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Β 1. 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 μέρη: την ιδιότητα του πολιτικού (= κοινωνικού), τη συγκρότηση κοινωνιών.
«Σε ένα ζωολογικό του έργο ο Αριστοτέλης γράφει ότι  πολιτικά  (με μεταφορική, βέβαια,
σημασία) είναι τα ζώα που αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή
δραστηριότητα· ως  πολιτικά ζώα  μνημονεύει –εκτός από τον άνθρωπο– τη μέλισσα, τη σφήκα,
το μυρμήγκι και τον γερανό» ( Φιλοσοφικός Λόγος , σελ. 173). Ωστόσο, η σύγκριση ανάμεσα
στα άλλα αγελαία ζώα και στον άνθρωπο είναι σύγκριση υπεροχής (πρβ. μᾶλλον ). Ο άνθρωπος
είναι πολιτικό ον περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αγελαίο ζώο, χαρακτηρίζεται δηλαδή από
ανώτερο βαθμό κοινωνικότητας . Η ποιοτική διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα αγελαία ζώα
θα γίνει φανερή στη συνέχεια, μέσα από τη  σύγκριση του τρόπου επικοινωνίας των ανθρώπων
με αυτόν της επικοινωνίας των άλλων αγελαίων ζώων .
 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 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.
Προνομιακός χώρος της τελεολογίας 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 την επεξεργασία των τροφών, στις
στοχευμένες ενέργειες μυρμηγκιών και μελισσών για την επιβίωση της κοινότητάς τους, στην
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ύπαρξη και λειτουργία των φύλλων χάριν των καρπών. Βασίζεται, λοιπόν, ο Αριστοτέλης στη
βιολογία και επεκτείνει το τελεολογικό ερμηνευτικό μοντέλο του και σε άλλα πεδία των φυσικών
επιστημών.Έτσι, η φύση εφοδιάζει όλα τα όντα με τα απαραίτητα όργανα για να επιβιώσουν και
να πραγματοποιήσουν τον σκοπό της ύπαρξής τους, τον προορισμό τους. Παρόμοια αντίληψη
βρίσκουμε και στον μύθο του Πρωταγόρα.

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).
 Άρα, κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος εντάσσεται στο σύνολο των αγελαίων ζώων (έννοια
γένους)  και η πιο ουσιαστική διαφορά του από τα υπόλοιπα αγελαία ζώα είναι ότι έχει λογική
και ικανότητα ομιλίας (ειδοποιός διαφορά).
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι « οι αριστοτελικοί ορισμοί αποτελούνται :
α) από μία ή περισσότερες επάλληλες έννοιες γένους, εντάσσοντας έτσι την οριζόμενη έννοια σε
μία ή περισσότερες ευρύτερες κατηγορίες, και
β) από την ειδοποιό διαφορά, η οποία διακρίνει την οριζόμενη έννοια από άλλες ομοειδείς (αυτές
που ανήκουν στο ίδιο γένος). Επομένως, ο άνθρωπος είναι ζῷον  (έννοια γένους) και έχει ως
αποκλειστικά δικό του γνώρισμα ( ἴδιον , ειδοποιό διαφορά) τον λόγον, δηλαδή τη λογική και
γλώσσα»

Β 2. Η φιλοσοφία, από την ελληνιστική εποχή, έβλεπε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλέον πολίτης
μιας συγκεκριμένης πόλης αλλά υπήκοος ενός μεγάλου βασιλείου ή, αργότερα, της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας. Αν οι βεβαιότητες του ανθρώπου αρχίζουν να κλονίζονται  μέσα σε αυτό το
καινούριο και ανοίκειο περιβάλλον, αν νιώθει ότι οι δεσμοί του  με τη γενέθλια πόλη
διαρρηγνύονται , είναι πιθανό να στραφεί στον εαυτό του και να νιώσει ότι δεν έχει πατρίδα ή
ότι όλος ο κόσμος είναι η πατρίδα του. Ο τόπος, η κατοικία του ανθρώπου, δεν είναι ο γενέθλιος
τόπος του: ακόμη κι αν έχασε την πατρίδα του, ακόμη κι αν εξορίστηκε, παρηγορείται με έναν
καινούριο τρόπο (ύπαρξης): το να μην έχει πατρίδα είναι το ίδιο με το να έχει πατρίδα όλο τον
κόσμο.
Υπάρχει στα ελληνιστικά χρόνια μια ουσιαστική αλλαγή προσανατολισμού που επηρεάζει τη
φιλοσοφία. Όσο η αρχαία πόλις (στο πλαίσιο της οποίας ανέπτυξαν τον στοχασμό τους ο Πλάτων
και ο Αριστοτέλης) χάνει τη σημασία της ως πηγή και μέτρο των αξιών και επιβάλλεται η ισχύς
των μεγάλων κρατών (των βασιλείων), ο πολίτης νιώθει ότι τα κοινά αποφασίζονται χωρίς τη
συμμετοχή του, ότι η εξουσία έχει εκχωρηθεί στον μονάρχη, ότι η γνώση έχει σπάσει σε
κομμάτια απρόσιτα σε όλους. Τι μένει στο άτομο; Πού θα βρει κάπου να στηριχθεί, για να
μπορέσει να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή και να καταφέρει να ευτυχήσει, όσο αυτή κρατάει;
Σε τέτοιες αγωνίες προσπαθούν να απαντήσουν οι καινούριες φιλοσοφικές σχολές που
ιδρύονται, με πιο σημαντικές τον επικούρειο Κήπο και τη Στοά. Θέλουν να προχωρήσουν πέρα
από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, που τους εγκαλούν (τους κατηγορούν) ότι κατασκεύασαν
θεωρητικά σχήματα για να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα αλλά κατέληξαν να τα θεωρούν
πιο αληθινά από αυτήν. Έτσι, ενώ οι σχολές αυτές συνεχίζουν να καλλιεργούν τη φυσική ή τη
λογική (οι Στωικοί), η στόχευσή τους είναι κυρίως πρακτική: η θεμελίωση της ηθικής και η
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κατάκτηση της εὐδαιμονίας , του τελικού σκοπού της ανθρώπινης ζωής. Παρά τις διαφορές
Επικουρείων και Στωικών, είναι φανερός και κοινός ο πρακτικός-ηθικός προσανατολισμός της
φιλοσοφίας. Η εναλλακτική πρόταση ζωής που προβάλλουν οι ελληνιστικές σχολές γνωρίζει
μεγάλη επιτυχία, καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπου.
Μόνος εγγυητής, λοιπόν, για τον άνθρωπο μένει ο ίδιος του ο εαυτός. [...]  Ό,τι χρειάζεται το
άτομο ψάχνει και το βρίσκει στον εαυτό του. Σ’ αυτόν μπορεί να στηρίξει τη ζωή του, αυτόν
επιμελείται, σ’ αυτόν λογοδοτεί.
Ενώ τα ζώα ενεργούν απαρέγκλιτα σύμφωνα με τη φύση τους, ο άνθρωπος, πριν πράξει,
σκέπτεται και αποφασίζει τι θα πράξει και συνειδητά επιλέγει και απορρίπτει. Προαίρεση λοιπόν
είναι η βούληση που συνδέεται με την έννοια της επιλογής, η οποία ενυπάρχει στον άνθρωπο
ως έλλογο ον . Η προαίρεση λοιπόν συνδέεται με τον λόγον  (= ικανότητα λογικής σκέψης και
ομιλίας) – τη βασική ιδιότητα που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα.
Ο Επίκτητος, ακολουθώντας την παράδοση του στωικισμού, θεωρεί ότι ο άνθρωπος ακολουθεί
τον παγκόσμιο νόμο της φύσης , ο οποίος είναι ταυτόσημος  με τον λόγον  και με τον θεό .
Για τους στωικούς, «το σύμπαν το ίδιο είναι μία “πόλη”, η 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”» (δηλαδή τη λογικότητα που
ενυπάρχει στον κόσμο) (βλ. Φάκελο Υλικού , σελ. 186). Η αναφορά στον άνθρωπο ως πολίτη
του κόσμου συνιστά μια αποδέσμευση από τα πλαίσια που όριζε η πόλη-κράτος . Αυτή η
διεύρυνση των πλαισίων αναφοράς του ανθρώπου  διαμορφώνει σταδιακά ένα ιδεώδες , το οποίο
ονομάζεται κοσμοπολιτισμός .
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 που
γεννούν η ηθική διαφθορά, η πολιτική αποσύνθεση και η συναισθηματική σκληρότητα που
αντικρίζει καθημερινά. Όλοι οι άνθρωποι είναι πνευματικά συγγενείς, καθώς προέρχονται από
τον ίδιο νου που ρυθμίζει και διοικεί το σύμπαν. Μια τέτοια πίστη θα λειτουργήσει ως δύναμη
ενότητας , με αποτέλεσμα η ζωή να γίνει καλύτερη και ασφαλέστερη. Επίσης, η γνώση αυτή μας
καθιστά ικανούς να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα όπως είναι: όχι υπό το στενό πρίσμα της
ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά με την προοπτική του κόσμου και της φύσης. Βέβαια, θα πρέπει να
προσέξουμε ότι ο Επίκτητος δε θεωρεί τον άνθρωπο ως ένα απλό μέρος του κόσμου, αλλά ένα
από τα ηγεμονικά μέρη του ( ἓν τῶν προηγουμένων ). Με αυτό εννοεί ότι η θέση  του στον κόσμο
είναι ιεραρχικά η ανώτατη . Είναι ηγέτης, αρχηγός (πρβ. τῶν προηγουμένων  < πρὸ  + ἡγοῦμαι
= είμαι ηγέτης) και όχι υπηρέτης, κάποιος που υποτάσσεται στο θέλημα άλλων (πρβ. τῶν
ὑπηρετικῶν  < ὑπηρετῶ , ὑπηρέτης ). Ο άνθρωπος, επειδή διαθέτει τον λόγον , δηλαδή μπορεί
να σκέπτεται με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το σύμπαν, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Έτσι,
οφείλει να αποκτήσει κοσμοπολιτική συνείδηση  και να αντιληφθεί ότι βρίσκεται στο κέντρο
του κόσμου.
Ο Επίκτητος, επιχειρώντας να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, διατυπώνει την άποψη ότι
ο άνθρωπος οφείλει να μην προτάσσει το προσωπικό του συμφέρον και να μην αποφασίζει για
τίποτε, σαν να ήταν αποκομμένος από την ολότητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσει πως δεν είναι
ανεξάρτητος και αυτόνομος, αλλά αντίθετα εντάσσεται, υπάγεται σε ένα σύνολο, σε μια
παγκόσμια κοινότητα, αποτελώντας οργανικό τμήμα της.
 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 και να
ρυθμίσει κατάλληλα  τη συμπεριφορά του. Ασφαλώς, το επιχείρημα του Επίκτητου δε διεκδικεί
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πρωτοτυπία. Αποτελούσε κοινό τόπο στον αρχαίο ελληνικό στοχασμό η παραδοχή ότι το σύνολο
( ὅλον ) προηγείται του μέρους.( Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε την ιδέα αυτή
για να τεκμηριώσει τη θέση του ότι η πολιτική κοινωνία έχει προτεραιότητα έναντι κάθε ατόμου
χωριστά ή μιας μικρότερης κοινωνικής ομάδας: «Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από
την οικογένεια κι απ’ τον καθένα μας ως άτομο· ο λόγος είναι ότι το όλον αναγκαστικά
προηγείται του μέρους» (μτφρ. Δ. Λυπουρλής).)
 Επίσης, στο έργο πολλών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων απαντούν οι αντιλήψεις ότι η ατομική
ευτυχία συνδέεται άρρηκτα με την ευημερία του συνόλου και, κατά συνέπεια, ότι το ατομικό
συμφέρον πρέπει να υποτάσσεται στο συλλογικό, διότι, μόνο όταν το σύνολο ευημερεί, μπορεί
να ευτυχήσει και το άτομο. Είναι σημαντικό, βέβαια, να κατανοήσουμε ότι ο Επίκτητος
αντιλαμβάνεται διαφορετικά την υπαγωγή του ατόμου στο σύνολο από ό,τι οι στοχαστές του 5ου
και του 4ου αι. π.Χ. Αυτοί τονίζουν την προτεραιότητα του συνόλου έναντι του μέρους, καθώς
βιώνουν τον δεσμό που συνδέει τα μέλη μιας πολιτικής κοινωνίας με την πόλη-κράτος. Στόχος
τους ήταν να ενισχύσουν το αίσθημα της κοινότητας και να υπογραμμίσουν την ιδέα πως την
προσωπική του ατομική ευδαιμονία μπορεί να την πετύχει το άτομο μόνο όταν ως σύνολο η
πόλη-κράτος ευδαιμονεί. Αντίθετα, στον Επίκτητο η αντίληψη αυτή συνδέεται με τη θέση ότι ο
άνθρωπος αποτελεί μέρος του κοσμικού-θεϊκού λόγου. Συνέχεια και συνέπεια αυτής της ιδέας
είναι η άποψη ότι χρέος του ατόμου (που είναι πολίτης του κόσμου) είναι να εναρμονίζεται η
θέλησή του με τον λόγον .

Πρώτη λέξη του κειμένου είναι η προτρεπτική προστακτική  σκέψαι  σε β΄ πρόσωπο  ενικού
αριθμού. Η επιλογή της έγκλισης και του ρηματικού προσώπου αποκαλύπτει τον χαρακτήρα  του
κειμένου που εξετάζουμε και διαμορφώνει το ύφος  του. Ο Επίκτητος δε στοχάζεται αφηρημένα
και απρόσωπα, αλλά απευθύνει τις σκέψεις και τις προτροπές του άμεσα σε ένα πρόσωπο, το
οποίο καλεί/ παρακινεί να εξετάσει, να σκεφθεί ποιος είναι ( τίς εἶ ).

Β 3.
1 – δ
2 – α
3 - ε
4 - β
5 - στ

Β 4.
α. 1-ε
2-δ
3-ζ
4-β
5-α
6-στ

Β 4. β.
– Τα χέρια του νεαρού ήταν αδούλευτα καθώς δεν είχε δουλέψει ποτέ πριν στην οικοδομή.
-  Τα προηγούμενα χρόνια το εργοστάσιο ακολουθούσε παλαιότερα μέσα παραγωγής.
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Β 5. Ο Επίκτητος πιστεύει ότι ένα από τα πλέον ουσιώδη στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης είναι
η προαίρεσις , την οποία θεωρεί ως το κράτιστον , το κυριώτερον  και το ἰσχυρότερον  στοιχείο
του ανθρώπου, καθώς είναι σύμφυτη με την ελευθερία του.
«Η προαίρεσις είναι ένας σημαντικός όρος της αρχαίας ηθικής φιλοσοφίας, κεντρικός στον
Αριστοτέλη (Ενότητα 15) 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 μια 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 (τα ἀπροαίρετα
, τα οὐκ ἐφ’ ἡμῖν ) και είναι ἀδιάφορα για εμάς και την επίτευξη της ευδαιμονίας.
Επομένως, η έννοια της προαιρέσεως  καλύπτει τόσο την ηθική  θέληση , τη βούληση ( τὸ
βούλεσθαι ), όσο και τη διάνοια ( τὸ  διανοεῖσθαι ), τον νου, τη λογική δύναμη . Ενώ τα ζώα
ενεργούν απαρέγκλιτα σύμφωνα με τη φύση τους, ο άνθρωπος, πριν πράξει, σκέπτεται και
αποφασίζει τι θα πράξει και συνειδητά επιλέγει και απορρίπτει. Προαίρεση λοιπόν είναι η
βούληση που συνδέεται με την έννοια της επιλογής, η οποία ενυπάρχει στον άνθρωπο ως
έλλογο ον . Η προαίρεση λοιπόν συνδέεται με τον λόγον  (= ικανότητα λογικής σκέψης και
ομιλίας) – τη βασική ιδιότητα που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. Ο άνθρωπος, χάρη
στην ικανότητα της λογικής σκέψης και ανάλυσης, της σύλληψης εννοιών και της διαμόρφωσης
ηθικών αποφάσεων, επιλογών που συναρτώνται με τις αξίες και τις προτεραιότητες που θέτει
στη ζωή του, καταξιώνεται ως ηθικό ον , διότι μπορεί να διακρίνει το καλό και το κακό και να
πράττει, να αποφασίζει αυτόβουλα. Η θεωρία του Επίκτητου για την προαίρεση προέρχεται
ασφαλώς από την προηγούμενη φιλοσοφία και είναι συγγενής με τη θέση του Αριστοτέλη , ο
οποίος θεωρεί την προαίρεσιν  κύριο στοιχείο της αρετής και του ήθους. Τα βασικά στοιχεία
της προαιρέσεως  στη σκέψη του Επίκτητου, δηλαδή η ελεύθερη βούληση και η συνειδητή-
έλλογη επιλογή, έχουν ασφαλώς αριστοτελική προέλευση .
Ο Ευ. Παπανούτσος υποστηρίζει πως η προαίρεση είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων και όχι
των ζώων και όπου χρησιμοποιείται εκεί υπάρχει και η βούληση δηλαδή η θέληση. Επίσης,
αναφέρει ότι για πολλές ενέργειες στη ζωή μας δεν έχουμε ανάγκη την προαίρεση γιατί κάποια
πράγματα γίνονται μηχανικά από συνήθεια. Παρόλα αυτά πολλές φορές επιλέγουμε και
σκεφτόμαστε τι είναι καλύτερο να κάνουμε κι αυτό είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων και όχι
των ζώων.
Και οι δύο συγγραφείς συμφωνούν ότι η προαίρεσις είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό και
μάλιστα διακριτικό από τα άλλα έμβια όντα. Είναι η ελεύθερη βούληση που μας καθοδηγεί και
μας χαρακτηρίζει για όλες τις επιλογές μας και για την ζωή που εν τέλει έχουμε επιλέξει.

Γ 1.Αν δανειστούμε χρήματα, τότε θα είμαστε σε θέση, προσφέροντας μεγαλύτερο ημερομίσθιο,
ν᾽ αποσπάσομε όλους τους ξένους που υπηρετούν στα καράβια τους. Η Αθήνα αγοράζει την
δύναμή της από άλλους πολύ περισσότερο από ό,τι την βασίζει στα δικά της μέσα, ενώ η δική
μας δύναμη κινδυνεύει πολύ λιγότερο να πάθει το ίδιο, γιατί στηρίζεται περισσότερο στους
στρατιώτες μας παρά στο χρήμα.
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Γ 2. Οι Κορίνθιοι υποστηρίζουν ότι θα νικήσουν τους Αθηναίους για πολλούς λόγους. Πρώτ᾽
απ᾽ όλα υπερέχουν και σε αριθμό και σε πολεμική πείρα. (πρῶτον μὲν πλήθει προύχοντας καὶ
ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ,) Έπειτα, επειδή όλοι ανεξαίρετα πειθαρχούν στις διαταγές. (ἔπειτα ὁμοίως
πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας) [1.121.3] Όσο για το ναυτικό, που είναι η δύναμή των
Αθηναίων, θα δημιουργήσουν και οι Κορίνθιοι στόλο με δικά τους χρήματα και με τα χρήματα
που βρίσκονται στην Ολυμπία και στους Δελφούς. (ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς
ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων)
Αν οι Κορίνθιοι δανειστούν χρήματα, τότε θα είναι σε θέση, προσφέροντας μεγαλύτερο
ημερομίσθιο, ν᾽ αποσπάσουν όλους τους ξένους που υπηρετούν στα καράβια των Αθηναίων.
(δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ’ ἐσμὲν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας)
Γιατί  Η Αθήνα αγοράζει την δύναμή της από άλλους πολύ περισσότερο από ό,τι την βασίζει στα
δικά της μέσα, (ὠνητὴ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία) ενώ η  δύναμη των Κορινθίων
κινδυνεύει πολύ λιγότερο να πάθει το ίδιο, γιατί στηρίζεται περισσότερο στους δικούς της
στρατιώτες  παρά στο χρήμα. (ἡ δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον
ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασιν).

Γ 3.
α. ἐγὼ δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω

Γ 3. β.
ἀμυνώμεθα: ἄμυναι
καταθησόμεθα: κατάθου
ἐπικρατῆσαι: ἐπικράτησον
προύχοντας: πρόσχες
πολλά: πλέονα / πλέω

Γ4α. ἔχοντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἡμεῖς
ἐπικρατῆσαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης εἰκὸς (ἐστί)
 πλήθει: δοτική της αναφοράς στο προύχοντας μισθῷ: δοτική του μέσου στο τελικό απαρέμφατο
ὑπολαβεῖν τοὺς ναυβάτας: αντικείμενο του τελικού απαρεμφάτου ὑπολαβεῖν ἢ οἰκεία: β´ όρος
σύγκρισης από το μᾶλλον (συντακτικά λειτουργεί όπως και ο α΄όρος σύγκρισης, ως
κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος ἡ δύναμις)

Γ 4. β.
Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον αὐτοὶ δὲ τότε καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρειν. (ταυτοπροσωπία)

Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον τούτους (δηλαδή όλοι οι Πελοποννήσιοι) δὲ τότε καὶ ἀδικουμένους τὸν
πόλεμον ἐγείρειν. (ετεροπροσωπία)
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