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Β.1.
Ο Σηαγεηξίηεο θηιφζνθνο εμηδαληθεχεη ηε θχζε θαη δηαηείλεηαη φηη φια ηα
δεκηνπξγεί ζθφπηκα (ηειεοιογηθή αληίιευε). Η θχζε δελ θάλεη ηίπνηε ρσξίο
ζθνπφ, αθνχ 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,
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ινηπφλ, ν Αξηζηνηέιεο ζηε βηνινγία θαη επεθηείλεη ην ηεινινγηθφ εξκελεπηηθφ
κνληέιν ηνπ θαη ζε άιια πεδία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηνλ άλζξσπν ε θχζε ηνλ εθνδίαζε κε ην ιφγν κε ζηφρν
λα θηάζεη ζην ηέινο ηνπ, ζηελ νινθιήξσζε ηνπ. Ο ιφγνο πξνλνκηαθφ δψξν
πνπ δφζεθε απφ ηε θχζε ζηνλ άλζξσπν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα
δεισζνχλ αμερψξηζηεο κεηαμχ ηνπο ε ινγηθή (σο ηδηαίηεξν γλψξηζκα ηνπ
αλζξψπνπ θαη σο δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη ε γιώζζα (σο ζχζηεκα
ζεκείσλ θαη σο ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε). Σην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ν ιόγνο
αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηελ θσλήλ, θαη, ζπλεπψο, έρεη εληζρπκέλε ηε ζεκαζία
ηεο γιψζζαο (ρσξίο λα ράλεηαη βέβαηα ε ζεκαζία ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο). Ο
άλζξσπνο ράξε ζην ιφγν πνπ απνηειεί θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά απφ ηα άιια
αγειαία δψα, ηα νπνία ε θχζε ηα εμφπιηζε κφλν κε ηε θσλή, θαηάθεξε λα
δεκηνπξγήζεη αλψηεξα επίπεδα πνιηηηζκνχ θαη λα θαηαλνήζεη βαζηθέο εζηθέο
θαη πνιηηηθέο αμίεο, φπσο είλαη ην σθέιηκν θαη ην βιαβεξφ, ην θαιφ θαη ην
θαθφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν, παξαζέηνληαο ηηο έλλνηεο θιηκαθσηά πξνο έλα
επίπεδν αλψηεξν θαη εζηθφ. Μάιηζηα, κε ην ηειεπηαίν δεχγνο «δίθαηνλ ἄδηθνλ» αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο σο ζεκέιηνπ ιίζνπ ηεο
θνηλσλίαο απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ θαη φιεο νη αξεηέο. Οη άλζξσπνη κε ηε
βνήζεηα ηε ινγηθφηεηαο θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ απφ θνηλνχ ηδέεο, αμίεο,
λφκνπο, ζεζκνχο θαη λα ζπγθξνηήζνπλ νηθνγέλεηα θαη θαηφπηλ πφιεηο. Άξα, ε
πνιηηεηαθά νξγαλσκέλε θνηλσλία είλαη κηα θνηλσλία εζηθή, θη απηφ ράξε ζην
ιφγν, ηφζν ηνλ ελδηάζεην (ζθέςε) φζν θαη ηνλ εθθξαδφκελν. Αλ ζέινπκε
ηψξα λα απνδψζνπκε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε κε ηελ νπνία
απνδεηθλχεη φηη ν άλζξσπνο είλαη «θύζεη ποιηηηθόλ δῷολ» ζα παξαζέηακε ηα
εμήο:
1. Η θχζε δελ θάλεη ηίπνηε δίρσο ιφγν.
2. Η θχζε έδσζε, πξνλνκηαθά, ην ιφγν κφλν ζηνλ άλζξσπν, γηα λα
αληηιακβάλεηαη θαη λα εθθξάδεη ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην δίθαην θαη ην άδηθν.
3. Ο ιφγνο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο θνηλφηεηαο.
Σπκπέξαζκα: Δπνκέλσο, ε θχζε πξννξίδεη ηνλ άλζξσπν λα δεη ζε νξγαλσκέλε
πνιηηηθή θνηλσλία, φπνπ εμαζθαιίδεηαη γη’ απηφλ ε απηάξθεηα θαη ε
επδαηκνλία.

B.2.
Ο άλζξσπνο ζηελ επνρή ηνπ Δπίθηεηνπ είλαη ν άλζξσπνο ησλ ειιεληζηηθψλ
ρξφλσλ, ν νπνίνο δελ είλαη πιένλ πνιίηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο – θξάηνπο
αιιά ππήθννο ελφο κεγάινπ βαζηιείνπ ή αξγφηεξα ηεο ξσκατθήο
απηνθξαηνξίαο. Ο άλζξσπνο κέζα ζε απηή ηε ρανηηθή απηνθξαηνξία αξρίδεη
λα αηζζάλεηαη αβέβαηνο, αλαζθαιήο, αλέζηηνο, λα ληψζεη φηη νη δεζκνί ηνπ κε
ηε γελέζιηα πφιε δηαξξεγλχνληαη, θαηά ζπλέπεηα είλαη πηζαλφ λα ζηξαθεί
ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ληψζεη φηη δελ έρεη παηξίδα ή φηη φινο ν θφζκνο είλαη ε
παηξίδα ηνπ. Ο άλζξσπνο, ινηπφλ, νθείιεη λα ζηξαθεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη κέζα
απφ ελδνζθφπεζε λα αλαινγηζηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζα
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απνηειέζνπλ ηα εξείζκαηά ηνπ, ηα νπνία δελ είλαη άιια απφ ην γεγνλφο φηη
είλαη άλζρφπος, δηαζέηεη προαίρεζε θαη απηφ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα
ππφινηπα έκβηα φληα είλαη ε ιογηθόηεηα, ν ιφγνο, δειαδή ε νκηιία θαη ε
ηθαλφηεηα ινγηθήο ζθέςεο. Δπίζεο, άιιε κηα ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο
ηελ νπνία πξέπεη λα ζηνραζηεί γηα λα βξεη ηηο ζηαζεξέο ζηελ λέα παγθφζκηα
θνηλσλία είλαη φηη είλαη πολίτης τοῦ κόσμου θαη ζην ζεκείν απηφ λα
δηεπθξηλίζνπκε φηη κε απηφλ ηνλ φξν δελ ελλννχκε ηνλ πνιίηε ελφο
παγθφζκηνπ θξάηνπο ψζηε ε έλλνηα ηνπ πνιίηε λα έρεη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία
αιιά εθιακβάλνπκε ηνλ θφζκν κε ηε ζησηθή ζεκαζία, σο έλα εληαίν ζχλνιν
πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ θπζηθφ λφκν θαη ηε ινγηθφηεηα. Τν γεγνλφο φηη είλαη
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ θαη δηαζέηεη ην ζηνηρείν ηεο ινγηθφηεηαο ηνλ θαζηζηά έλα
απφ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο παγθφζκηαο θπζηθήο ηάμεο, ε νπνία θαη ε ίδηα
δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ινγηθφηεηαο. Απηή ε ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ
δηαζέηεη ινγηθή ηνλ θάλεη λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηνπ ζείνπ πνπ θπβεξλά ηνλ
θφζκν θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα αμηνινγεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Σην ζεκείν απηφ λα
επηζεκάλνπκε φηη κε ηνλ φξν «ζείᾳ δηοηθήζεη ελλνείηαη φηη απηφ πνπ θηλεί ηνλ
θφζκν είλαη ε πξφλνηα, ε εἱκαξκέλε –είλαη ε απαξαβίαζηε ηάμε ηνπ θφζκνπ,
κηα ινγηθή θαη ζπλεθηηθή δχλακε, ν ίδηνο ν ιφγνο. Όια γίλνληαη ζχκθσλα κε
απηήλ, πνπ θάλεη φια ηα πξάγκαηα λα είλαη ελσκέλα ζε κηα παγθφζκηα
ζπκπάζεηα. Οη Σησηθνί ηελ νλνκάδνπλ ζεφ ή θαη Γία: ε δηαθπβέξλεζε ηνπ
θφζκνπ είλαη ε έθθξαζε ελφο ζείνπ, έιινγνπ λφκνπ.
Η δηεξψηεζε, ινηπφλ, γηα ην ξφιν ηνπ πνιίηε ζηε λέα παγθφζκηα
πξαγκαηηθφηεηα αηζζεηνπνηείηαη γισζζηθά κε ηε ρξήζε ελφο ξεηνξηθνχ
εξσηήκαηνο «Τίο νὖλ ἐπαγγειία πνιίηνπ». Ο Δπίθηεηνο ζην πξναλαθεξζέλ
εξψηεκα πξεζβεχεη φηη ρξένο ηνπ πνιίηε είλαη λα κελ θηλείηαη κεκνλσκέλα, λα
κελ πξνηάζζεη ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ θαη λα κελ απνθαζίδεη γηα ηίπνηε,
ζαλ λα ήηαλ απνθνκκέλνο απφ ηελ νιφηεηα. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο
δελ είλαη αλεμάξηεηνο θαη απηφλνκνο, αιιά αληίζεηα εληάζζεηαη, ππάγεηαη ζ’
έλα ζχλνιν, ζε κηα παγθφζκηα θνηλφηεηα, απνηειψληαο νξγαληθφ ηκήκα ηεο.
Έηζη, ε επδαηκνλία ηνπ αηφκνπ ζα επηηεπρζεί εθφζνλ αληηιεθζεί ην θνζκηθφ
ζρέδην ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα θαζεηί θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα
θαηαθέξεη θαη ν ίδηνο λα εληαρζεί ζηνλ θφζκν θαη λα ξπζκίζεη αλάινγα ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η αληίιεςε απηή πεξί φινπ θαη κέξνπο, ήδε έρεη
δηαηππσζεί απφ ην Αξηζηνηέιε ζηα «Πνιηηηθά», ν νπνίνο είρε επηζεκάλεη ηελ
πξνηεξαηφηεηα ηνπ φινπ – πφιε έλαληη ηνπ κέξνπο – πνιηηψλ ζηελ εμήο
θξάζε, «Σηελ ηάμε ηεο θχζεο ε πφιε πξνεγείηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θη απφ
ηνλ θαζέλα καο σο άηνκν˙ ν ιφγνο είλαη φηη ην φινλ αλαγθαζηηθά πξνεγείηαη
ηνπ κέξνπο». Ο Δπίθηεηνο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηελ αλαγσγή θαη
ππνηαγή ηνπ αηφκνπ ζηελ παγθφζκηα θπζηθή ηάμε θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε κηα
παξνκνίσζεο «ὥζπερ ἄλ, εἰ ἡ τεὶρ ἢ ὁ ποὺς ιογηζκὸλ εἶτολ θαὶ
παρεθοιούζοσλ ηῇ θσζηθῇ θαηαζθεσῇ, οὐδέποη’ ἂλ ἄιιφς ὥρκεζαλ ἢ
ὠρέτζεζαλ ἢ ἐπαλελεγθόληες ἐπὶ ηὸ ὅιολ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία φπσο ην
ρέξη θαη ην πφδη αλ είραλ ινγηθφηεηα ζα ελαξκφληδαλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ζε φιν ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, νκνίσο θαη ν άλζξσπνο,
ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο,
νθείιεη λα ελεξγεί ζπληνλίδνληαο ηηο νξέμεηο – επηζπκίεο ηνπ θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ κε ηνλ θνζκηθφ ιφγν θαη λα ππάγεη νηηδήπνηε επηιέγεη θαη
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πξάηηεη ζην ζχλνιν. Οη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ φπσο καξηπξεί ην ξήκα
«ὠρέτζεζαλ (< ὀξέγνκαη = πνζψ, επηζπκψ)» ελίνηε εμεγείξνληαη θαη
θαηεπζχλνπλ ην άηνκν ζε απφθνηε ζπκπεξηθνξά, απηέο θαιείηαη λα ηηζαζεχζεη
ν άλζξσπνο κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο θαη λα ηηο ππνηάμεη ζηνλ θοζκηθό ιόγο.
Τέινο, γηα λα αλαδεηρζεί ν μερσξηζηφο θαη εγεκνληθφο ξφινο ηνπ αλζξψπνπ
κέζα ζηνλ θφζκν ν Δπίθηεηνο θαηαθεχγεη ζε κηα άιιε γισζζηθή επηινγή πνπ
εληνπίδεηαη ζηελ αληίζεζε «νὐρ ἓλ ηῶλ ὑπεξεηηθῶλ, ἀιιὰ ηῶλ
πξνεγνπκέλσλ·»
Β.3.

1 δ, 2 α, 3 ε, 4 β, 5 ζη

Β.4.α.
1 ε, 2 δ, 3 δ, 4 β, 5 α, 6 ζη

Β.4.β
- Έλαο αδνχιεπηνο καζεηήο έρεη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεηχρεη έλα θαιφ
απνηέιεζκα ζηηο εμεηάζεηο.
- Τα ζέκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θξίζεθαλ αζαθή θαη δχζθνια γηα ηνπο
καζεηέο.

Β.5. Παξάιιειν
Ο Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο ζην δνζέλ απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο
πξναίξεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη φηη νη έλλνηεο πξναίξεζε θαη
βνχιεζε είλαη αιιειέλδεηεο, αθνχ ε κηα πξνυπνζέηεη ηελ άιιε θαη ε έιιεηςε
ηεο κηαο απηνκάησο αθπξψλεη ηελ χπαξμε ηεο άιιεο («Όπνπ πξναίξεζε ..
βνχιεζε»). Ο Παπαλνχηζνο, σζηφζν, πξεζβεχεη φηη ε πξναίξεζε δε ζρεηίδεηαη
κε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αθνχ ζηα πιαίζηα ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ην άηνκν ιεηηνπξγεί κεραληθά, κε καδηθφ ηξφπν δξάζεο θαη
ζπκπεξηθνξάο ρσξίο λα ελζηαιάδεη ηε βνχιεζε ηνπ θαη ηε δηθή ηνπ
πξναίξεζε, αιιά αθνινπζεί ηπθιά ηηο επηηαγέο ηεο κάδαο θαη ππνηάζζεηαη ζ’
απηήλ («Απηέο νη απιέο … θνηλσληθφο εζηζκφο»). Καηαιεθηηθά, εθθξάδεη ηελ
πεπνίζεζε φηη ε βνχιεζε ππάξρεη κφλν ζην αλζξψπηλν είδνο, γηαηί κφλν ν
άλζξσπνο δηαζέηεη πξναίξεζε – πξνηίκεζε θαη κάιηζηα απηφ είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα άινγα φληα, ηα νπνία έρνπλ κφλν
ηε δπλαηφηεηα ηεο φξεμεο θαη φρη ηεο βνχιεζεο, ηεο νπνίαο βαζηθή
πξνυπφζεζε είλαη ε εζηθή πξναίξεζε («Γεχηεξνλ… πξναίξεζε»).
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Οκνίσο, ν ζησηθφο θηιφζνθνο Δπίθηεηνο δηαηείλεηαη φηη εηδνπνηφο δηαθνξά θαη
δηαθξηηφ ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα ππφινηπα έκβηα φληα είλαη ε
πξναίξεζηο, ηελ νπνία ζεσξεί σο ην θξάηηζηνλ, ην θπξηώηεξνλ θαη ην
ἱζρπξόηεξνν ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο είλαη ζχκθπηε κε ηελ ειεπζεξία
ηνπ. Η «προαίρεζης» είλαη έλαο ζεκαληηθφο φξνο ηεο αξραίαο εζηθήο
θηινζνθίαο, θεληξηθφο ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζε Σησηθνχο, φπσο ν Δπίθηεηνο.
Δθηφο απφ ηε γεληθή ζεκαζία ηεο πξνηίκεζεο, ζηνλ Δπίθηεην ζεκαίλεη ηελ
ειεχζεξε βνχιεζε, ηελ ειεχζεξε 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 πξναίξεζηλ είλαη ε δηαίξεζηο ησλ
πξαγκάησλ ζε απηά πνπ εμαξηψληαη απφ εκάο (ηα ἐθ’ ἡκῖλ) θαη ζε απηά πνπ
βξίζθνληαη πέξα απφ ηηο δπλάκεηο καο (ηα ἀπξναίξεηα, ηα νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ) θαη
είλαη ἀδηάθνξα γηα εκάο θαη ηελ επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο. Ο άλζξσπνο ράξε
ζηελ πξναίξεζε πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα έκβηα φληα θαηέρεη
εμέρνπζα ζέζε ζηελ παγθφζκηα θπζηθή ηάμε, θαη δχλαηαη λα επηιέγεη ειεχζεξα
κεηά ιφγνπ θαη δηαλνίαο εζηθνχο ηξφπνπο δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη λα
θαηαμηψλεηαη σο εζηθφ φλ. Μάιηζηα, ηεο απνδίδεη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο
«ἀδνχιεπηνλ θαη ἀλσπόηαθηολ», θαζψο ε ίδηα έρεη εγεηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ
ξφιν ζηνλ αλζξψπηλν βίν θαη παξακέλεη αλππφηαθηε κε φια ηα ππφινηπα
ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο λα ππνηάζζνληαη ζε απηήλ.
Σε κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ δπν θηινζφθσλ παξαηεξνχκε θαη φηη νη
δπν αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο πξναίξεζεο θαη ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο σο
δηαθξηηφ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, βέβαηα ν Παπαλνχηζνο παξαζέηεη
ηελ φξεμε σο ζηνηρείν ησλ δψσλ, επηζήκαλζε ζηελ νπνία δελ πξνβαίλεη ν
Δπίθηεηνο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζζέηεη φηη ε πξναίξεζε δελ αθνξά ζε φιεο ηηο
εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, θαζψο ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ην άηνκν λα
ιεηηνπξγηθά κεραληθά, ζηνηρείν πνπ δελ απαληάηαη ζην θείκελν ηνπ ζησηθνχ
θηινζφθνπ.

ΑΓΙΓΑΚΤΟ ΚΔΙΜΔΝΟ
Γ1.
Αλ δαλεηζηνχκε ρξήκαηα ηφηε ζα είκαζηε ζε ζέζε, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξν
εκεξνκίζζην, λα πάξνπκε κε ην κέξνο καο φινπο ηνπο μέλνπο πεδνλαχηεο πνπ
ππεξεηνχλ ζηα θαξάβηα ηνπο. Η Αζήλα εμαγνξάδεη ηε δχλακή ηεο απφ άιινπο
παξά ηε βαζίδεη ζηα δηθά ηεο κέζα , ελψ ε δηθή καο δχλακε ζα θηλδχλεπε
ιηγφηεξν λα πάζεη ην ίδην γηαηί ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ζηξαηηψηεο καο
παξά ζην ρξήκα.
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Γ2.
Οη Κνξίλζηνη ππνζηεξίδνπλ πσο νη Πεινπνλλήζηνη ζα ληθήζνπλ ηνπο
Αζελαίνπο δηφηη ππεξέρνπλ ζε αξηζκφ θαη πνιεκηθή πείξα θαη είλαη
πεηζαξρεκέλνη ζηηο δηαηαγέο «πξῶηνλ κὲλ πιήζεη πξνύρνληαο θαὶ ἐκπεηξίᾳ
πνιεκηθῇ, ἔπεηηα ὁκνίσο πάληαο ἐο ηὰ παξαγγειιόκελα ἰόληαο». Έπεηηα ζεσξνχλ
φηη ζα κπνξέζνπλ λα αληηθξνχζνπλ ηελ ηζρπξή αζελατθή δχλακε κε ηελ
παξάιιειε δεκηνπξγία ζηφινπ εμ ηδίσλ πφξσλ αιιά θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ
ήδε ππάξρνπλ ζε Οιπκπία θαη Γειθνχο «λαπηηθόλ ηε, ᾧ ἰζρύνπζηλ, ἀπὸ ηῆο
ὑπαξρνύζεο ηε ἑθάζηνηο νὐζίαο ἐμαξηπζόκεζα θαὶ ἀπὸ ηῶλ ἐλ Δειθνῖο θαὶ
Ὀιπκπίᾳ ρξεκάησλ». Παξάιιεια δηαηππψλνπλ ηε ζθέςε λα δαλεηζηνχλ
ρξήκαηα κε ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξν εκεξνκίζζην ζηνπο
κηζζνθφξνπο πεδνλαχηεο ηεο Αζήλαο ψζηε λα ηνπο πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο.
Μέζσ απηήο ηεο ελέξγεηαο ζεσξνχλ φηη ε Αζήλα ζα απνδπλακσζεί θαζψο
βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνληαη
απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο πφιεο παξά ζηνλ παηξησηηζκφ ησλ δηθψλ
ηεο ζηξαηησηψλ, φπσο θάλνπλ νη Κνξίλζηνη «δάλεηζκα γὰξ πνηεζάκελνη
ὑπνιαβεῖλ νἷνί η᾽ ἐζκὲλ κηζζῷ κείδνλη ηνὺο μέλνπο αὐηῶλ λαπβάηαο. ὠλεηὴ γὰξ
ἡ Ἀζελαίσλ δύλακηο κᾶιινλ ἢ νἰθεία· ἡ δὲ ἡκεηέξα ἧζζνλ ἂλ ηνῦην πάζνη, ηνῖο
ζώκαζη ηὸ πιένλ ἰζρύνπζα ἢ ηνῖο ρξήκαζηλ».

Γ3.α.
Ἐγώ δέ λῦλ θαί ἀδηθούκελος ηούς ποιέκοσς ἐγείρφ
Γ3.β.
ἀκπλψκεζα  ἄκσλαη
θαηαζεζφκεζα  θαηάζοσ
ἐπηθξαηῆζαη ἐπηθράηεζολ
πξνχρνληαο  πρόζτες
πνιιά  πιείολα, πιείφ

Γ4.α.
ἔτοληες :
επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή κεηνρή, ζπλεκκέλε ζην Ἡκεῖο
ἐπηθραηῆζαη :
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ππνθείκελν ζηελ ελλννχκελε απξφζσπε έθθξαζε εἰθὸο ἐζηί, ηειηθφ
απαξέκθαην
πιήζεη :
επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο σο δνηηθή ηεο αλαθνξάο απφ ην πξνχρνληαο
κηζζῷ :
επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο σο δνηηθή ηνπ κέζνπ απφ ην ὑπνιαβεῖλ
λασβάηας :
αληηθείκελν ηνπ απαξεκθάηνπ ὑπνιαβεῖλ
ἢ οἰθεία :
θαηεγνξνχκελν ζην ἡ δχλακηο κέζσ ηνπ ελλννχκελνπ ἐζηί , ιεηηνπξγεί σο β’
φξνο ζχγθξηζεο απφ ην ζπγθξηηηθφ κᾶιινλ.
β.
Οἱ Κνξίλζηνη ἔιεγνλ ηόηε
(ηαπηνπξνζσπία)

θαὶ

ἀδηθνχκελνη

ηὸλ

πφιεκνλ

ἐγείρεηλ.

ή
ηόηε συᾶς καί ἀδικουμένους ηὸλ πφιεκνλ ἐγείρεηλ.
(εηεξνπξνζσπία επεηδή νη Κνξίλζηνη απέρνπλ απφ ηνλ πφιεκν θαη αλαθέξνληαη
ζηνπο ππφινηπνπο Πεινπνλλεζίνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ).

7

