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Β1. Ο Αριστοτέλης συγκρίνει τον άνθρωπο με τα άλλα αγελαία ζώα,αυτά δηλαδή που 

συμβιώνουν σχηματίζοντας αγέλες. Η σύγκριση αυτή έχει ως βάση μια ιδιότητα κοινή 

ανάμεσα στα συγκρινόμενα μέλη ,την ιδιότητα του πολιτικού. Ωστόσο, ο άνθρωπος 

διαφέρει από τα άλλα αγελαία ζώα καθώς η φύση τον εφοδίασε με την ιδιότητα του λόγου 

(τελεολογική αντίληψη) .Συνεπώς, μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματα του αλλά και να 

συλλαμβάνει σκέψεις,ηθικές έννοιες και αξίες ,όπως είναι το ωφέλιμο και το βλαβερό, το 

όμορφο και το άσχημο ,το όσιο και το ανόσιο ,το δίκαιο και το άδικο κ.α. Έτσι λοιπόν, ο 

λόγος αποτελεί τον κύριο παράγοντα οικοδόμησης του ανθρώπινου πολιτισμού ,αφού δίνει 

στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα γράμματα,τις τέχνες, τις επιστήμες κ.α. 

(Σχόλιο φάκελος Υλικού σελ. 161). Διπλή σημασία του λόγου (λογική,γλώσσα), ειδοποιός 

διαφορά του από την έννοια του γένους(αγελαία ζώα).  

 

Β2.  Ο Επίκτητος παροτρύνει τον άνθρωπο να ενδοσκοπήσει,να σκεφτεί τη μοναδικότητα 

της ανθρώπινης φύσης. Κάτι τέτοιο δεν είναι αυτονόητο καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι 

της εποχής του ζουν αφιλοσόφητα και μηχανικά ,χωρίς να στοχάζονται την ειδοποιό 

διαφορά του ανθρώπινου όντος από τα άλλα όντα και όσα προκύπτουν από αυτην. 

Αδυνατούν να αποκτήσουν συνείδηση του εαυτού τους  και της ηθικής τους μέσα στον 

κόσμο. Έτσι λοιπόν ο Επίκτητος πιστεύει ότι ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης φύσης είναι η προαίρεση ,την οποία θεωρεί σύμφυτη με την ελευθερία του, ο 

λόγος και η ιδιότητα του ως πολίτης του κόσμου.Η κοσμοπολιτική συνείδηση λειτουργεί 

θεραπευτικά ,ως τρόπος να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος την ανασφαλεια και την αγωνία που 

γεννούν η ηθική διαφθορά και η πολιτική αποσύνθεση που αντικρίζει καθημερινά.Συνεπώς, 

μια τέτοια πίστη θα λειτουργήσει ως δύναμη ενότητας ,με αποτέλεσμα η ζωή να γίνει 

καλύτερη και ασφαλέστερη. (Σχόλια φάκελος Υλικού σελ. 186). Γλωσσικές επιλογές 

(παρομοίωση,ερώτηση). 
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Β4β.  Αγόραζαν αδούλευτα τα δέρματα και τα επεξεργάζονταν μόνοι τους. 

          Τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι ενημερώνονταν κυρίως από την τηλεόραση. 

 

Β5. Όμοιες απόψεις κειμένου αναφοράς και παραλλήλου σχετικά με την προαίρεση. Η 

προαίρεση σχετίζεται με την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ,την ελεύθερη στοχαστική 

επιλογή ενεργειών που συγκροτεί τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι κυρίως μια 

κρίση ,η έλλογη ικανότητα να επιλεγουμε και να αποβλέπουμε στα αποτελέσματα των 

πράξεων μας. Ο Παπανούτσος αναφέρει επίσης ότι ο άνθρωπος κάνει πράγματα από 

συνήθεια ,καθώς έτσι τον εθίζει η κοινωνία.  

 

 

 


