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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

       Τα παρόντα βιβλίο αφορά τον φάκελο υλικού για την Γ’ Λυκείου 

και πρόκειται για ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, όσο και απαραίτητο 

εργαλείο, για την κατανόηση των έξι θεματικών ενοτήτων που 

περιέχονται στο σχολικό βιβλίο. 

          Κατέβαλλα μία προσπάθεια εδώ και 14 έτη περίπου για να τό 

γράψω, δηλαδή ξεκίνησα την συγγραφή του από το 2006.  Είναι 

δύσκολο αφενός να κατανοήσεις σε βάθος τον Πλάτωνα, τον 

Αριστοτέλη, τον Επίκτητο, τον Μάρκο Αυρήλιο, τον Επίκτητο και τον 

Πλούταρχο, αφετέρου να τούς αποκρυπτογραφήσεις.  

 

    Η 1η θεματική ενότητα καταδεικνύει την αξία της φιλοσοφίας, και 

ως αυταξίας και υπαρξιακής ανάγκης για τον άνθρωπο και ως 

ωφελούμενης χρήσης στον καθημερινό βίο μας για την επίτευξη της 

ευτυχίας που προσδοκάμε. Τα κείμενα που επιλέχτηκαν και από τον 

Αριστοτέλη και από τον Επίκουρο αυτό θέλουν να καταδείξουν.  

 

    Στην 2η θεματική ενότητα θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι—και 

αυτό αναλύω στην αντίστοιχη ενότητα—ότι στόχος του Πλάτωνα δια 

του λόγου του Πρωταγόρα είναι α) να διαφανούν οι διαφορές 

Πλάτωνος και σοφιστών περί αρετής και διδασκαλίας της, β)  να 

διαφανούν οι διαφορές Πλάτωνος και σοφιστών περί ορθής πολιτικής 

διακυβέρνησης, γ) να διαφανούν οι διαφορές Πλάτωνος και 

σοφιστών περί εξέλιξης ή όχι του ανθρωπίνου γένους. Το κείμενο του 

Αριστοτέλη έρχεται να επιτείνει την άποψη ότι η δημιουργία 

πολιτικής κοινωνίας και η διατήρησή της μπορεί να συμβαίνει μονο 

θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου και ηθικών αρχών. 

 

   Επίσης, η 3η θεματική ενότητα και η αλληγορία του σπηλαίου 

ενέχουν καθαρή φιλοσοφία δια συμβολισμού, αλλά και την ανάγκη 

του Πλάτωνα να συνδέσει την ορθότητα της πολιτείας και 

διακυβέρνησής της με τα ιδανικά του για την δικαιοσύνη και την 

φιλοσοφία. Το κείμενο του Αριστοτέλη θέλει να καταδείξει  την κοινή 

με τον Πλάτωνα πεποίθηση ότι η παιδεία είναι το απαραίτητο 

στοιχείο για την ευδαιμονία του.  
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        Στην 4η  θεματική ενότητα θα πρέπει να κατανοηθεί επ’ ακριβώς 

η στοιχειοθέτηση όλων των γνωρισμάτων της ηθικής αρετής, μέχρι 

να φτάσει ο φιλόσοφος στον ορισμό της. 

 

       Επίσης, η  5η θεματική ενότητα είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο, αλλά 

θα πρέπει να κατανοήσουμε πως κύριο γνώρισμά της είναι η 

εντελέχεια και η μεσότητα τόσο στον ορισμό της πόλης, του 

ανθρώπου ως πολιτικού ζώου, αλλά και στην υπεράσπιση των 

δημοκρατικών αρχών.  

 

  Τέλος, η 6η θεματική ενότητα ετέθη για να καταδείξει την 

οικουμενικότητα παγκοσμίως ήδη από τά αρχαία χρόνια, την ανάγκη 

αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων ασχέτως έθνους ή φυλής. 

Κυρίαρχο ρόλο σε αυτά παίζει η φιλοσοφία δια της ομφαλοσκόπησης, 

της λογικής και της ισότητας.  Αυτά προσπαθούν να καταδείξουν τα 

κείμενα που επιλέχτηκαν.  

 

          Τόσο ο Πλάτωνας, όσο και ο Αριστοτέλης ήταν δύο αρχαίοι 

Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι σε γενικές γραμμές παγίωσαν τὸν 

Λόγον στην δυτική κοινωνία ως σήμερα. Ωστόσο, παραβλέπουμε, 

είτε ηθελημένα είτε επειδή αξιοποιήθηκαν εσφαλμένα στην Δύση, 

ότι και οι δύο τους, πέρα από την λογική προσπάθησαν να 

διευκρινίσουν τὴν πρώτη Ἀρχὴ τῶν ὄντων, καθώς ήταν φιλόσοφοι, 

με αποτέλεσμα να ενυπάρχει το μεταφυσικό στην γραφή τους 

άλλοτε ως βεβαιότητα άλλοτε ως πιθανότητα (Ἀγαθὸν καὶ ἰδέες για 

τον Πλάτωνα, ἐντελέχεια για τον Αριστοτέλη).  

 

       Για τον Πλάτωνα, και στην 2ης και 3ης θεματική ενότητα και σε 

όσα παράλληλα κείμενα αλλά και σε κείμενα αυτενέργειας 

εμφανίζονται αποσπάσματά του, θέλω να επισημάνω τα εξής : Ο 

Πλάτωνας ήταν ένας λογοτεχνικός φιλόσοφος, ο οποίος προσπάθησε 

να περάσει τις πεποιθήσεις του περί του δυισμού της 

πραγματικότητας, περί της αξίας της παιδείας, αλλά και περί της 

ορθής πολιτικής διακυβέρνησης, μέσω του διαλόγου – σεβόμενος τις 

αρχές του δασκάλου του για την αξία της προφορικότητας – και μέσω 

του μυθικού λογοτεχνικού περιβάλλοντος.  
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       Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται ως ὁ ἐπιστήμων του αρχαίου 

ελληνικού πνεύματος και, κατά την κρίση μου, όχι εσφαλμένα, διότι 

τον λόγο του τόν στοιχειοθετεί επί της αποδείξεως και της επαγωγής. 

Σε εντυπωσιάζει ο Αριστοτέλης, όταν αντιλαμβάνεσαι πόσο 

παρατηρητικός ήταν, πόσο μανιώδης με την εξακρίβωση και την 

απόδειξη σε όσα κατέληγε, αλλά και πόσο λιτός και περιεκτικός.  

      Παραβλέπουμε, όμως, ότι γίνεται αρκετά δυσνόητος, όταν πρέπει 

ως μελετητής να βρεις το κοινό σημείο στον γραπτό του λόγο, είτε 

πρόκειται για μία παράγραφο είτε πρόκειται για ένα ολόκληρο 

κεφάλαιο. Απαιτείται καθαρά επιστημονική συγκρότηση αλλά και 

φιλολογική ώστε να βρεις το νήμα που συνδέει τα λεχθέντα του. 

       Επίσης, παραβλέπουμε ότι ο Αριστοτέλης, όσο επιστημονικά και 

να θέτει τα δεδομένα, ως φιλόσοφος που αναζητά τὴν πρώτη ἀρχὴ 

τῶν ὄντων, καταλήγει σε κάτι το μεταφυσικό, ήτοι στο πρῶτον 

κινοῦν ἀκίνητον.  

    Μη μας περάσει επ’ ουδενί λόγω απαρατήρητο ότι τα δύο κύρια 

στοιχεία του Αριστοτέλη είναι η μεσότητα-μετριοπάθεια δια της 

λογικής στα πάντα, αλλά και η εντελέχειά του.  

 

  Ο Επίκουρος βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά από τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Επίκουρος θεωρεί και αυτός πως 

στόχος είναι η ευδαιμονία, αλλά αυτή θα προέλθει από τις ψυχικές 

ηδονές της πραότητας, υπομονής, εγκαρτέρησης, οι οποίες θα 

σφυρηλατηθούν στο εργαστήρι της φιλοσοφίας. Γι’ αυτόν η 

φιλοσοφία είναι όχι λογική, τελεολογία ή διαλεκτική, αλλά ενέργεια, 

για να επιλύσει ο άνθρωπος πρακτικά προβλήματα.   

 

    Ο Επίκτητος και ο Μάρκος Αυρήλιος είναι η τρίτη γενιά των 

στωικών φιλοσόφων. Αυτοί διακηρύσσουν τα εξής : λογική, 

προαίρεση, ομφαλοσκόπηση για να αποκτήσεις αυτογνωσία-

πραότητα και αταραξία απέναντι στις δυσκολίες του βίου, 

οικομενικότητα και ισότητα για τους ανθρώπους.  

 

 

            Επί του παρόντος έργου να αναφέρω τα εξής :  

       Πρώτον ότι είναι πλήρως εγκλιματισμένος και 

προσαρμοσμένος στην νέα δομή των πανελλαδικών εξετάσεων, 
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όπως πλέον ζητείται, ως προς την ανάλυση, τις ερωτήσεις, τα 

παράλληλα κείμενα, τα κείμενα αυτένέργειας, αλλά και τα 

κριτήρια αξιολόγησης.  

       Είναι απαντημένες όλες οι ερωτήσεις του βιβλίου τόσο στα 

κείμενα αναφοράς, στα παράλληλα κείμενα, αλλά και στα 

κείμενα αυτενέργειας.  

        Τα κείμενα αυτενέργειας προσπάθησα, εκτός των 

συντακτικών απαντήσεων στις ερωτήσεις, να τα συνδέσω με τα 

κείμενα αναφοράς. Γι’ αυτό και έθεσα εκτενή εισαγωγή και όλη 

την μετάφραση του εκάστου κειμένου.  

    Παράλληλα υπάρχουν πλείστα πρόσθετα αρχαίων και νέων 

στοχαστών για παραλληλισμό και αντιπαραβολή, εκτός αυτών 

που υπάρχουν στον φάκελο υλικού.  

        Υπάρχουν πλείστες πρόσθετες ερμηνευτικές και λεξιλογικές 

ερωτήσεις διαφόρων ειδών, όπως αναζήτηση ομόρριζων, 

συνώνυμων, αντώνυμων, διαφοροποιημένης σημασίας ανά 

εποχή, κ.λπ.  

     Τέλος, υπάρχουν πολλά κριτήρια αξιολόγησης για εξάσκηση, 

συνοδεευόμενα από τις απαντήσεις.  

 

              Από το 2007, όταν και έθετα διαγωνίσματα σε διαφόρους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δεχόμουν οξεία κριτική από 

συναδέλφους, επειδή πάντοτε έθετα παράλληλα κείμενα, είτε από 

την υπάρχουσα ύλη είτε άγνωστα σε πολλούς. Η λογική μου ήταν να 

κινητοποιώ την σκέψη του κάθε καθηγητού ή μαθητού. 

            Κλείνοντας, ας θέσω και ένα προσωπικό βίωμα. Ιδίως ο 

Πλάτωνας, αλλά και ο Αριστοτέλης, ήταν αυτοί που με οδήγησαν να 

μελετώ πολύ περισσότερο πια την υπαρξιακή φιλοσοφία και να κάνω 

δεύτερες σπουδές επί του υπαρξισμού.  

 

Χολαργός, 26/12/2019                                            Νάτσης Δημήτρης 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Ένα πλήρες βιβλίο ολοκληρωμένης ερμηνευτικής προσέγγισης 

για τον Φάκελο Υλικού για τους υποψηφίους της Γ΄ Λυκείου. 

Λεπτομερής ανάλυση των νέων αλλά και των παλαιότερων 

διδακτικών ενοτήτων σύμφωνα με το πνεύμα του νέου 

προγράμματος σπουδών. Ο συγγραφέας προσεγγίζει κριτικά όλα 

τα κείμενα (αναφοράς, παράλληλα, αυτενέργειας) που απαντούν 

στο νέο σχολικό εγχειρίδιο. Επιχειρείται διεξοδική ανάλυσή τους 

υπό το πρίσμα του νέου προγράμματος σπουδών προκειμένου να 

προσφερθούν στους αναγνώστες οι απαραίτητες γνώσεις για να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των πανελληνίων 

εξετάσεων. Στις σελίδες του μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί θα 

ανακαλύψουν έναν πολύτιμο σύντροφο στην προετοιμασία για 

την είσοδο των πρώτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η 

εμπειρία του συγγραφέα, προϊόν μακρόχρονης ενασχόλησης με 

το διδακτικό αντικείμενο, σε συνδυασμό με τις εγκύκλιες 

σπουδές του και την προσωπική του εμβάθυνση στην 

αρχαιοελληνική σκέψη και γραμματεία διαπερνούν το σύνολο 

του έργου, παρέχοντας ένα άρτιο και εύχρηστο –παρά τον όγκο 

του–  εγχειρίδιο. Γραμμένο σε εύληπτο, αλλά μεστό λόγο απαντά 

καίρια και ολοκληρωμένα στις απορίες και τα ερωτήματα του 

μαθητή που προσεγγίζει για πρώτη φορά τον φιλοσοφικό λόγο 

στην γλώσσα που εκφωνήθηκε και διατυπώθηκε. Αποτελεί 

πολύτιμη προσθήκη στην πνευματική φαρέτρα όλων όσοι 

ασχολούνται με τη μελέτη και διδασκαλία του διδαγμένου 

κείμενου των αρχαίων ελληνικών στην τελευταία τάξη του 

Λυκείου.  

                                                                        

                                                                       Μπικάκης Μιχάλης M.Ed. 

                                                                        Φιλόλογος- Συγγραφέας 

 

Ο αξιολογότατος συνάδελφος, Δημήτρης Νάτσης, στο παρόν 

εγχείρημα Φάκελος Υλικού φέρει την φιλοσοφία επί των 

πραγματικών και πολυπρισματικών διαστάσεών της. Η  αγάπη 

για τον φιλοσοφικό λόγο και την αρχαία ελληνική, μα και 

συνάμα η επικαιρική σκέψη στοιχειοθετούν τις βασικές αρχές 
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του παρόντος έργου. Το ταξίδι της γνώσης έχει αφετηρία την 

δυναμική παρουσία της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Το 

φιλέρευνο πνεύμα κι η συνεχής αναζήτηση, η ευρυμάθεια, η 

στόχευση, τα όρια, το περατό κι απέρατο ξεδιπλώνονται στον 

αναγνώστη απλόχερα κι αβίαστα. Πρόκειται για ένα πόνημα 

εξύμνησης του ανθρώπινου γένους, της φιλοσοφίας και της 

ελληνικότητας. 

Ποιός είναι ο ορισμός της φιλοσοφίας; Ποιά η πρακτικότητα; 

Απαντά και συνάμα συμπορεύεται  τον ανθρώπινο νού και την α 

– πορία. Τήν μετατρέπει σε γνώση μέσα από την πολυσχιδία των 

κειμένων και των προσεγγίσεων. Αφορμάται του απλού κι 

απαντά το σύνθετο. Απαντά στο ερώτημα και θέτει νέα. Με 

ερείσματα, επιχειρήματα και γνώση. Πηγαία, αστείρευτη και 

ώριμη.  

Ακολουθείται λογική αλληλουχία και εξελικτικότητα στα 

κείμενα αναφοράς του βιβλίου, με διαρθρωμένες προσεγγίσεις, 

τεκμηριωμένες θέσεις. Το αίτιο και το αιτιατό, το σημαίνον και το 

σημαινόμενο ανοίγουν τους ορίζοντες της γνώσης και του 

εαυτού. Λόγος αναλυτικός, έγκριτος κι αποδεικτικός με πολλές 

αναφορές παράλληλες σε φιλοσοφικές γραμμές, στυλοβάτες του 

πνεύματος. Η εμβρίθεια περιεχομένου, η διεξοδική προσέγγιση, η 

πληθώρα των παράλληλα συγκρινόμενων κειμένων εμβαθύνουν 

στον όρο και στο περιεχόμενο της φιλοσοφίας.  

Πληρέστατη η αναφορά και παράθεση στοιχείων για όλα τα 

αναφερόμενα, ρόλος, ιδιότητα, στόχος, περιβάλλον, 

αρμοδιότητα, καθήκοντα και περιβάλλον. Επιρροές, ηθική, 

αυτονομία, αγαθόν και δικαιοσύνη. Ρόλος του φιλοσόφου και 

πράξεις. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε για τις πράξεις μας, τους 

στόχους μας και τις επιλογές μας. Μέσο αυτογνωσίας και 

αυτεπίγνωσης. Πλην του διδακτικού στόχου Φάκελος Υλικού 

κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο μέσο προσωπικής 

αναζήτησης, ερωτημάτων και φιλοσοφικής διερεύνησης. 

Απαντά στο αριστοτελικό : τι, πού, πώς.                            

                                                                                      Ιωάννα Κυρανάκη 

                                                                       Φιλόλογος 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ, ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 

 

Ι .  Ο  Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ  
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



Νάτσης Δημήτρης 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

Σωκράτης και Σοφιστές  

 

Κοινό σημείο: Αμφισβητούν τις παραδεδεγμένες αλήθειες.  

 

Διαφορές: Η αμφισβήτηση των σοφιστών καταλήγει στην 

άρνηση. Αφού κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει την αλήθεια, 

αλήθεια δεν υπάρχει, κι αν υπάρχει, καμία σημασία δεν έχει, 

διότι δεν μας επηρεάζει. Η αμφισβήτηση του Σωκράτη είναι 

θετική. Αμφισβητεί τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές και 

αναζητά την βαθύτερη αλήθεια  των πραγμάτων, την πρώτη 

αλήθεια, την αναλλοίωτη, που δεν επηρεάζεται από τις 

συνθήκες ούτε εξαρτάται από τον άνθρωπο. 

 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

Ι Ι .  Ο  Π Λ Α Τ Ω Ν  

 

Ο βίος του  

 

Γεννήθηκε το  428/9. Πατέρας:  Αρίστωνας, γιος του Αριστοκλή 

(τα ονόματα πατέρα και παππού δείχνουν πως το γένος ήταν 

αριστοκρατικό). 

 Μητέρα: Περικτιόνη (από παλιά αρχοντική γενιά που έφτανε 

μέχρι τον Σόλωνα).  

Κριτίας: Θείος της Περικτιόνης, συνδέθηκε με το σοφιστικό 

κίνημα, ηγετική μορφή του καθεστώτος των Τριάκοντα που 

συνδέθηκε στα νιάτα του με τον Σωκράτη.  

Χαρμίδης: Αδελφός της Περικτιόνης, συνεργάστηκε με τους 

Τριάκοντα και συνδέθηκε στα νιάτα του με τον Σωκράτη.  

Η 7η Επιστολή του Πλάτωνα (γράμμα προς τους Συρακούσιους 

φίλους του).  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Μετά την ανάμιξη μελών της οικογένειάς του στην υπόθεση 

των Τριάκοντα.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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 Μετά την καταδίκη του Σωκράτη από την αποκατεστημένη 

δημοκρατία που ήθελε να εκδικηθεί τους ολιγαρχικούς.  

Μετά τον θάνατο του Σωκράτη ο Πλάτων και άλλοι του 

σωκρατικού κύκλου έφυγαν στα Μέγαρα, στο φιλόσοφο 

Ευκλείδη.  

395-394 π.Χ. (Κορινθιακός πόλεμος) : Μάλλον υπηρέτησε δυο 

φορές ως στρατιώτης.  

Πρώτη δεκαετία μετά τον θάνατο του Σωκράτη : Οι πρώιμοι 

διάλογοι του Πλάτωνα.  

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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Ι Ι Ι .  Π λ ά τ ω ν ο ς ,  Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς  

 

Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα  

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Πρόλογος : Ο Ιπποκράτης και η σφοδρή του επιθυμία να 

γίνει μαθητής του Πρωταγόρα 

 

Ο πρόλογος αυτός δεν είναι απλώς η εικόνα ενός στιγμιοτύπου 

της ζωής των νέων στην Αθήνα αλλά περισσότερο η 

πραγματική εισαγωγή στο θέμα. 

 Ποια η αξία της σοφιστικής; 

 Μπορούν οι σοφιστές ή όποιος άλλος να διδάξει στους 

νέους την αρετή; 

Πώς ο Σωκράτης βρέθηκε στο σπίτι του Καλλία όπου 

φιλοξενούνταν ο σοφιστής Πρωταγόρας;  

 Ο Ιπποκράτης, νεαρός φίλος του Σωκράτη, με πάθος για την 

μόρφωση και θαυμασμό για τους μεγάλους διανοητές, τρέχει 

τα χαράματα στο σπίτι του Σωκράτη για να τόν ειδοποιήσει 

πως ο Πρωταγόρας έφτασε στην Αθήνα.  

 Ο Ιπποκράτης θέλει να γίνει μαθητής του Πρωταγόρα και 

παρακαλεί τον Σωκράτη να τόν βοηθήσει.  

 Ο Σωκράτης αρχίζει να ρωτά τον νεαρό γιατί θέλει να 

μαθητεύσει κοντά στον Πρωταγόρα και τι ελπίζει να μάθει απ’ 

αυτόν.  

 Ο Ιπποκράτης έχει μεν ενθουσιασμό όχι όμως και σοφία, γι’ 

αυτό και δεν μπορεί να απαντήσει. Έτσι ο Σωκράτης δέχεται να 

πάνε μαζί στο σπίτι του Καλλία και να ρωτήσει ο ίδιος, εξ 

ονόματος του Ιπποκράτη, τι μπορεί ο Πρωταγόρας να διδάξει 

τον νεαρό.  
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1ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : ΠΛΑΤΩΝ-ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

 

1. ΠΛΑΤΩΝ 

 

Η διαλογική μορφή των έργων του 

 

    Κατά τον Πλάτωνα η φιλοσοφία μπορεί να αναζητηθεί σοβαρά 

μόνο μέσω της προφορικής συζήτησης και της ζωντανής 

συντροφικότητας και πίστευε επίσης πως τα γραπτά έργα δεν έχουν 

καμία απολύτως αξία. Στο έργο «Φαῖδρος» (274b ως 276a) ο 

Αιγύπτιος θεός Θευθ, εφευρέτης της γραφής, πρόσταξε τον βασιλιά 

να την διδάξει στον λαό. Ο βασιλιάς, όμως, κατάλαβε πως η γραφή 

θα εξασθενούσε την μνήμη δια της αχρησίας και ότι οι άνθρωποι, αν 

σπούδαζαν αυτήν, θα κατέληγαν να παριστάνουν πως κατέχουν την 

γνώση, χωρίς όμως αφενός να την έχουν κατακτήσει οι ίδιοι και 

αφετέρου να δέχονται και να ενστερνίζονται ιδέες που δεν τις 

σκέφτηκαν οι ίδιοι, δηλ. ιδέες από δεύτερο χέρι. Οι αναγνώστες ενός 

γραπτού εγχειριδίου είναι εντελώς ανόητοι, εάν νομίζουν πως μπορεί 

αυτό να τούς αποφέρει κάποια φώτιση ή κάποια βεβαιότητα. Το μόνο 

που μπορεί να κάνει είναι να φρεσκάρει την μνήμη κάποιου που ήδη 

γνωρίζει το θέμα. Ο γραπτός λόγος δεν μπορεί να απαντήσει σε 

ερωτήσεις, πέφτει στα χέρια οποιουδήποτε και δεν μπορεί να 

επιλέξει τους ακροατές που θα ωφεληθούν πραγματικά απ’ αυτόν. 

έτσι καταλήγει να παρανοείται και να παραποιείται και δεν έχει τη 

δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αντιθέτως,  συνεχίζει ο 

Σωκράτης, ας σκεφτούμε τον νόμιμο αδερφό του, τον ζωντανό λόγο, 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

 

ΟΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 

 

Οι σοφιστικές επιδείξεις είχαν δύο μορφές : 

α) ερωταπαντήσεις : Ο ομιλητής προσκαλούσε τους ακροατές να τού 

κάνουν ερωτήσεις. Αυτό αναφέρεται ότι συνήθιζε ο Γοργίας, αλλά 

και ο Ιππίας ήταν θαρραλέος να επιχειρήσει το ίδιο μπροστά στη 

μεγάλη πανελλήνια συγκέντρωση στην Ολυμπία. 

β) διάλεξη : Από την άλλη μεριά μπορούσε ο Σοφιστής να κάνει 

επίδειξη της ρητορικής ικανότητας με το να μιλά χωρίς διακοπή 

πάνω σε ένα θέμα από γραπτό κείμενο που είχε προηγουμένως 

ετοιμάσει. Τέτοιος ήταν ο τρωικός διάλογος του Ιππία (Ἱππίου μειζ. 

286α) και οι λόγοι του Γοργία στην Ολυμπία, στους Δελφούς και στην 

Αθήνα.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Οι αιτίες των σοφιστικών επιδείξεων στις πανελλήνιες εορτές της 

Ολυμπίας ή αλλού ήταν οι εξής : 

1. Ήθελαν να δηλώσουν με την παρουσία τους ότι θεωρούσαν 

τον εαυτό τους συνεχιστή της παράδοσης των ποιητών και των 

ραψωδών. γι’ αυτό ακολούθησαν ακόμα και τον τρόπο ενδυμασίας. 

δηλαδή, όπως οι ποιητές και οι ραψωδοί φορούσαν ειδικές 

ενδυμασίες, έτσι και οι σοφιστές παρουσιάζονταν με ειδική 

ενδυμασία. Επίσης η παρουσία τους σε αυτές  τις εορτές ήταν 

απαραίτητη ώστε να κοινοποιηθεί και να γνωστοποιηθεί το εκάστοτε 

νέο έργο τους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι βρισκόμαστε σε μια 

εποχή που ήταν πιο σύνηθες να ακούει κανείς ένα λογοτεχνικό έργο 

να απαγγέλλεται παρά να διαβάζεται, και ως εκ τούτου η απαγγελία 

σε πανελλήνια εορτή ή σε κάποια πόλη ήταν ένας τρόπος να γίνει 

γνωστό το έργο τους. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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2ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

   Ποιοι ήταν τελικά οι στόχοι των σοφιστών; Τι ακριβώς ήθελαν να 

διδάξουν; : 

   Ο στόχος του σοφιστικού κινήματος ήταν διττός : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

β) η πολιτική τέχνη : O άλλος πιο μεγάλος σοφιστής, ο Πρωταγόρας, 

παραδέχεται ότι διδάσκει την “πολιτική τέχνη” και οριοθετεί τους 

στόχους της διδασκαλίας του επισημαίνοντας πως αυτή έγκειται στο 

να ξέρει κανείς να χειρίζεται ορθά τις υποθέσεις και τις δικές του και 

της πόλης. Εν ολίγοις να παίρνει τις ορθές αποφάσεις για τη ζωή του 

αλλά και να συμβουλεύει και να αποφασίζει ορθά για την πόλη 

(Πρωταγόρας 319a). 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ  
 

 

1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις  

 

    Ο Πλάτων στην 7η Επιστολή του ομολογεί ότι ως νέος είχε 

πολιτικές φιλοδοξίες, όμως γρήγορα απογοητεύτηκε. 

 - 404 π.Χ.: Οι ολιγαρχικοί με την βοήθεια της Σπάρτης 

κατέλυσαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Πλάτων αρχικά είδε 

με συμπάθεια αυτήν την κίνηση. Οι λόγοι: 

-Ο ίδιος ήταν εκ καταγωγής και πεποιθήσεως αριστοκρατικός. 

-Πίστευε ότι μια κάπως αυταρχική διακυβέρνηση θα θεράπευε 

τις πληγές της πόλης από την ασυδοσία των δημαγωγών. 

-Δύο συγγενείς του (Κριτίας και Χαρμίδης) στην ηγεσία των 

ολιγαρχικών.  

Γρήγορα όμως ο Πλάτων απογοητεύτηκε εξαιτίας της 

ωμότητας των Τριάκοντα, οι οποίοι ανεπιτυχώς προσπάθησαν 

να καταστήσουν συνένοχο στις βιαιοπραγίες τους και τον 

Σωκράτη.  

- 404-403 π.Χ.: Αποκατάσταση της δημοκρατίας ύστερα από 8 

μήνες. Νέα όμως απογοήτευση για τον Πλάτωνα, διότι  

καταδικάστηκε ο δασκάλος του Σωκράτης σε θάνατο με την 

κατηγορία της αθεΐας και της διαφθοράς της νεολαίας. Ρόλο 

στην καταδίκη έπαιξε και η υποψία ότι ο Σωκράτης διαπνεόταν 

από αντιδημοκρατικά φρονήματα.  

- Η αρνητική εμπειρία που αποκόμισε ο Πλάτων από την 

παραμονή του στην αυλή του τυράννου των Συρακουσών 

Διονυσίου Α΄. 

    Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο Πλάτων ύστερα 

απ’ όλα αυτά τα γεγονότα :  

∙ Όλα τα πολιτεύματα της εποχής του ήταν διεφθαρμένα. 

∙ Θα υπάρξει υγιής πολιτική ζωή μόνο αν οι φιλόσοφοι 

αναλάμβαναν την εξουσία ή αν οι ηγεμόνες άρχιζαν να 

φιλοσοφούν.  

∙ Πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Πλάτωνα : Η ιδέα της 

δικαιοσύνης. Αυτή ερμηνεύεται ως εξής :  
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∙ Ο καθένας να πράττει αυτό για το οποίο είναι πλασμένος εκ 

φύσεως και καταλλήλως εκπαιδευμένος. 

∙ Θα επικρατήσει το χάος, αν όλοι θέλουν να έχουν λόγο και να 

αποφασίζουν για όλα.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

Α. ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΨΥΧΗΣ 

 

1. τὸ ἀλόγιστον (=ἐπιθυμητικὸν) : τα κίνητρα, οι τάσεις, οι 

επιθυμίες. 

2. θυμοειδὲς : το μέρος της ψυχής που τιθασεύει το επιθυμητικόν, το 

ελέγχει. 

3. τὸ λογιστικὸν : το λογικό μέρος της ψυχής (λογική) που 

ηγεμονεύει των άλλων και στο οποίο υπακούν τα άλλα δυο μέρη. 

 

 

Β. ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

1.Δημιουργοί (γεωργοί, τεχνίτες, έμποροι) :  

α. αποκλεισμένοι απ’ την εξουσία.     

β. επιτρέπεται ο πλουτισμός τους ως ένα σημείο. 

γ. δεν επιτρέπεται οι μεγάλες οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. 

δ. υποχρέωσή τους να συντηρούν τις άλλες δυο τάξεις. 

 

2. φύλακες – επίκουροι : 

α. επωμίζονται τα στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα. 

β. είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους.  

γ. αν υποστούν με επιτυχία τις δοκιμασίες των φυλάκων-αρχόντων 

προάγονται μετά τα 50 τους έτη σε φύλακες-βασιλείς/άρχοντες. 

 

3.φύλακες-άρχοντες/βασιλείς: 

α. έχουν επωμιστεί την διακυβέρνηση της πολιτείας (μετά τα 50 έτη). 

β. μεριμνούν για την ευδαιμονία της πολιτείας.  

γ. ενασχολήσεις τους είναι αφενός πρακτικές (διοίκηση πολιτείας) 

και θεωρητικές (επιστήμες και φιλοσοφία). 

δ. έχουν την ευθύνη για την εκπαίδευση της νέας γενιάς φυλάκων.  

ε. πρόκειται για μια αριστοκρατία του πνεύματος. 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

       

 

ΤΡΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

 

                        ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ >>>ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

    Η σοφία-φρόνηση είναι η τέλεια λειτουργία της νόησης. Η ανδρεία 

είναι η βέλτιστη λειτουργία του θυμού, της οργιστικής και 

διεκδικητικής δύναμης του ανθρώπου. Η σωφροσύνη είναι η άριστη 

λειτουργία της επιθυμίας, της βουλητικής δύναμης. Και, άλλη μία 

αρετή είναι η οσιότητα, δηλαδή η άριστη σχέση του ανθρώπου με την 

ιερότητα του κόσμου και των επιμέρους μερών του. Οι τέσσερις αυτές 

αρετές είναι-υπάρχουν μόνο από την ανάπτυξη των φυσικών 

δυνάμεων του ανθρώπου.  Και τότε μόνο επέρχεται ως επιστέγασμα 

η δικαιοσύνη.  

 

 

Συστατικά μέρη Λειτουργία συστατικών μερών Αρετή 

Πόλης           Ψυχής  Πόλης  Ψυχής  Πόλης-

Ψυχης 

Άρχοντες Λογιστικὸν  Διακυβέρνηση Νόηση Σοφίας  

Φύλακες Θυμοειδὲς Στρατιωτικές 

δραστηριότητες 

Θάρρος,”οργή” Ανδρείας 

Δημιουργοί Ἐπιθυμητικὸν Κάλυψη 

οικονομικών 

αναγκών 

Ορμές, 

επιθυμίες, 

απαιτήσεις  
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Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ  (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

 
Αλληγορία : εκφραστικός τρόπος (συνεχή μεταφορά ή 

παρομοίωση) με τον οποίο ο συγγραφέας άλλα λέει και άλλα 

εννοεί.  

 

Η αλληγορία του σπηλαίου  (Ζ’ βιβλίο της Πολιτείας) :  

 Η επίδραση που ασκεί στην ανθρώπινη φύση η παιδεία. 

 Η υποχρέωση που έχει ο ορθώς πεπαιδευμένος, δηλαδή ο 

φιλόσοφος, να φωτίσει τους συνανθρώπους του.  

 Η αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο των αισθήσεων και στον 

κόσμο της νόησης. 

  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” 

 

                   Η Πολιτεία είναι το κορυφαίο έργο της ωριμότητας του 

Πλάτωνα. Εδώ ολοκληρώνεται ο αντικειμενικός ιδεαλισμός του και 

διατυπώνονται συστηματικά και με πληρότητα οι βασικές θέσεις 

αυτού του ιδεαλισμού. Γραμμένη γύρω στο 375 π.Χ.  η Πολιτεία είναι 

μία μεγαλειώδης σύνθεση, στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά…. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ)  
 

Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης – Λίγα λόγια για την 

καταγωγή του 

  

 Γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 και 

απεβίωσε στην Χαλκίδα το 322. 

 Ο πατέρας του λεγόταν Νικόμαχος και ήταν γιατρός στην 

αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα του Γ΄.  

 Τις πρώτες επιδράσεις τίς δέχτηκε από τον κόσμο της 

ιατρικής, από τα ιατρικά βιβλία του πατέρα του. Αργότερα 

βέβαια θα βεβαιώσει ότι κανείς δεν γίνεται γιατρός 

διαβάζοντας μόνο βιβλία.  

 

 

Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα : Μαθητής 

πρώτα, δάσκαλος στην συνέχεια 

 

 Στα 367 π.Χ. έφτασε στην Αθήνα για να σπουδάσει 

στην Ακαδημία, την σχολή του Πλάτωνα.  

 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  

Α΄ βιβλίο Ἠθικῶν Νικομαχείων : Το όνομα από τον πατέρα ή 

τον γιο του Αριστοτέλη.  

 

 Θέμα : Το πιο μεγάλο αγαθό που επιδιώκουν οι άνθρωποι 

με τις πράξεις τους (τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν 

ἀγαθῶν). 

 Το ονόμασε ευδαιμονία και προσπάθησε να καθορίσει την 

φύση και το περιεχόμενο Ηθική και Αγωγή : δύο “επιστήμες” 

(τίς έλεγαν τέχνες) που εμφανίστηκαν περίπου στα μέσα 5ου 

π.Χ.  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 

 

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………                

               Ωστόσο, κάθε αγαθό που επιδιώκεται με τις επιμέρους 

πράξεις στην ζωή κάθε ανθρώπου αποτελεί απλώς ένα ενδιάμεσο 

στάδιο για την επίτευξη του ύψιστου αγαθού, την «εὐδαιμονία». Όσα 

είναι «μέσα» για την επίτευξη κάποιων άλλων, είναι τα «κατώτερα 

αγαθά», ενώ αυτά που αποτελούν «σκοπούς» είναι   «αγαθά 

ανώτερα». Υπάρχει, ωστόσο, ένα αγαθό που θεωρείται αυτοσκοπός 

και για αυτό επιδιώκεται καθαυτό, άρα θεωρείται ως ύψιστο από 

όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Το αγαθό αυτό είναι η 

εὐδαιμονία. 

            Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του υπέρτατου αυτού 

αγαθού: α) είναι τέλειο, δηλ. επιδιώκεται για χάρη του εαυτού του 

και όχι κάποιου άλλου, β) είναι αυτάρκες, δηλ. ακόμη και αν μείνει 

μόνο του είναι αρκετό για να κάνει την ζωή άξια επιλογής, και γ) 

συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο αγαθό. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  

 
         Για ποιο λόγο ο Αριστοτέλης ασχολείται στα Νικομάχεια 

με τις αρετές; : Γιατί η ηθική φιλοσοφία στην πραγματικότητα 

είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας;  

       Για τον αρχαίο Έλληνα αποκτούμε τις αρετές για να 

γίνουμε καλοί πολίτες, για να λειτουργούμε σωστά μέσα στην 

πόλη.  

        Το τέλος των Ἠθικῶν Νικομαχείων τό καταδεικνύουν αυτό, 

καθώς είναι μετάβαση στο βιβλίο των Πολιτικῶν.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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Εισαγωγή 

 
Η φιλοσοφία και τα ερωτήματά της 

 
    Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος; Γιατί εξαφανίζεται ο ήλιος, ενώ 

είναι μεσημέρι; Πώς γνωρίζουμε; Έχει όρια η γνώση μας; Τί είμαι; 

Από πού έρχομαι και πού πηγαίνω; Τί είναι καλό και τι κακό; Ποιά 

λογής ζωή πρέπει και μπορώ να ζήσω, για να ευτυχήσω; Ποιά είναι η 

ιδανική κοινωνία και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν; Ποιό είναι το 

άριστο πολίτευμα; Υπάρχει κάτι που κυβερνά τον κόσμο και τη ζωή 

μου –θεός, μοίρα ή τύχη; Ποιο είναι το νόημα της ζωής;  

    Όλα αυτά είναι ερωτήματα που τίθενται από τους πρώτους 

Έλληνες φιλοσόφους στα παράλια της Ιωνίας (6ος αι. π.Χ.) έως 

σήμερα. Είναι ερωτήματα που ίσως τα θέτει κάθε άνθρωπος στη ζωή 

του, αν και συνήθως τα παραμερίζει τρέχοντας στις καθημερινές 

ασχολίες της «πραγματικής» ζωής του, είτε τα έχει απαντήσει είτε 

όχι· ωστόσο τα διατυπώνει πλέον σπάνια –είτε γιατί έχει 

απογοητευθεί από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί ή από την 

έλλειψη απαντήσεων είτε γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει πλέον 

καιρός ή πολυτέλεια για τέτοια ερωτήματα.  

        Κι όμως, ένας αρχαίος φιλόσοφος, ο Επίκουρος, μάς προτρέπει 

εξακολουθητικά : να μην αργοπορούμε να φιλοσοφήσουμε, όσο 

είμαστε νέοι, και, όσο μεγαλώνουμε, να μην σταματάμε να 

φιλοσοφούμε. Γιατί; Διότι «κανένας δεν είναι ανώριμος ούτε 

υπερώριμος για ό,τι φέρνει υγεία στον νου και στην ψυχή». 

Ολόκληρη η αρχαία φιλοσοφία μοιάζει να συμφωνεί σε αυτό : η 

φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα, θεωρητική και πρακτική, που 

έχει σκοπό και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια ζωή άξια να 

την ζήσει, με μια λέξη, στην εὐδαιμονία.  

       Ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι απλός και ξεκάθαρος : με 

κείμενα, διδασκαλία, διάλογο και ζωντανά παραδείγματα, υπόσχεται 

να προσφέρει στον άνθρωπο την ώθηση και τους τρόπους να ζήσει 

μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο μια στοχαστική ζωή, την τελειότερη (γι’ 

αυτό και την ονομάζουν «θεϊκή» ζωή) που μπορεί να κατακτήσει ο 

άνθρωπος με άσκηση, πνευματική και σωματική. Η φιλοσοφία στην 

αρχαία Ελλάδα δεν είναι ποίηση, θρησκεία ή επιστήμη· αλλά έχει 

στοιχεία από κάθε διανοητική δραστηριότητα της εποχής εκείνης, 
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χωρίς να ταυτίζεται ή να υποτάσσεται σε καμία. Από την γέννησή 

της διεκδικεί την αυτονομία της: το δικαίωμά της να δίνει τις δικές 

της απαντήσεις σε ερωτήματα παλιότερα από την ίδια και να θέτει 

καινούργια ερωτήματα για τον κόσμο και τον άνθρωπο. 

Μιλώντας για τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων δεν μιλάμε 

απλώς για μια ιστορική περίοδο ενός πνευματικού φαινομένου, αλλά 

για την περίοδο στην οποία γεννήθηκε αυτό το φαινόμενο. Τότε, 

στην Ελλάδα της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής, είναι που 

τίθενται για πρώτη φορά τα φιλοσοφικά ερωτήματα για τον κόσμο 

και για τον άνθρωπο. Tότε είναι που παλαιότερα σχετικά ερωτήματα 

του καθημερινού ανθρώπου για τη θρησκεία και τη μυθολογία 

γίνονται αντιληπτά ως φιλοσοφικά ερωτήματα και που καινούργια 

ερωτήματα διευκρινίζουν, συνεχίζουν ή και ξεπερνούν τα 

παλαιότερα. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε την ρήξη και την 

συνέχεια της φιλοσοφίας με άλλους κοντινούς χώρους που και αυτοί 

προσπαθούσαν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα για την 

πραγματικότητα : την μυθολογία, την θρησκεία, την ποίηση, την 

ρητορική, την πολιτική. 

 

Τι ήταν η αρχαία φιλοσοφία; 

 
  ΄Όταν μιλάμε για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πρέπει να 

έχουμε στον νου μας μία πολύ μεγάλη χρονική περίοδο που 

εκτείνεται από τον 6ο π.Χ. έως τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Σε αυτούς τους 

δώδεκα αιώνες σκέψης, δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπίσουμε κάτι 

που να ενοποιεί όλα αυτά που ονομάζουμε φιλοσοφία. Ποια σχέση 

έχει η πρακτική σοφία του Μιλήσιου Θαλή στον 6ο αι. π.Χ. με την 

ογκώδη σχολιαστική συγγραφική παραγωγή 

του πλατωνικού Πρόκλου στον 5ο αι. μ.Χ.; Η ανατρεπτική και 

προκλητική συμπεριφορά των περιπλανόμενων Κυνικών με τον 

αναχωρητισμό άλλων ελληνιστικών φιλοσόφων; Τα θραύσματα 

προφητικής σχεδόν ενόρασης του Ηράκλειτου με τις συστηματικές 

λογικές πραγματείες του Αριστοτέλη; Είναι, χωρίς υπερβολή, 

τεράστια η ποικιλία του φιλοσοφικού στοχασμού, ως προς τη φύση 

του, τα αντικείμενά του, τη μέθοδό του, τους τρόπους έκφρασής του, 

τον ρόλο του στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, τα ερωτήματά του 

και φυσικά τις απαντήσεις του. 
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   Στο πεδίο των φιλοσοφικών θεωριών οι μεταβάσεις και οι ρήξεις 

είναι πολλές, χωρίς να είναι πάντοτε οριστικές ή απόλυτες. Από τον 

μετασχηματισμό των μυθολογικών και θεολογικών αφηγήσεων 

φτάσαμε στις φυσιοκρατικές εξηγήσεις των Προσωκρατικών και των 

ατομικών φιλοσόφων –χωρίς ποτέ το παράλογο, το μυστήριο ή το 

αίτημα της υπέρβασης του αισθητού κόσμου να εγκαταλείψουν την 

ίδια την πνευματική ή καθημερινή ζωή. Από τις υλιστικές, 

μηχανιστικές και αιτιοκρατικές εξηγήσεις της γέννησης και της 

λειτουργίας του κόσμου περάσαμε στις τελολογικές ερμηνείες του 

πλατωνισμού και του αριστοτελισμού, που προϋποθέτουν ότι το 

σύμπαν έχει σκοπό και κάποιου είδους δημιουργό ή «κινητή». Από 

την ορθολογική ενασχόληση με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα 

οδηγηθήκαμε στο ίδιο το ον που ρωτά για τη φύση, στον άνθρωπο 

που αποτελεί μέρος της φύσης αλλά και της εκάστοτε πολιτείας και 

που διερωτάται για τον εαυτό του ως πολίτη, ειδικά όταν ζει την πιο 

ευτυχή πολιτική στιγμή της αρχαιότητας, την Αθηναϊκή Δημοκρατία. 

Από τη βεβαιότητα του ατόμου για την ενδοκοσμική ευτυχία στο 

πλαίσιο μιας πόλης καταλήξαμε, στα ελληνιστικά χρόνια, στην 

αγωνία και την ανασφάλειά του, στη στροφή προς τον 

κοσμοπολιτισμό ή στην καταφυγή σε μια απρόσβλητη 

εσωτερικότητα, στην ακρόπολη του εαυτού του. 

      Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι πολύ διαφορετικοί 

μεταξύ τους : οι φυσικοί φιλόσοφοι (σοφοί, ποιητές, αριστοκράτες), οι 

επαγγελματίες σοφιστές, η κλασική τριάδα του δαιμόνιου Σωκράτη, 

του διαλεκτικού Πλάτωνα και του πανεπιστήμονα Αριστοτέλη, οι 

πρακτικοί φιλόσοφοι της αταραξίας και της απάθειας αλλά και οι 

θηρευτές της ηδονής στην ελληνιστική εποχή, οι πλανόδιοι 

φιλόσοφοι και οι θεραπευτές, οι εμπνευσμένοι ή οι άνευροι 

καθηγητές των φιλοσοφικών σχολών, οι μυστικιστές και θεουργοί 

στην ύστερη αρχαιότητα. Είναι περίεργοι και αλλόκοτοι άνθρωποι, 

όπως τους σατιρίζουν συγγραφείς σαν τον Αριστοφάνη και τον 

Λουκιανό. Κάθε κοινωνικής και φυλετικής καταγωγής, άνδρες οι 

περισσότεροι αλλά σταδιακά και γυναίκες, είναι σχεδόν άτοποι, 

καθώς συχνά έρχονται σε ρήξη με τις συνήθειες και τη συμπεριφορά 

των μη φιλοσόφων, ηγεμόνων ή καθημερινών ανθρώπων. Ασκώντας 

οι ίδιοι καθημερινά τη φιλοσοφία ως άθλημα αυτογνωσίας και ως 

μελέτη ζωής ή θανάτου, αυτό που προβάλλουν είναι το, ανοίκειο 
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στους πολλούς, ιδεώδες του σοφού, του εραστή της σοφίας, μιας 

(θεϊκής) κατάστασης τελειότητας –όποια χαρακτηριστικά κι αν 

δίνουν στην τελειότητα. 

       Τα φιλοσοφικά ερωτήματα του Έλληνα ανθρώπου (που αποτελεί 

μια χρήσιμη ιστορική αφαίρεση) παραλλάσσουν συγχρονικά και 

διαχρονικά, όπως και ο χώρος και τα πολιτικά καθεστώτα μέσα στα 

οποία εκφέρονται. Η φιλοσοφία από τις εύπορες πόλεις στα παράλια 

της Ιωνίας, στη Μεγάλη Ελλάδα ή στην εποικισμένη Θράκη 

εγκαθίσταται στη δημοκρατική Αθήνα και στη σκέψη των ελεύθερων 

πολιτών· ξανοίγεται στα αχανή ελληνιστικά βασίλεια και με 

στοχαστικές προσαρμογές συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά όσους (ως 

υπήκοοι πλέον) μετέχουν στην ελληνική παιδεία και γλώσσα, στην 

Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την Πέργαμο ή τη Ρώμη· διασώζεται και 

υπερισχύει στη ρωμαϊκή οικουμένη, για να κατορθώσει –καθώς 

χάνεται ο αρχαίος κόσμος– να διαλεχθεί, να συγκρουστεί αλλά και 

να επηρεάσει την αναδυόμενη χριστιανική οικουμένη. 

    Η ίδια η λέξη «φιλοσοφία» εμφανίζεται τον 5ο αιώνα π.Χ. και 

αργότερα, με τον Πλάτωνα, προσδιορίζεται σημασιολογικά, αποκτά 

την αυτονομία της και θεσπίζει τους δικούς της αυστηρούς κανόνες 

για τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματά της. Μιλιέται, ακούγεται 

και γράφεται παράλληλα με την τραγωδία, την κωμωδία, την 

ιστοριογραφία, τους δικανικούς λόγους, τις σάτιρες, τα 

μυθιστορήματα· αλλά και με τα μαθηματικά, τη φυσική, την 

αστρονομία, τη θεολογία. Αναπτύσσεται μέσα\ σε έναν πολιτισμό 

που ανακαλύπτει και διαμορφώνει τη φύση και τον νου, την ύλη και 

το πνεύμα, δημιουργεί κάθε μορφή τέχνης, δοκιμάζει πολιτειακά και 

κοινωνικά σχήματα, διαπλάθει ηθικούς κανόνες και παγιώνει 

λατρευτικές πρακτικές. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία αναλαμβάνει 

για δικό της λογαριασμό να ερμηνεύσει όλα αυτά και, έτσι, γίνεται 

καλύτερα κατανοητή μέσα από τη σχέση της με αυτά τα πεδία, σχέση 

διαλόγου ή αντίθεσης. 

     Παράλληλα, η φιλοσοφία είναι αυτοαναφορική : είναι και η 

ιστορία της· είναι η κατανόηση του παρελθόντος της, το οποίο δεν το 

αντιμετωπίζει ως κάτι παλιό και ξεπερασμένο (όπως συμβαίνει 

συχνά με τις θετικές επιστήμες). Ο Αριστοτέλης, ένα είδος πρώτου 

ιστορικού της φιλοσοφίας, συνομιλεί με τον δάσκαλό του και τους 

Προσωκρατικούς· οι Νεοπλατωνικοί του 6ου αι. μ.Χ. με τον Πλάτωνα· 
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οι χριστιανοί στοχαστές με την αρχαιοελληνική φιλοσοφική 

παράδοση. Ερμηνεύοντας διαρκώς κείμενα, τα μεγάλα κείμενα του 

αρχαίου φιλοσοφικού κανόνα (πλατωνικά και αριστοτελικά), και 

αναλύοντας θέσεις και επιχειρήματα για τα θεμελιώδη ερωτήματα 

του ανθρώπου, οι αρχαίοι Έλληνες προχωρούν σε μιαν άχρονη 

συζήτηση (ίσως γι’ αυτό και διαχρονική). Το παρελθόν είναι διαρκώς 

παρόν αλλά και διαρκώς επανασημασιοδοτούμενο μέσα στο 

εκάστοτε ιστορικό παρόν –αυτός είναι ο αναπόδραστος ερμηνευτικός 

ορίζοντας κάθε φιλοσοφίας (ή και πολιτισμού). 

         Έτσι, η αρχαία φιλοσοφία, ως η κατεξοχήν δραστηριότητα του 

πνεύματος και ως προϊόν του πολιτισμού μιας εποχής, συνδέεται 

στενά με την ιστορία. Μέσα από αυτήν μπορούμε να καταλάβουμε 

ίσως βαθύτερα αρκετές πτυχές του αρχαίου κόσμου, γιατί ακριβώς 

και η φιλοσοφία είναι μια δραστηριότητα που αποπειράται να δει την 

εποχή της μέσα από τα μάτια που η ίδια η εποχή της προσφέρει αλλά 

κυρίως μέσα από μια προοπτική που την υπερβαίνει. 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικὰ Α, 2, 98b12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ 

νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο 

φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα 

τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ 

μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν 

μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε 

τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ τῶν 

περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄστρα καὶ περὶ 

τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. Ὁ δ’ ἀπορῶν 

καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ καὶ 

ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ 

γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· 

ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν 

ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ 

εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ 
οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. Μαρτυρεῖ δὲ 

αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ 

πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων 

καὶ τῶν πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν 

ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο 

ζητεῖσθαι. Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν 

αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ’ 

ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος ὁ 

αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν, οὕτω 

καὶ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν 

τῶν ἐπιστημῶν· μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς 

ἕνεκέν ἐστιν. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Επειδή οι άνθρωποι ένοιωθαν και νοιώθουν 

έκπληξη και απορία και τώρα και στην πρωτόγονη 

εποχή, άρχισαν να φιλοσοφούν, διότι στην αρχή 

απορούσαν με τα παράδοξα που ήταν κοντά τους, 

έπειτα, όμως, εξελισσόμενοι μ' αυτόν τον τρόπο, 

άρχισαν να νοιώθουν έκπληξη και απορία και για 

πιο σημαντικά ζητήματα, όπως π.χ. για τις 

μεταβολές της σελήνης, του ήλιου, των άστρων και 

εν γένει για όλο το σύμπαν. Όποιος, όμως, απορεί 

και νοιώθει έκπληξη πιστεύει στην 

πραγματικότητα πως έχει άγνοια (γι' αυτό και ο 

άνθρωπος που αγαπά τους μύθους είναι κατά μίαν 

έννοια φιλόσοφος. Γιατί οι μύθοι συντίθενται από 

θαυμάσια γεγονότα). Επομένως, αν οι άνθρωποι 

άρχισαν να φιλοσοφούν για να αποφύγουν την 

άγνοιά τους, είναι φανερό ότι επεδίωκαν την 

γνώση όχι για κάποια πρακτική χρησιμοποίηση. 

Αυτό εξ άλλου τό επιβεβαιώνει και η εξέλιξη των 

πραγμάτων. Γιατί όταν ο άνθρωπος απέκτησε όλα 

όσα τού ήταν απαραίτητα και για να επιβιώνει και 

για να έχει ευχέρεια και για να διαθέτει ελεύθερο 

χρόνο, τότε άρχισε να αναπτύσσεται η τέτοιου 

είδους διανόηση. Είναι, λοιπόν, εναργές ότι δεν 

αναζητούμε αυτήν την γνώση εξ αιτίας κάποιας 

άλλης ανάγκης που έχουμε, αλλά επειδή είναι η 

μόνη επιστήμη ελεύθερη και αυτοτελής, όπως 

ακριβώς υποστηρίζουμε ότι άνθρωπος είναι αυτός 

που δεν πραγματώνει την υπόστασή του για 

κάποιον άλλον αλλά για τον εαυτό του. Γιατί, 

απλώς, αυτή η γνώση πραγματώνει την υπόσταση 

της μόνο για τον εαυτό της. 
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ὁ πρόχειρος : αυτός που βρίσκεται κοντά στα χέρια σου, ο πλησίον 

τὸ πάθημα : η μεταβολή 

ἡ ῥᾳστώνη : η ευκολία, η ευχέρεια 

ἡ διαγωγὴ : η διασκέδαση, η άνεση στον ελεύθερο χρόνο 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

θαυμάζειν : θαυμασμός, θαύμα, θαυματοποιός, θαυματουργός 

 

ἄνθρωποι (ἀνὴρ + ὢψ-ὠπὸς) : ανθρωπιά, ανθρώπινος, 

εξανθρωπισμός, απάνθρωπος, ανθρωπόμορφος, μισάνθρωπος, 

οπτικός, όψη, καχύποπτος 

 

ἤρξαντο (ἄρχω) : αρχή, αρχάριος, άρχοντας, αρχαϊστή, άναρχος, 

αρχαίος, επαρχία, έξαρχος 

 

πρόχειρα (πρὸ - χεὶρ) : χέρι, εγχείρημα, προχειρότητα, επιχείρηση, 

αυτοχειρία, ευχέρεια 

 

προιόντες (πρὸ - εἶμι) : εισιτήριο, εξιτήριο, ισθμός, ιταμός, 

ανεξίτηλος, προσιτός 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

 

,  
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Θέμα : έμφυτη η τάση του ανθρώπου για φιλοσοφία και μύθο. 

 

 

 

Έμφυτη τάση προς την φιλοσοφία και τον μύθο 

 
Η τάση του ανθρώπου για φιλοσοφία θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι έμφυτη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος είναι εκ 

φύσεως ερευνητικό ὂν. Προσπαθεί να ανακαλύψει τις συντεταγμένες 

του στον κόσμο είτε ως προς τα εξωτερικά όντα (αντί – κείμενα) είτε ως 

προς τον εαυτό του και την συνείδηση του (υπό – κείμενο).   

Ο Χρήστος Μαλεβίτσης αποκαλεί τον άνθρωπο πρώτα ἒμμυθον 

ὂν, διότι πολύ απλά κατάλαβε πως ο άνθρωπος – ασχέτως της 

τεκμηριωμένης και αποδεδειγμένης επιστημονικής εξέλιξής του -, όταν 

ενεργοποιήθηκε η λογική και η συνείδησή του, έπλασε μύθους για να 

εξηγήσει τα φαινόμενα γύρω του.  

 

 
Αιτία της φιλοσοφίας 

 
Ο Αριστοτέλης ορθώς ισχυρίστηκε πώς ο άνθρωπος έχει εκ 

φύσεως την τάση και έφεση να γνωρίσει, να μάθει τον κόσμο που τόν 

περιβάλλει. Γι’ αυτό διακαώς πασχίζει να κατανοήσει όσα κείνται 

απέναντι του, όσα είναι έξω απ’ αυτόν, τα “Αντί – κείμενα”.   

          

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Στόχος της φιλοσοφίας 

 

Η φιλοσοφία εξ αρχής και όσο θα υπάρχει ο άνθρωπος ποτέ 

δεν απαντά, αλλά διερωτάται σε υπαρξιακά, κοινωνικά, 

ανθρωποκεντρικά προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος της, όχι δηλαδή να 

απαντήσει αλλά να θέσει ερωτήματα που θα προβληματίσουν τον 

άνθρωπο, θα τόν οδηγήσουν σε υψηλότερες πνευματικές κορυφές, 

διαμορφώνοντας έτσι τις δικές του θέσεις – αρχές.  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Νόημα κειμένου αναφοράς 

 
Ο Αριστοτέλης στο έργο “ Μετά τα Φυσικά ” ενδιαφέρεται για την 

επιστήμη της φύσεως. Προσπαθεί να εξετάσει, ιδίως στο Α – Β – Γ βιβλίο 

του, το πρώτο “Ὂν” ως “ὄν”. Ο φιλόσοφος στο έργο αυτό επιδιώκει να 

χτίσει και να δημιουργήσει μια γενική επιστήμη του “εἶναι” – της 

φιλοσοφίας, η οποία θα εξηγεί τις αρχές της κίνησης – μεταβολής 

στον κόσμο, αλλά και τις αιτίες – Αιτία των μεταβολών αυτών. Για τον 

φιλόσοφο, φιλοσοφία είναι η γνώση των πρώτων αρχών και αιτιών 

που εξηγούν τον κόσμο, επιδιώκοντας να καταδείξει πως η δική του 

θεωρία είναι η πιο ορθή. Γι’ αυτό και το έργο αυτό το είχε ονομάσει 

“πρώτη φιλοσοφία” και μετονoμάστηκε από τους κριτικούς “Μετὰ τὰ 

Φυσικὰ”. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Α2. Να παρουσιάσετε με δικά σας λόγια την πορεία του ανθρώπου από 

τον θαυμασμό στην φιλοσοφία. Να επισημάνετε τις ενδιάμεσες 

φάσεις. 

 

          Ο άνθρωπος, όταν πια απέκτησε λογική και συνείδηση και από τα 

«τέσσερα» σηκώθηκε στα «δύο», τότε, εκτός τού ότι κάτι απίστευτα 

συνταρακτικό συνέβη, άρχισε να νοιώθει έκπληξη και απορία και 

θαυμασμό ( «θαυμάζειν» ) για τον Κόσμο.  

     Ο άνθρωπος, όμως, ως εκ φύσεως ερευνητικό ὂν, άρχισε να προσπαθεί 

να εξηγήσει και να ερευνήσει τα αντι - κείμενα  που ήταν γύρω του. Στην 

αρχή μπορεί να τό έκανε με μύθους για ερμηνεία, αλλά επιδίωκε να 

αποβάλλει την άγνοιά του.  

       Σταδιακά, λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι έμφυτη η ορμή του ανθρώπου 

όχι μόνο για γνώση αλλά και για επίγνωση, μελετούσε τον Κόσμο. Γι' αυτό 

αρχικά η φιλοσοφία και η επιστήμη δεν είχαν σαφή όρια.  

      Όταν πια ο άνθρωπος απέκτησε και δόμησε τα απαραίτητα για την 

επιβίωση και την ευχέρειά του, εκεί φάνηκε ακριβώς η έμφυτη τάση του 

ανθρώπου για φιλοσοφία. Γιατί η τάση αυτή δεν έχει χρησιμοθηρικό 

σκοπό, αλλά καλύπτει τις δυο αρχέγονες ανάγκες του ανθρώπου : 1. 

γνώση + επίγνωση, 2. ελευθερία προσώπου. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Γ2.  Να αναζητήσετε στο κείμενο όλους τους τρόπους αιτιολόγησης. Τί 

αιτιολογούν κάθε φορά οι συγκεκριμένες εκφράσεις/συντακτικές 

δομές; 

 

- διὰ τὸ θαυμάζειν  : εμπρόθετος αιτίας στο ἤρξαντο φιλοσοφεῖν.  

 

- ἐξ ἀρχῆς θαυμάσαντες.... εἶτα διαπορήσαντες : αιτιολογικές μετοχές, 

συνημμένες στο υποκείμενο  ἄνθρωποι  που επεξηγούν τον εμπρόθετο 

αιτίας  διὰ τὸ θαυμάζειν . 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

1ο παράλληλο κείμενο : Πλάτωνος, Συμπόσιον 203a-204b 

Το αρχαιοελληνικό συμπόσιο, εκτός από το δείπνο, περιλάμβανε 

συζήτηση, διασκέδαση, ύμνους προς τους θεούς κ.λπ. Στο ομότιτλο 

έργο του Πλάτωνα βασικό θέμα συζήτησης, για το οποίο μιλούν 

διαδοχικά ορισμένοι από τους συνδαιτυμόνες, είναι ο έρωτας. Το 

ακόλουθο απόσπασμα ανήκει σε συζήτηση που είχε ο Σωκράτης με 

την σοφή ιέρεια Διοτίμα, η οποία μιλά για τον έρωτα ως γιο του 

Πόρου και της Πενίας, ως μια ενδιάμεση κατάσταση όπου η αίσθηση 

της έλλειψης γεννά την επιδίωξη της ολοκλήρωσης - συμβαίνει και με 

την φιλοσοφία. Τον λόγο της μεταφέρει ο Σωκράτης στους 

συνδαιτυμόνες του Συμποσίου (αφηγημένος πλάγιος λόγος). 

 

KEIMENO 

 

«Ούτε άπορος ποτέ τελείως είν’ ο Έρως, ούτε πλούσιος εις μέσα. Και 

πάλι ευρίσκεται εις το μέσον μεταξύ σοφίας και μωρίας. Τα 

πράγματα δηλαδή έχουν ως εξής: Θεός κανένας δεν φιλοσοφεί, ούτε 

ποθεί σοφός να γίνει, αφού είναι∙ ομοίως και οιοσδήποτ’ άλλος είναι 

σοφός, δεν φιλοσοφεί. Αφ’ ετέρου ούτε οι μωροί φιλοσοφούν, ούτε 

ποθούν σοφοί να γίνουν. Διότι αυτό ακριβώς είναι το κακόν της 

μωρίας, το ότι, χωρίς να είναι κανείς ωραίος και καλός και φρόνιμος, 

είναι ικανοποιημένος από τον εαυτόν του· εκείνος επομένως, που δεν 

φαντάζεται ότι του λείπει τίποτε, δεν έχει τον πόθον εκείνου, το 

οποίον δεν φαντάζεται πως του χρειάζεται».  

«Και ποίοι είναι τότε οι φιλοσοφούντες, Διοτίμα» ηρώτησα εγώ «αφού 

δεν είναι μήτε οι σοφοί μήτε οι μωροί;». 

«Μα αυτό επιτέλους» είπε, «είναι και εις ένα παιδί φανερόν : ακριβώς 

όσοι ευρίσκονται εις το μέσον αυτών των δύο. Μεταξύ αυτών θα 

πρέπει να είναι και ο Έρως. Διότι η σοφία ανήκει φυσικά εις τα 

ωραιότερα πράγματα∙ ο Έρως είναι έρως προς το ωραίον∙ κατ’ 

ανάγκην άρα ο Έρως είναι φιλόσοφος, και ως φιλόσοφος που είναι, 

ευρίσκεται μεταξύ της σοφίας και της μωρίας. Οφείλεται δε και τούτο 

εις την καταγωγήν του∙ επειδή είναι από πατέρα μεν σοφόν και 

πολυμήχανον, από μητέρα δε αμήχανον και όχι σοφήν». 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Το απόσπασμα είναι τυπικό για δύο γνωστά χαρακτηριστικά 

της πλατωνικής φιλοσοφικής γραφής : τον διάλογο και τις 

μυθολογικές αναφορές. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά προάγουν για έναν φιλόσοφο την αναζήτηση 

της αλήθειας, όπως τήν εννοεί ο Αριστοτέλης στο Κείμενο 

Αναφοράς; 

 

          Το Συμπόσιον είναι ένα από τα πιο ωραία έργα του Πλάτωνα, 

αλλά και αρκετά δύσκολο. Το θέμα του έργου είναι η φύση του έρωτα. 

Στο απόσπασμα ο Σωκράτης παραθέτει τά όσα διδάχτηκε για τον 

Έρωτα από την Διοτίμα, σύμφωνα με την οποία ο Θεός Έρωτας είναι 

φιλόσοφος.  

 

           Ο Πλάτωνας, ως γνωστόν, τις πεποιθήσεις του τίς μετέφερε 

πάντα δια διαλόγου. Έτσι έμενε πιστός στις αρχές του δασκάλου του, 

Σωκράτη, πως αλήθεια είναι μόνο ο προφορικός λόγος.  

        Πίστευε πως οι αναγνώστες ενός γραπτού εγχειριδίου είναι 

εντελώς ανόητοι, εάν νομίζουν πως μπορεί αυτό να τούς αποφέρει 

κάποια φώτιση ή κάποια βεβαιότητα. Το μόνο που μπορεί να κάνει 

είναι να φρεσκάρει την μνήμη κάποιου που ήδη γνωρίζει το θέμα. Ο 

γραπτός λόγος δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, πέφτει στα 

χέρια οποιουδήποτε και δεν μπορεί να επιλέξει τους ακροατές που θα 

ωφεληθούν πραγματικά απ’ αυτόν∙ έτσι καταλήγει να παρανοείται 

και να παραποιείται και δεν έχει την δυνατότητα να υπερασπιστεί 

τον εαυτό του. Αντιθέτως, πίστευε και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας 

πως μόνο ο ζωντανός λόγος είναι αλήθεια, ο οποίος εγγράφει 

γνώσεις στην ψυχή του μαθητή …………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Ποιό είναι, σύμφωνα με το κείμενο, το βασικό χαρακτηριστικό 

όσων φιλοσοφούν; 
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    Βάσει του κειμένου αυτοί που φιλοσοφούν είναι όσοι επιδιώκουν 

την σοφία. Δεν είναι ούτε σοφοί ούτε ανόητοι. Είναι όσοι ποθούν την 

γνώση και την επίγνωση.  

     Ο άνθρωπος που παραδίνεται και παραμένει στην ενατένιση και 

επισκόπηση της πολλότητας των επί μέρους αντικειμένων…… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. Ποιοί, κατά τα λόγια της Διοτίμας, δεν φιλοσοφούν και για 

ποιόν λόγο; 

 

Βάσει του λόγου της Διοτίμας οι Θεοί δεν φιλοσοφούν, διότι είναι 

ούτως ή άλλως σοφοί.   

      Οι α-νόητοι, επίσης, δεν επιδιώκουν την ……. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Μεταξύ της γνώσης και της αγνωσίας υπάρχει κατά τον Πλάτωνα 

και η δόξα (=γνώμη).  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 
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Εισαγωγή  

 
         Θεματικός πυρήνας αυτής της ενότητας είναι ο πρωταγόρειος 

μύθος, ο μύθος, δηλαδή, που αποδίδεται στον σοφιστή Πρωταγόρα 

και σε διασκευασμένη μορφή μεταφέρει ο Πλάτων στον διάλογο που 

συνέγραψε με τίτλο Πρωταγόρας. Ο συγκεκριμένος μύθος επιλέγεται 

από τον Πρωταγόρα για να υποστηρίξει ότι η αρετή είναι δυνατή για 

όλους τους ανθρώπους. Ο μύθος πιθανόν αποτελεί δημιούργημά του, 

αφού –σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο– εμπεριέχεται στο έργο του 

Περί τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως, το οποίο όμως δεν έχει σωθεί. 

Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι ο μύθος δεν αποτελεί δημιούργημα του 

Πλάτωνα. 

 

       Ο μύθος του Πρωταγόρα, όπως όλοι οι «κοσμογονικοί» μύθοι, 

αποτελεί φανταστική αφήγηση, χωρίς συγκεκριμένες χωροχρονικές 

αναφορές· ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία ως προσπάθεια ολιστικής 

προσέγγισης, κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου, της 

ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης κοινωνίας : ποιός είναι ο 

κόσμος που μας περιβάλλει, ποιός και με ποιό τρόπο τόν 

δημιούργησε, από πού καταγόμαστε κ.λπ. Με τον ευχάριστο και 

διασκεδαστικό τρόπο των λαϊκών αφηγήσεων και με βάση το 

μυθολογικό υλικό που μεταφέρθηκε μέσω της προφορικής 

παράδοσης, ο πρωταγόρειος μύθος δεν εμποδίζει, αντίθετα 

διευκολύνει την φιλοσοφική αναζήτηση της αλήθειας. Κι αυτό γιατί ο 

μύθος έρχεται με την φαντασία, την αφήγηση και την συμβολική 

γλώσσα να συμπληρώσει και να διευρύνει τους ορίζοντες της λογικής 

σκέψης και της φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας. 

 

       Έχοντας υπόψη ο Αριστοτέλης κυρίως τον Πλάτωνα, ο οποίος 

αξιοποιούσε τον μύθο ως εργαλείο σκέψης και κάθε φορά τόν 

διαμόρφωνε και ως προς την μορφή και το περιεχόμενο, ώστε να 

εξυπηρετεί τους φιλοσοφικούς στόχους των Διαλόγων του, 

χαρακτήρισε, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, τους 

«φιλόμυθους» ως κατά κάποιο τρόπο «φιλόσοφους». 

         Άλλωστε, ο Πλάτων δεν θα μπορούσε με τον λόγο να 

προσεγγίσει την αλήθεια για την αρχή του κόσμου και του 

ανθρώπου. Μόνο ο μύθος τού έδινε αυτή την δυνατότητα, που ως 
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πρακτική δεν ήταν ασυνήθης στην εποχή του, π.χ. για τους 

προσωκρατικούς φιλοσόφους, ποιητές, καλλιτέχνες και σοφιστές. 

 

       Ο πρωταγόρειος μύθος ως προσέγγιση της ανθρώπινης φύσης 

και κοινωνίας παρουσιάζει ενδιαφέρον, ως προς τις διαφορές του από 

άλλους κοσμογονικούς μύθους ή την Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

    1. Δεν αναφέρεται σε αυτόν η γένεση των θεών (όπως στην 

Θεογονία του Ησιόδου) και η δημιουργία του σύμπαντος (όπως στην 

Παλαιά Διαθήκη). Οι θεοί αναλαμβάνουν να πλάσουν σε ένα πρώτο 

στάδιο τα ζώα στο εσωτερικό της γης και, στην συνέχεια, αναθέτουν 

τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες ιδιότητες στους δύο Τιτάνες, 

τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα, ώστε να οργανώσουν την 

προϋπάρχουσα, χωρίς λογική, χωρίς μέτρο και τάξη, κοσμική ύλη. Ο 

Πρωταγόρας μεταφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο το κέντρο του 

ενδιαφέροντος στον άνθρωπο (ανθρωποκεντρική προσέγγιση). Στον 

μύθο του παρακολουθούμε την διαδικασία με την οποία τα μεν ζώα 

«διαμορφώθηκαν», απέκτησαν δηλαδή το καθένα τις δικές του 

ιδιότητες, ο δε άνθρωπος απέκτησε τα χαρακτηριστικά εκείνα, τις 

αρετές, που συνιστούν τελικά την ανθρώπινη ουσία του. 

 

       2. Σε άλλους μύθους του Πλάτωνα (π.χ. μύθοι στον Πολιτικό και 

στους Νόμους, καθώς και η αλληγορία του σπηλαίου), στην Θεογονία 

του Ησιόδου και στην Γένεση, στην αρχή ο κόσμος φαντάζει 

παραδεισένιος, ο θεός φροντίζει για τις ανάγκες του ανθρώπου. Στην 

συνέχεια, ο άνθρωπος, από δική του ευθύνη, εκπίπτει σταδιακά από 

το πρώτο «χρυσούν» γένος, στο «σιδηρούν», αυτό του σκληρού 

καθημερινού αγώνα για επιβίωση. Ο πρωταγόρειος μύθος, σε 

αντίθεση με τις παραπάνω κοσμολογικές εκδοχές, εκφράζει μια 

αισιόδοξη άποψη για την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Σύμφωνα με τον μύθο, ο ὀψίνοος, ἁμαρτίνοος, ελαφρόμυαλος 

Επιμηθέας (ἐπί + μῆδος: αυτός που σκέφτεται μετά την εκτέλεση μιας 

πράξης) αφήνει τον άνθρωπο γυμνό από κάθε εφόδιο και αυτό θα 

σταθεί λόγος για την παρέμβαση του Προμηθέα, που φιλάνθρωπα 

θα προνοήσει και θα τόν εφοδιάσει με την ἔντεχνον σοφία. Ο 

άνθρωπος με αυτήν τη δωρεά, με την δύναμη του μυαλού του, θα 

κατακτήσει ανώτερες μορφές ζωής, την θρησκευτική πίστη, την 
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γλωσσική επικοινωνία, την κατασκευαστική ικανότητα, την 

τεχνολογία, και έτσι θα υπερέχει έναντι των άλλων άλογων ζώων. Η 

ανοδική του πορεία, από τις εξαρτήσεις της βιολογικής ύπαρξης προς 

την κατάσταση του νοήμονος όντος που αποκτά τεχνολογική 

δύναμη, συνεχίζεται και κορυφώνεται με την απόκτηση των δύο 

νέων δώρων από τον Δία, της αἰδοῦς και της δίκης, με τα οποία θα 

μπορεί να συγκροτεί αυτόνομες και βιώσιμες πολιτικές κοινωνίες. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, ο μύθος του Πρωταγόρα συνιστά μήνυμα 

εμπιστοσύνης στην προοδευτική πορεία του ανθρώπινου γένους, το 

οποίο ξεκινώντας από ατελέστερες μορφές βίου κατέκτησε και 

κατακτά υψηλότερες βαθμίδες και κατορθώνει διαδοχικά πολιτιστικά 

επιτεύγματα. 

 

        3. Στον μύθο του Πρωταγόρα, η αιδώς και η δίκη, που συνιστούν 

την πολιτική αρετή, αφορούν όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ο 

Δίας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν αυτήν την αρετή όλοι οι 

άνθρωποι, διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν ως μέλη 

μιας κοινωνίας. Αυτό υποστηρίζει και ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά 

του (βλ. 7η Διδακτική Ενότητα). Η τάση να ζει σε οργανωμένες 

κοινωνίες, όπου ο νόμος κυριαρχεί, προσιδιάζει στην φύση του 

ανθρώπου. Στον μύθο απηχούν απόψεις του Πρωταγόρα, γνωστές 

από άλλες πηγές, καθώς και άλλων σοφιστών, όπως π.χ. του 

Αντιφώντα (βλ. 21η Διδακτική Ενότητα), που τάχθηκε κατά των 

κοινωνικών και φυλετικών διακρίσεων : όλοι οι άνθρωποι είναι φύσει 

ίσοι, η φύση τούς προίκισε με τα ίδια γνωρίσματα. Ωστόσο, όπως 

γνωρίζουμε, στον λόγο του Πρωταγόρα και των άλλων σοφιστών 

εγείρονται επιφυλάξεις κατά πόσο αυτή η ισότητα ισχύει στην 

πράξη, επειδή συχνά η κοινωνική συμβίωση και οργάνωση καθιστά 

άνισους τους ανθρώπους. Αυτό δηλώνει στην παρέμβασή του ο 

Ιππίας, ο οποίος τάσσεται υπέρ της φύσει ενότητας των ανθρώπων, 

την οποία συχνά ο νόμος των ανθρώπων παρὰ τὴν φύσιν βιάζεται 

(Πρωταγόρας 337c-338a). Κατά συνέπεια, η πολιτική αρετή, η 

εὐβουλία, έχει δοθεί ως δυνατότητα στους ανθρώπους που, για να τήν 

ασκήσουν με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να τήν αναζητήσουν και να 

τήν διδαχθούν. Κατά συνέπεια, όπως διαφαίνεται στον μύθο, η αἰδώς 

και η δίκη δίνονται εκ φύσεως σε όλους τους ανθρώπους, αλλά οι 

άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά και μαζί όλη η κοινωνία, πρέπει να 
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θελήσουν να τίς ασκήσουν· για τον σκοπό αυτό μπορεί να βοηθήσει 

και η συστηματική εκπαίδευση, η διδαχή. 

        Γενικά, ο πρωταγόρειος μύθος αποτελεί μια αισιόδοξη οπτική 

για την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος με εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητές του συνεχίζει την ανοδική του ιστορική πορεία. 

 
 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Ο πρωταγόρειος μύθος : η κλοπή της φωτιάς - έντεχνη σοφία και λόγος 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλάτωνος, Πρωταγόρας 321b-322a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ 

Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας 

τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ 

ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων 

γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι 

δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς 

ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν 

ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ 

ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ 

ἄστρωτον καὶ ἄοπλον1· ἤδη δὲ καὶ ἡ 

εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ 

ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ 

οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα 

σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει 

Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον 

σοφίαν2 σὺν πυρί3 ―ἀμήχανον γὰρ ἦν 

ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην 

γενέσθαι― καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται 

ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον 

σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ 

πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. 

τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν 

τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν 

―πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ4 φοβεραὶ 

ἦσαν― εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου 

οἴκημα τὸ κοινόν5, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, 

λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε 

ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν 

ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, 

καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ 

βίου γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι’ Ἐπιμηθέα 

ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη 

μετῆλθεν6. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Επειδή, όμως, ο Επιμηθέας δεν ήταν και πολύ 

σοφός, καταξόδεψε, χωρίς να τό καταλάβει, τις 

ικανότητες στα άλογα ζώα∙ τού έμεινε ακόμη 

χωρίς εφόδια το γένος των ανθρώπων και δεν 

ήξερε τι να κάνει. Απάνω σ’ αυτό το αδιέξοδό του, 

έρχεται ο Προμηθέας να επιθεωρήσει την 

κατανομή, και βλέπει τα άλλα ζώα να έχουν όλα 

τα κατάλληλα εφόδια, ενώ τον άνθρωπο τόν 

βλέπει γυμνό και ανυπόδητο και χωρίς στρωσίδια 

και όπλα∙ ερχόταν κιόλας η ορισμένη από την 

μοίρα μέρα, κατά την οποία έπρεπε ο άνθρωπος να 

βγει από την γη στο φως. Καθώς, λοιπόν, ο 

Προμηθέας βρισκόταν σε αμηχανία για το τι 

είδους σωτηρία να βρει για τον άνθρωπο, κλέβει 

από τον Ηφαίστο και την Αθηνά τις τεχνικές 

γνώσεις μαζί με την φωτιά – γιατί ήταν αδύνατον 

να αποκτήσει κανείς ή να χρησιμοποιήσει τις 

γνώσεις αυτές χωρίς την φωτιά – και έτσι, λοιπόν, 

τά δωρίζει στον άνθρωπο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 

άνθρωπος απέκτησε τις ικανότητες που του 

χρειαζόταν για να ζήσει, την πολιτική όμως 

ικανότητα δεν τήν είχε∙ γιατί αυτή βρισκόταν 

κοντά στον Δία. Και στον Προμηθέα δεν ήταν 

δυνατό να μπει στην ακρόπολη την κατοικία του 

Δία – γιατί, εκτός από τα άλλα, και οι φρουροί του 

Δία ήταν φοβεροί –, μπαίνει κρυφά όμως στο κοινό 

εργαστήρι της Αθηνάς και του Ηφαίστου, όπου οι 

δύο τους ασκούσαν με μεράκι τις τέχνες τους, και 

αφού έκλέψε την τέχνη του Ηφαίστου, που 

βασίζεται στην φωτιά, και την άλλη τέχνη, της 

Αθηνάς, τίς χαρίζει στον άνθρωπο∙ με τον τρόπο 

αυτό ο άνθρωπος απέκτησε πλούσια μέσα για την 

ζωή του, ο Προμηθέας όμως εξαιτίας του 

Επιμηθέα, όπως λέγεται, κατηγορήθηκε αργότερα 

για κλοπή.            



Νάτσης Δημήτρης 

 

Υποσημειώσεις 

 
1τον δὲ ἄνθρωπον γυμνὸν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ 

ἄοπλον»: Ο Αριστοτέλης στο περὶ ζῴων μορίων ΙV, 10, σελ 687 λέει 

«αυτοί που λένε ότι ο άνθρωπος δεν σχηματίστηκε καλώς, αλλά 

βρίσκεται στην χειρότερη θέση βιολογικά σε σχέση με όλα τα ζώα, 

διότι υποστηρίζουν πως είναι ανυπόδητος, γυμνός και χωρίς όπλα 

για να αμυνθεί, κάνουν λάθος και δεν μιλούν ορθώς». Ο 

εκκλησιαστικός  συγγραφέας Θεοδώρητος ὁ Κύρου γράφει: «Ο Θεός 

τον άνθρωπο, αν και τόν κατασκεύασε ως έλλογο ον με νου και 

μολονότι τού εμφύσησε την προδιάθεση να βρει μύριες επιστήμες και 

τέχνες, τόν άφησε εντελώς γυμνό από φυσική πανοπλία». 

 
2 ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ: Κάποιοι θεωρούν ότι το πῦρ, το οποίο ο 

Προμηθέας εκόμισε στους ανθρώπους, είναι όχι μόνο  το κοινό γήινο 

πῦρ, αλλά συνάμα και το θείο πνεύμα, το οποίο σαν σπινθήρας του 

ουράνιου πυρός ενοικεί στον άνθρωπο. Όσοι έχουν αυτήν την γνώμη 

παρατηρούν ότι μόνο κάτω από μια τέτοια προϋπόθεση γίνεται 

φανερό για ποιόν λόγο ο Προμηθέας είναι η προσωποποιία του 

πνεύματος. 

 
3κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ: Ο 

Ησίοδος τονίζει ότι ο Προμηθέας έκλεψε την φωτιά και τὴν έθεσε σε 

νάρθηκα/ καλάμι (Ἡσιόδου ἔργα καὶ ἡμέραι 50) «αλλά ο γενναίος 

γιος του Ιαπετού εξαπάτησε τον Δία και τού έκλεψε την λάμψη της 

ακούραστης φωτιάς που φέγγει μακριά, βάζοντάς τήν μέσα σε 

κούφιο καλάμι, για χάρη των ανθρώπων». Το ίδιο τονίζει ο ίδιος ο 

Προμηθέας στην τραγωδία του Αἰσχύλου, Προμηθεὺς δεσμώτης (109) 

«και πληρώνω τώρα για την κλεμμένη μέσα στον νάρθηκα φωτιά, η 

οποία έγινε δάσκαλος κάθε τέχνης για τους ανθρώπους και ο πιο 

σημαντικός οδηγός τους». 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ἔλαθεν (λανθάνω) : λάθος, αλήθεια, λήθη, λησμονιά, λαθραίος, 

λαθρέμπορος 

 

καταναλώσας (καταναλίσκω) : άλωση, κατανάλωση, είλωτας, 

αναλώσιμος, παρανάλωμα 

 

ἄλογα (α-λόγος) : λόγος, λογικός, αντιλογία, διάλογος, διαλογισμός, 

τερατολόγος, ευλογία 

 

ἀκόσμητον (ἀκόσμητος-ον) : κόσμος, διακόσμηση, κοσμήτορας, 

κοσμικός, κοσμιότητα, εγκόσμιος, υπόκοσμος, ευκοσμία, 

κοσμηματοπωλείο 

 

ἠπόρει (ἀπορῶ <α- πέρας) : απορία, άπορος, απορηματικός, πόρος, 

πέρασμα, πόρισμα, πέρας, άπειρος, αποπεράτωση 

 

ἐπισκεψόμενος (ἐπισκοποῦμαι) : επίσκοπος, επίσκεψη, σκέψη, 

σκεπτικός, σκοπός, σκοπιά, σκοποβολή, ενδοσκόπηση, διάσκεψη 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Θέμα : ο εφοδιασμός του 

ανθρώπου από τον Προμηθέα με 

την φωτιά και τις τεχνικές 

γνώσεις, τα οποία ο Τιτάνας 

έκλεψε από τον Ήφαιστο και την 

Αθηνά. 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΥΘΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ (η λογική του 

ανθρώπου τόν οδηγεί στην διαρκή βελτίωση της εξέλιξής του). 

 

Β. ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (έλλειψη βιολογικού 

οπλισμού). 

 

Γ. τὸ ἀνθρώπων γένος : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΟΦΙΣΤΩΝ). 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



Νάτσης Δημήτρης 

 

1ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Αποσυμβολισμός μύθου Προμηθέα 

 

          Όταν ήλθε ο Προμηθέας να ελέγξει την διανομή, βλέπει ότι τα 

μεν άλλα ζώα ήταν προσηκόντως καταρτισμένα, ο δε άνθρωπος 

γυμνός, ἀνυπόδητος, ἄστρωτος καὶ ἄοπλος. Προς σωτηρία του 

ανθρώπου, λοιπόν, κλέβει από τον Ήφαιστο  και την Αθηνά την 

ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ και τού τά δωρίζει.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Έξω από τον μύθο, οι δύο εκφάνσεις της λογικής, που είναι έμφυτη 

στον άνθρωπο, είναι η κατασκευαστική ικανότητα και η 

λατρευτική ιδιότητα, όπως περιγράφει ο ίδιος ο Πρωταγόρας 

λίγο παρακάτω σκιαγραφώντας το θρησκευτικό αίσθημα του 

ανθρώπου.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

          Και θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε προς επίρρωση της 

θέσεως αυτής του Μιστριώτη ένα απόσπασμα από το δοκίμιο του 

Χρήστου Μαλεβίτση “Μῦθος καὶ Λόγος” στο οποίο αναφέρει ότι  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Νάτσης Δημήτρης 

 

Τα δώρα του Προμηθέα στον άνθρωπο 

 

         Η συνέχεια είναι γνωστή από τον μύθο. Ο Προμηθέας έρχεται 

να επιθεωρήσει το έργο του αδερφού του, διαπιστώνει την θλιβερή 

ένδεια του ανθρώπινου γένους, και μπροστά στο αδιέξοδο διαπράττει 

την μεγάλη παράβαση : κλέβει την έντεχνη σοφία και την φωτιά 

(τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρὶ) από το κοινό εργαστήρι του 

Ήφαιστου και της Αθηνάς και την δίνει στους ανθρώπους. 

 

α) «ἔντεχνος σοφία» : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

         Πρόκειται, λοιπόν, για μια «τεχνογνωσία»  που αναφέρεται σ’ 

ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών, από την καλλιέργεια της γης ως 

την θεραπεία των ασθενειών, και από την κατασκευή σπιτιών ως την 

αρίθμηση και την γραφή. 

 

β) «ἔμπυρος τέχνη»(σὺν πυρὶ): Πρόκειται στην ουσία για την 

πρακτική εφαρμογή των τεχνικών γνώσεων, 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Homo faber (ο άνθρωπος δημιουργός – κατασκευαστής) 

 

         Χάρη στην έντεχνη σοφία και την φωτιά, ο άνθρωπος γίνεται 

δημιουργός και κατασκευαστής, γίνεται homo faber. Ιστορικά, το 

σημείο αυτό του πρωταγόρειου μύθου παρουσιάζει διπλή 

σπουδαιότητα :  

         

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Η επιστημονική γνώση στην εποχή μας 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

          Η εξέλιξη και η πρόοδος της τεχνογνωσίας σε επιστήμη και η 

πρακτική της εφαρμογή ως σήμερα υπήρξε τεράστια, από τότε που 

το ανέφερε ο Πρωταγόρας, δηλαδή από την στιγμή εκείνη που ο 

άνθρωπος άρχιζε να αναπτύσσει τις τεχνικές του ικανότητες. 

         Ωστόσο η επιστήμη πια δεν δίνει κανένα νόημα στη ζωή μας∙ και 

όχι μόνο αυτό, αλλά καταστρέφει την ζωή πάνω στον πλανήτη.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

         «Τελικός στόχος της Παιδείας δεν μπορεί να είναι η γνώση 

του εξωτερικού κόσμου, αλλά η υψηλή θέαση της ιδέας τοῦ 

Ἀγαθοῦ». 

Συμπέρασμα: Στην εποχή μας υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι 

άριστα εκπαιδευμένοι, όμως ελάχιστοι άνθρωποι γνήσια 

πεπαιδευμένοι. 

 

4ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Ο Προμηθέας στον Αισχύλο, Ησίοδο, Πρωταγόρα 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ : Για την προσφορά του Προμηθέα στους 

ανθρώπους κάνει λόγο ο Αισχύλος στην τραγωδία 

Προμηθεὺς Δεσμώτης.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ΗΣΙΟΔΟΣ : Στον μύθο του Προμηθέα αναφέρεται και 

ο Ησίοδος στην Θεογονία του. Ο Ησίοδος στην αρχή 

αναφέρεται λακωνικά στην ευστροφία του Προμηθέα, 

στον γρήγορο νου του που εξαπάτησε τον Δία στην 

μοιρασιά του βοδιού.  



Νάτσης Δημήτρης 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ : Ο Πρωταγόρας στον μύθο του υιοθετεί 

τα ουσιώδη σημεία των αφηγήσεων του Ησιόδου και του 

Αισχύλου, αλλά τά προσαρμόζει στις ανάγκες του 

μύθου που αφηγείται και δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες 

σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον φιλάνθρωπο 

Τιτάνα. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Α1. Σε ποιά κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος συγκριτικά με τα 

άλλα ζώα μετά από την μοιρασιά που έκανε ο Επιμηθέας; 

 

         Ο μύθος θέλει τα διαθέσιμα εφόδια να είναι εξαντλημένα και 

τον άνθρωπο να αποτελεί ένα απλό ζώο μέσα σε όλα τα άλλα. 

Εκείνο, λοιπόν, που έφερε σε απόγνωση και τον Επιμηθέα και τον 

Προμηθέα ήταν η τέλεια γύμνια του ανθρώπου σε καθαρά βιολογικό 

εξοπλισμό, δηλαδή η ανικανότητά του- λόγω της απερισκεψίας του 

Επιμηθέα- να αμύνεται, να τρέφεται  και να επιβιώνει. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Β1. Να διευκρινίσετε τις έννοιες ἔντεχνος σοφία και ἔμπυρος τέχνη. 

Πώς σχετίζονται με την περὶ τὸν βίον σοφίαν και με την πολιτικὴ 

σοφία; 

 

    «ἔντεχνος σοφία» :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Για να ενεργήσει κανείς, πρέπει να γνωρίζει αυτό που επιδιώκει – και 

για το ελληνικό πνεύμα η ενέργεια του ανθρώπου εξαρτάται από το 

επίπεδο της γνώσης του.    

      «ἔμπυρος τέχνη»(σὺν πυρὶ): Πρόκειται στην ουσία για την 

πρακτική εφαρμογή των τεχνικών γνώσεων, … 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Γ2. Η κατάσταση μετά την μοιρασιά που έκανε ο Επιμηθέας 

προκαλεί απορίες (ἠπόρει, ἀπορίᾳ σχόμενος). Με τί είδους 

προτάσεις εκφράζονται στο αρχαίο κείμενο; 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

- ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ 

εὕροι : πλάγια ερωτηματική, αντικείμενο στην περίφραση ἀπορίᾳ 

σχόμενος (ή επεξήγηση στο αφηρημένο ουσιαστικό ἀπορίᾳ). 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

2ο παράλληλο κείμενο : Φρειδερίκος Νίτσε, η γέννηση της τραγωδίας 9 

 

Ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich Nietzsche (1844-1900) υπήρξε 

καθηγητής φιλολογίας, γνώστης της αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής 

γραμματείας. Στην Γέννηση της τραγωδίας μέσα από το πνεύμα 

της μουσικής (1872) προβαίνει σε μία πρωτότυπη ανάλυση της 

αρχαίας τραγωδίας, στην οποία βρίσκει μια καλλιτεχνική μορφή που 

υπερβαίνει τον πεσιμισμό και τον μηδενισμό. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αυτή τη δόξα της παθητικότητας θα την αντιπαραθέσω τώρα στη 

δόξα της ενεργητικότητας, που εκφράζεται στον Προμηθέα του 

Αισχύλου. Αυτό που είχε να μας πει εδώ ο στοχαστής Αισχύλος, αλλά 

που, ως ποιητής, μας άφησε μόνον να το προαισθανθούμε με την 

αλληγορική του εικόνα, μπόρεσε να μας το αποκαλύψει ο νεαρός 

Γκαίτε με τούτα τα τολμηρά λόγια του δικού του Προμηθέα: 

Εδώ κάθομαι και πλάθω τους ανθρώπους 

σύμφωνα με την εικόνα μου, 

μια ράτσα που να μου μοιάζει, 

για να υποφέρει, να κλαίει, 

να απολαμβάνει και να χαίρεται, 

και να μη σε σέβεται, 

όπως εγώ! 

Ο άνθρωπος, ανεβαίνοντας στο ύψος ενός Τιτάνα, κερδίζει τον 

πολιτισμό του με τις δικές του προσπάθειες και αναγκάζει τους 

θεούς να συμμαχήσουν μαζί του, επειδή, χάρη στη δική του σοφία, 

κρατάει την ύπαρξη και τους περιορισμούς των θεών στα χέρια του. 

Αλλά το πιο θαυμαστό σ’ αυτό το ποίημα για τον Προμηθέα, το οποίο 

στη βασική του ιδέα είναι ένας αληθινός ύμνος στην ασέβεια, είναι η 

βαθιά αισχύλεια επιδίωξη για δικαιοσύνη. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 2ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Πώς παρουσιάζεται ο Προμηθέας στο κείμενο του Νίτσε; Ποιά 

σχέση έχει με τον Προμηθέα, όπως εμφανίζεται στον πλατωνικό 

Πρωταγόρα; 

 

  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

        Για την προσφορά του Προμηθέα στους ανθρώπους κάνει λόγο ο 

Αισχύλος στην τραγωδία Προμηθεὺς Δεσμώτης.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Ο Προμηθέας διὰ τοῦ πυρὸς τούς φώτισε όμως με νού και σκέψη και 

τούς δίδαξε όλες τις τέχνες. 

           Οι άνθρωποι είναι συγγενείς με τους θεούς, διότι μόνο αυτοί οι 

δύο έχουν ένα κοινό στοιχείο : τὸν Λόγον.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. Ένας άλλος Γερμανός στοχαστής, ο Κάρολος Μαρξ (Karl Marx), 

γνώστης και αυτός της ελληνικής γραμματείας, παρουσιάζει με 

τον δικό του τρόπο τον Προμηθέα χρησιμοποιώντας στίχους από 

τον Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου : 

«Η φιλοσοφία δεν το κρύβει. Η ομολογία πίστεως του Προμηθέα 

“μ’ ένα λόγο, είμαι εχθρός όλων των θεών” [στ. 975], είναι και η 

δική της ομολογία πίστεως, το δικό της απόφθεγμα εναντίον 

όλων των ουράνιων και γήινων θεών, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν 

ως ύψιστη θεότητα την ανθρώπινη αυτοσυνειδησία. Μ’ αυτήν 

ισότιμος κανείς δεν πρέπει νάναι. Και στους θλιβερούς 

ανθρωπίσκους, πάλι, που χαίρονται για την δήθεν χειροτέρευση 

της κοινωνικής θέσης της φιλοσοφίας, αποκρίνεται ό,τι κι ο 

Προμηθέας στον Ερμή, τον υπηρέτη των θεών : “Μάθε το καλά, 

δεν πρόκειται ν’ ανταλλάξω την μαύρη μου ζωή με την υπηρεσία 

την δική σου. Γιατί κάλλιο μού φαίνεται να υπηρετώ τούτη την 

πέτρα παρά νάμαι πιστός αγγελιοφόρος του πατέρα Δία” [στ. 966-

969]. Ο Προμηθέας είναι ο εξοχότερος άγιος και μάρτυρας του 

φιλοσοφικού ημερολογίου» (Διαφορά της δημοκρίτειας και 

επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας (1841) – μετάφραση Π. Κονδύλης). 

Να συγκρίνετε τις δύο «γερμανικές» εικόνες του Προμηθέα. Για 

ποιον λόγο ο Προμηθέας αναγορεύεται σε φιλοσοφικό ήρωα; 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

     Και στους δύο φιλοσόφους, Νίτσε και Μαρξ, ο Προμηθέας 

παρουσιάζεται αυτό που συμβολίζει τον Δυτικό πολιτισμό και 

κοινωνία, δηλαδή :  την προσωποποιία του πνεύματος του ανθρώπου, 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

1. Σε ποια κατάσταση βρέθηκε ο άνθρωπος στην «επιθεώρηση» του 

Προμηθέα; 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. τήν ἔντεχνον σοφίαν σύν πυρί : «Οι τεχνικές γνώσεις εννοούνται 

εδώ χορηγημένες στον άνθρωπο ως ολοκληρωμένο σύνολο a priori 

και όχι ως θησαύρισμα σταδιακής πείρας μέσα στους αιώνες». 

Συμφωνείτε με την «ανάγνωση» αυτή του μύθου ή όχι και γιατί; 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. Να μελετήσετε το παράθεμα με τίτλο «ὁ μῦθος του Προμηθέως» 

σε συνδυασμό με τους στίχους 440 και εξής της τραγωδίας του 

Αἰσχύλου Προμηθεὺς Δεσμώτης, καθώς και τους στίχους 332-376 της 

τραγωδίας του Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, και να προσπαθήσετε να 

δείξετε ότι, τελικά, ο Προμηθέας συμβολίζει τον ίδιο τον άνθρωπο- 

τον ευρηματικό, τον πολυμήχανο, τον ρηξικέλευθο, τον ανειρήνευτο 

–που χαρακτηρίζεται από ιστορικότητα και είναι δημιουργός 

πολιτισμού. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

1. Να γραφούν συνώνυμα και αντώνυμα στην αρχαία ελληνική των 

παρακάτω λέξεων του κειμένου : τά ἄλογα, ἔλαθεν, ἠπόρει, ὁρᾷ, 

χρησίμην, εἰσέρχεται, εὐπορία. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Να συνδεθούν σημασιολογικά οι στήλες Α και Β : 

 

Α Β 

1.οὐκέτι ἐνεχώρει α. διώχτηκε δικαστικά 

2.ἀνυπόδητον β. δεν είχε πια καιρό 

3.ἀπορίᾳ σχόμενος γ. γι’ αυτόν τον λόγο 

4.τήν ἔντεχνον σοφίαν δ. επειδή βρέθηκε σε αμηχανία 

5.κτητήν τῷ γενέσθαι ε. χωρίς υπόδεση 

6.λαθών εἰσέρχεται στ. τις τεχνικές γνώσεις 

7. ἐκ τούτου ζ. να αποκτηθεί από κάποιον 

8. δίκη κλοπῆς μετῆλθεν η. μπαίνει κρυφά 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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1Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Πλάτωνος, Πρωταγόρας 320d-323a 

 

Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ 

μου», ἔφη, «ἐπίσκεψαι»∙ καὶ οὕτω πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν 

ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ’ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει∙ 

τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ’ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν’ αὐτοῖς 

ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι 

ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν∙ ἃ δὲ ηὖξε 

μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν∙ καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. 

ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη∙ ἐπειδὴ 

δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας 

εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς 

δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ 

εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ 

αὐτοφυὴς ἑκάστῳ∙ καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ [θριξὶν καὶ] 

δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας 

ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, 

τοῖς δὲ ῥίζας∙ ἔστι δ’ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν∙ καὶ 

τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ’ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων 

πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. (………….) 

 Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ 

εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί 

―ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην 

γενέσθαι― καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον 

σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν∙ ἦν γὰρ 

παρὰ τῷ Διί. τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς 

οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν ―πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ 

φοβεραὶ ἦσαν― εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ 

κοινόν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε 

ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς 

δίδωσιν ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου 

γίγνεται. (………..) 

ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν 

πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.  Ζεὺς 

οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει 

ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε 

καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον 
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δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις∙ «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, 

οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε∙ εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς 

ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί∙ καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω 

θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ 

Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων∙ οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι 

αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν∙ καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ 

τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον 

πόλεως». οὕτω δή, ὦ Σώκρατες, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ 

Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς 

δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι συμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς 

ὢν τῶν ὀλίγων συμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, ὡς σὺ φῄς ―εἰκότως, ὡς 

ἐγώ φημι― ὅταν δὲ εἰς συμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ 

δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς 

ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς ἢ μὴ 

εἶναι πόλεις. αὕτη, ὦ Σώκρατες, τούτου αἰτία. 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να δηλώσετε αν αληθεύουν οι παρακάτω φράσεις και να τις 

αιτιολογήσετε με αναφορές από το κείμενο :  

 

 Ο Προμηθέας ζητά από τον Επιμηθέα να κάνει αυτός την 

διανομή εφοδίων στα ζώα. 

 Ο Επιμηθέας φροντίζει την επιβίωση των ζώων. 

 Ο Προμηθέας κλέβει από την Αθηνά και τον Ήφαιστο την 

έντεχνη σοφία μαζί με την φωτιά. 

 Ο Δίας άφησε στους ανθρώπους την ελεύθερη επιλογή για 

την αποδοχή της αιδούς και της δίκης. 

 Για τα πολιτικά ζητήματα στην εκκλησία του Δήμου δέχονται 

τον καθένα να δώσει συμβουλή. 

Μονάδες 10 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

3.  “Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς…. καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν 

ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται.” Από το απόσπασμα αυτό να 

εξετάσετε, αποσυμβολίζοντας τον μύθο, κατά πόσο ισχύει η 

παρακάτω άποψη του Γεώργιου Μιστριώτη : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Να διευκρινήσετε αν οι κάτωθι ερωτήσεις είναι σωστές ή λάθος : 

- Ο Σωκράτης αμφισβήτησε μέχρι και τους θεούς. 

- Μία από τις μεθόδους του Σωκράτη ήταν η παραγωγική. 

- Ο Πλάτωνας δεν αναμίχτηκε με την πολιτική.  

- Ο Ιππίας έπεισε τον Σωκράτη να πάνε στο σπίτι του Καλλία. 

-  Ο Σωκράτης διαφωνούσε με την μέθοδο της διάλεξης για την 

αναζήτηση της αλήθειας.     

Μονάδες 10                             

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΛΗΘΕΙΑΣ - 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 
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Εισαγωγή 
 

        Το πρόβλημα της παιδείας και της διαμόρφωσης του 

μελλοντικού πολίτη κατέχει κεντρική θέση στην πολιτική φιλοσοφία 

του Πλάτωνα και στον διάλογό του στην Πολιτεία, στον οποίο 

προσπαθεί να θεμελιώσει την δίκαιη πολιτεία. Προκειμένου να τό 

πετύχει, ο Πλάτων αναζητά στον δίκαιο άνθρωπο, στην ψυχή του, 

την ύψιστη αρετή της δικαιοσύνης. Άρα, πρέπει να ερευνήσει πρώτα 

την ψυχή, να γνωρίσει την φύση της και να βρει έναν τρόπο, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η ψυχή των πολιτών και ειδικά των ηγετών θα είναι 

δίκαιη. Αυτό συντελείται μέσω ορθής και συστηματικής 

διαπαιδαγώγησης, την οποία παρουσιάζει αναλυτικά ως το 

εκπαιδευτικό σύστημα ειδικά μίας «τάξης» της ιδανικής του 

πολιτείας, των φυλάκων, από τους οποίους επιλέγονται οι ηγέτες. 

Εκείνοι που κατεξοχήν ταιριάζουν για ηγέτες είναι όσοι αποκτούν 

μετά από μακρόχρονη εκπαίδευση την ύψιστη γνώση αυτού που 

πραγματικά υπάρχει, δηλαδή οι φιλόσοφοι-βασιλείς. 

       Τί είναι, όμως, αυτό που υπάρχει και πώς τό γνωρίζουμε; 

Πρόκειται για δύο ερωτήματα από τα πιο κεντρικά στην αρχαία 

φιλοσοφία, οι απαντήσεις των οποίων συγκροτούν, σε μεγάλο βαθμό, 

τους κλάδους της φιλοσοφίας που ονομάζουμε οντολογία και 

γνωσιολογία, αντίστοιχα. Αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχει 

είναι ο εξωτερικός, ο εμπειρικός κόσμος στον οποίο ζούμε. Αλλά 

καθώς τόν γνωρίζουμε μέσω των αισθήσεων, αντιλαμβανόμαστε ότι 

τα αντιληπτικά μας αισθήματα κάποιες φορές μάς ξεγελούν και 

άλλες φορές διαφοροποιούνται: το τετράγωνο φαίνεται από μακριά 

στρογγυλό ή ένα φαγητό για κάποιον είναι πολύ και για κάποιον 

άλλον λιγότερο αλμυρό. Άρα, τα αισθητά πράγματα αλλάζουν∙ όπως 

έλεγε και ο Ηράκλειτος, «στα ίδια ποτάμια μπαίνουμε και δεν 

μπαίνουμε» (απόσπασμα 49α). Ανάλογη ποικιλία και μεταβολή 

ισχύει και για τις γνώμες που έχουν οι άνθρωποι για την 

πραγματικότητα και για τις αξίες. Αν ρωτήσουμε διαφορετικούς 

ανθρώπους τί είναι το καλό, το ωραίο, η φιλία, το αγαθό, το δίκαιο 

(και ο Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους θέτει τέτοιες 

ερωτήσεις), θα λάβουμε διαφορετικές απαντήσεις. 

      Αφού, λοιπόν, οι αισθήσεις δεν μπορούν να βρουν ποιά είναι η 

αληθινή πραγματικότητα και οι γνώμες δεν μπορούν να μάς πουν τί 
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είναι π.χ. το δίκαιο καθαυτό, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ή ότι δεν 

υπάρχει αντικειμενικότητα, αλλά αυτό που υπάρχει είναι κάτι 

φευγαλέο, που γίνεται και χάνεται, ή ότι το αληθινό δεν θα τό 

βρούμε σε ό,τι αλλάζει αλλά είναι κάτι αμετάβλητο και ακίνητο, 

όπως θα τό ήθελε ο Παρμενίδης. Μπροστά σ’ αυτό το δίλημμα ο 

Πλάτων χάραξε μια καινούργια γραμμή, που καθόρισε την 

ανάπτυξη της φιλοσοφίας μέχρι σήμερα : χώρισε τον κόσμο στα δύο 

(ή, κατά τους αντιπάλους του, διπλασίασε τον κόσμο). Ένα μέρος του 

κόσμου είναι παροδικό, αισθητό και ψεύτικο, και ένα μέρος είναι 

αιώνιο, νοητό και αληθινό∙ και αυτά τα διαφορετικά επίπεδα τά 

γνωρίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Τον νοητό κόσμο, τις Ιδέες που 

συγκροτούν τον δικό τους ὑπερουράνιον τόπον (Φαῖδρος 247c) και 

είναι χωριστές από τα αισθητά αντικείμενα, τίς γνωρίζουμε με την 

νόηση, με το λογικό μέρος της ψυχής. 

     Ωστόσο, ο Πλάτων διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι, οι πολλοί 

άνθρωποι, σκέφτονται και μιλούν χωρίς να έχουν επίγνωση αυτού 

του κόσμου των Ιδεών. Πώς εξηγείται αυτή η άγνοια, η ἀπαιδευσία; Η 

αλληγορία του σπηλαίου αποτελεί μία απάντηση για την τωρινή 

κατάσταση των πολλών αδαών και για το χρέος ενός φιλοσόφου∙ και 

ταυτόχρονα είναι ένας συμβολισμός της σχέσης του ανθρώπου με 

την αλήθεια, μιας σχέσης διόλου αυτονόητης, αλλά δύσκολης έως 

επικίνδυνης. 

          Η αλληγορία ή ο μύθος του σπηλαίου (υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί ορισμοί από τους σύγχρονους μελετητές) είναι από τα 

πλέον διάσημα κείμενα του Πλάτωνα, γιατί με αναπαραστατική και 

συμβολική δύναμη συμπυκνώνει ζητήματα οντολογίας, 

γνωσιολογίας, πολιτικής και φιλοσοφίας της παιδείας. Έχει πολλά 

στοιχεία ενός πλατωνικού μύθου : είναι μια ιστορία που εξελίσσεται 

(αρχική παραμονή στο σπήλαιο, ατομική έξοδος, ατομική 

είσοδος/επιστροφή, υπονοούμενη νέα έξοδος), περιγράφονται 

συμβάντα και δρουν πρόσωπα (ακόμη και αν δεν εξατομικεύονται τα 

χαρακτηριστικά τους), ενώ ακολουθεί εκτενής ερμηνεία του μύθου 

από τον ίδιο τον Σωκράτη. 

       Παρόμοια με τον μύθο του Πρωταγόρα και εδώ έχουμε την 

υπόθεση μιας αρχικής αρνητικής «φυσικής κατάστασης», στην οποία 

βρίσκονται κυριολεκτικά ριγμένοι οι άνθρωποι : διά βίου 

ακινητοποιημένοι, εκλαμβάνουν τις σκιές που βλέπουν για 
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πραγματικότητα και δεν έχουν καμία συνείδηση ότι μπορεί να 

υπάρχει κάτι άλλο. Μια απροσδόκητη και απροσδιόριστης αιτίας 

παρέμβαση φέρνει την απελευθέρωση κάποιου, ενός κάθε φορά, 

δεσμώτη (ὁπότε τις λυθείη, 515c). Τώρα αρχίζει η πραγματική 

περιπέτεια του ανθρώπου που αναγκάζεται να αφήσει τις 

ψευδαισθήσεις και την συνήθειά του και να στραφεί στην αλήθεια : η 

ανάβαση είναι τραχεία και οδυνηρή, ο πρώην δεσμώτης αγανακτεί 

καθώς τόν τραβούν προς τα έξω (516a). Εξοικειωμένος με το σκοτάδι 

και τις σκιές, αδυνατεί να δει τα ίδια τα πράγματα υπό το φως του 

ήλιου∙ αυτό που τόν εμποδίζει να δει είναι το ίδιο το φως! Μόνο όταν 

σταδιακά προσαρμοστεί, θα δει τον ήλιο και θα «αναγνωρίσει» 

(φτάνοντας από την άγνοια στην γνώση) τί σήμαινε η παλιά του 

κατάσταση στο σπήλαιο, αλλά και θα νιώσει οίκτο για τους 

συνδεσμώτες του. Και από το φως θα επιστρέψει στο σκοτάδι (516e), 

να μοιραστεί μαζί τους την αλήθεια, παρότι η αποκάλυψη της 

αλήθειας σε αυτούς που παραμένουν συνηθισμένοι στο ψέμα τους 

είναι επικίνδυνη : όταν επιχειρήσει να τούς λύσει, μπορεί να τόν 

σκοτώσουν (517a). 

       Η αλληγορία του σπηλαίου εισάγεται στον διάλογο στο πλαίσιο 

της εξέτασης της εκπαίδευσης των φυλάκων. Έχει προηγηθεί η 

συζήτηση για την καταλληλότητα των φιλοσόφων να κυβερνούν και 

για το Αγαθό, καθώς και δύο άλλες σημαντικές εικόνες της 

Πολιτείας : η αναλογία του Αγαθού με τον ήλιο (507b-509c) και το 

παράδειγμα της διαιρεμένης γραμμής, που σχηματοποιεί τα τέσσερα 

στάδια της γνώσης και τα αντίστοιχα αντικείμενά τους (509d-511e). 
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΄Ένας συμβατικός χωρισμός της ενότητας είναι ο ακόλουθος. 

 

Α. Η αλληγορία του σπηλαίου : 

1. Η πρώτη πράξη του δράματος : η αρχική κατάσταση, η φυσική ζωή 

των δεσμωτών (514a- 515c: 8η Διδακτική Ενότητα). 

2. Η δεύτερη πράξη του δράματος : η περιπέτεια, η λύση των δεσμών, 

η έξοδος/ανάβαση και η θέαση του ήλιου, η επαναξιολόγηση της 

ζωής στο σπήλαιο (515c-516e). 

3. Η τελευταία πράξη του δράματος : η επιστροφή στο σπήλαιο και το 

χρέος της κατάβασης (516e-517a). 

 

Β. Η ερμηνεία της αλληγορίας από τον Σωκράτη : 

1. Οι δυσκολίες προσαρμογής από την αλλαγή κατάστασης : όποιος 

γνώρισε το Αγαθό επιθυμεί να μείνει εκεί και να μην ασχολείται με 

τα συνηθισμένα και τα κοινά (517a-518b). 

2. Το αληθινό νόημα της παιδείας : η μεταστροφή της ψυχής (518b-

519b: 9η  Διδακτική Ενότητα). 

3. Το χρέος των φιλοσόφων : (η επιστροφή στο σπήλαιο) η 

ανταπόδοση της μέριμνας και της παιδείας που τούς προσφέρθηκε 

γίνεται με την ανάληψη ευθύνης και εξουσίας στην πολιτεία (519b-

520a: 10η Διδακτική Ενότητα, 520a-d). 
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8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η αλληγορία του σπηλαίου : οι δεσμώτες 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλάτωνος Πολιτεία 514a-515c 

 
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μετὰ ταῦτα δή, εἶπον, ἀπείκασον τοιούτῳ 

πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν1 παιδείας τε 

πέρι καὶ ἀπαιδευσίας. ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους 

οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει2 σπηλαιώδει, 

ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον 

ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν 

ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ 

σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε 

αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, 

κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ 

ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς 

ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν 

αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν 

δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον 

παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς 

θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων 

πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ 

θαύματα δεικνύασιν. 

Ὁρῶ, ἔφη. 

 Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον 

φέροντας ἀνθρώπους σκεύη3 τε 

παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ 

ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε καὶ 

ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασμένα, οἷον εἰκὸς 

τοὺς μὲν φθεγγομένους, τοὺς δὲ σιγῶντας 

τῶν παραφερόντων. 

 Ἄτοπον4, ἔφη, λέγεις εἰκόνα καὶ δεσμώτας 

ἀτόπους. 

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ∙ τοὺς γὰρ 

τοιούτους πρῶτον μὲν ἑαυτῶν τε καὶ 

ἀλλήλων οἴει ἄν τι ἑωρακέναι ἄλλο πλὴν 

τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ 

καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου 

προσπιπτούσας; 

Πῶς γάρ, ἔφη, εἰ ἀκινήτους γε τὰς κεφαλὰς 

ἔχειν  ἠναγκασμένοι εἶεν διὰ βίου; 

Τί δὲ τῶν παραφερομένων; οὐ ταὐτὸν 

τοῦτο; 

Τι μην; 

Εἰ οὖν διαλέγεσθαι οἷοί τ᾽ εἶεν πρὸς 

ἀλλήλους, οὐ ταῦτα ἡγῇ ἂν τὰ ὄντα 

αὐτοὺς νομίζειν ἅπερ ὁρῷεν; 

Ἀνάγκη. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ύστερ’ απ’ αυτά, είπα, παράστησε την ανθρώπινή μας 

φύση, σχετικά με την παιδεία και την απαιδευσία, με 

αυτήν εδώ την εικόνα που θα σού πω : φαντάσου μερικούς 

ανθρώπους να κατοικούν σε μία υπόγεια κατοικία όμοια με 

σπηλιά, που έχει την είσοδό της μακριά και ανοιχτή προς 

το φως και απλώνεται σ’ όλο το μήκος της σπηλιάς, και 

τους ανθρώπους αυτούς να βρίσκονται από παιδιά σ’ αυτή 

(την σπηλιά),  αλυσοδεμένοι από τα σκέλη και τους 

αυχένες, ώστε να μένουν ακίνητοι στην ίδια θέση και να 

μπορούν να βλέπουν μόνο μπροστά, χωρίς να μπορούν να 

στρέψουν κυκλικά το κεφάλι τους, εξαιτίας των δεσμών∙ 

και ένα φως από ψηλά και μακριά να τούς έρχεται, από μία 

αναμμένη φωτιά που βρίσκεται πίσω τους, και μεταξύ της 

φωτιάς και των δεσμωτών, στην επιφάνεια της γης, να 

υπάρχει ένας δρόμος∙ δίπλα σε αυτόν (τον δρόμο) 

φαντάσου έναν μικρό τοίχο χτισμένο παράλληλα, σαν 

εκείνα τα χαμηλά παραπετάσματα που στήνουν οι 

ταχυδακτυλουργοί μπροστά στους ίδιους, πάνω στα οποία 

δείχνουν τα τεχνάσματά τους.  

Το φαντάζομαι, είπε. 

Φαντάσου, λοιπόν, δίπλα σ’ αυτόν τον μικρό τοίχο 

ανθρώπους να μεταφέρουν κάθε λογής αντικείμενα, τα 

οποία εξέχουν από τον τοίχο : αγάλματα και άλλα 

ομοιώματα ζώων και ανθρώπων, ξύλινα και πέτρινα ή 

φτιαγμένα από οποιοδήποτε υλικό, και άλλοι από τους 

ανθρώπους που κουβαλούν αυτά, όπως είναι φυσικό, να 

μιλούν και άλλοι να είναι σιωπηλοί. 

Περιγράφεις, είπε, μία αλλόκοτη εικόνα, και οι δεσμώτες είναι 

αλλόκοτοι και αυτοί.  

Και όμως, είναι όμοιοι μ’ εμάς, είπα εγώ∙ γιατί πρώτα-

πρώτα μήπως φαντάζεσαι ότι οι δεσμώτες αυτοί εκτός από 

τον εαυτό τους και τους διπλανούς τους μπορούν να δουν 

τίποτε άλλο εκτός από τις σκιές που ρίχνει το φως στον 

απέναντι τοίχο της σπηλιάς;   

Μα πώς θα ήταν δυνατόν, είπε, αφού σ᾽ όλη τους την ζωή 

είναι αναγκασμένοι να έχουν το κεφάλι τους ακίνητο; 

Και με τα πράγματα που περνούν μπροστά στον τοίχο τί 

γίνεται; Βλέπουν κάτι άλλο από αυτά ή μόνο τις σκιές τους;  

Τι  άλλο θα μπορούσαν να δουν; 

Αν, τώρα, είχαν τη δυνατότητα να μιλούν μεταξύ τους, δεν 

νομίζεις ότι θα πίστευαν πως οι ονομασίες που θα 

χρησιμοποιούσαν αφορούν τις σκιές που έβλεπαν να 

περνούν μπροστά από τα μάτια τους; 

Κατ᾽ ανάγκην, είπε. 
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Υποσημειώσεις 

  
1 ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν : Η εικόνα του 

σπηλαίου δεν είναι για τον Πλάτωνα μία απλή μεταφορική 

απεικόνιση που αναφέρεται στην ανθρώπινη γνώση και ύπαρξη, 

αλλά συνδέεται και με γεωγραφικές του φιλοσόφου αντιλήψεις. 

Ο Πλάτωνας φρονεί ότι το μέρος της γης επάνω στο οποίο 

κατοικεί δεν είναι η αληθινή επιφάνειά της. Παρόμοια άποψη 

εκφράζει και στο έργο του Φαίδων 109c “εμείς, λοιπόν, αγνοούμε ότι 

κατοικούμε στα κοιλώματα της γης και νομίζουμε πως κατοικούμε 

επάνω στην επιφάνειά της, όπως ακριβώς, αν κάποιος που κατοικεί 

στη μέση του βυθού του πελάγους, να νομίζει ότι κατοικεί στην 

επιφάνεια της θαλάσσης και καθώς θα έβλεπε τον ήλιο και τα άλλα 

άστρα δια μέσου του νερού θα πίστευε ότι η θάλασσα είναι ο 

ουρανός∙ εξαιτίας δε της βραδυκινησίας και της αδυναμίας του ποτέ 

δεν θα έφτανε ούτε θα είχε δει την κορυφή της θάλασσας 

αναδυόμενος, ώστε να καταλάβει πόσο καλύτερος είναι ο έξω τόπος 

από τον δικό του τόπο και πόσο πιο καθαρός”. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

εἶπον : έπος, επικός, καλλιεπής (=ο μιλών ή γράφων κομψά-όμορφα), 

καλλιέπεια, συνέπεια, αμετροέπεια (= η φλυαρία ή η μεγαλοστομία) 

 

ἀπείκασον (εἰκάζω < εἰκός) : εικασία, εικόνα, εικόνισμα, εικαστικός, 

απεικονίζω, επιεικής, εικονοστάσι, εικονομαχία 

 

πάθει (πάθος < πάσχω) : παθιάζομαι, πάθημα, πάθηση, πένθος, 

πένθιμος, παθαίνω, αντιπαθής, περιπαθής, συμπαθητικός, 

μετριοπαθής 

 

καταγείῳ (γῆ)  : γήινος, εξωγήινος, υπόγειο, γείωση, γειώνω, 

επίγειος, προσγείωση, γεωργός, γεωγραφία, ισόγειο, μεσόγεια 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

               

  

Θέμα ενότητας : Η εικόνα του σπηλαίου με τους δεσμώτες. 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΜΥΘΟ (πραγματικότητα Ἰδεῶν, οἱ Ἰδέες το μόνο 

αντιστήριγμα στην παρακμή της πολιτικής ζωής) + ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 

ΔΥΪΣΜΟ-ΙΔΕΑΛΙΣΜΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (αισθητός και νοητός κόσμος). 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Δ. ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ (κοινή 

λειτουργία, πηγή αισθητής ύπαρξης ήλιος και πνευματικής ύπαρξης 

το Ἀγαθὸν). 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Εισαγωγή 

 

Α. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΙΔΕΩΝ 

 

    Λέει ο ίδιος ο Πλάτωνας : έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε τα 

απτά αντικείμενα που μάς περιβάλλουν ως  πραγματικά, ενώ δεν 

είναι, ή, για την ακρίβεια, αυτά τα απτά αντικείμενα είναι μόνο 

κακέκτυπα αντίγραφα των αμετάβλητων και αιώνιων «ιδεών».  

Για παράδειγμα, κάθε καρέκλα ή κάθε γραφείο, στον οικείο για εμάς 

κόσμο των αντικειμένων, είναι απλά και μόνο αντίγραφο 

/απομίμηση/ «σκιά» του ιδεατού γραφείου και καρέκλας, τα οποία 

ποτέ δεν αλλάζουν, υπάρχουν  στην αιωνιότητα και αποτελούν  

πρότυπα. Αυτά είναι περισσότερο πραγματικά από τις εγκόσμιες 

απομιμήσεις τους, αφού είναι και τελειότερα και καθολικά.  

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Β. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

          Όπως η Αττική τέχνη είναι βαθιά ριζωμένη στο έδαφος που τήν 

εξέθρεψε, έτσι και η φιλοσοφία του Πλάτωνος εμφανίζει ανάγλυφα 

μέσα από το λιτό και απέριττο γράψιμό του την ευλαβική αγάπη του 

προς το πατρικό χώμα της Αθήνας και προς την ιερότητα της Αττικής 

γης. Ακατάλυτοι δεσμοί τόν συνδέουν όχι μόνο με τον τόπο του, αλλά 

και με ό,τι γεννήθηκε μέσα σε αυτόν. Στον Πλάτωνα μπορούμε να 

εντοπίσουμε την αληθινή πίστη και φιλία προς τα πρόσωπα που τού 

σταθήκαν σύντροφοι στην ζωή του. Στον καταδιωγμένο διδάσκαλό 

του Σωκράτη ύψωσε μνημείο αθάνατης διάρκειας, και η αδερφική του 

αγάπη τόν κάνει να βρει τρόπο ώστε να περάσουν στην αθανασία τα 

ονόματα των δύο αδερφών του  Γλαύκωνα και Ἀδείμαντου.  



Νάτσης Δημήτρης 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Περίληψη ενότητας 

 

        Πίσω από έναν τοίχο χτισμένο επάνω στην επιφάνεια της γης 

γίνεται αδιάκοπη παρέλαση από τεχνητά αντικείμενα που ρίχνουν 

τις σκιές τους στον αντίκρυ στους δεσμώτες εσωτερικό τοίχο του 

σπηλαίου. Επειδή το μόνο που αντικρύζουν αυτοί είναι οι σκιές 

τούτες και οι σκιές του εαυτού τους, φτάνουν να πιστέψουν πως δεν 

υπάρχουν άλλα όντα εκτός από τα σκιώδη περιγράμματα και τις 

σκιές που βλέπουν από τους εαυτούς τους∙ αυτές οι σκιές αποτελούν 

τον κόσμο τους και την πραγματικότητά τους.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Η ελευθερία του ανθρώπου ολοφάνερα πια συσχετίζεται με την 

έξοδο από το σκότος∙ η ελευθερία όμως δεν είναι μόνο 

απελευθέρωση από κάτι, δηλαδή εδώ από τα δεσμά, αλλά έχει 

και σκοπό, δηλαδή είναι ελευθερία για κάτι, για την κατανόηση 

των ὄντων (ἰδεῶν) και τοῦ Ὄντος (Ἀγαθοῦ). 

 

 

 

          

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

1ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Ήλιος = Ἀγαθὸν (1η ερμηνεία τοῦ Ἀγαθοῦ) 

 

 

-Ἥλιος : η αίσθηση της όρασης, για να λειτουργήσει, χρειάζεται ένα 

διάμεσο, το φώς. Πηγή του φωτός είναι βέβαια ο ήλιος, γι’ αυτό 

δικαιολογημένα θα λέγαμε ότι ο ήλιος είναι η αιτία της όρασης·  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

-Ἀγαθὸν : η εικόνα αυτή με τον ήλιο, συνεχίζει ο Σωκράτης, μπορεί 

να μας διαφωτίσει κατ’ αναλογία σχετικά με την ἰδέα του Ἀγαθοῦ·  

ό,τι είναι για τον ορατό κόσμο ο ήλιος, είναι για τον νοητό κόσμο 

το Ἀγαθὸν. Το φως αντιστοιχεί προς την αλήθεια (τῶν ἰδεῶν).  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

       

Ἥλιος                                                 Ἀγαθὸν (επέκεινα των ιδεών) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    αισθητός κόσμος                                                      νοητός κόσμος 

               

 

          



Νάτσης Δημήτρης 

 

2ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Αλληγορία ή Μύθος ; (ἀπείκασον) 

 

          Ο Σωκράτης καλεί τον Γλαύκωνα να παρομοιάσει τον κόσμο με 

έναν μισοσκότεινο χώρο σαν σπηλιά και τους ανθρώπους με 

δεσμώτες. 

  

              Το πρόβλημα που ανακύπτει, όμως, είναι αν η αφήγηση η 

σχετική με το σπήλαιο είναι αλληγορία ή μύθος.  

   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 



Νάτσης Δημήτρης 

 

Ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς 

           

        Ο Πλάτωνας παρομοιάζει τον μικρό διαχωριστικό τοίχο  με το 

διαχωριστικό διάφραγμα “τῶν θαυματοποιῶν”. Νοούνται εδώ οι 

ταχυδακτυλουργοί που δίνουν παραστάσεις στο κοινό. Επίσης 

νοείται και το κουκλοθέατρο ή θέατρο με μαριονέτες (αυτός που κινεί 

με χορδές ή λεπτούς σπάγγους τα ομοιώματα- τις κούκλες λέγεται 

νευροσπάστης).  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Οι άνθρωποι αυτοί, ωστόσο, δεν μπορούν να φαίνονται για τους εξής 

λόγους :   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

3ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Αναβαθμοί γνώσης (ΣΤΑΔΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ) 

 

- Ο Σωκράτης στο 511e παρουσιάζει μια τετραμερής διαίρεση όλων 

των ορατών (αισθητών) και νοητών αντικειμένων. 

 

   ΟΡΑΤΑ ή ΔΟΞΑΣΤΑ                        ΝΟΗΤΑ 

 

     εἰκόνες    ζῷα             νοητὰ κατώτερα         νοητά ἀνώτερα           

κόσμος 

 

  Αεἰκασία  D πίστις    C            διάνοια        E                νόησις        Β 

  

  0              1               2                                 3                                  4 

 

 

 

 

-Ορατά (ΣΠΗΛΑΙΟ) 

       ἡ εἰκασία και ἡ πίστις αποτελούν την δόξα (=γνώμη) και 

αναφέρονται στην γένεση (γίγνεσθαι), άρα και στην φθορά. 

 

1. εἰκασία : Το πρώτο αυτό τμήμα παριστάνει τις εικόνες και τα 

κάθε λογής ομοιώματα του αισθητού κόσμου.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Νοητά (ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ) 

 

       Ἡ διάνοια καὶ ἡ σοφία αποτελούν την νόηση και αναφέρονται 

στην οὐσία τῶν ὄντων, άρα στην αλήθεια.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

4. Σοφία/νόησις :  Ύστερα απ’ τον τρίτο αναβαθμό ακολουθεί με 

κόπο ο τέταρτος,  με την θέαση  του ίδιου του φωτός του Ἀγαθοῦ. Το 

τελευταίο αυτό τμήμα σχετίζεται με τα αντικείμενα που 

αποτελούν το θέμα της διαλεκτικής.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

5ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : πανανθρώπινος συμβολισμός- αξία παιδείας 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

γ) Τέλος, καταδεικνύει εναργώς η αλληγορία την αγωνία, 

προσδοκία και ατέρμονη προσπάθεια του ανθρώπου να σπάσει 

τα δεσμά της φαινομενικότητας, να βρει την αξιοπρέπεια που 

ταιριάζει στην ανθρώπινη υπόσταση, ……… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

6ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Η αλληγορία του σπηλαίου σήμερα 

 

           Ποτέ, μα ποτέ, από την εποχή του Πλάτωνα ως σήμερα, η 

ανθρωπότητα δεν ζούσε τόσο κοντά σε αυτό που περιέγραφε ο 

Πλάτωνας και σ’ αυτό που ήθελε να καταδείξει με τον μύθο του 

σπηλαίου. Βλέπουμε ολοένα και λιγότερο την πραγματικότητα και 

αφοσιωνόμαστε περισσότερο στις εικόνες της πραγματικότητας, ή 

ακόμα χειρότερα, σε αυτό που σήμερα αποκαλείται εικονική 

πραγματικότητα (τεχνολογία).  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Β1. Να σχολιάσετε την απάντηση που δίνει ο Σωκράτης, όταν ο 

Γλαύκων αμφισβητεί την ύπαρξη των δεσμωτών : Ὁμοίους ἡμῖν, 

ἦν δ’ ἐγώ. Πώς θα σχολιάζατε τη χρήση α΄ πληθυντικού 

προσώπου από τον Σωκράτη;  

 

        Ο Σωκράτης απαντά σε α΄ πληθυντικό στον Γλαύκωνα, διότι 

θεωρεί ότι το σπήλαιο είναι ο κόσμος μας και οι δεσμώτες εμείς οι 

άνθρωποι∙ η ανάβαση του απελευθερωμένου δεσμώτη προς την 

ηλιοφώτιστη περιοχή είναι η πορεία προς τον νοητό κόσμο και προς 

το Ἀγαθόν. Η επισκότηση της όψης………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 ο ίδιος ο Πλάτωνας τονίζει ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου απ’ 

το σπήλαιο και η έξοδός του προς τον κόσμο του φωτός (ἰδεῶν) είναι 

«ἴασις τῶν δεσμῶν καὶ τῆς ἀφροσύνης» και ότι μοιάζει αυτή η έξοδος 

με ένα βίαιο αναγκασμό «κάθε φορά που κάποιος θα λυθεί και θα 

αναγκαστεί ξαφνικά να ανέβει» (515b).  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Γ1. Σε ένα σημείο του κειμένου ο Πλάτων χρησιμοποιεί 

αλλεπάλληλες αναφορικές προτάσεις. Σκεφτείτε τί εξυπηρετούν 

για την περιγραφή του σπηλαίου και πώς λειτουργούν 

συντακτικά (τί προσδιορίζουν, πώς εισάγονται, πώς εκφέρονται) : 

παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον, ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς 

πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ 

θαύματα δεικνύασιν. 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

Οι αλλεπάλληλες αναφορικές προτάσεις τίθενται μέσα στον λόγο 

του Σωκράτη και καταδεικνύουν τον ειρμό και την συνοχή που έχει 

λάβει ο λόγος του.  

παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον : αναφορική προσδιοριστική 

στην λέξη ὁδόν.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

1ο παράλληλο κείμενο : Ὁμήρου, Ὀδύσσεια Μ 39-55 

 

 Στην Ὀδύσσεια η Κίρκη δίνει οδηγίες στον Οδυσσέα για την 

διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει φεύγοντας από το νησί της, 

ώστε να προφυλαχτεί και να προφυλάξει τους συντρόφους του από 

τους κινδύνους της θάλασσας. Ένα από τα εμπόδια είναι οι Σειρήνες. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
Θα φτάσεις πρώτα στις Σειρήνες, αυτές που καταθέλγουν 

όλους τους θνητούς, όποιος βρεθεί στα μέρη τους. 

Αν κάποιος πλησιάσει ανύποπτος κι ακούσει των Σειρήνων 

τη φωνή, δεν γίνεται να τον χαρούν ξανά στον γυρισμό του 

γυναίκες και μικρά παιδιά. τον θέλγουν οι Σειρήνες 

με το οξύφωνο τραγούδι τους, 

σ’ ένα λιβάδι καθισμένες, γύρω σωρός τα κόκαλα, 

σάρκες ανθρώπων σαπισμένες, φαγωμένα δέρματα. 

Σε συμβουλεύω να τις προσπεράσεις. όσο για τους συντρόφους σου,  

γλυκό κερί σαν μέλι μάλαξε και βούλωσε μ’ αυτό τ’ αφτιά τους, 

ώστε κανείς από τους άλλους να μην το ακούσει το τραγούδι τους. 

Μόνος εσύ μπορείς να τις ακούσεις, αν το θελήσεις∙ 

θα πρέπει ωστόσο, εκεί στο πλοίο που θα φεύγει γρήγορα, 

χέρια και πόδια να σε δέσουν, όρθιο πάνω στο κατάρτι, 

με τα σχοινιά πλεγμένα γύρω του∙ κι έτσι να ακούσεις, να απολαύσεις των 

Σειρήνων τη φωνή. 

Κι αν τους συντρόφους σου παρακαλείς, αν τους φωνάζεις να σε λύσουν,  

Εκείνοι ακόμη πιο σφιχτά, με περισσότερα σχοινιά θα πρέπει να σε δέσουν. 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Να συγκρίνετε τους δεσμώτες του πλατωνικού σπηλαίου με τους 

συντρόφους αλλά και με τον Οδυσσέα. Να προσέξετε ιδιαίτερα 

την λειτουργία μιας αίσθησης : της ακοής. 

 

       Οι άνθρωποι και στα δύο κείμενα, δηλαδή και σε αυτό του 

Πλάτωνα και σε αυτό του Ομήρου, παρασύρονται από το ψέμα που 

προσφέρουν οι αισθήσεις.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

    Η κατάσταση που περιγράφεται στο κείμενο από την Οδύσσεια 

μοιάζει με το σπήλαιο, που είναι ο ψευδής κόσμος, τόσο στο επίπεδο 

της εἰκασίας όσο και στο επίπεδο της πίστεως.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

10. “Ἂς ὑποθέσωμε ὅτι ἕνας ἐλύθηκε καὶ ἀναγκάζεται (…) νὰ σηκώνη 

τὰ βλέμματά του πρὸς τὴν διεύθυνση τοῦ φωτὸς καὶ ὅτι κάνοντας 

ὅλα αὐτὰ αἰσθάνεται ἄλγος καὶ δὲν ἠμπορεὶ ἐξ αἰτίας τῶν 

μαρμαρυγῶν νὰ βλέπη ξάστερα τὰ ἀντικείμενα ὧντινων ἔβλεπε τὶς 

σκιὲς (…) Καὶ στὴν περίπτωση λοιπὸν ποὺ θὰ τὸν ἀνάγκαζε κανεὶς 

νὰ ἀντικρύζη τὸ ἴδιο τὸ φῶς, δὲν θὰ αἰσθάνοταν ἄλγος στὰ μάτια καὶ 

γυρίζοντας τὰ μάτια του δὲν θὰ ἐζητούσε νὰ ξαναγυρίση φεύγοντας 

πρὸς ἐκεῖνα ποὺ ἠμπορεὶ νὰ βλέπη ἡ ὅρασή του καὶ δὲν θὰ τὰ 

ἐθεωρούσε τῷ ὄντι σαφέστερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τοῦ δείχνονται τώρα; 

(…) Καὶ ὅταν ἔφτανε πρὸς τὸ φῶς (τοῦ ἥλιου), ἐπειδὴ θὰ ἦταν τὰ 

μάτια του πλημμυρισμένα ἀπὸ φεγγοβολῆ, δὲν θὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατο 

νὰ βλέπη ἔστω καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πράγματα, ὅσα χαρακτηρίζουμε ἐμεῖς 

τώρα ὡς ἀληθινά;” (Πολιτεία, 515c, 515e, 516a, μτφρ. Κ. 

Γεωργούλης).  Αφού διαβάσετε το παράθεμα από την Πολιτεία, να 

συγκρίνετε την κατάσταση των πρώην δεσμωτών (που περιγράφει) 

με το ποίημα του Καβάφη «Τα παράθυρα».  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. Τί εννοεί ο Σκαραμαγκού, όταν παραλληλίζει το σπήλαιο με τις 

εικόνες της σύγχρονης πραγματικότητας ή ακόμα χειρότερα με την 

εικονική πραγματικότητα, από την οποία πρέπει να βγει ο σύγχρονος 

άνθρωπος; Μπορείτε να αναφέρετε δείγματα της εικονικής αυτής 

πραγματικότητας;  

 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

1. α) κατάγειος, β) θαυματοποιός : Να γράψετε στην νέα ἑλληνική 

τέσσερα σύνθετα γιά καθεμία από τις λέξεις με το ίδιο δεύτερο 

συνθετικό (-γειος, -ποιός) και να δώσετε την σημασία τους.  

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.  Με ποιές λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα 

παρακάτω λήμματα; : πένθος, πέταγμα, δείγμα, κατάφωρα, 

αξιοσύνη, αόρατος.  

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Πλάτωνος, Πολιτεία 518b-519a 

 

Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν 

παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ 

εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς 

ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. 

Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. 

Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου 

δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ 

ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ 

φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου 

περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον 

δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη∙ τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. 

Ἦ γάρ; 

Ναί. 

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα 

τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ 

ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ 

τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 

Ἔοικεν γάρ, ἔφη. 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς 

τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον 

ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι 

παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν 

δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε 

καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να δοθεί η ορθότητα των κάτωθι προτάσεων και να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας με αποσπάσματα από το κείμενο :  

 

 Η γνώση είναι κάτι που εμφυτεύεται στον άνθρωπο κατά τον 

Σωκράτη.  

 Η όραση ενεργοποιείται απλώς με τα μάτια.  
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 Η παιδεία για τον Σωκράτη είναι η μεταστροφή όλης της 

ψυχής προς την θέαση του Αγαθού και του κόσμου των Ιδεών.  

 Όλες οι ψυχικές δυνάμεις μας είναι εκ φύσεως κατά τον 

Σωκράτη. 

 Η φρόνηση είναι μία αρετή με θεϊκή καταγωγή κατά τον 

Σωκράτη. 

Μονάδες 10 

 

2.  α) Ποιός ο ορισμός της γνώσης και της παιδείας κατά τον 

πλατωνικό Σωκράτη στο κείμενο; β) Ποιά αρετή βοηθάει στην 

ανύψωση του ανθρώπου από την ύλη στον κόσμο των Ιδεών; Για την 

απάντησή σας να λάβετε υπ’ όψιν το παρακάτω παράλληλο κείμενο :  

 

«Άρα, αυτό το μέρος της ψυχής μοιάζει με τον Θεό και κάποιος αν 

στρέψει την προσοχή του σε αυτό και γνωρίσει κάθε μέρος της ψυχής, 

δηλαδή τον Θεό και την φρόνηση, θα μπορέσει να γνωρίσει 

περισσότερο και τον εαυτό του.» 

                                                               Πλάτωνος, Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 C  

Μονάδες 10 

 

 

3. Ποιά η διαφορά του πλατωνικού Σωκράτη με τους σοφιστές βάσει 

του αποσπάσματος του κειμένου «τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς 

ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ 

ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς 

ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες.» και του παρακάτω παράλληλου 

κειμένου; :  

 

«Γιατί ο καθένας από αυτούς (σοφιστές), Αθηναίοι, επισκεπτόμενος 

κάθε πόλη, μπορεί να πείθει τους νέους, οι οποίοι είχαν την 

δυνατότητα να διδάσκονται δωρεάν από όποιον συμπολίτη τους 

ήθελαν ∙ λέω, λοιπόν, ότι πείθουν τους νέους να εγκαταλείψουν τις 

μαθητείες με τους συμπολίτες τους και να μαθητεύσουν κοντά στους 

ίδιους δίνοντας χρήματα και χρωστώντας τους επιπλέον και 

ευγνωμοσύνη. Βρίσκεται εδώ στην πόλη μας και κάποιος άλλος 

άντρας σοφός, πλην των προαναφερθέντων, ο οποίος 

πληροφορήθηκα ότι κατοικεί στην πόλη μας∙ γιατί έτυχε να 
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επισκεφθώ έναν άντρα που είχε δαπανήσει για την μαθητεία κοντά 

στους σοφιστές περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε, μιλώ 

βέβαια για τον Καλλία τον γιο του Ιππόνικου∙» 

                                           Πλάτωνος, ἀπολογία Σωκράτους 20a 

Μονάδες 10 

 

4. Να απαντηθεί αν οι κάτωθι ερωτήσεις είναι ορθές ή όχι :  

 Ο Πρωταγόρας στο ομώνυμο έργο αφηγείται τον μύθο του 

Κάδμου. 

 Ο Πλάτωνας καταγόταν από αριστοκρατική γενιά.  

 Ο Σωκράτης με τον Πρωταγόρα στο ομώνυμο έργο εν τέλει 

συμφώνησαν και ταυτίστηκαν οι απόψεις τους.  

 Η μητέρα του Σωκράτη τόν ενέπνευσε στις μεθόδους του κατά 

την φιλοσοφική αναζήτηση.  

 Ο Πλάτωνας προσπάθησε να εφαρμόσει τις πολιτικές του 

ιδέες στα ταξίδια που έκανε στην Σικελία.  

 Ο Πλάτωνας δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο στην ζωή του 

παρά μόνο με την φιλοσοφία.   

 Στο έργο "Πολιτεία" θέμα είναι η φύση της δικαιοσύνης.  

 Οι Δημιουργοί ήταν το ανώτερο γένος στην ιδεατή πολιτεία.  

 Ο Πλάτωνας διαίρεσε την ψυχή του ανθρώπου σε τρία μέρη.  

 Για τον πλατωνικό Σωκράτη η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την 

πολυπραγμοσύνη.  

Μονάδες 10 
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5.  

α) Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα 

παρακάτω λήμματα : δέηση, καχύποπτος, θεωρία, ραθυμία, άξιος. 

Μονάδες 5 

 

β) Να βρείτε στο αρχαίο κείμενο τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων 

: ὑπισχνούμενοι, ὁμιλία, παντί, ἐμβαλεῖν, λυσιτελές.   

Μονάδες 5 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

4ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Θ 2, 1-4 

 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, 

φανερόν∙ τίς δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ 

λανθάνειν. νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. οὐ γὰρ ταὐτὰ 

πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν 

οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν 

διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος∙ ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν 

παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ 

χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν ἢ τὰ περιττά 

(πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινας)∙ περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν 

οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς 

πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν 

αὐτῆς). ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ 

ἄδηλον∙ ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ 

τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, <καὶ> ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα 

τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον. βάναυσον δ’ 

ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι 

πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον 

ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να δηλώσετε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις και να  

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :  

 

 Η παιδεία πρέπει να είναι δημόσια. 

 Είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι της παιδείας στην εποχή 

εκείνη. 

 Είναι ξεκάθαρο σε όλους ποια είναι η αρετή. 

 Οι νέοι πρέπει να διδάσκονται τα αναγκαία από τα χρήσιμα. 

 Βάναυση τέχνη είναι αυτή που που εμποδίζει την άσκηση της 

αρετής. 

Μονάδες 10 
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2. Γιατί ο Αριστοτέλης θεωρεί πως η παιδεία πρέπει να είναι και 

δημόσια και να ρυθμίζεται από τον νομοθέτη βάσει και των 

παρακάτω αποσπασμάτων; :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων :  

-Ο Αριστοτέλης έμοιαζε στην προσέγγιση των φιλοσοφικών 

ζητημάτων με τον δάσκαλό του, Πλάτωνα.  

-Μόλις τελείωσε την φοίτησή του από την Ακαδημία έφυγε από 

την Αθήνα.  

-Ο Αριστοτέλης για την διδασκαλία του Μ. Αλεξάνδρου 

χρησιμοποίησε τα ομηρικά έπη.  

-Για το έργο "Πολιτικά" ο Αριστοτέλης συνέλεξε 158 πολιτεύματα.  

-Ο Αριστοτέλης, όταν πια έφυγε από την Αθήνα οριστικά μίλησε 

εις βάρος των συκοφαντών της πόλεως. 

Μονάδες 10 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5β. Να βρεθούν από το κείμενο τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων : 

ἄδηλον, δοκεῖν, ἀδρανειῶν, ἐκποδών, εἰδέναι.   

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ – Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 
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Εισαγωγή 

 

        Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, μελέτησε, όπως και ο 

δάσκαλός του, την συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στην 

οργανωμένη κοινωνία. Προσπάθησε να κατανοήσει τις σχέσεις του 

πολίτη με τους συμπολίτες του, καθώς και τις αξιολογήσεις αυτών 

των συμπεριφορών και σχέσεων. Με άλλα λόγια, έθεσε και αυτός στο 

πεδίο του προβληματισμού του τον άνθρωπο ως άτομο και μέλος της 

κοινωνίας. Συνέβαλε, έτσι, στην ανάπτυξη του αντίστοιχου 

φιλοσοφικού κλάδου που ονομάζεται ηθική. 

          Αλλά ο φιλόσοφος από τα Στάγειρα δεν ανέπτυξε μία επιστήμη 

συστηματική ούτε πρότεινε συγκεκριμένους κανόνες ηθικής∙ 

παρουσίασε ένα ευέλικτο πλαίσιο συμπεριφοράς παίρνοντας ως ύλη 

του ακριβείς εμπειρικές παρατηρήσεις, καλά επεξεργασμένες έννοιες 

της ηθικής φιλοσοφίας και αυτονόητες κοινωνικές αξίες της εποχής 

του. Οπωσδήποτε, η ενασχόλησή του με την ηθική δεν έγινε θεωρίας 

ἕνεκεν, αλλά ἵνα ἀγαθοὶ γενώμεθα∙ δεν τόν ενδιέφερε η θεωρία καθ’ 

εαυτήν, πίστευε ότι εμβαθύνει γνωστικά, για να βοηθήσει τον εαυτό 

του και τους άλλους να γίνουν άνθρωποι ευτυχέστεροι, να 

κατακτήσουν το αγαθό.  

         Το αγαθό είναι αυτοσκοπός∙ τό επιλέγουμε αυτό καθ’ αυτό. 

Ανώτατο αγαθό είναι το τέλος προς το οποίο κατευθύνονται όλες οι 

πράξεις μας. Το ύψιστο αγαθό για κάθε ον είναι εξ ορισμού τέλειον, 

ταυτίζεται με την τελείωση ως πραγμάτωση της φύσεως του κάθε 

όντος και του ανθρώπου (για τον Αριστοτέλη η φύση των όντων δεν 

είναι, αλλά γίνεται). 

       Στο ύψιστο ανθρώπινο αγαθό στοχεύει η ύψιστη ανθρώπινη 

τέχνη, η πολιτική, η τέχνη της οργανωμένης συμβίωσης των πολιτῶν 

(=συμπολιτών). Στην πολιτική κορυφώνονται οι διάφορες επιστήμες-

τέχνες που υπάρχουν για την επίτευξη επιμέρους αγαθών (η ιατρική 

για την υγεία, η στρατηγική για τη νίκη, η οικονομία για τον πλούτο). 

Το ύψιστο αγαθό, προς το οποίο αποβλέπει η πολιτική, ταυτίζεται με 

την εὐδαιμονία των πολιτών. Ανθρώπινο αγαθό και πολιτικό αγαθό 

δεν μπορεί παρά να ταυτίζονται. 

      H ευδαιμονία, λοιπόν, είναι αυτοσκοπός∙ όλα τα άλλα αγαθά, 

πλούτη και ηδονές, τιμές και δόξα, εξουσία και δύναμη, προς αυτήν 

σε τελευταία ανάλυση στοχεύουν. Και, όπως τονίζει ο Αριστοτέλης, η 
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ευδαιμονία δεν είναι κατάσταση αλλά ενέργεια. Δεν αποτελεί 

τελματωμένη αδράνεια, παθητική νιρβάνα∙ είναι σύνολο πράξεων, 

κρίνεται κάθε στιγμή στις σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους και 

τα πράγματα.  

          Για τον λόγο αυτό η εὐδαιμονία τίθεται ως σκοπός μόνο μέσα σε 

οργανωμένες κοινωνικές οντότητες, την οικογένεια και το χωριό, και 

μπορεί να επιτευχθεί πλήρως στην ανώτερη από αυτές, την πόλιν. 

        Μέσα στην πολιτική κοινωνία ο άνθρωπος πραγματώνει την 

φύση του, ασκώντας ακριβώς το ιδιαίτερο γνώρισμα της φύσης του : 

ασφαλώς να τρέφεται, να αναπαράγεται και να αισθάνεται, 

πρωταρχικά όμως να ασκεί την λογική του ικανότητα. 

         Η πολιτική κοινωνία εξασφαλίζει στον πολίτη το ουσιαστικό 

περιεχόμενο της εὐδαιμονίας, την αυτάρκεια. Η αυτάρκεια είναι δώρο 

της πόλης, διότι ταυτίζεται με την ικανοποίηση των αναγκών της 

ανθρώπινης φύσης, που είναι πολιτική. Άρα, ο άνθρωπος που θέλει 

να είναι ευτυχισμένος ζει μέσα σε οργανωμένες κοινωνίες 

διαμορφώνοντας αρμονικές σχέσεις με τους συμπολίτες του. Ο 

μονώτης, ο ιδιώτης που συνειδητά ζει μόνος του, αδυνατεί να 

κατακτήσει την ανθρώπινη ευτυχία. 

         Η εὐδαιμονία, συνεπώς, επιτυγχάνεται μέσα στο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον της κοινότητας, αποτελώντας συγκεκριμένο σύνολο 

έλλογων σχέσεων με τους συνανθρώπους. Οι σχέσεις αυτές του ενός 

συμπολίτη προς τους άλλους απαρτίζουν την ἠθικὴν ἀρετὴν ως ἕξιν, 

παγιωμένη προσωπική του ιδιότητα (άλλου είδους σχέσεις 

απαρτίζουν την ἕξιν της κακίας). Έτσι, η εὐδαιμονία ορίζεται ως 

ψυχῆς ἐνέργεια κατ’ ἀρετὴν τελείαν· ουσιαστικός πυρήνας της είναι η 

αρετή, έμπρακτη και ολοκληρωμένη. 

      Η ηθική αρετή είναι μία ἕξις. Αυτό σημαίνει πως η ανθρώπινη 

φύση δεν είναι εξαρχής ενάρετη, έχει όμως την δυνατότητα να 

αναπτύξει τις αρετές διὰ τοῦ ἔθους, με άσκηση σε ικανό βάθος 

χρόνου. Τό να βιώσει ο άνθρωπος τα πάθη, να οργιστεί ή να φοβηθεί 

ή να φθονήσει δεν είναι εξαρχής ηθικά προσδιορίσιμο∙ σημασία έχει 

αφενός η ένταση με την οποία θα εκδηλώσει το πάθος, αφετέρου τό 

αν θα οργιστεί, θα φοβηθεί ή θα φθονήσει έτσι όπως πρέπει, όποτε 

πρέπει, απέναντι σε όποιον πρέπει και για τους λόγους που πρέπει. 

     Το πεδίο των παθών είναι ένα συνεχές. Σ’ αυτό το συνεχές 

προσφέρονται στον άνθρωπο οι επιλογές του μέσου και των άκρων. 
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Τα όριά τους δεν είναι προδιαγεγραμμένα ούτε καθορίζονται με 

απόλυτη ακρίβεια, αλλά οι ίδιες οι ασκημένες –και ασκούμενες– 

αρετές ορίζουν κάθε φορά το μέσον ανάμεσα σε δύο άκρα∙ όλο το 

υπόλοιπο τμήμα του πεδίου ανήκει στις κακίες : εύκολο να πετύχει ο 

άνθρωπος τον στόχο της κακίας, δύσκολο της αρετής. 

         Ο Αριστοτέλης δεν ανάγει το κακό στα πάθη, δεν ενοχοποιεί την 

φύση. Είμαστε άνθρωποι, λέει, και θα θυμώσουμε και θα μισήσουμε 

και θα συμπονέσουμε και θα ζηλέψουμε, αρκεί να τό κάνουμε με τον 

σωστό τρόπο. Και σωστός τρόπος είναι ο τρόπος του μέτρου, η 

επίτευξη του μέσου ανάμεσα στα άκρα της υπερβολής και της 

έλλειψης. Το σωστό και το καλό το σώζει μόνο η μεσότης. Ενάρετη 

στάση ζωής σημαίνει σταθερή επιδίωξη και πραγμάτωση της 

μεσότητας, όσον αφορά τα πάθη και τις πράξεις. Η κατεξοχήν 

ελληνική ηπιότητα γίνεται για τον Σταγειρίτη το κριτήριο της αρετής. 

  



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

               ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 1, 5-8 

 
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν∙ 

οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες 

ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα 

παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ 

αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει 

τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. ἔτι 

ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται 

πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ 

τέχνη∙ ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ 

καὶ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ 

καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες∙ ἐκ μὲν 

γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι 

ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. εἰ γὰρ μὴ 

οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, 

ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

Β. 

οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει∙ πράττοντες 

γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ 

ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ 

ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν 

ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ 

τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς∙ οἳ 

μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ δ’ 

ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ 

ἐν αὐτοῖς ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ 

οὑτωσί. καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 

ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς 

ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι∙ κατὰ γὰρ τὰς 

τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ 

μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς 

ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ 

τὸ πᾶν. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Α.  

Την επιβεβαίωση μάς τήν προσφέρει και αυτό που 

γίνεται στις πόλεις∙ οι νομοθέτες, για παράδειγμα, 

κάνουν τους πολίτες καλούς με την διαδικασία του 

εθισμού, και αυτή είναι εξάλλου η επιδίωξη του κάθε 

νομοθέτη, ενώ όσοι δεν τά καταφέρνουν καλά σε 

αυτό, αποτυγχάνουν∙ σ’ αυτό άλλωστε διαφέρει το 

ένα πολίτευμα από το άλλο, το καλό από το λιγότερο 

καλό.Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους και με τα ίδια 

μέσα γεννιέται και καταστρέφεται κάθε αρετή – το 

ίδιο και κάθε τέχνη∙ παίζοντας, δηλαδή, κιθάρα 

γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Με 

ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι∙ 

δηλαδή, οι οικοδόμοι, αν χτίζουν σωστά, θα γίνουν 

καλοί, αν όμως χτίζουν λανθασμένα, θα γίνουν 

κακοί. Γιατί, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα 

χρειαζόταν ο δάσκαλος, και όλοι θα ήταν καλοί ή 

κακοί εκ γενετής.      

Β. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρετές∙ ασκώντας, 

δηλαδή, όσα αφορούν τις μεταξύ μας σχέσεις, άλλοι 

γινόμαστε δίκαιοι και άλλοι άδικοι, ενώ ασκώντας 

όσα έχουν μέσα τους το στοιχείο του φόβου και 

συνηθίζοντας να φοβόμαστε ή να έχουμε θάρρος, 

άλλοι γινόμαστε ανδρείοι και άλλοι δειλοί. Το ίδιο 

ακριβώς συμβαίνει και σε σχέση με τις επιθυμίες και 

την οργή∙ άλλοι γινόνται, δηλαδή, σώφρονες και 

πράοι και άλλοι ακόλαστοι και οργίλοι, οι μέν πρώτοι 

με τό να συμπεριφέρονται με αυτόν τον συγκεκριμένο 

τρόπο και οι άλλοι με τον αντίθετο. Με δύο λόγια, 

λοιπόν, οι έξεις γεννώνται από την επανάληψη 

όμοιων ενεργειών. Γι’ αυτό και πρέπει να προσδίδουμε 

συγκεκριμένη ποιότητα στις ενέργειές μας, αφού οι 

έξεις αντιστοιχούν τελικά προς τις διαφορές που οι 

ενέργειες αυτές παρουσιάζουν μεταξύ τους. 

Επομένως, δεν έχει μικρή σημασία τό να εθίζεται 

κανείς από την πιο μικρή του ηλικία σ’ αυτόν ή στον 

άλλο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά αντιθέτως έχει πολύ 

μεγάλη σημασία, ή, καλύτερα, σημαίνει το παν.    
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 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

τέχνη (τεκ - του ἔτεκον < τίκτω) : τέχνασμα, τεχνική, τεχνίτης, 

τεχνοκράτης, τεχνολογία, τεχνοτροπία, άτεχνος, έντεχνος, 

συντεχνία, ερασιτέχνης, ευρεσιτεχνία, λογοτέχνης, καλλιτέχνης, 

κομψοτέχνημα, πυροτέχνημα, φιλότεχνος, τόκος, τοκετός, 

τοκογλύφος  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

οἰκοδομεῖν (οἶκος + δόμος < δέμω) :  πολεοδομία, νεόδμητος, 

δωμάτιο, δώμα, υποδομή, αναδόμηση, οικοδόμημα, εποικοδόμημα 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

νέων : νεότητα, νεωτερισμός, νεανικός, νιότη, νεολαία, νεοσσός, 

νεωτεριστής, νεογνό, νεοέλληνας, νεόκτιστος 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Θέμα : Η κατάλληλη αγωγή απαραίτητη για την κατάκτηση της 

αρετής (αυτό καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει εκ φύσεως αλλά 

αποκτάται με τον εθισμό). Η σημασία της ηθικής πράξης για την 

απόκτηση της αρετής. Η ποιότητα στις ενέργειές μας παίζει 

καθοριστικό ρόλο. 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Γ. ΣΧΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΘΙΚΩΝ 

ΑΡΕΤΩΝ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΗΘΙΚΕΣ ΕΞΕΙΣ). 

 

Δ. ΟΡΟΣ ΕΞΙΣ. 

 

Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ. 
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Νόημα ενότητας 

 

        

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

         Σε αυτήν την ενότητα, ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι, όπως 

ο κάθε τεχνίτης-δάσκαλος θέλει να δει τον μαθητή του καλό 

τεχνίτη, έτσι και ο νομοθέτης επιδιώκει να κάνει τον μαθητή του 

πολίτη ενάρετο.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

         Στην δεύτερη παράγραφο της ενότητας αυτής ο Αριστοτέλης 

ακολουθώντας την αναλογική συλλογιστική μέθοδο διατυπώνει την 

άποψη πως ό,τι συμβαίνει με τις τέχνες συμβαίνει και με τις αρετές. 

Δηλαδή οι καλοί ή κακοί τρόποι δράσης και συμπεριφοράς 

(ποιότητα κατά την άσκηση της αρετής ή όχι) δημιουργούν καλές ή 

κακές συνήθειες (ἕξεις). 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
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Α. ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

επιχείρημα- συλλογισμός (ηθ. αρετή δεν υπάρχει εκ φύσεως) 

 

- Οι νομοθέτες προσπαθούν να κάνουν τους πολίτες να αποκτήσουν 

ηθική αρετή (για ευρυθμία κράτους). 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  

 

1ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : στόχος των νομοθετών 

 

- Βούληση κάθε νομοθέτη είναι η διαμόρφωση «αγαθών πολιτών» 

και όποιος στο σημείο αυτό δεν τά καταφέρνει, θεωρείται πως 

αποτυγχάνει στον σκοπό του. 

 

- Οι  θέσεις  κορυφαίων  Ελλήνων  στοχαστών  και  πολιτικών  του 5–

4ου αι. π.Χ., ……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Όλες αυτές οι θέσεις ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

αναλύσεις του Αριστοτέλη. Ο φιλόσοφος χαρακτηρίζει ρητά την 

θέσπιση νόμων μορφή ….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Πολιτεία πολιτείας ἀγαθή φαύλης  

 

       Όταν ο Αριστοτέλης μιλάει για διαφορά πολιτεύματος από 

πολίτευμα,  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………                                                                  
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Ποιοτική διαφοροποίηση στην άσκηση 

 

          Το γεγονός ότι κάποιοι νομοθέτες πετυχαίνουν να 

διαπλάσσουν αγαθούς πολίτες ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν, 

καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν καλοί και κακοί κιθαρίστες, 

οικοδόμοι, και εν γένει τεχνίτες, αποδεικνύει ότι η άσκηση και ο 

εθισμός δεν οδηγούν πάντα σε θετικά αποτελέσματα.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : γίνεται καὶ φθείρεται ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν 

 

        Τα ρήματα «γίνεται και φθείρεται» μάς παραπέμπουν στο 

φιλοσοφικό ζεύγος «γένεση και φθορά», που ήδη είχε αναφερθεί 

από τους προσωκρατικούς.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

 

Αξία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ στην απόκτηση της αρετής 

 

            Ο Αριστοτέλης, θέλοντας να μάς φέρει ένα ακόμα επιχείρημα 

για τό ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι εκ φύσεως, αναφέρεται στην 

συμβολή του νομοθέτη. Ο νομοθέτης ως διδάσκαλος της αρετής 

διαμορφώνει νόμους, έχοντας έναν και μόνο σκοπό  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ κατά την άσκηση της αρετής 

            

          Στην προηγούμενη παράγραφο  «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ 

τῶν αὐτῶν…ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί» ο Αριστοτέλης ανέφερε πως 

τόσο για αρετές όσο και για τις τέχνες χρειάζεται εθισμός, εξάσκηση 

και διδασκαλία, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

                        Ανάλογα λοιπόν με την ηθική ποιότητα που αποδίδουμε 

στις ενέργειές μας, διαμορφώνονται τα μόνιμα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του εαυτού μας, οι ἕξεις. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

             Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Ἕξις 

         Τα μόνιμα ηθικά γνωρίσματα, τα μόνιμα στοιχεία του 

χαρακτήρα μας (καλά ή κακά), που αποκτώνται με την επίμονη 

άσκηση.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Παιδαγωγική αξία εθισμού 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

     Ο Αριστοτέλης, παρεμβάλλει το παιδαγωγικό σχόλιό του, επειδή 

κρίνει ότι το θέμα με το οποίο ασχολείται εδώ,  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Α1. Ποιά είναι η επιδίωξη των νομοθετών; Με ποιό κριτήριο 

αξιολογούνται τα πολιτεύματα;  

 

        Βούληση κάθε νομοθέτη είναι η διαμόρφωση «αγαθών πολιτών» 

και όποιος στο σημείο αυτό δεν τά καταφέρνει, θεωρείται πως 

αποτυγχάνει στον σκοπό του. 

       Όταν ο Αριστοτέλης μιλάει για διαφορά πολιτεύματος από 

πολίτευμα,  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Α2. Πώς αποδεικνύεται από τον φιλόσοφο ότι αυτό που συμβαίνει 

με την εκμάθηση των τεχνών συμβαίνει κατ’ αναλογία και με την 

κατάκτηση των αρετών; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

              Μπορεί κανείς να χαρακτηριστεί με ηθική ποιότητα ή να 

στιγματιστεί ως ανήθικος, ανάλογα με το αν συμπεριφέρθηκε με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή ανάλογα με την ηθική ποιότητα που 

απέδωσε  στις καθημερινές ψυχικές του ενέργειες. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Γ1. α) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου ο Αριστοτέλης 

χρειάστηκε ένα επιχείρημα «εκ του αντιστρόφου» (: «αν δεν ήταν 

έτσι…, τότε θα…»). Ποιό είδος υποθετικού λόγου εξυπηρέτησε την 

επιχειρηματολογία του και γιατί; 

β) ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν: Στον υποθετικό αυτό 

λόγο ως υπόθεση λειτουργεί μία αναφορικοϋποθετική πρόταση 

(βλ. άρνηση μή). Ποιά νοηματική απόχρωση δίνει στην 

δευτερεύουσα πρόταση η προσθήκη του υποθετικού χαρακτήρα; 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

β) ὅσοι μὴ ποιοῦσιν …. ἁμαρτάνουσιν : ένας λανθάνων υποθετικός 

λόγος του πραγματικού. Θέλει ο Αριστοτέλης αφενός να δηλώσει την 

πραγματικότητα που συμβαίνει,  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

“εφόσον”. ‘Ετσι, θα έχουμε :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

1ο παράλληλο κείμενο : Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ 290-292 

 

Το αγιολογικό μυθιστόρημα Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ υπήρξε ένα από 

τα πιο πολυδιαβασμένα έργα στα χρόνια του Βυζαντίου. ΄Έχει 

αποδοθεί στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό (Σύριος Πατέρας της 

Εκκλησίας, 676-749 μ.Χ.), ο οποίος αξιοποίησε ιστορίες της Ανατολής 

και μετέφερε λογοτεχνικά στα ελληνικά την βιογραφία του 

Σιντάρτα Γκαουτάμα Βούδα. Η ιστορία εγκωμιάζει την ασκητική ζωή 

και τις αρετές της. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Με όλη σου τη δύναμη κράτα τον εαυτό σου μακριά από κάθε σκέψη 

και ανάμνηση κακή, από κάθε συνήθεια φορτισμένη με πάθος. 

Μάλλον έθιζε τον εαυτό σου στις αρετές∙ απόκτησε την έξη να τις 

ασκείς. Λίγο να κοπιάσεις στις αρετές και να καταφέρεις να τις 

κάνεις έξεις σου, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα προκόψεις. Εάν η 

έξη της αρετής γίνει μια ποιότητα της ψυχής σου, θα είναι πολύ 

δύσκολο να φύγει από εκεί, θα είναι εξασφαλισμένη∙ ο λόγος : από 

τη μία όντως η αρετή και η ψυχή συγγενεύουν, από την άλλη θα 

έχεις τη βοήθεια του Θεού. Το βλέπεις : η ανδρεία και η φρόνηση, η 

σωφροσύνη και δικαιοσύνη, δύσκολα φεύγουν από την ψυχή, γιατί 

είναι έξεις της και ποιότητες και ενέργειες που έχουν εισδύσει στο 

βάθος της. Εάν τα πάθη της κακίας, που δεν είναι κάτι έμφυτο στον 

άνθρωπο, γίνονται με την έξη σε αυτές δυσμετάβλητα, πόσο μάλλον 

η αρετή που φυτεύτηκε μέσα μας από τον Δημιουργό; 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γνώριζε την αριστοτελική φιλοσοφική 

παράδοση. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα χρησιμοποιεί πολλούς 

όρους της ηθικής διδασκαλίας του Σταγειρίτη (πάθος, ἕξις, ἔθος, 

ἀρετή, κακία κ.ά.). Νομίζετε ότι πέρα από τις λεξιλογικές 

ομοιότητες υπάρχει και ταυτότητα ιδεών; 

 

       Βεβαίως και υπάρχουν έντονες ομοιότητες μεταξύ του 

Αριστοτέλη και του Δαμασκηνού :  

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Και οι δύο, πράγμα δυσδιάκριτο και ακραιφνώς υπαρξιακά 

φιλοσοφικό, αποδίδουν την εγγενή ύπαρξη της αρετής μέσα μας 

δυνάμει σε κάτι μεταφυσικό.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ 

φθείρεται : α) Ποιό θεμελιώδες αντιθετικό ζεύγος φιλοσοφικών 

εννοιών υπόκειται στο χωρίο αυτό; β) Να δείξετε την σχέση που 

έχουν τα αντιθετικά μέλη του ζεύγους με τον εθισμό και την ηθική 

πράξη, όπως φαίνεται στην ενότητα.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. Ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο αναφέρεται στην ἀρετή (= ανδρεία) 

του Αθηναίου πολίτη ως εξής : μὴ μετὰ νόμων τὸ πλέον ἢ τρόπων 

ἀνδρείας ἐθέλομεν κινδυνεύειν (Θουκυδίδου, ΙΙ, 39, 4). Να 

συγκρίνετε την άποψη αυτή με την θέση του Αριστοτέλη για τον 

ρόλο του νόμου στην καλλιέργεια της ηθικής αρετής. Πού οφείλεται, 

κατά την γνώμη σας, η διαφορά του πολιτικού από τον φιλόσοφο;  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

14. Α. Να συμπληρώσετε καθένα από τα παρακάτω κενά με ένα 

προθετικό σύνολο από το κείμενο (στην αρχαία ελληνική), ώστε να 

ολοκληρωθεί σωστά το νόημα των προτάσεων.  

α) Καθένας μας γίνεται δίκαιος ή άδικος αναλογα με τις πράξεις του 

_____________ με τους άλλους ανθρώπους.  

β) Καθένας γίνεται ανδρείος ή δειλός ανάλογα με την συμπεριφορά 

του _____________ .  

γ) Γινόμαστε φρόνιμοι ή ακολαστοι ανάλογα με την στάση μας 

_____________ .  
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δ) Άλλοι γίνονται πράοι και άλλοι οξύθυμοι ανάλογα με την σταση 

τους _____________ .  

 

Β. Να εξηγήσετε πώς καταλαβαίνετε το περιεχόμενο της πρότασης 

«α» σε συνδυασμό με την γενική πρόταση στην οποία καταλήγει ο 

Αριστοτέλης.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

18. Λαμβάνοντας υπόψη σας την θέση του φιλοσόφου για τις ἕξεις, 

όπως εκφράζεται στην ενότητα, και αυτήν που υποστηρίζει 

συμπληρωματικά πιο κάτω : ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή 

ἐστιν (ΗΝ 1144 b 30), να δείξετε ποιος είναι ο ρόλος των ἕξεων στην 

απόκτηση και καλλιέργεια των ηθικών αρετών. Ποιούς περιορισμούς 

θέτει ο φιλόσοφος σχετικά με τις ἕξεις (στο κείμενό σας και στο 

χωρίο που σας δίνεται);  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ἁμαρτάνουσιν, φθείρεται : α) Ποιά ομόρριζα θηλυκά ουσιαστικά 

αποτελούν όρους της αριστοτελικής φιλοσοφίας και ποιό είναι το 

σημασιολογικό τους περιεχόμενο; β) Να γράψετε από δύο 

ετυμολογικά συγγενείς λέξεις (απλές ή σύνθετες) για το κάθε ρήμα.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. συναλλάγμασι : α) Ποιά είναι η σημασία της λέξης στο κείμενο; β) 

Με βάση την ετυμολογία της να δικαιολογήσετε την σημερινή 

σημασία της λέξης.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. Με ποιές λέξεις του κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική 

συγγένεια οι λέξεις :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 3-4 + 5-8 

 

Τὰς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων τεχνῶν∙ ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες 

μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομοῦντες οἰκοδόμοι γίνονται καὶ 

κιθαρίζοντες κιθαρισταί∙ οὕτω δὲ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες 

δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. 

μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν∙ οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς 

πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς 

νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, 

καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. ἔτι ἐκ τῶν 

αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, 

ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη∙ ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ 

γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες∙ 

ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ 

κακῶς κακοί. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, 

ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. 

οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει∙ πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ 

δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ 

θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς 

ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς∙ οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι 

γίνονται, οἳ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς 

ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων 

ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι∙ 

κατὰ γὰρ τὰς τούτων διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να δηλώσετε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις και να  

αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :  

 

 Τις αρετές τίς έχουμε και τίς εφαρμόζουμε. 

 Οι οικοδόμοι πρέπει να χτίζουν για να μάθουν την οικοδομική 

τέχνη. 

 Υπάρχουν καλά και κακά πολιτεύματα. 

 Κατά τις καθημερινές μας συναστροφές γινόμαστε δίκαιοι ή 

άδικοι. 

 Οι έξεις δημιουργούνται από την επανάληψη ομοειδών 

πράξεων. 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Με βάση τα λεχθέντα του Αριστοτέλη στο κείμενο, αλλά και το 

παρακάτω απόσπασμα να καταδειχτεί ο ρόλος του νομοθέτη και του 

νόμου για την απόκτηση της ηθικής αρετής.  

 

Οι προσωποποιημένοι νόμοι μιλούν στον Σωκράτη 

«Αλήθεια, τόση είναι η σοφία σου, ώστε δεν έχεις καταλάβει ότι και 

από την μητέρα και από τον πατέρα κι απ’ όλους τους άλλους 

προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο ιερό, το ανώτερο 

αγαθό είναι η Πατρίδα, 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

προστάζει;» 

                                                                               (Πλάτωνος Κρίτων 51c) 

Μονάδες 15 

 

4. Να χαρακτηριστεί αν οι κάτωθι φράσεις είναι ορθές ή όχι : 
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- Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά καταγόταν από τα 

Στάγειρα της Χαλκιδικής. 

- Ο Πλάτων επηρέασε κατά πολύ την ιδιοσυγκρασία του 

Αριστοτέλη. 

- Ο Αριστοτέλης προτιμούσε την αλήθεια παρά τους φίλους. 

- Μαθητής του Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος. 

- Ο Αριστοτέλης την τρίτη περίοδο της δραστηριότητάς του 

συνέγραψε εν όλω ή εν μέρει τα πιο σημαντικά έργα του.  

 Μονάδες 10 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

4ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6, 9-13 

 

 οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ 

ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, 

καὶ ἀμφότερα οὐκ εὖ∙ τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ 

ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστί τῆς ἀρετῆς. ὁμοίως 

δὲ καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἡ 

δ’ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ 

ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις [ψέγεται], τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ 

κατορθοῦται∙ ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ 

ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Να αναλυθεί ο συλλογισμός του Αριστοτέλη σύμφωνα με τον 

οποίο ταυτίζει την αρετή με τo (πρὸς ἡμᾶς) μέσον, αφού λάβετε υπ’ 

όψιν και το παρακάτω απόσπασμα που προηγείται του αρχαίου 

κειμένου :  

 

«Αν κάθε τέχνη στοχεύει προς το μέσον, και αν η αρετή είναι 

ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη, τότε πολύ πιθανόν και η 

αρετή να στοχεύει στο μέσον» (Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον 

εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα, ἡ δ' ἀρετὴ πάσης τέχνης 

ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν, τοῦ μέσου ἂν εἴη στοχαστικὴ).                          

                                                Ἀριστοτέλους, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6, 9-10 

Μονάδες 15 

 

3.  Να αναλύσετε το απόσπασμα ὅτε δεῖ καὶ ἐφ' οἷς ......ὅπερ ἐστι τῆς 

ἀρετῆς. Με βάση και το παρακάτω απόσπασμα και όσα λέει ο 

Αριστοτέλης, το δέον (δεῖ) ποιος το ορίζει στην αρχαία ελληνική 

κοινωνία της κλασικής περιόδου; :  
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ω φως, στερνή φορά να σ’ αντικρύσω 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 (Οἰδίπους τύραννος, 1183-85)       

Μονάδες 15 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Ποιά από τα παρακάτω λήμματα της νέας ελληνικής έχουν 

ετυμολογική συγγένεια με λέξεις του κειμένου; : ένσταση, 

βαλλιστικός, ηττοπάθεια, δειλός, ηδονοβλεψίας, δεόντως, 

ανορθόδοξος (μία λέξη περισσεύει).                                                                                                              

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – Η 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 
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Εισαγωγή 

 

       Σύμφωνα με την διδασκαλία του Αριστοτέλη, το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο αναπτύσσεται και αξιολογείται η ηθική συμπεριφορά του 

ανθρώπου είναι η πόλις –τό είδαμε στην προηγούμενη Θεματική 

Ενότητα. Ασφαλώς ο φιλόσοφος έχει υπ’ όψιν του κυρίως το 

πολιτειακό μοντέλο της αρχαιοελληνικής πόλης-κράτους. Η πόλις 

είναι μια συγκεκριμένη μορφή κοινωνίας, εξελικτική τελειοποίηση 

πρότερων και ατελών κοινωνικών μορφωμάτων, του οἴκου και της 

κώμης. Δεν αποβλέπει όμως, όπως αυτά, μόνο στην επιβίωση των 

μελών της αλλά και στην συλλογική και ατομική ευτυχία των 

πολιτῶν, δηλαδή των συμπολιτών (αυτή είναι η αρχαία σημασία της 

λέξης πολίτης). Η συλλογική εὐδαιμονία υπηρετείται από την σχετική 

αυτάρκεια, αυτονομία και αυτοδιοίκηση (ελευθερία), που 

χαρακτηρίζουν την αρχαιοελληνική πόλη. 

       Καθώς οι πρότερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, ο οἶκος και η 

κώμη, συστήνονται με φυσικό τρόπο, η εξέλιξή τους και η τελειότερη 

μορφή κοινωνίας, η πόλις, είναι επίσης ένα φυσικό δημιούργημα. Εξ 

άλλου, το κύτταρό της, ο πολίτης, είναι πολιτικὸν ζῷον εκ φύσεως : 

ζωντανό ον που η φύση του προϋποθέτει πολυποίκιλες σχέσεις 

ανταλλαγών και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών αυτής της 

οργανωμένης κοινωνίας. Αυτό ακριβώς το πλέγμα σχέσεων είναι που 

συστήνει την πόλιν.  

      Δεν πρόκειται απλώς για σχέσεις αλληλεπίδρασης σαν αυτές που 

αναπτύσσουν τα ζώα μεταξύ τους και με το περιβάλλον∙ οι σχέσεις 

των πολιτών έχουν έλλογο χαρακτήρα : υποστηρίζονται από τον 

λόγον, την λογική και την γλώσσα. Η λογικότητα του ανθρώπου είναι 

η άλλη όψη της πολιτικής του φύσης. Αυτή, εξ άλλου, είναι και μία 

παλιά σημασία της αρχαιοελληνικής λέξης λόγος : σχέση. 

      Μέσω του λόγου οι άνθρωποι σημασιοδοτούν, κατανοούν και 

σημαίνουν διακρίσεις που αποτελούν συστατικό πυρήνα της 

πολιτικής κοινωνίας : το ωφέλιμο και το βλαβερό, το δίκαιο και το 

άδικο. Η ηθική διάσταση των ανθρωπίνων σχέσεων μόνο μέσα στο 

λογικό περιβάλλον της κοινωνίας νοηματοδοτείται και αξιολογείται. 

    Η λογικότητα και ηθικότητα της κοινωνικής ζωής και των 

πολιτικών σχέσεων αντικατοπτρίζει για τους αρχαίους Έλληνες την 

κοσμική λογικότητα, δηλαδή την αρμονία, την ισορροπία και την 
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ευταξία των κινήσεων στον κόσμον. Η σοφία της φύσης αλλά και οι 

νόμοι που διέπουν σταθερά τους λόγους-σχέσεις μεταξύ των 

ουρανίων σωμάτων, αυτοί που ρυθμίζουν και εξασφαλίζουν μίαν 

αταλάντευτη σταθερότητα στον χώρο και τον χρόνο, γίνονται για 

τους αρχαίους Έλληνες πρότυπο των ανθρώπινων νόμων. Οι νόμοι 

αυτοί καλούνται να εξασφαλίσουν μίαν αντίστοιχη προς τον κόσμον 

κοινωνική αρμονία. 

     Αν, όμως, δημιουργός των κοσμικών νόμων είναι ο θεός ή η φύση, 

δημιουργός των νόμων της κοινωνίας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Για 

τον Αριστοτέλη αυτό το δημιούργημα, η αυτοθέσμιση της πολιτικής 

κοινότητας, συμπυκνούται στο πολίτευμα. Το πολίτευμα είναι το 

σύνολο των νόμων και των θεσμών, αλλά και ο αντίστοιχος προς 

αυτούς τους νόμους και θεσμούς τρόπος ζωής μέσα στην πόλη-

κράτος. 

    Πολιτεύματα υπάρχουν – επισημαίνει ο φιλόσοφος – πολλά και 

τρόποι κοινωνικής ζωής αντίστοιχα πολλοί. Καθοριστικοί 

παράγοντες συνδεμένοι με το πολίτευμα είναι η εξουσία και το 

συμφέρον. Έτσι, κριτήριο διάκρισης των πολιτευμάτων είναι το ποιός 

ασκεί την εξουσία : ο ένας, οι λίγοι ή οι πολλοί∙ και κριτήριο 

αξιολόγησής τους είναι το ποιού το συμφέρον υπηρετεί το καθένα : 

ενός, λίγων ή όλων. Κατεξοχήν, όμως, και άριστο πολίτευμα, αυτό 

και μόνο για το οποίο θα ταίριαζε απόλυτα η λέξη πολιτεία, είναι 

εκείνο που έχει ως κύτταρά του όντως πολίτες, ελεύθερους 

ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά και παίρνουν αποφάσεις για 

την ζωή τους, αποβλέποντας στην συλλογική ευτυχία. 

    Στην αριστοτελική πολιτεία την εξουσία την έχουν οι πολλοί και 

κυρίαρχη είναι η αρχή της πλειοψηφίας μεταξύ των πολιτών, των 

ελεύθερων ενήλικων ανδρών που έχουν κατοχυρωμένα πολιτικά 

δικαιώματα. Και ο Αριστοτέλης στοχάζεται την πολιτεία με βάση όσα 

ισχύουν για τους Αθηναίους πολίτες : στην αρχαία Αθήνα οι 

ανήλικοι, οι γυναίκες, οι δούλοι και οι μέτοικοι δεν αποτελούν 

πολίτες. 

    Σε μία ιδανική πολιτεία οι πολλοί ασκούν την εξουσία τους για το 

συμφέρον όλων, του συνόλου των πολιτών. Σε μία πραγματική πόλη, 

όπως την αρχαία Αθήνα, η εξουσία των πολλών και φτωχότερων 

πολιτών αποβλέπει στο δικό τους συμφέρον, στο κράτος του δήμου. 

Άρα η δημοκρατία, για τον Αριστοτέλη, δεν μπορεί να είναι ένα 
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άριστο πολίτευμα, εφόσον τρόπον τινά μεροληπτεί υπέρ του δήμου, 

των πολλών και οπαδών της, έναντι των πλουσιότερων ή ευγενικής 

καταγωγής πολιτών (των λεγόμενων ἀρίστων). Σίγουρα, όμως, είναι 

το καλύτερο δυνατό πολίτευμα, αυτό που επιτρέπει να διεκδικούν 

πάντα οι πολίτες της το εὖ ζῆν. 
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16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η ΠΟΛΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 1-8 
 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Α.  

Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν 

κοινωνίαν τινα οὖσαν καὶ πᾶσαν 

κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν 

συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα 

πράττουσιν πάντες), δῆλον ὡς 

πᾶσαι μέν ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ 

κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν 

κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα 

τὰς ἄλλας. Αὐτὴ δ' ἐστίν ἡ 

καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ 

πολιτική.  

 

 Β.  

Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία 

τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα 

πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, 

οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις 

φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται 

κοινωνίαι. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, 

ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Α.  

Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη (-κράτος) 

αποτελεί ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε 

κοινότητα έχει συσταθεί με σκοπό την 

επίτευξη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι οι 

άνθρωποι κάνουν τα πάντα για χάρη αυτού 

που θεωρούν αγαθό), είναι φανερό ότι όλες οι 

κοινότητες αποσκοπούν σε κάποιο αγαθό, και 

η ανώτερη όλων των άλλων κοινοτήτων, η 

οποία περικλείει μέσα της όλες τις άλλες, 

αποσκοπεί στο υπέρτατο αγαθό. Αυτή είναι η 

καλούμενη πόλη και πολιτειακώς 

οργανωμένη κοινότητα (κοινωνία). 

 

Β.  

Η κοινωνία που προήλθε από πολλές κώμες 

είναι μία ολοκληρωμένη πολιτική κοινότητα, 

καθώς αποκτά την πλήρη αυτάρκεια, για να 

τό πω απλά. Εξελίχθηκε αυτή η κοινότητα για 

την επιβίωση, ωστόσο εκπλήρωσε τον σκοπό 

της, δηλαδή την ευδαιμονία. Γιατί η πόλη 

είναι η ολοκλήρωση των προηγούμενων 

μορφών κοινότητας, άρα είναι εκ φύσεως, 

εφόσον η φύση ενός όντος ταυτίζεται με την 

ολοκλήρωση του – τέλος του. 
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 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ὁρῶμεν : όραση, αόρατος, διόραση, διορατικός, όραμα, οραματιστής, 

ενόραση, ενορατικός, ορατότητα, ορατός, έφορος, πανόραμα, 

παρόραμα  

 

κοινωνίαν (κοινωνῶ <κοινός) : κοινός, κοινότητα, κοινωνία, 

κοινοβούλιο, κοινόβιο, κοινωνιολογία, κοινωνικοποίηση, 

κοινοπραξία, κοινοτάρχης, ανακοίνωση, ακοινώνητος, κοινωφελής 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 
Θέμα : ο ορισμός της πόλεως ως της τελειότερης μορφής 

κοινωνικής συνύπαρξης, που στοχεύει στο υπέρτατο αγαθό. Η 

πόλη υπάρχει εκ φύσεως, όπως και ο άνθρωπος είναι ζώον 

πολιτικόν εκ φύσεως. 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Ζ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (οίκου, 

κώμης, πόλεως) ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.  

 

Η. Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ 

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ. 
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Α. ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 
Ορισμός της πόλεως  

 

       Στο κείμενο δίνονται τα βασικά γνωρίσματα της έννοιας “πόλις”, 

δηλαδή περιέχεται ο ορισμός της έννοιας αυτής. Έτσι η πόλις είναι 

μία μορφή κοινωνικής συνύπαρξης, ……… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Συλλογισμός παραγράφου 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Κοινωνία-Πόλις   

  

         Το προσεχές γένος της πόλης είναι βέβαια η έννοια κοινωνία. Η 

ειδοποιός διαφορά της είναι ότι στοχεύει στο ανώτερο όλων των 

αγαθών, δηλαδή στην ευδαιμονία.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

      Η ειδοποίος διαφορά της πόλης έγκειται όμως και στα εξής :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Σύνδεση Ηθικής – Πολιτικής  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

    Άρα, ο πολίτης ατομικά θα πρέπει να στοχεύει στην διαμόρφωση 

ἠθικῶν ἕξεων, αλλά και η πόλη μέσω των νομοθετών της θα πρέπει 

συλλογικά να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της ηθικής αρετής στα 

μέλη της.  

 

 

Τελεολογική θεωρία στην πρώτη παράγραφο 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  

Εκ φύσεως η πόλις, τέλος πόλεως, αυτάρκεια πόλεως 

           Το «εκ φύσεως» (φύσει) δεν δηλώνει προέλευση της πόλης 

παρόμοια π.χ. με την προέλευση των αισθήσεων (στις οποίες 

αναφέρθηκε ο Αριστοτέλης στα Η.Ν.), δεν δηλώνει χρονική 

προτεραιότητα.          

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

               Ο τελικός λόγος (το τέλος) που εξηγεί την ύπαρξη της πόλης 

είναι η αὐτάρκειά της, …….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Δηλαδή, η πόλη από την στιγμή που καλύπτει τις βιοτικές 

ανάγκες του ανθρώπου και τον σκόπο που έχει εκ φύσεως 

(επιβίωση και ευδαιμονία), τότε αυτής η ύπαρξη είναι εκ φύσεως.  
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1ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Το τέλος των όντων είναι η φύση τους (εντελέχεια) 

 

                Η όλη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη στρέφεται γύρω 

από έναν βασικό άξονα, τον σκοπό στον οποίο κατατείνουν τα 

πάντα, το τέλος. Γι’ αυτό και πυρήνας της φιλοσοφικής του σκέψης 

είναι η εντελέχεια.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

           Τέλος ενός όντος είναι α) και ο σκοπός προς τον οποίο 

κατατείνει ένα ὄν (περιέχει δυνάμει την τελείωση), αλλά και β) η 

ολοκλήρωση των εξελικτικών διαδικασιών …….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………              

                 Ο Αριστοτέλης, επίσης, ταυτίζει το τέλος με την φύση κάθε 

ὄντος, και εν προκειμένω την πόλη με την φύση της έννοιας 

κοινωνίας, εφόσον η πόλη είναι…………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

             Επομένως, η φύση ενός πράγματος συμπίπτει με την 

μεγαλύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εξελικτικών διαδικασιών 

που θα τό οδηγήσουν στον υπέρτατο βαθμό της ανάπτυξής του.  

           Και, για να έρθουμε στο συγκεκριμένο κείμενο, η πόλη είναι το 

τέλος όλων των προηγουμένων κοινωνικών μορφών.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

           Η αιτία που εξηγεί τό ότι η πόλη είναι το τέλος των κοινωνικών 

οντοτήτων και άρα η φύση της κοινωνίας δεν είναι άλλη πάλι από 

την αυτάρκεια …….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Ανθρώπινη κοινωνία: οἶκος – κώμη – πόλις 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ → ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 

Συστατικά μέρη  Σκοπός  Αποτέλεσμα 

α) Συνένωση άρρενος 

και θήλεος  

 

 

Ικανοποίηση 

καθημερινών αναγκών 

και κυρίως η τεκνοποιία 

 οἶκος (=οικογένεια) 

β) Συνένωση πολλών 

οικογενειών 

 

 

Ικανοποίηση αναγκών 

που ξεπερνούν την 

καθημερινότητα 

(λατρεία θεού, απόδοση 

δικαιοσύνης) 

 κώμη (=χωριό) 

γ) Συνένωση πολλών 

χωριών 

 

 

Αυτάρκεια, εὖ ζῆν 

(=ευδαιμονία) 

 πόλις 
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Άνθρωπος : φύσει ζῷον πολιτικόν   

 

           Αυτή του η ιδιότητα απεικονίζει την υφή, την ιδιαιτερότητα 

και ουσία του ανθρώπου. ….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Αριστοτέλης - Πρωταγόρας           

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

3ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Τελεολογία Αριστοτέλη # Κόσμος Ιδεών Πλάτωνα 

         

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  

εξελικτική πορεία ανθρώπου 

 

Οἰκονομικόν ζῷον   

(=ζει στο πλαίσιο του οἴκου, της οικογένειας) 

 

↓ 
Κοινωνικόν ζῷον 

(= ζει στο πλαίσιο της κοινότητας, κοινωνίας) 

 

↓ 
Πολιτικόν ζῷον 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Α1. Πού αποδίδει ο Αριστοτέλης την ύπαρξη κοινωνιών και 

πόλεων; 

 

      Στην πρώτη παράγραφο ο Αριστοτέλης αιτιολογεί την ύπαρξη 

οποιασδήποτε μορφής κοινωνίας και της πόλης τελεολογικά. ….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

      

 

 

Α3. Είναι η πόλη ένα φυσικό δημιούργημα και γιατί; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

            Γι'αυτό «εκ φύσεως» επιζητεί το άλλο φύλο, δημιουργεί 

οικογένεια, έπειτα χωριό - κώμη, και με την συνένωση περισσότερων 

χωριών την πόλη, που εμπεριέχει τις προηγούμενες κοινωνικές 

οντότητες, αλλά και τίς υπερβαίνει. Εκείνες ικανοποιούσαν μόνο 

μερικές ανάγκες του ανθρώπου, ενώ η πόλη συγκροτείται μεν και 

αυτή για την διασφάλιση της ζωής (γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν), 

αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει για να εξασφαλίζει την καλή 

ζωή (οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν).  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

              Και, για να έρθουμε στο συγκεκριμένο κείμενο, η πόλη είναι 

το τέλος όλων των προηγουμένων κοινωνικών μορφώΝ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Β1. Ταυτίζονται, σύμφωνα με την διδασκαλία του Αριστοτέλη, οι 

όροι κοινωνία και πόλις; 

 

     Δεν ταυτίζονται οι όροι αυτοί, αλλά ούτε και διαφοροποιούνται.              

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

       Ο ορισμός της «πόλης» που δίνει ο Αριστοτέλης αρχίζει από την 

έννοια του γένους ………………………………  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Β2. Ποιά σχέση υπάρχει ανάμεσα στις πρώτες κοινωνίες (οἶκος, 

κώμη) και την πόλη; 

         Η σχέση που υπάρχει στις τρεις αυτές κοινωνικές οντότητες 

είναι αφενός ότι όλες είναι μορφές κοινωνίας, αφετέρου ότι 

παρουσιάζουν την εξέλιξη της κοινωνίας. Δηλαδή : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

     πόλις : Το τρίτο στάδιο της εξέλιξης του οἴκου καὶ τῆς κώμης, 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Γ2. Οι λέξεις τέλος και τέλειος σχετίζονται ετυμολογικά. Θεωρείτε 

ότι στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τα Πολιτικά σχετίζονται 

και νοηματικά; 

 

            Οι λέξεις τέλος, που σημαίνει ”η ολοκλήρωση μίας εξελικτικής 

εκ φύσεως πορείας, ο σκοπός εκ φύσεως”………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 έδωσε στον άνθρωπο το ζῆν και το εὖ ζῆν.    
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

2ο παράλληλο κείμενο : Νεμεσίου Ἐμέσης, Περὶ φύσεως ἀνθρώπου 1,9,8-22 

 

Ο Νεμέσιος υπήρξε επίσκοπος στην ΄Έμεσα (σημερινή Χομς της 

Συρίας) γύρω στο 400 μ.Χ. Η σημαντική θεολογική πραγματεία του 

Περὶ φύσεως ἀνθρώπου, που αντλεί πολλά στοιχεία από την 

αρχαία ελληνική φιλοσοφική γραμματεία, άσκησε μεγάλη επίδραση 

σε πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς. Στο ακόλουθο 

απόσπασμα ανάγει την δημιουργία των κοινωνιών στις ποικίλες 

ανάγκες του ανθρώπινου είδους. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο άνθρωπος λοιπόν έχει ανάγκη από τροφή και ποτό για τις 

κενώσεις και τις αφιδρώσεις, έχει ανάγκη από ντύσιμο, διότι δεν έχει 

από τη φύση καμία ισχυρή περιβολή, έχει ανάγκη από σπίτι εξαιτίας 

της κακής κράσης του αέρα που τον περιβάλλει και εξαιτίας των 

θηρίων∙ έχει ανάγκη θεραπείας εξαιτίας των μεταβολών που 

συμβαίνουν στις ποιότητες και της αίσθησης που έχει δοθεί στο 

σώμα. Διότι εάν δεν υπήρχε σε εμάς η αίσθηση ούτε θα πονούσαμε 

ούτε θα είχαμε ανάγκη από θεραπείες, καθώς δε θα 

αντιλαμβανόμασταν τον πόνο και θα μπορούσαμε να 

καταστραφούμε, καθώς δε θα γνωρίζαμε το κακό, ώστε να 

γιατρέψουμε το πάθος. Εξαιτίας των τεχνών και των επιστημών και 

εξαιτίας των αναγκών που προκύπτουν από αυτές χρειαζόμαστε ο 

ένας τον άλλον. Και επειδή χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γι’ αυτό 

πολλοί μαζευτήκαμε και κοινωνούμε μεταξύ μας τις ανάγκες της 

ζωής κατά τις συμφωνίες μεταξύ των ανθρώπων∙ δημιουργήθηκε η 

συγκέντρωση και ο συνοικισμός τον οποίο ονόμασαν πόλη, για να 

ωφελούμαστε ο ένας από τον άλλον όχι από μακριά αλλά από κοντά, 

καθώς ο άνθρωπος από τη φύση του ζει ομαδικά και είναι ζώο 

πολιτικό. Διότι ένας δεν είναι αυτάρκης σε όλα. Είναι λοιπόν φανερό 

ότι οι πόλεις δημιουργήθηκαν για τις συμφωνίες των ανθρώπων και 

για να μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

1. Ο Νεμέσιος Εμέσης υπήρξε εκλεκτικός στις φιλοσοφικές του 

διδασκαλίες : δανειζόταν από διάφορους προγενεστέρους 

απόψεις με τις οποίες συμφωνούσε. Τί νομίζετε ότι έχει δανειστεί 

από τον Πρωταγόρα και τί από τον Αριστοτέλη; 

 

        Είναι φανερό ότι ο Νεμέσιος Εμέσης έχει δανειστεί κυρίως από 

τον Πρωταγόρα, αλλά και από τον Αριστοτέλη. ……………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Όπως έχουμε δει η αριστοτελική φιλοσοφία είναι τελολογική : 

ανάγει κάθε φυσική λειτουργία σε ένα τέλος, έναν σκοπό η 

επίτευξη του οποίου από ένα ον σημαίνει και πραγμάτωση-

τελειοποίησή του. Ισχύει κάτι τέτοιο και για τις θέσεις του 

Νεμέσιου στο Παράλληλο Κείμενο; 

 

     Σε αυτό το σημείο ο Νεμέσιος Εμέσης δεν επηρεάστηκε από την 

αριστοτελική φιλοσοφία. ………………………………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Να καταγράψετε τις προκείμενες του συλλογισμού του Αριστοτέλη 

και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει σχετικά με την πόλη. Να 

προσέξετε ότι τα σημεία που επεξηγούν όρο ή όρους μίας 

προκείμενης θα πρέπει να παραλειφθούν, ενώ αντίθετα θα πρέπει 

να γραφούν οι προτάσεις που υπονοούνται.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. Ποιό είναι το γένος της έννοιας πόλις και ποιά η ειδοποιός 

διαφορά της, όπως συνάγεται από την ενότητα;  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

15. Να εξηγήσετε την συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο 

Αριστοτέλης, ώστε να δηλώσει ότι η πόλη υπάρχει εκ φύσεως. Να 

γράψετε έναν από τους συλλογισμούς σε τυπική μορφή (προκείμενες 

- συμπέρασμα).  
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 16η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. στοχάζονται : α) Να εξηγήσετε την ετυμολογική προέλευση της 

λέξης και την σημασία της στην αρχαία και την νέα ελληνική. β) Να 

αποδώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων (κυριολεκτική ή 

μεταφορική ή και τα δύο) : στόχος - στοχεύω - στόχευση - 

στοχαστής - στοχαστικός - στόχαστρο.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Με ποιές λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα 

παρακάτω λήμματα :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6,3-4 + Δ 4, 2-3 

 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι 

μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν 

λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ 

πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται 

συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς 

σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης 

χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ 

φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ 

πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις, οὕτω 

καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ 

καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι 

μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

[…….] 

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. 

Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον 

ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι 

ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ 

ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως 

ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας 

ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, 

ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας 

τοῦτο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων και να 

γίνουν αναφορές από το κείμενο :  

 Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο. 

 Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση. 

 Το πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα από τους 

αρίστους. 

 Η δημοκρατία ευνοεί τους αδυνάτους οικονομικά. 

 Η δημοκρατία έχει θεμέλιο την ισότητα και ελευθερία. 

Μονάδες 10 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. “Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη …..Ἓν μὲν οὖν εἶδος 

δημοκρατίας τοῦτο.”. Να αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο 

Αριστοτέλης στην δημοκρατία βάσει του συγκεκριμένου 

αποσπάσματος από το κείμενο. Να συγκρίνετε την άποψη του 

Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα :  

 

 Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη της 

ὅλους τοὺς πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ 

σειρὰ στάσεων καὶ  ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ 

ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. 

Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ ἐλεύθερου ἀτόμου : Νὰ 

μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του. 

Καὶ ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο 

περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ 

ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία 

τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ ἐπιτρέπει νὰ γίνει μοχλὸς στὴν 

ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 

εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς 

σπουδαίους παῖκτες… 

(Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο,  Ἀθήνα 

1997 : Ἡ πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης) 

Μονάδες 15 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5β. 

Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και 

ύστερα να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα 

ελληνικά (σε όποιο γένος, αριθμό, πτώση, φωνή ή άλλη μορφή 

γραμματική) : αἰσθήσεις, ἔργα, νόμος, ἀπόρους, κοινωνούντων. 

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-Η 

ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΑΥΤΟΥ 
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Εισαγωγή 

 

        Η φιλοσοφία κατά την μακρά διάρκεια των ελληνιστικών και 

των ελληνορωμαϊκών χρόνων υφίσταται πολλαπλούς 

μετασχηματισμούς. Η κρίση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η 

μακεδονική κυριαρχία, ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου και το άνοιγμα 

στις απέραντες επικράτειες των ελληνιστικών βασιλείων και, μετά, 

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας φέρνουν αλλαγές που επηρεάζουν 

σταδιακά τις συνθήκες παραγωγής της φιλοσοφίας, ως πεδίου 

στοχασμού και εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικής. Η φιλοσοφία 

ακολουθεί αυτό το γεωγραφικό άνοιγμα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο : η 

Αθήνα παραμένει κέντρο της φιλοσοφίας, όμως αναπτύσσονται νέα 

ισχυρά κέντρα, με πρώτη την Αλεξάνδρεια, η οποία συγκεντρώνει 

μεγάλο μέρος της αμιγώς επιστημονικής έρευνας, και αργότερα την 

Ρώμη, που ως πρωτεύουσα προσελκύει την πνευματική ελίτ της 

εποχής. 

      Στο εσωτερικό της φιλοσοφίας, οι συζητήσεις μοιάζει να γίνονται 

σε ένα διαρκές παρόν, σαν όλοι οι φιλόσοφοι να βρίσκονται μαζί 

στην ίδια πλατεία ή στο ίδιο συμπόσιο. Όμως η φιλοσοφία αποκτά 

πλέον ιστορία : οι διάφοροι φιλόσοφοι διεκδικούν για τον εαυτό τους 

ή και τις ιδέες τους όχι πρωτοτυπία αλλά παλαιότητα. Όλοι σχεδόν 

επικαλούνται κάποια διαδοχή ή καταγωγή από ξακουστούς ιδρυτές 

Σχολών∙ τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αργότερα τον Επίκουρο ή 

τον Ζήνωνα και, συχνότατα και για πολλούς λόγους, τον Σωκράτη. 

Τα ίδια τα φιλοσοφικά ερωτήματα έχουν ιστορία και όποιος τα 

ξαναθέτει οφείλει να λάβει υπ’ όψιν του τις πρώτες τους διατυπώσεις 

και τις μετέπειτα απαντήσεις. 

         Ως δραστηριότητα η φιλοσοφία αποκτά πολύ πιο έντονο 

σχολικό προσανατολισμό : το μεγαλύτερο μέρος της γίνεται μέσα 

στις ειδικές φιλοσοφικές σχολές που ιδρύονται σε πολλές πόλεις, άρα 

είναι κάτι που κυρίως διδάσκεται με μεθοδικό τρόπο. Αυτό δίνει στην 

φιλοσοφία βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα : δάσκαλος και μαθητές 

διαβάζουν μαζί και εξηγούν τα κείμενα των μεγάλων φιλοσόφων της 

δικής τους Σχολής, και αρχίζουν να γράφουν υπομνήματα στα πιο 

σημαντικά έργα. 
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       Υπάρχει, όμως, στα ελληνιστικά χρόνια και μια ουσιαστική 

αλλαγή προσανατολισμού που επηρεάζει την φιλοσοφία. Όσο η 

αρχαία πόλις (στο πλαίσιο της οποίας ανέπτυξαν τον στοχασμό τους 

ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης) χάνει την σημασία της ως πηγή και 

μέτρο των αξιών και επιβάλλεται η ισχύς των μεγάλων κρατών (των 

βασιλείων), ο πολίτης νοιώθει ότι τα κοινά αποφασίζονται χωρίς την 

συμμετοχή του, ότι η εξουσία έχει εκχωρηθεί στον μονάρχη, ότι η 

γνώση έχει σπάσει σε κομμάτια απρόσιτα σε όλους. Τί μένει στο 

άτομο; Πού θα βρει κάπου να στηριχθεί, για να μπορέσει να ζήσει 

μια αξιοπρεπή ζωή και να καταφέρει να ευτυχήσει, όσο αυτή κρατά;  

       Σε τέτοιες αγωνίες προσπαθούν να απαντήσουν οι καινούργιες 

φιλοσοφικές σχολές που ιδρύονται, με πιο σημαντικές τον επικούρειο 

Κήπο και την Στοά. Θέλουν να προχωρήσουν πέρα από τον Πλάτωνα 

και τον Αριστοτέλη, που τούς εγκαλούν ότι κατασκεύασαν 

θεωρητικά σχήματα για να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα αλλά 

κατέληξαν να τά θεωρούν πιο αληθινά από αυτήν. Έτσι, ενώ οι 

σχολές αυτές συνεχίζουν να καλλιεργούν την φυσική ή την λογική 

(οι Στωικοί), η στόχευσή τους είναι κυρίως πρακτική : η θεμελίωση 

της ηθικής και η κατάκτηση της εὐδαιμονίας, του τελικού σκοπού της 

ανθρώπινης ζωής. Παρά τις διαφορές Επικουρείων και Στωικών, 

είναι φανερός και κοινός ο πρακτικο-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. Γιατί, τί άλλο 

είναι δικό του; Η ιδιοκτησία; Οι συγγενείς και οι φίλοι; Οι γνωριμίες 

και η φήμη; Τίποτε από όλα αυτά, γιατί τίποτε από αυτά δεν 

εξαρτάται από εμάς. Επομένως, καλύτερα να δείχνουμε αδιαφορία 

προς τα εξωτερικά αγαθά, που δεν μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε 

εύκολα∙ και να μη φανταζόμαστε ιδανικές πολιτείες, ούτε να 

αναλύουμε ποιό είναι το καλύτερο πολίτευμα, όπως έπραξαν ο 

Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Η αλλαγή που χρειάζεται ξεκινά από το 

ίδιο το άτομο –αυτό είναι, εξάλλου, το σωκρατικό δίδαγμα. 

       Ό,τι χρειάζεται το άτομο, ψάχνει και τό βρίσκει στον εαυτό του. Σ’ 

αυτόν μπορεί να στηρίξει τη ζωή του, αυτόν επιμελείται, σ’ αυτόν 

λογοδοτεί. Τα ιδεώδη που προβλήθηκαν από την φιλοσοφία δείχνουν 

τον ατομοκεντρικό χαρακτήρα των σκοπών της : αυτάρκεια, 
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αταραξία, απονία, αδιαφορία. Ο ατομικισμός θα συμβαδίσει με έναν 

νεοεμφανιζόμενο κοσμοπολιτισμό. Ο τόπος, η κατοικία του 

ανθρώπου δεν είναι ο γενέθλιος τόπος του : ακόμη κι αν έχασε την 

πατρίδα του, ακόμη κι αν εξορίστηκε, παρηγορείται μ’ έναν 

καινούργιο τρόπο : τό να μην έχει πατρίδα είναι το ίδιο με τό να έχει 

πατρίδα όλο τον κόσμο. «Πατρίδα μου δεν είναι κάποιος πύργος ή 

κάποια στέγη. / Ολόκληρη η γη είναι πολιτεία και οικία / έτοιμη να 

στεγάσει την ζωή μας», γράφει ο Κράτης (365-285 π.Χ.). Αυτή η 

αναγωγή σε μια παγκόσμια πολιτεία ή στο σύμπαν μερικές φορές 

καθησυχάζει και παρέχει το αναγκαίο αίσθημα ασφάλειας, 

νοηματοδοτεί μια ζωή που κυριαρχείται από το αίσθημα της 

αγωνίας, της προσωρινότητας, της ανεστιότητας. 

       Μέχρι το τέλος της αρχαιότητας η φιλοσοφία είναι παρούσα, 

αλλά είναι πια πολύ διαφορετική από την πρώτη της εμφάνιση τον 

6ο αι. π.Χ. Έχει διαλεχθεί, έχει συμβιώσει και έχει επηρεάσει τους 

χριστιανούς στοχαστές, που έμμεσα τήν καθιστούν σημαντικό 

παράγοντα κατά την διαμόρφωση του θρησκευτικού δόγματος. Με 

τον νεοπλατωνισμό η φιλοσοφία σχεδόν γεφυρώνει το χάσμα της με 

την θρησκεία, καθώς αναβαθμίζει τον ρόλο του μυστικιστικού 

στοιχείου, ενώ δεν αρκείται στην κατανόηση του σύμπαντος, αλλά 

επιθυμεί να συμβάλει στην ένωση της ανθρώπινης ψυχής με το Εν 

και στην σωτηρία της. Με έναν πιο πνευματικό τρόπο η φιλοσοφία 

παραμένει τρόπος ζωής.  

      Η αρχαία φιλοσοφία αυτής της μακράς περιόδου δεν μορφώνει 

απλώς γνωσιακά, μεταμορφώνει υπαρξιακά. Δεν προσφέρει κατ’ 

ανάγκην καινούργιες γνώσεις αλλά κυρίως κατανόηση –των 

πραγμάτων αλλά και των ορίων του ανθρώπινου λόγου (ως διάνοιας 

και γλώσσας). Ακόμη και όταν προσπαθεί να υπερβεί την αισθητή 

πραγματικότητα, και να κατασκευάσει νοητούς κόσμους, δεν μπορεί 

παρά να ξεκινά από αυτήν. Αν η φυσική και η μελέτη του κόσμου 

ξεπερνιέται από τη μεταφυσική και την θεωρία του θεού, τελική 

απόβλεψη είναι η ανίχνευση του αιώνιου Ενός∙ είναι η ανάδειξη του 

θεϊκού στοιχείου μέσα στον άνθρωπο (όπως θα έλεγε ο Πλωτίνος), η 

ενδοκοσμική ομοίωσή του με τον θεό (όπως θα έλεγε ακόμη και ο 

Επίκουρος). Η φιλοσοφία στην αρχαιότητα δεν πραγματώνεται μόνο 

στα μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη 

και στις εξειδικευμένες τεχνικές πραγματείες περί λογικής ή γνώσης, 
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αλλά προχωρεί και χάρη στον έμπρακτο και κατορθωμένο 

φιλοσοφικό βίο –ενίοτε σχεδόν ταυτίζεται μαζί του. Είναι μία αἵρεσις 

βίου. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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22η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η επιμέλεια του εαυτού 

 

     1ο  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :  Μάρκου Αὐρηλίου, τὰ εἰς ἑαυτόν, 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἰδιωτικὸν (εδώ) : το άξεστο, το φαύλο, το γινόμενο χωρίς λογική. 

ἀπραγμόνως : χωρίς πολυπραγμοσύνη, ανενόχλητα, άκοπα.  

εὐμάρεια (εδώ) : ψυχική γαλήνη, ψυχική ανάπαυση.  

ἀπαντῶ : συναντώ. 

ἀποκλύζω : πλένω, καθαρίζω. 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν 

ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη, 

εἴωθας δὲ καὶ σὺ τὰ τοιαῦτα μάλιστα 

ποθεῖν. Ὅλον δὲ τοῦτο 

ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν 

ὥρας ἐθελήσῃς, εἰς ἑαυτὸν 

ἀναχωρεῖν. Οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε 

ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμονέστερον 

ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

ψυχήν, μάλισθ’ ὅστις ἔχει ἔνδον 

τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ 

εὐμαρείᾳ εὐθὺς γίνεται∙ τὴν δὲ 

εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ 

εὐκοσμίαν. Συνεχῶς οὖν δίδου 

σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ 

ἀνανέου σεαυτόν∙ βραχέα δὲ ἔστω 

καὶ στοιχειώδη ἃ εὐθὺς 

ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν 

λύπην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμψαι σε 

μὴ δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ 

ἐπανέρχῃ. 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο κόσμος επιδιώκει να καταφύγει σε εξοχικά 

σπίτια και στις παραλίες και στα βουνά. Και σύ ο 

ίδιος έχεις συνηθίσει να αποζητάς αυτά, και 

μάλιστα αρκετά. Κι όμως, αυτό είναι ανόητο, 

διότι μπορείς όποια ώρα θες να καταφύγεις στον 

εαυτό σου. Γιατί, πουθενά αλλού ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να καταφεύγει με ηρεμία και ανενόχλητα 

παρά μόνο στον εσωτερικό του κόσμο -κυρίως 

όποιος έχει μέσα του στοιχεία τέτοια που αν 

ενσκήψει σε αυτά, ευθύς βρίσκει εσωτερική 

γαλήνη∙ και λέγοντας γαλήνη δεν εννοώ άλλο 

από την αρμονία. Να προσφέρεις συνεχώς στον 

εαυτό σου τούτη την καταφυγή και να τόν 

ανανεώνεις∙ ας είναι μικρά και στοιχειώδη 

εκείνα που θα συναντήσεις στην ενδοσκόπησή 

σου, αλλά που θα είναι επαρκή να ξεπλύνουν την 

λύπη σου και να σέ στείλουν ξανά  ευδιάθετο σε 

εκείνα στα οποία είσαι υποχρεωμένος να 

επιστρέψεις. 
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Ἀναχωρήσεις (χῶρος) : χώρος, χωρητικότητα, χώρισμα, χωριό, 

στενάχωρος. 

 

ἀγροικίας (οἶκος) : οίκος, κατοικία, πολυκατοικία, οικουμένη, 

οικείος, άποικος. 

 

αἰγιαλοὺς (ὁ ἅλς) : αλάτι, αλμύρα, ανάλατος, αλιπηγή.  

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Θέμα :  Η αυτογνωσία ως προϋπόθεση της ευδαιμονίας 

προϋποθέτει την εσωτερική αναζήτηση και την ηρεμία που αυτή 

η αναζήτηση προσφέρει. 

 

 

Μάρκος Αυρήλιος  

 

           Ο Μάρκος Αυρήλιος έζησε κατά το 121 μ.Χ.-180 μ.Χ.. Ήταν 

ρωμαίος αυτοκράτορας που ασχολήθηκε με την φιλοσοφία και 

εκπροσώπησε υποδειγματικά τον Στωικισμό. Ο Μάρκος Αυρήλιος 

έγραψε "Τὰ Εἰς Ἑαυτὸν" την περίοδο 170-180 μ.Χ. στην διάρκεια των 

εκστρατειών του ρωμαϊκού στρατού, και μάλιστα στα ελληνικά ως 

πηγή για την βελτίωση του χαρακτήρα και του πνεύματός του.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

       Στο έργο αυτό περιέχονται αφορισμοί για τον υλισμό που 

φανερώνουν την πίστη του στην θεία πρόνοια, θαυμασμό για την 

συμπαντική τάξη και αρμονία, αλλά και εμμονή στην ψυχική άσκηση 

της αρετής.  
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

  

Ο Λόγος θεϊκό στοιχείο και κοινός παράγοντας των ανθρώπων 

 

         Θεωρούσε πως εδρεύει μέσα μας η θεότητα. Πίστευε ότι ο 

άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη, σώμα-ψυχή-νούς. Ο νούς 

είναι θεϊκό κομμάτι που υπάρχει στον άνθρωπο, είναι αθάνατος 

και μετά τον θάνατο επιστρέφει στον Θεό.       

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Λόγος και προαίρεση 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Άρα κατανοούμε πως δίνει και αυτός ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

προαίρεση, δηλαδή στην ελευθερία της βουλήσεως.   

 

   

Αυτογνωσία και αταραξία για την ευδαιμονία 

 

     Για τον Αυρήλιο η αναχώρηση στον εαυτό σου είναι βασική 

προϋπόθεση, ώστε να ηρεμήσεις, να κατανοήσεις και να αλλάξεις.  

       Ο ίδιος ο Μάρκος Αυρήλιος απέφευγε τις εκδρομές στην ύπαιθρο 

και συγκεντρωνόταν στον εαυτό του, διότι πίστευε πως η προσωπική 

απομόνωση σού επιτρέπει να απαλλαγείς από τα πάθη που 

προκαλούν ταραχή και να αναλογιστείς τις αρχές σου.                    

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Η ομφαλοσκόπηση για τον Μάρκο Αυρήλιο δεν απαιτεί τον 

εξοβελισμό του εξωτερικού κόσμου,  
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

για την ίασή τους.   

 

 

Κοσμπολιτισμός          

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἐπικτήτου, Ἐγχειρίδιον, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἀναστρέφομαι : συμπεριφέρομαι. 

ἐπιβάλλω : αφήνω κάτι να αυξηθεί, να γιγαντωθεί.  

παρατίθεμαι : προσφέρομαι, παρέχομαι. 

ὑπερορῶ : περιφρονώ, καταφρονώ.  

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μέμνησο, ὅτι ὡς ἐν συμποσίῳ σε 

δεῖ ἀναστρέφεσθαι. Περιφερόμενον 

γέγονέ τι κατὰ σέ∙ ἐκτείνας τὴν 

χεῖρα κοσμίως μετάλαβε. 

Παρέρχεται∙ μὴ κάτεχε. Οὔπω ἥκει∙ 

μὴ ἐπίβαλλε πόρρω τὴν ὄρεξιν, 

ἀλλὰ περίμενε μέχρις ἂν γένηται 

κατὰ σέ. Οὕτω πρὸς τέκνα, οὕτω 

πρὸς γυναῖκα, οὕτω πρὸς ἀρχάς, 

οὕτω πρὸς πλοῦτον∙ καὶ ἔσῃ ποτὲ 

ἄξιος τῶν θεῶν συμπότης. Ἂν δὲ 

καὶ παρατεθέντων σοι μὴ λάβῃς, 

ἀλλ’ ὑπερίδῃς, τότε οὐ μόνον 

συμπότης τῶν θεῶν ἔσῃ, ἀλλὰ καὶ 

συνάρχων. Οὕτω γὰρ ποιῶν 

Διογένης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ 
ὅμοιοι ἀξίως θεῖοί τε ἦσαν καὶ 

ἐλέγοντο. 

 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να θυμάσαι ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι 

σαν σε συμπόσιο. Κάτι που προσφέρεται έχει 

φτάσει και μπροστά σου∙ άπλωσε το χέρι και 

πάρε το διακριτικά. Πέρασε κάτι άλλο χωρίς 

να σού προσφερθεί∙ μη τό πάρεις. Δεν έφτασε 

ακόμη η ώρα∙ μην αφήσεις την επιθυμία σου 

να αυξηθεί περισσότερο, αλλά περίμενε μέχρι 

να φτάσει σε σένα. Το ίδιο να συμπεριφέρεσαι 

προς τα παιδιά σου, προς την σύζυγό σου, 

προς τα αξιώματα, προς τον πλούτο∙ και 

κάποια μέρα θα αξιωθείς να παρευρεθείς στο 

ίδιο συμπόσιο με τους θεούς. Επίσης, αν δεν 

πάρεις κάτι, μολονότι σού προσφέρονται 

αρκετά, και τό περιφρονήσεις, τότε όχι μόνο 

θα παρευρεθείς στο ίδιο συμπόσιο με τους 

θεούς, αλλά θα εξουσιάζεις μαζί τους. Αυτό 

έκαναν ο Διογένης, ο Ηράκλειτος και οι όμοιοί 

τους, και επάξια ήταν και αποκαλούνταν θείοι 

άνδρες. 
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ὑπερίδῃς (εἶδον) : ιδέα, είδηση, είδος, ιδεολόγημα, ιστορία, ειδοποιός  

 

συνάρχων (ἄρχω) : αρχή, έναρξη, αρχείο, άρχοντας, άναρχος, 

επαρχία  
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Επίκτητος 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

         Τότε ο Επίκτητος πήγε στην Νικόπολη της Πρέβεζας, όπου 

άνοιξε φιλοσοφική σχολή και δίδασκε την στωική φιλοσοφία. 

Μάλιστα ένας από τους μαθητές του ήταν ο Αρριανός ο ιστορικός, ο 

οποίος μετέπειτα περιέσωσε τις διδασκαλίες του Επίκτητου, αφού 

κατέγραψε το έργο “Διατριβαὶ” και “Ἐγχειρίδιον”.   

 

          Ο Επίκτητος υποστηρίζει τον Στωικισμό,……….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

     Στόχος του Επίκτητου είναι να καταστεί παιδαγωγός των 

ανθρώπων. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

   

Λόγος και προαίρεση σφυρηλατούνται στην φιλοσοφία, για να 

έρθει η ευδαιμονία 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

    Σκοπός της φιλοσοφίας κατά τον Επίκτητο είναι α) να 

ανακαλύψουμε τις αρχικές “προλήψεις”, β) να τίς εφαρμόσουμε 

ορθώς μετά, ………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Αυτό που εξαρτάται από εμάς αποκλειστικώς είναι η 

προσωπικότητά μας, ………… 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

   

Η αταραξία και η ψυχική γαλήνη καλλιεργούνται από τον Λόγο 

στο εργαστήρι της φιλοσοφίας 

 

         Με το έργο “Ἐγχειρίδιον” ο Επίκτητος προσπαθεί να επιβάλλει 

την φιλοσοφία στην ψυχολογία, …… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ώστε ο άνθρωπος να αρθεί πάνω από την βιοτική μέριμνα, πάνω 

από την καθημερινή φθορά …….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Α1. Και στα δύο κείμενα προτάσσεται η εσωτερική ψυχική δράση 

έναντι της εξωτερικής. Ποιά στοιχεία του κειμένου υποστηρίζουν 

την παραπάνω άποψη; 

 

          Κατά την νεοτέρα γενιά Στωικών, δηλαδή επί του προκειμένου 

κατά τον Επίκτητο και τον Μάρκο Αυρήλιο,  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

1. Γιατί κατά τον Μάρκο Αυρήλιο η προσωπική απομόνωση …….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Γιατί κατά τον Επίκτητο η αταραξία, η ψυχική γαλήνη και ηρεμία ... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Β2. Ποιά είναι η ευνοϊκή προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Μάρκο 

Αυρήλιο, για να ασχοληθεί κάποιος με τον εαυτό του; Υπάρχουν 

άλλες προϋποθέσεις κατά την γνώμη σας; Να αναφερθείτε σε 

αυτές. 

 

      Οι προϋποθέσεις που θέτει ο Μάρκος Αυρήλιος για να ασχοληθεί 

κανείς με τον εαυτό του είναι οι εξής :  

  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Θα μπορούσαμε να προσθέταμε εδώ και μία άλλη προϋπόθεση :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Γ2. α) Με ποιές γραμματικές επιλογές αποδίδεται η αυτοπάθεια 

στο Κείμενο 1;  β) Για ποιόν λόγο σε μία περίπτωση χρησιμοποιεί 

το γ΄ πρόσωπο της αυτοπαθητικής αντωνυμίας εἰς ἑαυτὸν; 

 

α. Η αυτοπάθεια στο πρώτο κείμενο εντοπίζεται μόνο ως άμεση (ή 

ευθεία1) :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

β. Το γ’ πρόσωπο τό χρησιμοποιεί ο Μάρκος Αυρήλιος στις κάτωθι 

περιπτώσεις :  «Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν», «εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

ψυχήν». Αυτό τό πράττει για να δώσει γενίκευση …….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Γ3. Να βρείτε τους υποθετικούς λόγους και το είδος τους στο 

Κείμενο 2 και να τούς συσχετίσετε με τον επικοινωνιακό στόχο 

τους. 

 

Οι υποθετικοί λόγοι του δευτέρου αποσπάσματος είναι οι εξής :  

- μὴ ἐπίβαλλε, ἀλλὰ περίμενε μέχρις ἂν γένηται : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

- Ἂν μὴ λάβῃς, ἀλλ’ ὑπερίδῃς, τότε ἔσῃ :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Άμεση ή ευθεία αυτοπάθεια :  η αυτοπαθής αντωνυμία του γ’ ή του 

β’ ή του α’ προσώπου αναφέρεται στο υποκείμενο της προτάσεως, της 

οποίας (προτάσεως) μέρος είναι και η ίδια (η αντωνυμία).  

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 22η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

2ο παράλληλο κείμενο : Χρήστου Γιανναρά, Πείνα και Δίψα 

 

Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από μια σειρά κειμένων 

που «αντιπροσωπεύουν ένα οδοιπορικό της προσωπικής πείνας και 

δίψας» ενός νέου για ελευθερία, αλήθεια και ζωή, μακριά από 

ολοκληρωτικά σχήματα. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ποιος είναι ο άνθρωπος ο αληθινός; Νομίζω πως είναι εκείνος που 

βαδίζει αδιάκοπα. Που δεν κουράστηκε σε μια οδοιπορία χωρίς 

σταθμό, σε μια δίχως τέλος αναζήτηση. Ο άνθρωπος ο αληθινός 

είναι και μένει τέτοιος μόνο όσο αδιάκοπα αναζητάει, όσο ατέλειωτα 

ψάχνει. Το σχήμα, η παγίωση, η οποιαδήποτε δηλαδή 

μονιμοποιημένη μορφή ζωής, είναι θάνατος του ανθρώπου του 

αληθινού. Το σχήμα παραμονεύει σε κάθε φάση ζωής του κόσμου 

τούτου. Η ζωή των ανθρώπων κινείται, το πιο πολύ, μέσα στα 

σχήματα που επιβάλλει η ανάγκη για εξασφάλιση και σιγουριά. 

Αυτή η ανάγκη κάνει πανίσχυρα. Η ζωή ακινητοποιείται σε πάγιες 

φόρμες, σε καθιερωμένες μορφές. Γι’ αυτό είναι ελάχιστοι εκείνοι 

που επιζούν σαν αληθινοί άνθρωποι κάτω από την τυραννική 

καταδυνάστευση των σχημάτων. Κάθε άρνηση υποταγής στην 

καθολική κυριαρχία των σχημάτων είναι μια επανάσταση. Η λέξη 

ηχεί όμορφα κι ενθουσιαστικά, μα είναι πολύ δύσκολο να είσαι 

αδιάκοπα ένας επαναστάτης. Γιατί είναι δύσκολο; Για τι πρέπει να 

σηκώνεις την ευθύνη της πορείας σου μόνος. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 2ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Ποιά πορεία ζωής προτείνει ο Χρήστος Γιανναράς; 

 

         Ο Χρήστος Γιανναράς, ως ένας από τους κορυφαίους 

σύγχρονους Έλληνες στοχαστές, στο παρόν κείμενο προτείνει 



Νάτσης Δημήτρης 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  Η ζωή, αν θυμηθούμε και τους στοχασμούς του Καζαντζάκη στο 

τελευταίο του βιβλίο «η αναφορά στον Γκρέκο», …………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Σε ποιά σημεία το κείμενο συναντά τη σκέψη των Στωικών 

φιλοσόφων; 

 

     Ο κοινός τόπος μεταξύ των Στωικών φιλοσόφων (Μάρκου 

Αυρηλίου και Επικτήτου) στα κείμενα αναφοράς και του Χρήστου 

Γιανναρά στο παρόν κείμενο ……….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



Νάτσης Δημήτρης 
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