριο. 

Τις προηγούμενες μέρες έκανε πολλή ζέστη αλλά σήμερα είναι δροσερός ο καιρός. 

 

Β.5 

Το θέμα της προαίρεσης, την ανθρώπινης βούλησης και ελευθερίας επιλογής έχει απασχολήσει  

διαχρονικά τους στοχαστές. Κοινά σημεία αυτής της προβληματικής διακρίνονται και στο δοκιμιακό  

κείμενο του Ευ. Παπανούτσου και στην φιλοσοφική θεωρία του Επίκτητου στο έργο του «Διατριβαί».  

 Στο παράλληλο κείμενο του Παπανούτσου εξαίρεται ο ρόλος της προαίρεσης και τονίζεται ότι αυτή  

συμπορεύεται με την βούληση αφού είναι αλληλένδετες «Όπου προαίρεση, εκεί και βούληση». Ωστόσο  

επισημαίνεται ότι μολονότι αυτή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη φύση, δεν γίνεται  

πάντα αξιοποίησή της στην καθημερινότητα μιας και πολλές ενέργειες του ανθρώπου γίνονται  

ενστικτωδώς και μηχανικά. «Πρώτον ότι προαίρεση ούτε χρειάζεται ούτε γίνεται σε όλες τις 

περιστάσεις της ζωής, αφού κάνομε άπειρα πράγματα από το πρωί έως το βράδυ χωρίς σκέψη και 

ζύγισμα, από συνήθεια, μηχανικά, όπως μας έμαθε ο κοινωνικός εθισμός.» Σημειώνει ότι ο άνθρωπος 

αντιδιαστέλλεται προς τα ζώα καθώς διαθέτει την βούληση ως απότοκο της προαίρεσης˙ τα δεύτερα 

δρουν ενστικτωδώς βάσει των παρορμήσεων και των ορέξεών τους, «Στο ζώο υπάρχει ό ρ ε ξ η, όχι 

βούληση, γιατί στο ζώο δεν έχομε ηθική προαίρεση», καθώς δεν εμφορούνται από το κριτήριο της 

ηθικότητας «ηθική προαίρεση». Στο σημείο αυτό άξια αναφοράς είναι η σύνδεση της ηθικής αρετής με 

την προαίρεση όπως άλλωστε έχει τονίσει και ο Σταγειρίτης φιλόσοφος πως η ηθική αρετή είναι 

επιλογή του ατόμου και δεν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού  

Στο πρωτότυπο κείμενο ο Στωϊκός φιλόσοφος απευθύνοντας την παραίνεση στον άνθρωπο για την  

διερεύνηση της ταυτότητάς του με ένα κοφτό και άμεσο υπαρξιακό ερώτημα «Σκέψαι τίς εἶ».Στο 

ερώτημα τίς εἶ η απάντηση είναι ότι «είσαι άνθρωπος» με ιδιαίτερα γνωρίσματα που οφείλει ο 

καθένας να συνειδητοποιήσει (ενδοσκόπηση, αυτογνωσία), ώστε να έχει στη ζωή του ορθή κατεύθυνση 

και να φτάσει την ευτυχία. Κατά τον Επίκτητο το πλέον ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης οντότητας 
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είναι η προαίρεσις την οποία θεωρεί ως το κυριότερον <<τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν 

ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως >>. 

προαίρεσις: Είναι ένας σημαντικός όρος της αρχαίας ηθικής φιλοσοφίας, κεντρικός στον 

Αριστοτέλη και σε Στωικούς όπως ο Επίκτητος. Εκτός από τη γενική σημασία της προτίμησης, 

στον Επίκτητο σημαίνει την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη στοχαστική επιλογή ενεργειών που 

συγκροτεί τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι κυρίως μία κρίση, η έλλογη ικανότητα να 

επιλέγουμε και να αποβλέπουμε στα αποτελέσματα των πράξεών μας. Προϋπόθεση για την 

προαίρεσιν είναι η διαίρεσις των πραγμάτων σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς (τὰ ἐφ’ ἡμῖν) και 

σε αυτά που βρίσκονται πέρα από τις δυνάμεις μας (τὰ ἀπροαίρετα, τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν) και είναι 

ἀδιάφορα για εμάς και την επίτευξη της ευδαιμονίας.  

Όποιος επιδιώκει την αρετή οφείλει, πριν από όλα, να απελευθερωθεί από τα πάθη(: παρορμήσεις της 

ψυχής) για να μπορεί να κατανοήσει το τι συμβαίνει πραγματικά, να αδιαφορήσει δηλαδή για 

καταστάσεις όπως είναι η ζωή και ο θάνατος, η υγεία και ασθένεια, ο πλούτος και η φτώχεια, οι οποίες 

δεν έχουν από ηθική σκοπιά καμία αξία, ούτε θετική ούτε αρνητική. Ό,τι δεν απαγορεύεται και ό,τι δεν 

υπαγορεύεται από ηθικούς λόγους, παραμένει ἀδιάφορον κατά την άποψη της στωικής ηθικής. Για 

παράδειγμα ένας συνηθισμένος άνθρωπος πιστεύει ότι σημασία έχει να είσαι υγιής· ο στωικός σοφός 

καταλαβαίνει ότι αξία έχει η προσπάθεια που καταβάλλεις, ώστε να είσαι υγιής.   

Επομένως, η έννοια της προαιρέσεως αναφέρεται τόσο στη βούληση όσο και στη διάνοια, 

συνδέεται με την έννοια της επιλογής (άρα και του λόγου), η οποία ενυπάρχει στον άνθρωπο ως 

έλλογο ον. λόγος:  Στο  κείμενο αυτό  ο λόγος σημαίνει τη  βασική ιδιότητα που  διακρίνει τον  

άνθρωπο από  τα άλλα  όντα, την ομιλία και την ικανότητα λογικής σκέψης. 

Στη στωική φιλοσοφία η έννοια του λόγου έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί βασικό της όρο σε δύο 

βασικά επίπεδα (ανθρώπινος λόγος - κοσμικός Λόγος). 

 Ειδικότερα, οι Στωικοί εκκινούν από τη θεωρία του προσωκρατικού Ηράκλειτου για τον Λόγο 

ως ρυθμιστική αρχή που διέπει την πραγματικότητα και συνδέει με σχέσεις αναλογίας 

όλα τα όντα. Ο Λόγος εδώ γίνεται θεϊκός, δηλαδή μια αιώνια ενεργητική δύναμη του 

σύμπαντος, που επιδρά στην αδιαμόρφωτη ύλη, τη μορφοποιεί και δεν την αποχωρίζεται ποτέ 

(γι' αυτό έχει και υλική διάσταση). Λειτουργεί παραγωγικά όπως ένα σπέρμα, είναι ταυτόσημη 

με το πῦρ (ως ο κύριος υλικός φορέας δημιουργίας) και τη Φύση. Συνέχει κατά τρόπο λογικό 

(αιτιοκρατικό, νομοτελειακό) τον κόσμο διαμορφώνοντας την απαραβίαστη τάξη του κόσμου.  

 Ο Λόγος, επίσης, ταυτίζεται με τον φυσικό ηθικό νόμο. Ως μέρος αυτής της Φύσης ο έλλογος 

άνθρωπος μοιράζεται τον Λόγο, διαθέτοντας μόνο αυτός από όλα τα έμβια όντα την έλλογη 

ικανότητα· και οφείλει να ζει «ακολουθώντας τον λόγο και τη φύση». Έτσι, το να ζει κανείς με 

τον λόγον ταυτίζεται με το να ζει κανείς εναρμονιζόμενος με τη φύση (Φάκελος Υλικού σ. 187).  
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Εξάλλου, ο Επίκτητος αναγνωρίζει στην προαίρεσιν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στον ανθρώπινο 

βίο και τη συνδέει με την ελευθερία <<ἀλλὰ ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ’ ἀδούλευτον 

καὶ ἀνυπότακτον>> (βλ. ἀ-δούλευτον, ἀ(ν)-υπότακτον). Η προαίρεση δίνει ηθικό περιεχόμενο στις 

πράξεις μας, δεν ετεροκαθοριζόμαστε, και είμαι ενεργητικοί ηθικοί παράγοντες. Παραλληλίζει, όπως ο 

Παπανούτσος την αδυναμία των ανθρώπων να στοχάζονται την ειδοποιό διαφορά τους από τα άλλα 

όντα ζώντας μηχανικά. Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα να σκέφτεται πριν πράξει και να ενεργεί 

σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής επιλέγοντας ή απορρίπτοντας συνειδητά το οτιδήποτε. Γι΄αυτό, 

ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι η προαίρεση είναι σύμφυτη με την ελευθερία και τη θεωρεί το κυριότερο 

στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αφού καταξιώνει  τον άνθρωπο ως ηθικό ον διακρίνοντας αυτόβουλα 

το καλό από το κακό. 

Σε μια συγκριτική θεώρηση των δυο φιλοσόφων παρατηρούμε και ότι οι δυο αναγνωρίζουν την έννοια 

της προαίρεσης και της ελεύθερης βούλησης ως διακριτό γνώρισμα του ανθρώπινου είδους, βέβαια ο 

Παπανούτσος παραθέτει την όρεξη ως στοιχείο των ζώων, επισήμανση στην οποία δεν προβαίνει ο 

Επίκτητος, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει ότι η προαίρεση δεν αφορά σε όλες τις εκφάνσεις του 

ανθρώπινου βίου, καθώς υπάρχει και η περίπτωση το άτομο να λειτουργικά μηχανικά, στοιχείο που 

δεν απαντάται στο κείμενο του στωικού φιλοσόφου. 

Καταληκτικά, εντοπίζονται ως κοινά σημεία ανάμεσα στα δύο αποσπάσματα: η λογικότητα, η αξία της 

βούλησης, η «εὐβουλία», και η προαίρεση ως ελευθερία επιλογής στον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία 

αποτελούν τις ύψιστες αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που διαμόρφωσαν την σκέψη και των 

μεταγενέστερων διανοητών και λειτούργησαν ως το έρεισμα του δυτικού πολιτισμού 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θέμα Γ  

Γ1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Γιατί αφού συνάψουμε δάνεια, μπορούμε να προσελκύσουμε(κρυφά) με μεγαλύτερο μισθό τους 

μισθοφόρους ναύτες τους. Γιατί η δύναμη των Αθηναίων μπορεί να αγοραστεί (από άλλους) 

περισσότερο παρά βασιζόμενη στα δικά της μέσα   ενώ η δική μας δύναμη θα πάθαινε λιγότερο αυτό 

γιατί στηρίζεται περισσότερο στους στρατιώτες( έμψυχο δυναμικό)  παρά στα χρήματα. 

 

Γ2. 

Στη συνέλευση της Πελοποννησιακής συμμαχίας οι Κορίνθιοι επειδή είναι οι σκληρότεροι 

υποστηρικτές του πολέμου εναντίον της Αθήνας, προσπαθούν με επιχειρήματα να εξηγήσουν τους 

λόγους που οι Πελοποννήσιοι θα νικήσουν τους Αθηναίους, επειδή αισθάνονται αδικημένοι ( 

ἀδικούμενοι) και έχουν αρκετά παράπονα( ἔχοντες ἐγκλήματα).  
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Συγκεκριμένα, οι λόγοι που παραθέτουν είναι οι εξής:  

 Υπερέχουν αριθμητικά στις στρατιωτικές δυνάμεις( πλήθει προύχοντας) και είναι έμπειροι 

στις στρατιωτικές υποθέσεις ( ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ) 

 Είναι όλοι ανεξαιρέτως υπάκουοι στις στρατιωτικές διαταγές(ὁμοίως πάντας ἐς τά 

παραγγελλόμενα ἰόντας) 

 Το ναυτικό, στο οποίο υπερέχουν οι Αθηναίοι, θα το εξοπλίσουν συνεισφέροντας ο καθένας 

από τη δική του περιουσία, και από τα χρήματα που υπάρχουν στους Δελφούς και στην 

Ολυμπία ( ναυτικόν τε … καί Ὀλυμπίᾳ χρημάτων). 

 Στηρίζονται στη σύναψη δανείων, με τα οποία θα μπορέσουν να εξαγοράσουν δίνοντας 

μεγαλύτερο μισθό , τους μισθοφόρους των Αθηναίων( δάνεισμα γάρ ποιησάμενοι… 

ναυβάτας) 

 Θεωρούν ότι η δύναμη των Αθηναίων εξαγοράζεται ευκολότερα από άλλους γιατί βασίζεται 

στα χρήματα , ενώ η αντίστοιχη των Πελοποννησίων κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην ευψυχία 

των στρατιωτών παρά στα χρήματα ( ἡ δε ἡμετέρα ἧσσον ἂν πάθοι, τοῖς σώμασι το πλέον 

ἰσχύουσα ἤ τοῖς χρήμασιν) 

 

Γ3.α.  

<< Ἐγώ δέ νῠν  καί ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω>> 

 

Γ.3.β.  

ἀμυνώμεθα: ἂμυναι  

καταθησόμεθα: κατάθου 

ἐπικρατῆσαι: ἐπικράτησον 

προύχοντας:  πρόσχες 

πολλά: πλέονα-πλείω 

 

Γ.4.α.  

ἔχοντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, αντικειμενικής αιτιολογία,  συνημμένη στο υποκείμενο 

του ρήματος ἡμεῖς ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ἐγείρομεν 

ἐπικρατῆσαι: τελικό απαρέμφατο και υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση εἰκός ἐστί 

πλήθει: πτωτικός επιρρηματικός προσδιορισμός ως δοτική της αναφοράς στη μετοχή προύχοντας ( 

ρήμα σύγκρισης, υπεροχής) 

μισθῷ: πτωτικός επιρρηματικός προσδιορισμός ως δοτική του μέσου στο απαρέμφατο ὑπολαβεῖν 

ναυβάτας:  αντικείμενο του απαρεμφάτου ὑπολαβεῖν 
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ἤ οἰκεία: κατηγορούμενο στο δύναμις από το εννοούμενο ρήμα ἐστί και β΄όρος σύγκρισης λόγω του 

συγκριτικού βαθμού επιρρήματος μᾶλλον ( α όρος σύγκρισης ὠνητή) 

 

Γ.4.β. 

Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τότε καί ἀδικούμενοι τόν πόλεμον ἐγείρειν. ( επί ταυτοπροσωπίας) 

Οἱ Κορίνθιοι  ἒλεγον τούτους/σφᾶς τότε και ἀδικουμένους τον πόλεμον ἐγείρειν. (επί 

ετεροπροσωπίας) 

 

 

 

 


