
Νάτσης Δημήτρης 

 

Σελίδα 1 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ-ΘΕΜΑ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ :  Η 1η θεματική ενότητα καταδεικνύει την αξία της φιλοσοφίας. 

 

Στην 1η διδακτική ενότητα μπορούμε να κατανοήσουμε την ομοιότητα 

φιλοσοφίας και μύθου. Παράλληλα την έμφυτη τάση του ανθρώπου για 

φιλοσοφία, πράγμα στο οποίο συνηγορεί η καθαρή φιλοσοφία, ήτοι ο υπαρξισμός. 

Το κείμενο προέρχεται από το έργο του Αριστοτέλη που είναι η προσπάθειά του 

επισήμως να θέσει ως ορθό το δικό του φιλοσοφικό σύστημα.  

---- 

 

Στην 2η διδακτική ενότητα μπορούμε να διακρίνουμε την τελεολογική θεωρία 

του Αριστοτέλη, καθώς χρίζει την φιλοσοφία απαραίτητη και πρακτικά στον 

καθημερινό μας βίο, για να φτάσουμε στην ευδαιμονία (τέλος ανθρώπου). 

Διακρίνουμε όμως και την βαθιά του πεποίθηση πως η φιλοσοφία στηρίζεται στην 

φρόνηση και ορθολογισμό.  

 

---- 

Στην 3η διδακτική ενότητα ο Επίκουρος διαφοροποιείται έντονα από τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη για τον θεωρητικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας, 

προκρίνοντας μόνο τον πρακτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα θεωρεί την 

φιλοσοφία απαραίτητη για ενασχόληση σε κάθε ηλικία, διαφοροποιούμενος με 

τον Πλάτωνα.  
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Σελίδα 2 

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : : Η 2η θεματική ενότητα καταδεικνύει την 

ανάγκη αλλά και τους λόγους ύπαρξης της πολιτικής κοινωνίας. 

 

Στην 4η διδακτική  θέμα είναι : α) τα μέσα που δόθηκαν στα ζώα, για να 

προφυλάσσονται από τους εχθρούς και από τις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες. 

β) οι τρόποι με τους οποίους θα εξασφάλιζαν την τροφή και την διαιώνιση 

του είδους. 

 

 

-------- 

 

Στην 5η Διδακτική θέμα είναι : 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. 

 

. 

 

------- 

 

Στην 6η Διδακτική θέμα είναι : H καθολικότητα της πολιτικής αρετής 

λόγω της αναγκαστικής της επιβολή από τον Δία. Η προέλευση και η 

αναγκαιότητα της πολιτικής αρετής. 

 

 

 

-------- 

 

Στην 7η Διδακτική Θέμα :  Αν ο άνθρωπος με τα φυσικά του εφόδια 

υπηρετήσει την αρετή τελειώνεται και σύμπασα η πόλη ευτυχεί· αν, όμως, 

υπηρετήσει την αδικία, αποκτηνώνεται και διαλύεται η πολιτική 

κοινωνία. 

 

 

 

 

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 
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Σελίδα 3 

 

Αριστοτέλη θέλει να καταδείξει  την κοινή με τον Πλάτωνα πεποίθηση 

ότι η παιδεία είναι το απαραίτητο στοιχείο για την ευδαιμονία της 

κοινωνίας και του ανθρώπου.  

 

Στην 8η Διδακτική Θέμα είναι : Η εικόνα του σπηλαίου με τους δεσμώτες. 

 

------ 

 

 

Στην 9η Διδακτική θέμα είναι : Παιδεία είναι η περιαγωγή της ψυχής 

προς την Ἰδέα τοῦ  Ἀγαθοῦ δια της έμφυτης αρετής της, δηλαδή της 

φρόνησης. 

 

----- 

  

Στην 10η Διδακτική Θέμα είναι : Η απροθυμία των φιλοσόφων να 

διαφωτίσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά και η υποχρέωση που 

έχουν εν τέλει να κυβερνήσουν τους άλλους ανθρώπους και να τούς 

φωτίσουν με την παιδεία τους. Ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων 

από τον νόμο για την ανάληψη πολιτικής εξουσίας και καθηκόντων. 

 

 

----- 

 

Στην 11η Διδακτική θέμα είναι : Η αγωγή των παιδιών και των 

εφήβων. Προβληματισμοί σχετικά με το περιεχόμενο της παιδείας και 

τους στόχους της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 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.  

 

Δηλαδή :   

1. Απορρέει από την λογική (φρόνηση) (12η διδακτική ενότητα),  

2. Δεν είναι εκ φύσεως (12η διδακτική ενότητα),  

3. Στηρίζεται στον εθισμό (12η διδακτική ενότητα), 

4. Θέλει διδάσκαλο (13η διδακτική ενότητα),  



Νάτσης Δημήτρης 

 

Σελίδα 4 

 

5. Θέλει ποιότητα (ηθικό προσανατολισμό) (13η διδακτική ενότητα),  

6. Ομοιότητα αρετής-τέχνης : ου φύσει,  εθισμός, απορρέουν από την λογική, 

θέλουν ποιότητα (12-13η διδακτική ενότητα), 

7.  Τα είδη της μεσότητας, αντικειμενική & υποκειμενική (14η διδακτική), 

8. Πραγματώνεται στα πάθη και στις πράξεις και άρα ταυτίζεται με το 

υποκειμενικό μέσον στα πάθη και στις πράξεις (15η διδακτική ενότητα),  

9. Ο όρος υποκειμενικός εξαρτάται και διασφαλίζεται από την ορθή (κοινή) λογική 

(15η διδακτική ενότητα), 

10. Τα στοιχεία της ηθικής αρετής στον ορισμό : έξις, προαιρετική, στον μέσον 

προς ημάς, καθορίζεται από την λογική του φρόνιμου (15η διδακτική ενότητα).  

 

 

 

 

 


