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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.  

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

       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, έθετα διαγωνίσματα σε διαφόρους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ώστε 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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Ι Ι Ι .  Π λ ά τ ω ν ο ς ,  Π ρ ω τ α γ ό ρ α ς  

  

 

Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου  

 

Τα  θέματα του “Πρωταγόρα” είναι στην ουσία δύο :  

 Ποια είναι η φύση της αρετής; 

 Ποιος μπορεί να διδάξει την αρετή; Είναι οι σοφιστές 

κατάλληλοι γι’ αυτό; 

 

Το θέμα του εάν η αρετή είναι διδακτή εμμέσως διαπερνά όλο 

τον διάλογο και αποκαλύπτεται μέσα από τις διαφορετικές 

μεθόδους που ακολουθεί στη συζήτηση ο καθένας απ’ τους δύο 

συνομιλητές (Πρωταγόρας – Σωκράτης).  

 Μέθοδος Σωκράτη : διαλεκτική. Μέσω ερωτήσεων 

ορίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κάθε επιμέρους 

θέμα και όρος. Η ακρίβεια αυτή οδηγεί στην απόλυτη γνώση 

και κατανόηση του θέματος που μελετούν.  

 Μέθοδος Πρωταγόρα (σοφιστών) : Μύθος, διάλεξη, 

σχολιασμός ποιητικών κειμένων. 

 

Μύθος : κάθε αφήγηση που έχει ποιητικό χαρακτήρα (θρύλοι  

και παραδόσεις – κατασκευάσματα κάποιου διανοητή). 

– Ο μύθος του Προμηθέα που χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας 

έχει ποιητικό και συμβολικό χαρακτήρα. 

– Συχνά και ο Πλάτων χρησιμοποιεί μύθους (π.χ. ο μύθος 

του σπηλαίου στην Πολιτεία) προκειμένου να συμπληρώσει 

μια αυστηρή φιλοσοφική απόδειξη και όχι για να οδηγήσει 

τον συνομιλητή του στη γνώση. Πάντως ο Πλάτων δεν 

απορρίπτει εντελώς την αξία του μύθου, γι’ αυτό και δεν 

ειρωνεύεται τον Πρωταγόρα ως προς αυτό.  

 

Διάλεξη: Ο Σωκράτης ειρωνεύεται και υπονομεύει με κάθε 

τρόπο αυτήν την σοφιστική μέθοδο.  
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– Ο Σωκράτης ισχυρίζεται πως λόγω της κακής του μνήμης 

δεν μπορεί όταν ακούει μια μακροσκελή διάλεξη να συγκρατεί 

όλες τις λεπτομέρειες. 

– Σε μια διάλεξη δεν έχει ο ακροατής τον χρόνο να 

εξετάσει τις διάφορες ιδέες.  

– Η διάλεξη μέθοδος πειθούς, όχι μέθοδος προσέγγισης 

της αλήθειας, γι’ αυτό και είναι κατάλληλη για τις πολιτικές 

συνελεύσεις και τα δικαστήρια, όχι για την φιλοσοφία. 

 

Σχολιασμός ποιητικών κειμένων : Η τρίτη μέθοδος που 

ακολουθεί ο Πρωταγόρας στην συζήτηση με τον Σωκράτη.  

– Γενικά για τους αρχαίους Έλληνες ο Όμηρος ή άλλοι 

ποιητές ήταν αυθεντίες σε ζητήματα κάθε είδους.  

– Οι σοφιστές εν προκειμένω ήταν πρωτοπόροι στην 

λογοτεχνική ανάλυση, την φιλολογία και κυρίως στην 

γλωσσολογία (βλ. Πρόδικο).  

– Ο Σωκράτης (άρα και ο Πλάτων) είναι γενικά 

καχύποπτος απέναντι στον γραπτό λόγο. Το γραπτό είναι 

βουβό, δεν μπορεί να απαντήσει σ’ αυτόν που τού θέτει 

ερώτημα. 

 

Η φύση της αρετής : Το θέμα συζήτησης μεταξύ Σωκράτη και 

Πρωταγόρα. 

 Μένει στο τέλος κάπως μετέωρο, δεν διατυπώνεται οριστικό 

συμπέρασμα. Οι δυο πρωταγωνιστές συμφωνούν να 

συζητήσουν επ’ αυτού κάποια άλλη φορά.  

 Πάντως διαγράφονται ξεκάθαρα οι απόψεις των δυο 

“αντιπάλων”: 

– Πρωταγόρας : Αρνείται το απόλυτο και ασπάζεται την 

σχετικότητα. 

– Σωκράτης : Αναζητά μια αλήθεια γενική, καθολική και 

απόλυτη. 

 Η θέση για την αρετή του Πλάτωνα (Σωκράτη) στον διάλογο 

αυτόν παραμένει σε ανολοκλήρωτη ακόμα μορφή.  

Ολοκληρωμένη θα την βρούμε στην Πολιτεία. 
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Γ. Ο μύθος του Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ανθρώπου και την αρετή. 

 

Πρωταγόρειος μύθος : Η αφήγηση του μύθου του Προμηθέα στο 

πλατωνικό έργο ανήκει στον σοφιστή Πρωταγόρα .  

Ο Πλάτωνας δεν τόν παραποιεί  και φαίνεται να σέβεται την 

πρωταγόρεια σκέψη και άποψη.  

Ο πρωταγόρειος μύθος του Προμηθέα για την δημιουργία του ανθρώπου 

και την ίδρυση κοινωνιών συγγενεύει με την Θεογονία του Ησιόδου και 

την τραγωδία Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου .  

 

Ησίοδος : Ο Ησίοδος στην Θεογονία αφιερώνει λίγο χώρο για τους 

ανθρώπους, χωρίς να μιλά για την δημιουργία τους.  

Ο Ησίοδος παρουσιάζει τον Δία, επειδή θύμωσε με την κλοπή της φωτιάς 

από τον Προμηθέα, να αντισταθμίζει την ενέργεια αυτή  με το κουτί της 

Πανδώρας.  

Στην αφήγηση του Ησιόδου ο άνθρωπος με την χρήση της φωτιάς άρχισε 

να φεύγει από την πρωτόγονη κατάσταση , ενώ με την παρουσία της 

γυναίκας άρχισε να συγκροτεί οικογένειες. Ενώ, όμως, αυτά δηλώνουν 

την αρχή του εκπολιτισμού και εξανθρωπισμού του ανθρώπου, για τον 

Ησίοδο είναι μία απαισιόδοξη εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους .  

 

Αισχύλος : Ο Αισχύλος στην τραγωδία του περιγράφει τον Προμηθέα ως 

ευεργέτη των ανθρώπων, καθώς έμαθαν την τέχνη, την γλώσσα, την 

γραφή, κ.λπ., και έτσι εκπολιτίστηκαν.  

 

Πρωταγόρειος μύθος : Ο Πρωταγόρας επηρεάζεται από τον Ησίοδο και 

Αισχύλο, αλλά η αφήγησή του είναι “κοινωνιολογική”. Τα δώρα του 

Προμηθέα στον άνθρωπο βοηθούν στον σχηματισμό πολιτικής 

κοινωνίας, η οποία γίνεται στην αφήγησή του προϋπόθεση για την 

επιβίωσή του.  

Για τον Πρωταγόρα κάθε αρετή είναι πολιτική, που βοηθάει στην 

αρμονία της πολιτικής κοινωνίας, και όχι ηθική.  
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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, 

ο οποίος εγγράφει γνώσεις στην ψυχή του μαθητή και ο οποίος 

μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να μιλήσει ή να σιωπήσει, 

ανάλογα με την περίπτωση. Αυτός είναι η αληθινή πραγματικότητα, 

της οποίας είδωλο είναι ο γραπτός λόγος. Είναι προτιμότερο να 

πραγματευόμαστε τα ίδια θέματα σοβαρά, δηλαδή με την τέχνη της 

διαλεκτικής.  

         Να επισημάνουμε εδώ πως βρισκόμαστε σε μια εποχή, στην 

οποία η προφορικότητα κατείχε ακόμη τα πρωτεία σε σχέση με τον 

γραπτό λόγο. Η γραφή θεωρείται περισσότερο ως βοήθημα παρά ως 

υποκατάστατο του προφορικού λόγου. Ο Όμηρος, η λυρική ποίηση, η 
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τραγωδία γραφόταν προκειμένου να απομνημονευθούν και να 

τραγουθηθούν ή να απαγγελθούν. Την εποχή του Πλάτωνα, η 

κατάσταση αυτή είχε μόλις αρχίσει να αλλάζει και, κατά τη 

μεταβατική αυτήν περίοδο, η σχέση μεταξύ γραπτού και προφορικού 

λόγου είχε αποτελέσει το αντικείμενο μιας έντονης συζήτησης. 

Ο γραπτός λόγος ως παιδιά: Ο Πλάτωνας θεωρούσε πως ο γραπτός 

λόγος είναι βοήθημα, συμπλήρωμα ή ακόμα καλύτερα “παιδιά”. Στο 

έργο “Φαῖδρος” (276d) ο Σωκράτης ισχυρίζεται ότι ο φιλόσοφος θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί τον γραπτό λόγο ως βοήθημα μόνο για την 

μνήμη του ή ως “παιδιά”, δηλ. ως παιχνίδι, απασχόληση για τον 

ελεύθερο χρόνο ή ανάπαυλα. Το φιλοσοφικό κύρος που ο ίδιος ο 

Πλάτωνας απέδιδε στα διαλογικά του έργα είναι συνδεδεμένο με την 

χρήση αυτής της λέξης (παιδιά). Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι να 

εξετάσουμε τι εννοούσε ο φιλόσοφος με την λέξη “παιδιά”. 

          Λοιπόν, κατά τον Πλάτωνα, το παιχνίδι είχε σίγουρα μια θέση 

μέσα σε έναν σοβαρό κόσμο. Είχε εκπαιδευτική αξία, διότι τα παιδιά 

δεν πρέπει ποτέ να πιέζονται να μάθουν, αλλά αντιθέτως, τα 

μαθήματά τους πρέπει να έχουν την μορφή παιχνιδιού. Με το ίδιο 

πνεύμα μιλά στο έργο «Πολιτικὸς», όταν λέει πως χρησιμοποιώντας 

τον μύθο “εισάγει ένα παιχνίδι στην συζήτηση” ή στο έργο του 

«Νόμοι», το εκτενέστερο πλατωνικό έργο, η όλη συζήτηση για τον 

νόμο περιγράφεται από τον Αθηναίο συνομιλητή ως “σοβαρό 

παιχνίδι, που ταιριάζει σε ηλικιωμένους άνδρες”.  

 

Γραπτοί διάλογοι Πλάτωνος ως παίγνιον και μίμησις 

  

             Έτσι, καταλαβαίνουμε πως όταν ο Πλάτωνας ορίζει την 

γραφή του ως “παιδιά” του σοφού δεν αρνείται την σοβαρότητα και 

την αξία. Στο κάτω-κάτω, έχει ούτως ή άλλως εκπαιδευτική αξία, 

αλλά την αποκτά και για έναν επιπρόσθετο λόγο : δηλαδή ο Πλάτων 

μετατρέποντας την γραφή ως μίμηση της διαλεκτικής, που 

αποτελούσε την ιδανική φιλοσοφική μέθοδο, έκανε ό,τι μπορούσε γι’ 

αυτούς που ακολουθούσαν  την ίδια μέθοδο αλλά δεν είχαν την τύχη 

να ακούσουν τον ίδιο τον Σωκράτη ή τις συζητήσεις εντός της 

Ακαδημίας. Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος των διαλόγων ήταν όντως 

παιχνίδι. ποιός μπορεί να το αρνηθεί αυτό ή ποιός θα ήθελε να ήταν 

διαφορετικοί οι διάλογοι; 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

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. Αυτές οι επιδείξεις μπορούσαν να είναι απλά ρητορικά 

γυμνάσματα πάνω σε μυθικά θέματα, που είχαν σκοπό να δείξουν 

πως ήταν δυνατόν, με επιδεξιότητα και θράσος, να υπερασπιστεί 

κανείς αποτελεσματικά μια υπόθεση που φαινόταν να έχει 

ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας (ποιεῖν τὸν ἥττω λόγον κρείττω). 

Ο Πρωταγόρας ισχυριζόταν πως διέπρεπε και στα δύο είδη λόγων, 

δηλαδή στους μακροσκελείς λόγους με επιμελημένη σύνθεση και 

στην τεχνική ερωταπαντήσεων (Πρωταγ. 329b, 335α) 

 

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

γνωστό το έργο τους. 

2. Η περίτεχνη επιδεικτική ρητορική των Σοφιστών στις 

πανελλήνιες εορτές των Ολυμπιακών ή Πυθικών αγώνων είχε και 

αγωνιστικό χαρακτήρα. Οι Σοφιστές αγωνίζονταν για έπαθλα, όπως 

οι ποιητές, οι μουσικοί και οι αθλητές. Αυτό το αγωνιστικό πνεύμα 

κατέληξε να είναι γενικό χαρακτηριστικό των Σοφιστών και ένας 

από τους λόγους μομφής εναντίον τους εκ μέρους του Σωκράτη. Ο 

Πρωταγόρας υποστήριζε πως η συζήτηση είναι “μάχη των λόγων”, 

όπου ο ένας είναι νικητής και ο άλλος ηττημένος, σε αντίθεση με το 

σωκρατικό ιδεώδες της “κοινής συζήτησης”, όπου ο ένας βοηθά τον 

άλλον να φτάσουν πιο κοντά στην αλήθεια. 

3. Ο τελευταίος λόγος των επιδεικτικών λόγων των Σοφιστών 

στις μεγάλες εορτές ήταν η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των 

ελληνικών πόλεων και εν τέλει η πανελλήνια ομόνοια. Οι γιορτές 

αυτές ήταν ευκαιρία να συναντηθούν πολίτες από όλες τις ελληνικές 

πόλεις και να ξεχάσουν τις διαφορές τους. Η δημόσια εμφάνιση των 

σοφιστών σε αυτές ήταν δηλωτική μίας πανελλήνιας νοοτροπίας που 

υποστήριζαν. Κατά τον Γοργία και τον Ιππία πρέπει να υπάρχει 

ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων, διότι όλοι οι Έλληνες είναι αδέρφια, 

και πρέπει να στρέψουν τα όπλα εναντίον των βαρβάρων, όχι μεταξύ 

τους.  
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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 :  



Νάτσης Δημήτρης 

 

∙ 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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Οι τρεις κοινωνικές ομάδες (ορθότερα τα τρία “γένη”) της πλατωνικής 

πολιτείας δεν αποτελούν “τάξεις” με τη σύγχρονη σημασία του όρου 

“τάξεις”, όπως βρίσκεται στη σύγχρονη ορολογία (μαρξισμός) που 

υποδηλώνουν το σύνολο των ανθρώπων με ορισμένα βασικά κοινά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με την θέση τους και την δομή της κοινωνίας 

(π.χ. βαθμίδα στην κοινωνική ιεραρχία, επαγγελματική δραστηριότητα, 

κ.λπ.)∙ και γι’αυτό κατά τη μαρξιστική θεωρία κινητήρια δύναμη ήταν η 

“πάλη των τάξεων”. Οι τάξεις στην πλατωνική πολιτεία δεν έχουν 

σχέση μ’ αυτό για τους εξής λόγους: 

 

i.     Η διάκρισή τους γίνεται με κριτήριο την εγκαθίδρυση της 

δικαιοσύνης και την παγίωση της κοινωνικής συνοχής χωρίς την 

παραμικρή επενέργεια του οικονομικού παράγοντα (π.χ. συσσώρευση 

κεφαλαίου, κατοχή μέσων παραγωγής, κ.τ.λ.). 

 

ii.     Δεν υπάρχει το στοιχείο της ιδιοτέλειας και της εκμετάλλευσης, το 

στοιχείο της κάρπωσης πλεονεκτημάτων εκ μέρους ενός γένους σε 

βάρος άλλου. Π.χ. οι δημιουργοί ήταν αποκλεισμένοι από την εξουσία, 

είχαν τη δυνατότητα όμως να  πλουτίσουν ως ένα σημείο, ή οι φύλακες-

άρχοντες ασκούσαν την εξουσία, ωστόσο κάνανε ζωή λιτή και 

ολιγαρκή, στερούνταν υλικά αγαθά και ήταν ταγμένοι στην υπηρεσία 

του κοινωνικού συνόλου. 

 

iii.     Παιδιά των δημιουργών με αποδεδειγμένα τα εξαιρετικά προσόντα 

τους προωθούνται στους φύλακες-άρχοντες, ενώ παιδιά των φυλάκων-

αρχόντων με ανυπαρξία προσόντων κατέληγαν στους δημιουργούς [όχι 

στεγανότητα, αλλά κινητικότητα στην διάκριση των κοινωνικών 

ομάδων]. 
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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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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. 

 Τότε ο Πλάτων απουσίαζε στην Σικελία και είχε 

αναθέσει την διεύθυνση της σχολής του στον Εύδοξο από 

την Κνίδο (μαθηματικός, αστρονόμος, γεωγράφος).  

 Η επίδραση που άσκησε ο Εύδοξος ανταποκρινόταν 

αμεσότερα στην ψυχοσύνθεση του Αριστοτέλη, την απόλυτα 

σχεδόν θετική και επιστημονική, την ελάχιστα ποιητική, όπως 

ήταν κατά βάση η ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα.  

 Ο Πλάτων επέστρεψε στην Αθήνα δύο χρόνια 

αργότερα και δεν άργησε να εκτιμήσει την οξύνοια του 

Αριστοτέλη. Σχετικά ανέκδοτα αναφέρουν τα ακόλουθα :  
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 Ο Πλάτωνας έδωσε στον Αριστοτέλη τα παρατσούκλια 

“Νοῦς” και “Ἀναγνώστης”, το δεύτερο γιατί ο Αριστοτέλης 

έμενε μερικές φορές και διάβαζε στο σπίτι αντί να πηγαίνει στο 

μάθημα. 

 Όταν έλειπε από το μάθημα ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων 

έλεγε πικραμένος: “Λείπει ο Νοῦς, άρα σήμερα το ακροατήριό 

μου είναι κουφό”. 

 Ο Αριστοτέλης έμεινε είκοσι χρόνια στην Ακαδημία. Μετά 

τις βασικές του σπουδές ασχολήθηκε με την επιστημονική 

έρευνα και την διδασκαλία. 

 Ασκούσε αυστηρή κριτική στις απόψεις των άλλων. Συχνά 

ερχόταν αντιμέτωπος με συναδέλφους του στην Ακαδημία, 

Ηρακλείδη, Σπεύσιππο, Ξενοκράτη, αλλά και με εκπροσώπους 

άλλων σχολών. 

 Είχε λίγους φίλους, λόγω αυτής της αυστηρότητάς του, και 

πολλούς εχθρούς. Η αυστηρότητά του αυτή οφειλόταν στον 

χαρακτήρα του, αλλά και στην πίστη του ότι οι ιδέες του 

βρίσκονταν πιο κοντά στην αλήθεια. Ήταν φιλαλήθης, και 

είχε την πίστη : “ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν”. 
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4ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 

 

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 

              Κάθε τέχνη, κατά τον Αριστοτέλη, κάθε επιστημονική 

έρευνα, όπως και κάθε πράξη, όπως και κάθε απόφαση κατόπιν  

σκέψεως  αποσκοπεί σε κάποιο αγαθό. 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. 

         Σε  τι  συνίσταται όμως η ευδαιμονία,  δηλαδή  ποια  είναι η 

λειτουργία της; Δεδομένου ότι ο άνθρωπος έχει το αποκλειστικό 

προνόμιο να  ρυθμίζει τις πράξεις του με τον Λόγο, ευδαιμονία είναι 

η σύμφωνα με τον λόγο ψυχική ενέργεια. Δηλαδή το ιδιαίτερο 

γνώρισμα του ανθρώπου, που τόν διακρίνει από όλα τα άλλα είδη 

έμβιων όντων, είναι η «ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον»∙ τέλειος είναι ο 

άνθρωπος που εκτελεί τέλεια αυτήν την λειτουργία. και θα μπορεί να 

τήν εκτελεί τέλεια, όταν κάθε πράξη του επιτελείται σύμφωνα με την 

«οἰκείαν ἀρετήν», δηλαδή όταν συντελείται σύμφωνα με τους 

κανόνες τις τέλειας αρετής. 

            Ο εὐδαίμων βίος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αφορά στο 

σύνολο της ανθρώπινης ζωής και όχι μόνο σε σύντομες περιόδους 

αυτής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως εὐδαίμων γίνεται κάποιος μόνο 

την στιγμή του θανάτου του, αλλά ότι πρέπει να αντιμετωπίζει την 

ηθική του ποιότητα υπό την προοπτική της διάρκειας και της 

συνέχειας. 
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         Με λίγα λόγια, για τον Αριστοτέλη το ύψιστο αγαθό ανάγεται 

στην εὐδαιμονία, και η εὐδαιμονία, με τη σειρά της, ανάγεται στην 

αρετή. 

           Ο Αριστοτέλης συνεχίζει, όπως θα δούμε διεξοδικά, την 

παράδοση του Ηρακλείτου – Δημοκρίτου – Πλάτωνα, σύμφωνα με 

τους οποίους η εὐδαιμονία του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε 

καθορίζεται από κάποιον «δαίμονα» (θεότητα), αλλά απ’ το ήθος και 

τις επιλογές του, δηλαδή απ’ την αρετή του. 

            Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι μεταξύ της ευδαιμονίας και της 

αρετής υπάρχει ουσιαστική σχέση. Κανείς δεν μπορεί να είναι 

ευτυχισμένος, χωρίς να είναι ενάρετος. Ένας δειλός, ένας 

μικροπρεπής, ένας γενικώς φαύλος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι 

ευτυχισμένος. Για τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία είναι ενέργεια της 

ψυχής. Διατύπωσε την θεωρία σύμφωνα με την οποία η εὐδαιμονία 

και η αρετή συνίστανται στην μεσότητα μεταξύ δύο ακροτήτων, 

μεταξύ μιας υπερβολής και μιας έλλειψης. Π.χ. Η μετριοφροσύνη 

είναι η μεσότητα μεταξύ της αλαζονείας (υπερβολή) και της 

μικροπρέπειας (έλλειψη). Το θάρρος είναι η μεσότητα μεταξύ του 

θράσους και της δειλίας, κ.ο.κ. (θα τα δούμε αναλυτικά στην 

ανάλυση των ενοτήτων). 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



Νάτσης Δημήτρης 

 

  

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ : 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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ΣΤΟΧΟΙ 1ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Η 1η θεματική ενότητα καταδεικνύει την αξία της φιλοσοφίας, 

και ως αυταξίας και υπαρξιακής ανάγκης για τον άνθρωπο (1η 

διδακτική), αλλά και ως ωφελούμενης χρήσης στον 

καθημερινό βίο μας για την επίτευξη της ευτυχίας που 

προσδοκάμε (2η διδακτική). Τέλος η φιλοσοφία, επειδή 

ακριβώς επιφέρει την ευτυχία, χρίζεται απαραίτητη σε κάθε 

διάστημα της ζωής (3η διδακτική). 
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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, 



Νάτσης Δημήτρης 

 

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 



Νάτσης Δημήτρης 

 

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. 
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Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; 

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

 

διαπορήσαντες (πόρος) : πόρος, πέρασμα, πορεία, άπορος, 

περάτωση, εύπορος, πεζοπορία 

 

παθημάτων (πάθος) : πάθος, απαθής, ευπαθής, παθογένεια, 

πολυπαθής, παθητικός, πένθος 

 

οἴεται (οἴομαι) : οίηση, οιηματίας 

 

μῦθος : επιμύθιο, παραμυθία, αμύθητος, μυθιστόρημα, μυθομανής, 

απομυθοποίηση 

 

σύγκειται : κείμενο, κοίτη, κειμήλιο, κοίτασμα, αντικειμενικός, 

υποκειμενικός 
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φεύγειν : φυγή, διαφυγή, υπεκφυγή, φυγόδικος, φυγάς, φυγόπονος, 

πρόσφυγας, καταφύγιο 

 

ἐφιλοσόφησαν (σοφὸς) : σοφός, σοφία, σόφισμα, δοκησισοφία, 

πάνσοφος 

 

φανερὸν : φανέρωση, αφανής, διαφάνεια, επιφανής, φανάρι, 

φάντασμα, Θεοφάνια 

   

εἰδέναι (οἶδα) : είδηση, ιστορία, είδος, είδωλο, ειδήμονας, 

ιστοριογραφία 

 

ἐπίστασθαι (ἐπίσταμαι) : επιστήμη, επιστήμονας, επιστημοσύνη, 

πανεπιστήμιο, επιστημολογία 

 

ἐδίωκον (διώκω) : δίωξη, διωγμός, καταδίωξη, επιδίωξη, διωκτικός 

 

μαρτυρεῖ (μάρτυς) : μάρτυρας, μαρτυρία, μαρτύριο, ψευδομάρτυρας, 

διαμαρτυρία 

 

συμβεβηκὸς (βαίνω) : συμβάν, βάση, βατός, ανάβαση, βάσιμος, 

βωμός, ορειβάτης, βεβαίωση 

 

σχεδὸν (ἔχω) : ανοχή, κατοχή, σχέδιο, σχήμα, σχολείο, έξοχος, έξη, 

σχέση, ανεκτός 

 

ῥᾳστώνην (ῥᾴδιος) : ράθυμος, ραδιούργος 

 

διαγωγὴν (ἄγω) : αγωγός, άγημα, αγώνας, αγέλη, άξιος, αξίωμα, 

παιδαγωγός, υδραγωγείο 

 

φρόνησις (φρὴν-φρενὸς) : φρενίτιδα, φρόνημα, φρόνιμος, 

φροντιστήριο, αφροσύνη, καταφρόνηση 

 

ζητοῦμαι : αναζήτηση, ζήτημα, ζητιάνος, συζήτηση, περιζήτητος, 

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

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

Α. ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ = ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 

 

Α. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΥ.  

 

Β. ΈΜΦΥΤΗ Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.  

 

Γ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΟΡΘΟ ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 
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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. 

 

 

Β2. Γιατί ο φιλόμυθος είναι και κατά κάποιο τρόπο και φιλόσοφος για 

τον Αριστοτέλη; Διερευνήστε την σχέση μύθου και φιλοσοφικού 

στοχασμού στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. 

  

               Ο φιλόμυθος είναι και φιλόσοφος για τον Αριστοτέλη. Αυτό είναι 

κατανοητό, αν κατανοήσουμε την χρονική περίοδο που εξετάζουμε.  

           Ακόμη οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στην πρωτόγονη ή αρχαϊκή 

εποχή. Οι άνθρωποι τότε ζούσαν μέσα από τους μύθους για να εξηγήσουν 

τα ανεξήγητα που έβλεπαν και βίωναν. Ο άνθρωπος ζούσε αρχικά 

έμμυθα, μετά θρησκευτικά, μετά έλλογα και μετά πολιτικά.  

       Ο μύθος δεν ήταν τίποτα άλλο από την προσπάθεια ερμηνείας και 

απάντησης στην άγνοιά του, ώσπου μετά έγινε επιστήμη και μετά 
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φιλοσοφία. Και η μυθοπλασία και η φιλοσοφία έχουν την ίδια αφετηρία: 1. 

γνώση + επίγνωση, 2. Εξατομίκευση. 

 

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 . 

 

- γὰρ ὁ μῦθος... ἐκ θαυμασίων  : κύρια πρόταση - περίοδος που συνδέεται 

με την προηγούμενη περίοδο δια του γάρ, καθώς αιτιολογεί την θέση του 

ότι ο φιλόμυθος είναι φιλόσοφος. 

 

- διὰ τὸ εἰδέναι : εμπρόθετος αιτίας στο ρήμα ἐδίωκον τὸ ἐπίστασθαι. 

 

- δι' οὐδεμίαν χρείαν ἑτέραν  : εμπρόθετος αιτίας στο ζητοῦμεν αὐτὴν. 

 

- ὡς οὖσαν  : αιτιολογική μετοχή, υποκειμενικής αιτίας, συνημμένη στο 

αντικείμενο αὐτὴν, που προσδιορίζει το ζητοῦμεν, και συνδέεται με τον 

εμπρόθετο αιτίας  δι' οὐδεμίαν χρείαν ἑτέραν  διά του  ἀλλὰ. 

 

- μόνη γὰρ αὕτη... ἐστὶν  : κύρια πρόταση - περίοδος, που συνδέεται με την 

προηγούμενη περίοδο δια του αιτιολογικού παρατακτικού  γὰρ, καθώς 

αιτιολογεί την θέση του ότι η αναζήτηση της γνώσης είναι ορμέμφυτη και 

αυτοτελής. 
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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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ΣΤΟΧΟΙ 3ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

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 (8η -9η -10η διδακτική). Το κείμενο του 

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 (11η διδακτική). 

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι και οι δύο 

φιλόσοφοι θεωρούν την παιδεία απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ανέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνίας, π.χ. Ο Πλάτων 

επισημαίνει την απαραίτητη και απαρέγκλιτη επενέργεια της 

παιδείας για την αληθή και όντως ζωή τόσο για τον άνθρωπο 

όσο και για την κοινωνία μέσω της διακυβέρνησης των 

φιλοσόφων, ενώ ο Αριστοτέλης επισημαίνει την ανάγκη 

δημόσιας και νομοθετικά ρυθμισμένης παιδείας για την 

ανέλιξη του ανθρώπου προσωπικά και συλλογικά. Και οι δύο 

απορρίπτουν τις τεχνικές γνώσεις-επιδόσεις. Και οι δύο δίνουν 

στον νόμο την μεγαλύτερη ισχύ για ευδαιμονία ανθρώπων. Και 

οι δύο διαφοροποιούνται με τους σοφιστές. Και στους δύο 

διαφαίνεται οι άξονες της φιλοσοφίας τους, δηλαδή στον 

Πλάτωνα ο ιδεατός-αληθής κόσμος μέσω παιδείας, στον 

Αριστοτέλη η μεσότητα, ρεαλισμός, τελεολογία.  
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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”. 

 
2 ἐν καταγείῳ οἰκήσει : Παρόμοιες αντιλήψεις έχουν εκφραστεί και 

προγενέστερα του Πλάτωνος∙ ὁ Ἐμπεδοκλῆς παριστάνει την γήινη 

περιοχή ως σπήλαιο «ἤλθομεν τόδ’ ὑπ' ἄντρον ὑπόστεγον»∙ ίδια 

έκφραση υπάρχει και στους Ὀρφικοὺς ὕμνους, όπως περιγράφει ο 

Πρόκλος στο έργο του Πλάτωνος Τίμαιος 95d “όλα αυτά τά 

δημιούργησε ο πατέρας – θεός όπως ένα σκοτεινό σπήλαιο”. 

 
3σκεύη : Είναι αντικείμενα όχι αυτοφυή, όχι δηλαδή φυσικά, αλλά 

κατασκευασμένα από την τέχνη (την ανθρώπινη)∙ γι’ αυτό είναι 

κατώτερου βαθμού όντα∙ και το φως που φωτίζει το σπήλαιο δεν 

προέρχεται από τον ήλιο, αλλά είναι τεχνητό, προερχόμενο από την 

φωτιά στο σπήλαιο. 

 
4ἄτοπον : Το άτοπο σημαίνει κάτι που δεν έχει θέση πουθενά και γι’ 

αυτό είναι ανύπαρκτο. 
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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 

 

εἴσοδον (ὁδός) : έξοδος, οδικός, έφοδος, οδοστρωτήρας, οδεύω, 

συνοδεύω, κάθοδος, δίοδος, διόδια 

 

δεσμοῖς (δέω = δένω) : δεσμώτης, δεσμωτήριο, δεσμίδα, δέσμευση, 

δεσμοφύλακας, σύνδεση, επανασύνδεση, ανθοδέσμη, σφικτοδεμένος 

 

μένειν : διαμονή, αναμονή, παραμένω, επίμονος, ανυπόμονος, μονή, 

μονιμότητα, μοναχός, προσμονή 

 

περιάγειν (ἄγω) :  αγωγή, διάγω, διαγωγή, αγωγός, διαπαιδαγωγώ, 

άξιος (αγ-τιος > ακ-τιος > ἄξιος), αξιόμαχος, αξιώνω, αγρός (αγ-ρος = 

‘τόπος που οδηγώ τα ποιμνία’, αρχ. σημ.), αγρυπνώ 

 

πρόκειται (κεῖμαι) : κείμενο, κειμήλιο, κειμενογράφος, κοίτη, κοίτος, 

κώμη, κωμόπολη, αντικειμενικός, κειμηλιοθήκη, εξωκειμενικός, 

κοιμάμαι, αποκοιμίζω 

 

παραφράγματα (φράσσω=κλείνω την είσοδο) : απόφραξη, 

έμφραγμα, αποφράσσω, φραγή, φράκτης, διάφραγμα, περίφραξη ( ≠ 

φράζω=εκφράζω, ανακοινώνω)  
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δεικνύασιν (δείκνυμι) : καταδεικνύω, δεικτικός, δείγμα, δείκτης, 

δειγματολόγιο, απόδειξη, ένδειξη, αναδεικνύω  

 

ἀνδριάντας (ἀνήρ) : ανδρικός, ανδρώνομαι, ανδρισμός, άνανδρος, 

ανδραγαθήματα, ανύπαντρος, άνθρωπος (ἀνήρ +ὤψ=ο έχων όψη 

ανδρός, και όχι ἀνά + θρώσκω= αναπηδώ) 

 

φθεγγομένους (φθέγγομαι) : φθόγγος, δίφθογγος, φθογγολογικός, 

απόφθεγμα 
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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). 

 

Γ. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΜΥΘΟΥ.  

 

Δ. ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ (κοινή 

λειτουργία, πηγή αισθητής ύπαρξης ήλιος και πνευματικής ύπαρξης 

το Ἀγαθὸν). 

 

Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΓΝΩΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ) (εἰκασία > πίστις > 

διάνοια > σοφία). 

 

ΣΤ. ΘΕΑΜΑ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝ  (παραπέμπει στον σημερινό 

Καραγκιόζη).  

 

Ζ. ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ Ή ΜΥΘΟΣ ; 

  

Η. ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. 

 

Θ. ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ. 
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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. Επειδή 

όμως οι ατελείς αισθήσεις μας είναι «εκ παίδων» παγιδευμένες 

στον κόσμο των ειδώλων, είμαστε τυφλοί ως προς τον κόσμο των 

ιδεών. Το πνεύμα μας είναι δέσμιο των απομιμήσεων, τις οποίες  

έτσι εκλαμβάνουμε ως  πραγματικότητα. Είμαστε φυλακισμένοι σ’ 

ένα σπήλαιο ειδώλων.                                                                     

         Εν τούτοις, δεν έχουν χαθεί τα πάντα, διότι, μολονότι ο 

άνθρωπος είναι αλυσσοδεμένος, η φιλοσοφία μπορεί να τόν 

ελευθερώσει. Αρκεί μόνο να τής τό επιτρέψουμε και αυτή θα 

αναλάβει να μάς  τραβήξει  έξω  απ’  την σπηλιά του ζόφου και της 

άγνοιας, προς το φως της  αληθινής ύπαρξης. Αργά ή γρήγορα, θα 

αρχίσουμε να βλέπουμε καθαρά και μάλιστα να προσεγγίζουμε, 

πέρα απ’ τις Ἰδέες, και την υπέρτατη Ἰδέα των Ἰδεῶν, η οποία 

είναι η Ἰδέα του Ἀγαθοῦ.  

 

 

Β. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

 

         Ο Γλαύκωνας, στο 506b, πιέζει τον Σωκράτη να αποκαλύψει την 

ιδέα του Ἀγαθοῦ∙ ο Σωκράτης δέχεται να μιλήσει με μια προσιτή στις 

αισθήσεις απεικόνιση-παρομοίωση. Αφού ξεχωρίζει πάλι την 

πολλότητα των αισθητών αντικειμένων, τα οποία παριστάνουν μία 

ἰδέα, από την ίδια την ἰδέα, τονίζει ότι πολλά παρόμοια αντικείμενα 

που απεικονίζουν μία ἰδέα (π.χ. πολλά τραπέζια, ενώ είναι 

διαφορετικά, απεικονίζουν την ἰδέα του τραπεζιού) γίνονται προσιτά 

στον άνθρωπο με την αίσθηση της όρασης, οι ἰδέες όμως με την 

νόηση.  Και συσχετίζει ο Σωκράτης τον ήλιο με το Ἀγαθὸν ως εξής : 

 

-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∙ 

ούτε όμως η όραση ούτε οι οφθαλμοί μπορούν να ταυτιστούν με 

τον ήλιο, παρόλο που οι οφθαλμοί απ΄ όλα τα αισθητήρια 

όργανα είναι οι ηλιοειδέστατοι (δηλαδή έχουν κατασκευαστεί κατ’ 

αναλογία του ήλιου, πράγμα που αναφέρεται και από τον 
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Ἀριστοφάνη στις Θεσμοφοριάζουσες 14 “ἐμηχανήσατο ὀφθαλμὸν 

ἀντίμιμον ἠλίου τροχῷ”). Είναι αδύνατον να δούμε χωρίς φως· ο 

ήλιος είναι η αιτία της όρασης και γίνεται αντιληπτός από 

αυτήν. Ωστόσο η γένεση των ορατών όντων  (ὁρώμενα) έρχεται 

από τον ήλιο, χωρίς ο ήλιος να είναι γένεση, χωρίς δηλαδή τα 

ορώμενα να ταυτίζονται με τον ήλιο, διότι ο ήλιος είναι κάτι 

υπεράνω και έξω αυτών. Το φως είναι ένας ορίζοντας μέσα από 

τον οποίο περνώντας το ὂν αναγγέλλεται στον άνθρωπο ως 

ορατό ὂν. Άρα το φως είναι το σημείο επίζευξης του ορώντος και του 

ορωμένου. 

 

-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). 

Όπως είναι αδύνατο να δούμε χωρίς φως, έτσι είναι αδύνατο  να 

νοήσουμε – γνωρίσουμε κάτι χωρίς την αλήθεια (τῶν ἰδεῶν). Το 

Ἀγαθὸν  (και η ἰδέα του) είναι η πηγή της αλήθειας και της 

γνώσης· το Ἀγαθὸν  όντας η αιτία της αλήθειας και της γνώσης, 

βοηθά την ίδια την γνώση-νόηση να αντιληφθεί αυτό (τὸ Ἀγαθὸν), 

όπως και ο ήλιος όντας η αιτία της όρασης βοηθά αυτήν (την όραση) 

να τόν αντιληφθεί. Παρόλο, όμως, που τα νοητά όντα (ἰδέες) 

παίρνουν το “εἶναι” και την υπόστασή τους από το Ἀγαθὸν, αυτό 

το ίδιο στέκει πιο ψηλά από αυτά, όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνει ο Σωκράτης “το Ἀγαθὸν δεν είναι η οὐσία τῶν ὄντων 

(δεν ταυτίζεται με τις ἰδέες τῶν ὄντων), αλλά στέκεται μακριά και 

υπερέχει της ουσίας των και σε θέση και σε δύναμη”. Οπότε η 

αλήθεια των ἰδεῶν είναι ο ορίζοντας που κάνει δυνατή την 

κατανόηση του “τί ἐστιν κάθε ὄν”, δηλαδή της οὐσίας τῶν 

ὄντων, όπως και το φως είναι ο ορίζοντας απ’ τον οποίο 

περνώντας το ὄν αναγγέλλεται  στον άνθρωπο ως αισθητό. Άρα η 

αλήθεια των ἰδεῶν είναι το σημείο επίζευξης του νοούντος και του 

νοούμενου. 

 

              Η παρομοίωση αυτή θα μπορούσε να καταδειχτεί με τα 

ακόλουθα διαγράμματα :             
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Ἥλιος                                                 Ἀγαθὸν (επέκεινα των ιδεών) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    αισθητός κόσμος                                                      νοητός κόσμος 

               

 

         Σύμφωνα με αυτά τα διαγράμματα η ἰδέα δεν είναι ούτε κάτι το 

υποκειμενικό ούτε κάτι το αντικειμενικό∙ είναι η επίζευξη του 

νοούντος και του νοουμένου, όπως και το φως είναι η επίζευξη του 

ορώντος και ορωμένου. Κάθε απόπειρα, κατά τον Σωκράτη, να 

καθοριστεί η ἰδέα ως υποκειμενικό ή αντικειμενικό στοιχείο είναι 

στηριγμένη σε εσφαλμένη βάση. Το Ἀγαθὸν πρέπει να νοηθεί ως 

μια καθαρή υπέρβαση και ως έσχατος λόγος κάθε υπόστασης, γι’ 

αυτό δεν μπορεί να στέκει παρά μόνο έξω από τις ίδιες τις ἰδέες. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

1. Με ποιά φράση δηλώνεται το θέμα της ἑνότητας καί ποιά μέθοδο 

ακολουθεί ο Πλάτων στήν ἀνάπτυξή του;  

 

2. Να περιγράψετε με λίγα λόγια την εικόνα του σπηλαίου ή να τήν 

δώσετε με σχέδιο.  

 

3. Τί νομίζετε ότι συμβολίζουν τα δεσμά καί η υποχρεωτική 

καθήλωση - ακινησία των ανθρώπων του σπηλαίου;  

 

4. Ποιός είναι ο ρόλος  του τειχίου στην σκηνοθεσία του Πλάτωνα; 

Γιατί δεν πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι αλλά τα αντικείμενα;  

 

5.  

α) Νά εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου που μάς επιτρέπουν να 

θεωρήσουμε ότι η κοινωνία των δεσμωτών είναι η πολιτική κοινωνία 

και ότι ο κόσμος του σπηλαίου είναι ο αισθητός κόσμος.  

β) Ποιά είναι η κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας (την οποία 

συμβολίζει η κοινωνία των δεσμωτών) και πώς περιγράφεται ο 

αισθητός  κόσμος;  

 

6. ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς : Ο Ἀριστοτέλης  (Περὶ κόσμου 398b16) 

γράφει :  “οἱ νευροσπάσται μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι ποιοῦσι 

καί αὐχένα κινεῖσθαι καί χεῖρα ζῴου καί ὦμον καί ὀφθαλμόν”. 

Να συσχετίσετε το χωρίο αυτό μe την πλατωνική παρομοίωση.  

 

7. Να συγκρίνετε το ευαγγελικό χωρίο  “ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ 

κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' 

ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς” (Κατά Ἰωάννην, Ἡ, 12- 13) με την εικόνα του 

Ἀγαθοῦ στην πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου.  

 

8. Με ποιούς ἐκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η εικόνα του 

σπηλαίου καί των δεσμωτών και ποιός είναι ο λειτουργικός ρόλος του 

καθενός;  
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9. Να χαρακτηρίσετε την γλώσσα καί το ύφος του Πλάτωνα στην 

αλληγορία του σπηλαίου και να εξηγήσετε τον χαρακτηρισμό σας.  

 

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».  

 

11. Ποιές αναλογίες θα μπορούσατε να επισημάνετε ανάμεσα στον 

ελευθερωμένο δεσμώτη και στον Σωκράτη ως φιλόσοφο και 

άνθρωπο;  

 

12. Ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που δίνουν στην αλληγορία του 

σπηλαίου την εμβέλεια ενός πανανθρώπινου μύθου;  

 

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;  
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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.  

 

 

3. παραφερόντων : Ποιά σημασία έχει το ρήμα στην μέση φωνή 

(στην αρχαία και την νέα ελληνική);  

 

4. Να γράψετε (στην αρχαία ελληνική) ένα αντώνυμο για καθεμία 

από τις λέξεις : ἄτοπον, σιγῶ, πόρρω, φῶς, κατάγειος.  

 

5.  Με ποιές λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα 

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

αξιοσύνη, αόρατος.  
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5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – Η 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 
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ΣΤΟΧΟΙ 5ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

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 (16η 

Διδακτική), του ανθρώπου ως πολιτικού ζώου (16η - 17η 

Διδακτική), αλλά και στην υπεράσπιση των δημοκρατικών 

αρχών - υπό προϋποθέσεις βέβαια - (18η -19η Διδακτική). 



Νάτσης Δημήτρης 

 

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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19η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Το πολίτευμα της Δημοκρατίας 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Δ 4, 2-3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 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. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Δημοκρατία είναι αυτή που παίρνει το όνομά της 

από την όσο γίνεται πιο πιστή εφαρμογή της αρχής 

της ισότητας. Η ισότητα, σύμφωνα με τον νόμο 

αυτής της δημοκρατίας, συνίσταται στο ότι οι 

φτωχοί δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα και 

προνόμια από τους πλούσιους· σε καμιά περίπτωση 

οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι κυρίαρχες η μια της 

άλλης : και οι δύο είναι όμοιες. Γιατί αν είναι 

αλήθεια αυτό που υποστηρίζουν μερικοί, πως η 

ελευθερία και η ισότητα υπάρχουν κατά κύριο 

λόγο στην δημοκρατία, αυτό θα ήταν έτσι στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό εκεί όπου οι πολίτες —δίχως 

καμιά εξαίρεση— συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο 

στην διακυβέρνηση. Από την στιγμή που ο λαός 

(ο δήμος) είναι η πλειοψηφία και οι αποφάσεις της 

πλειοψηφίας είναι αυτό που τελικά επικρατεί, το 

πολίτευμα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι 

δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο είδος 

δημοκρατίας.  
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Δημοκρατία (κράτος) : κράτος, διακρατικός, ακρατής, καρτερία, 

ασυγκράτητος, παρακράτηση, Σωκράτης, αυτοκάτορας 

 

ἴσον : ισότητα, άνισος, εξίσωση, επίσης, ισολογισμός, ισομοιρία 

 

φησιν (φημί) : φήμη, προφήτης, φωνή, ραδιόφωνο, κατάφαση, 

πρόφαση 

 

ἀπόρους (πέρας) : πέρασμα, περαστικός, πόρος, πορεία, εύπορος, 

εμπόριο, περάτωση, συμπέρασμα 

 

ἔστιν : ουσία, ανούσιος, οντότητα, παρουσία, εξόντωση, οντολογία, 

όντως, περιουσία, απουσία, συνουσία, μετουσίωση, ουσιαστικός, 

ουσιώδης, εξουσία, πληρεξούσιο, επουσιώδης 

 

ὑπολαμβάνουσί : λήψη, κατάληψη, λάφυρο, λήμμα, υπόληψη, λαβή 

 

κοινωνούντων : κοινωνία, ακοινώνητος, κοινότητα, ανακοίνωση, 

επικοινωνία κοινός, κοινοβούλιο, κοινόβιο, κοινωνιολογία, 

κοινωνικοποίηση, κοινοπραξία, κοινοτάρχης, ακοινώνητος, 

κοινωφελής 

 

πολιτείας : : πολίτης, πολιτεία, πολίτευμα, πολιτειακός, πολιτευτής, 

συμπολίτης, κοινοπολιτεία, πολιτισμός, εκπολιτιστικός, απολίτιστος, 

συμπολιτεία 

 

δόξαν : (δοκῶ) : δοκίμιο, δόγμα, δόξα, άδοξος, δοξασία, ομόδοξος, 

παράδοξος 

 

ἀνάγκη : αναγκαίος, αναγκαιότητα, αναγκασμός, εξαναγκασμός, 

καταναγκαστικός, πειθαναγκασμός, ψυχαναγκαστικός 

 

εἶδος (οἶδα) : είδηση, ιστορία, ειδοποιός, είδωλο, ειδήμονας, 

συνείδηση, εξιστόρηση, ομοειδής 
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Θέμα : η υφή και η ποιότητα της συνταγματικής δημοκρατίας 

στηρίζεται στην ισότητα, δηλαδὴ στις > ισονομία, ισηγορία (+ 

παρρησία), ισοπολιτεία. 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

(ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ). 

 

 Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΙΣΟΤΗΤΑ 

(ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΗΓΟΡΙΑ).  

 

Γ. ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΗ Ο ΝΟΜΟΣ.  

 

 

Εισαγωγή στην ενότητα 

 

Στην δημοκρατία α) αφενός επιδιώκεται και θεμελιώνεται η 

ελευθερία και η ισότητα, β) δεν είναι ανοριοθέτητη και ανελεύθερη 

δημοκρατία, στην οποία κυριαρχούν οι δημαγωγοί, αλλά πρόκειται 

για μία συνταγματική δημοκρατία που στηρίζεται στο μέσον, γ)  

υπάρχει ισοπολιτεία, δηλαδή αξιώματα αναλάμβάνουν άπαντες οι 

πολίτες.  

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Είδος  

 

Διευκρινίσεις 

 

Δημοκρατία στηριζόμενη 

στην ισότητα 

 

Απόλυτη ισότητα μεταξύ 

πτωχών και πλουσίων 

(ελευθερία + ισότητα) 
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1Ο ΕΠΙΜΕΤΡΟ : Νόημα ενότητας 

 

Οι πλούσιοι και οι φτωχοί : (...) Η δημοκρατία χαρακτηρίζεται από τό 

ότι πλούσιοι και φτωχοί έχουν καταρχήν τα ίδια πολιτικά 

δικαιώματα, υπάρχει ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία, και από το ότι 

ούτε οι μεν ούτε οι δε είναι οι κυρίαρχοι. Αυτή είναι η άριστη μορφή.  

 

          Υπάρχουν όμως παραλλαγές της ορθής δημοκρατίας : π.χ. Για 

την συμμετοχή στις υπηρεσίες απαιτείται ορισμένη κάλυψη με έξοδα 

αλλά μόνο ελάχιστη [έκπτωση δημοκρατίας].  π.χ. Όλοι οι πολίτες 

που γεννήθηκαν από νόμιμο γάμο έχουν μερίδιο στις υπηρεσίες, 

αλλά ο νόμος είναι κυρίαρχος [έκπτωση δημοκρατίας]. π.χ. Δεν 

λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή, αλλά όποιος έχει πολιτογραφηθεί 

ως πολίτης έχει μερίδιο στις υπηρεσίες, ενώ ο νόμος είναι κυρίαρχος 

[έκπτωση δημοκρατίας]. π.χ. Όπως η προηγούμενη μορφή, αλλά 

κυρίαρχος είναι ο λαός όχι ο νόμος. Αυτή η μορφή δημοκρατίας ήταν 

από την εποχή του Περικλή το πολίτευμα της Αθήνας. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονταν κατά περίπτωση με βούλευμα του λαού. «Σε τέτοια 

κράτη εμφανίζονται δημαγωγοί. Ο λαός γίνεται ταυτόχρονα 

πολυκέφαλος μονάρχης. Οι κόλακες του λαού κάνουν χρυσές δουλειές. 

Πετυχαίνουν πάντοτε να προβάλλουν τα πάντα στον λαό. Οι 

δημαγωγοί οφείλουν την δύναμή τους στον λαό και μόνοι τους 

εξουσιάζουν την γνώμη του πλήθους, διότι αυτούς ακολουθεί το 

πλήθος. Επίσης παρασύρουν το πλήθος σε επιθέσεις εναντίον των 

αξιωματούχων∙ αυτό με την σειρά του υπονομεύει τον σεβασμό για τα 

αξιώματα. Μία τόσο εκφυλισμένη δημοκρατία δεν είναι στην 

πραγματικότητα πολίτευμα, διότι λείπουν η τάξη και η σταθερότητα 

και με απλή ψηφοφορία ο λαός μπορεί οποτεδήποτε να αγνοήσει τον 

νόμο» [έκπτωση δημοκρατίας].  

            

Ο Αριστοτέλης προσθέτει ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες 

το πολίτευμα δεν είναι δημοκρατικό κατ' όνομα, αλλά παρ' όλα αυτά 

το κράτος, συνεπείᾳ των ισχυόντων ηθών και της αγωγής, είναι 

δημοκρατικό, και το αντίστροφο.  

(In. Düring, τ. Β΄, σσ. 297- 298)  
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 19η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

1ο παράλληλο κείμενο : Θουκυδίδου, Ζ 39 

 

Ο Συρακούσιος ηγέτης των δημοκρατικών Αθηναγόρας εκφωνεί 

λίγο πριν από την σύγκρουση με τους Αθηναίους μια βαρυσήμαντη 

δημηγορία προς τους συμπολίτες του, απευθυνόμενος ειδικότερα 

στους νεότερους από αυτούς. Στο ακόλουθο απόσπασμα γίνεται 

αναφορά στο δημοκρατικό πολίτευμα. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Πολλές φορές, αλήθεια, αναρωτήθηκα, τι θέλετε εσείς οι νεότεροι; 

Να πάρετε από τώρα την εξουσία στα χέρια σας; Αλλά δεν το 

επιτρέπει ο νόμος∙ κι ο νόμος θεσπίστηκε, πιο πολύ, επειδή δεν έχετε 

ακόμη τις αναγκαίες ικανότητες να ασκήσετε την εξουσία, παρά για 

να σας τη στερήσει, ενώ τις έχετε. Μήπως λοιπόν δε θέλετε να είστε, 

μαζί με το μεγάλο πλήθος, ίσοι μπροστά στο νόμο; Αλλά πώς μπορεί 

να θεωρηθεί δίκαιο πολίτες της ίδιας πόλης να μην έχουν τα ίδια 

δικαιώματα; 

Μερικοί θα πουν πως η δημοκρατία ούτε συνετό ούτε δίκαιο 

πολίτευμα είναι κι ότι αυτοί που έχουν τις περιουσίες είναι οι πιο 

άξιοι να κυβερνούν. Εγώ όμως ισχυρίζομαι πρώτα πρώτα πως η λέξη 

δημοκρατία περικλείνει όλον το λαό, ενώ η λέξη ολιγαρχία μονάχα 

ένα μέρος του, κι έπειτα ότι οι πλούσιοι είναι βέβαια οι καλύτεροι 

διαχειριστές του χρήματος, αλλά οι συνετοί είναι οι καλύτεροι 

σύμβουλοι κι ο πολύς λαός ο καλύτερος κριτής, όταν διαφωτιστεί. Οι 

τρεις αυτές τάξεις, καθεμιά χωριστά κι όλες μαζί, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα στο δημοκρατικό πολίτευμα. Στο ολιγαρχικό πολίτευμα, 

ενώ οι κίνδυνοι μοιράζονται σ’ όλους τους πολίτες, τα ωφελήματα όχι 

μόνο τα καρπώνονται, το πιο πολύ, οι λίγοι, αλλά και τα αρπάζουν 

απ’ το λαό όλα και τα κρατούν για τον εαυτό τους. Αυτά επιδιώκουν 

με ζήλο οι ανάμεσά μας δυνατοί κι οι νέοι, αλλά, φυσικά, δεν είναι 

δυνατό να τα πετύχουν σε μια μεγάλη πόλη. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 1ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Ως ηγέτης του δημοκρατικού κόμματος ο Αθηναγόρας 

υπερασπίζεται από την μία πλευρά τη δημοκρατία, βάλλει, από 

την άλλη πλευρά, κατά της ολιγαρχίας. Να επισημάνετε τα 

αντίστοιχα επιχειρήματα. 

 

      Η υπεράσπιση της δημοκρατίας από τον Αθηναγόρα φαίνεται και 

αποδεικνύεται στα εξής αποσπάσματα :  

1. «κι ο νόμος θεσπίστηκε, πιο πολύ, επειδή δεν έχετε ακόμη τις 

αναγκαίες ικανότητες να ασκήσετε την εξουσία, παρά για να σας 

τη στερήσει, ενώ τις έχετε.» 

2. «Μήπως λοιπόν δε θέλετε να είστε, μαζί με το μεγάλο πλήθος, ίσοι 

μπροστά στο νόμο; Αλλά πώς μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο πολίτες της 

ίδιας πόλης να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα;» 

3. «η λέξη δημοκρατία περικλείνει όλον το λαό.» 

4. «οι συνετοί είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι κι ο πολύς λαός ο 

καλύτερος κριτής, όταν διαφωτιστεί.» 

5. «Οι τρεις αυτές τάξεις, καθεμιά χωριστά κι όλες μαζί, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα στο δημοκρατικό πολίτευμα.» 

  Η επίκριση κατά της ολιγαρχίας από τον Αθηναγόρα φαίνεται και 

αποδεικνύεται στα εξής αποσπάσματα :  

1. «η λέξη ολιγαρχία (περικλείει) μονάχα ένα μέρος του (λαού).»  

2. «Στο ολιγαρχικό πολίτευμα, ενώ οι κίνδυνοι μοιράζονται σ’ όλους 

τους πολίτες, τα ωφελήματα όχι μόνο τα καρπώνονται, το πιο πολύ, 

οι λίγοι, αλλά και τα αρπάζουν απ’ το λαό όλα και τα κρατούν για 

τον εαυτό τους.»  

 

2. Ποιά χαρακτηριστικά στοιχεία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος εντοπίζετε τόσο στο Κείμενο Αναφοράς όσο και 

στο Παράλληλο Κείμενο; Υπάρχουν σε κάποιο από τα δύο 

κείμενα και ορισμένα επιπλέον γνωρίσματα; 

Ο κοινοί τόποι μεταξύ των δύο κειμένων εντοπίζεται στα 

χαρακτηριστικά της γνήσιας δημοκρατίας : ισοπολιτεία, ισονομία. Ο 

Αριστοτέλης αναφέρεται και στην ελευθερία και την ισηγορία, οι 

οποίες στο παράλληλο δεν αναφέρονται.  
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 19η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας κατά τον 

Αριστοτέλη;  

 

2. Πώς πραγματώνεται η αριστοτελική μεσότητα σε αυτήν την 

δημοκρατία; 

 

3. Στην μορφή της δημοκρατίας κατά την οποία υπέρτατη αρχή είναι 

ο λαός και όχι ο νόμος είναι εύκολο οι άνθρωποι να αδικούνται και 

να υπάρχει ανισότητα. Ποιά είναι η δική σας άποψη;  

 

4. Να σκιαγραφήσετε
 

την προσωπικότητα ενός δημαγωγού της 

εποχής στην οποία αναφέρεται ο Αριστοτέλης.  

 

5. Με αφετηρία το κείμενο της ενότητας να διατυπώσετε τις 

προσωπικές σας απόψεις για την σχέση : λαός - νόμος.  

 

6. Στον Κρίτωνα
 
ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο πολίτης οφείλει να 

υπακούει στους νόμους ακόμη και όταν είναι άδικοι. Ποιά θέση 

φαίνεται να υιοθετεί ο Αριστοτέλης στην ενότητα για την υπακοή 

στους νόμους και ποιά είναι η δική σας άποψη;  

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 19η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

 

1. νόμος, ἀπόρους, κοινωνούντων, τὸ δόξαν :  Να δοθεί η σημασία 

των λέξεων και μετά να τίς χρησιμοποιήσετε με άλλη σημασία σε 

νεοελληνικές φράσεις. 

 

2. Να βρεθούν στο κείμενο τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων : 

τυραννία, ἐλάχιστα, δουλεία, προαίρεσις.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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3ο [ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ] ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 1-8 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Α 1, 10-11 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Γ 6, 3-4 

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Δ 4, 2 

 

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.  

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. 

[…….] 

Διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς 

ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. Οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις 

ποιεῖ∙ λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων∙ ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ 

λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις 

(μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν 

λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ 

δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ 

ἄδικον· […….] 

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.  

[……] 

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 
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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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να δηλώσετε σε ποιούς ή σε τί αναφέρονται οι κάτωθι λέξεις ή 

φράσεις του κειμένου : τοῦ κυριωτάτου, ἀγελαίου, ἐκείνων (στο 3ο 

κείμενο). 

Μονάδες 6 

 

Α2. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των κάτωθι προτάσεων με 

αναφορές από τα κείμενα :  

 Η πόλη προσφέρει στους ανθρώπους την ευδαιμονία.  

 Στο ορθό πολίτευμα δεν μπορούν οι πτωχοί να είναι ίσοι με τους 

πλουσίους. 

Μονάδες 4 

 

Β1. Να αποδείξετε με βάση το πρώτο αρχαίο κείμενο, «Ἐπειδή πᾶσαν 

πόλιν ὁρῶμεν …. Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν.», 

ότι ο συλλογικός σκοπός, δηλαδή της κοινωνίας, με τον ατομικό 

σκοπό, δηλαδή του πολίτη, είναι ο ίδιος. Για την απάντησή σας να 

συνυπολογίσετε και το κάτωθι παράλληλο απόσπασμα :  

 

Ο Περικλής μιλά στους Αθηναίους 

«Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, αν η πόλη ακμάζει στο σύνολό της, τότε 

προωθεί το συμφέρον των πολιτών στους περισσότερους τομείς παρά 

αν ευτυχούν μεμονωμένοι πολίτες και την ίδια στιγμή η πόλη δυστυχεί 

στο σύνολό της. Γιατί όποιος πολίτης ευτυχεί στις ιδιωτικές του 

υποθέσεις, την στιγμή που η πόλη δυστυχεί, συμπαρασύρεται και 

αυτός μαζί της εξ ίσου. Ωστόσο, όποιος δυσπραγεί σε μία πόλη 

ανεπτυγμένη, έχει περισσότερες πιθανότητες να σωθεί και αυτός. 

Επειδή, λοιπόν, ως γνωστόν, η πόλη αντέχει να σηκώσει το φορτίο των 

προσωπικών συμφορών του κάθε πολίτη, ενώ ο πολίτης από μόνος του 

δεν είναι ικανός να βαστάξει το βάρος των δημοσίων συμφορών, με 



Νάτσης Δημήτρης 

 

ποιά λογική τότε δεν είναι χρέος όλων των πολιτών να βοηθούν αυτήν 

και να μην ενεργούν, όπως τώρα εσείς ενεργείτε;»  

                                                                                           Θουκυδίδου, Β60                                                                     

Μονάδες 15                                                                              

 

Β2. Να αποδείξετε με βάση τα αρχαία κείμενα και τα κάτωθι 

παράλληλα κείμενα γιατί η Δημοκρατία είναι το ορθό πολίτευμα και 

γιατί δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς όρια.  

 

« Πρέπει λοιπόν, οι μεν ολιγαρχικοί και οι ζώντες με πολίτευμα που 

έχει ως βάσιν την ανισότητα να προφυλάσσωνται από εκείνους, οι 

οποίοι είναι ικανοί να ανατρέπουν τα πολιτεύματα διά της δυνάμεως 

των όπλων, ημείς δε που έχομεν πολίτευμα στηριζόμενον επί της 

ισότητος και των νόμων, να τιμωρώμεν εκείνους οι οποίοι ομιλούν ή 

έχουν ζήσει παρά τους νόμους. Διότι τότε θα έχετε δύναμιν, όταν έχετε 

καλούς νόμους και δεν καταλύεσθε από εκείνους, οι οποίοι 

παραβαίνουν τους νόμους και ζουν αισχρώς. Εγώ δε τουλάχιστον 

νομίζω, ότι, όταν θέτωμεν νόμους, πρέπει τούτο να προσέχωμεν, πώς 

θα θέσωμεν νόμους καλούς και συμφέροντας εις την πολιτείαν, όταν 

δε θέσωμεν τους νόμους, να πειθώμεθα εις αυτούς, τους δε μη 

πειθομένους εις αυτούς να τιμωρώμεν, αν θέλωμεν τα πράγματα της 

πόλεως να πηγαίνουν καλά. Σκεφθήτε πράγματι, άνδρες Αθηναίοι, 

πόσην πρόνοιαν έλαβεν ο Σόλων εκείνος, ο παλαιός Αθηναίος, και ο 

Δράκων και οι κατά τους χρόνους εκείνους νομοθέται διά να 

διατηρηθούν τα χρηστά ήθη της πόλεως.» 

                                                                                      Ἀισχίνου, κατὰ Τιμάρχου 5-6 

 

Ο Σωκράτης συνομιλεί με τον Γλαύκωνα 

«Κατά τον ίδιο τρόπο και η απληστία εκείνου που θεωρείται στην 

δημοκρατία υπέρτατο αγαθό, δεν επιφέρει και αυτής την καταστροφή;   

Και ποιο είναι αυτό το αγαθό;  

Η ελευθερία· γιατί αυτό θα ακούσεις να λένε σε μια δημοκρατούμενη 

πολιτεία,  ότι είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει, και γι’ αυτό 

μόνο τέτοια πολιτεία αξίζει να ζει ένας που είναι από την φύση του 

ελεύθερος.  

Πραγματικά λέγεται και πολύ μάλιστα αυτός ο λόγος.  
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∆εν είναι λοιπόν, και αυτό ακριβώς επρόκειτο να πω τώρα, η απληστία 

της  ελευθερίας και η αδιαφορία για όλα τα άλλα που φέρνει την 

κατάπτωση και αυτού του πολιτεύματος και κάνει αισθητή την 

ανάγκη της τυραννίδας;» 

                                                                 Πλάτωνος, Πολιτεία 562b-562c 

Μονάδες 15 

 

Β3. Να συσχετίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις ορθές φράσεις της 

στήλης Β.  

 

Α. Β. 

 

Ο Αριστοτέλης καταγόταν 

α. από τα Στάγειρα της 

Χαλκιδικής. 

 

β. από την Πέλλα. 

 

Ο Αριστοτέλης φοίτησε 

α. στην ρητορική σχολή του 

Ισοκράτη. 

 

β. στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 

Ο Αριστοτέλης απεβίωσε 

α. το 323 π.Χ. στην Αθήνα. 

 

β. το 322 π.Χ. στην Χαλκίδα. 

 

Ένα από τα θέματα στα Πολιτικά 

είναι 

α. τα είδη των πολιτευμάτων. 

 

β. η ανάδειξη της Δημοκρατίας. 

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να βρείτε στα αρχαία κείμενα τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις 

των κάτωθι λημμάτων : τηλεπικοινωνία, εύστοχος, αντίφωνο, 

αηδία, άνθρωπος, εγχείριση. 

(Μονάδες 6) 

 

Β4β. Να βρείτε στα αρχαία κείμενα τις αντώνυμες λέξεις των κάτωθι 

λημμάτων : ἄδηλον, ὀλίγους, λυσιτελές, φειδοῦς. (Μονάδες 4) 

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. 

 τοῦ κυριωτάτου :  Το πιο σπουδαίο και ανώτερο αγαθό, στο οποίο 

στοχεύει η πολιτική κοινότητα. Οι επιμέρους κοινότητες στοχεύουν σε 

κάποιο αγαθό, ενώ η πόλη στοχεύει και αυτή στο σπουδαιότερο 

αγαθό, στην ευδαιμονία όλων των μελών της, στο αγαθό που 

αφορά όχι στο παρόν αλλά άπαντα τον βίον των μελών της. Αυτή 

είναι και η ειδοποιός διαφορά της από τις άλλες κοινωνίες, δηλαδή ο 

«στόχος» της που είναι το «κυριότατο από όλα τα αγαθά»∙ και αυτό 

δεν είναι άλλο από την ευδαιμονία.  

 ἀγελαίου :  Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει ως ἀγελαῖα, δηλαδή 

πολιτικὰ ὄντα, κάποια ζώα με την μεταφορική σημασία βέβαια, 

δηλαδή τα ζώα που αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια 

κοινή δραστηριότητα. Ως πολιτικὰ ὄντα ο Αριστοτέλης αναφέρει την 

μέλισσα, το μυρμήγκι, κ.λπ. Ως κατεξοχήν πολιτικὸν ὄν, βέβαια, 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, διότι ὁ λόγος βοηθάει τον άνθρωπο να 

διαμορφώσει την ηθική συνείδηση, η οποία είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας. Ο λόγος 

δεν μπορεί να νοηθεί εκτός κοινωνίας και ο άνθρωπος μαθαίνει να 

χρησιμοποιεί τον ηθικό και γλωσσικό κώδικα της κοινότητας μέσα 

στην οποία ζει. 

 ἐκείνων : Με την λέξη αυτή χαρακτηρίζει τοὺς σπουδαίους ἄντρες, 

τοὺς ἀρίστους.  Η βασική θέση του φιλοσόφου είναι ότι οι πολλοί ως 

σύνολο, όταν και αν διαθέτουν αρετή και φρόνηση, ασκούν την 

πολιτική εξουσία ωφελιμότερα από τους λίγους αλλά αρίστους, διότι 

συνολικά έχουν αθροιστικά περισσότερη αρετή και εξυπνάδα. Παρόλ’ 

αυτά  οι αξιόλογοι άντρες, οἱ σπουδαῖοι, μπορούν να αποσαφηνίσουν 

και να συστηματοποιήσουν τις ορθές απόψεις των πολλών.  
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6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-Η 

ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΑΥΤΟΥ 

 

 

 



Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 
 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 6ης ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 

 

Η 6η θεματική ενότητα ετέθη για να καταδείξει την 

οικουμενικότητα παγκοσμίως ήδη από τά αρχαία χρόνια (21η -

22η διδακτική), την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των 

ανθρώπων ασχέτως έθνους ή φυλής (21η -22η διδακτική). 

Κυρίαρχο ρόλο σε αυτά παίζει η φιλοσοφία δια της 

ομφαλοσκόπησης (23η διδακτική), της ταπεινότητας (23η 

διδακτική), της λογικής και της ισότητας (21η -22η διδακτική).  

Αυτά προσπαθούν να καταδείξουν τα κείμενα της θεματικής 

αυτής. 
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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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21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η νέα οικουμένη 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Πλουτάρχου, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ ἀρετῆς, 6 329Α-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία 

τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν 

καταβαλομένου Ζήνωνος εἰς ἓν τοῦτο 

συντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεις 

μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι 

διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ πάντας 

ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ 

πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ 

ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ 

συντρεφομένης. Τοῦτο Ζήνων μὲν 

ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας 

φιλοσόφου καὶ πολιτείας 

ἀνατυπωσάμενος, Ἀλέξανδρος δὲ τῷ 

λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν. Οὐ γάρ, ὡς 

Ἀριστοτέλης συνεβούλευεν αὐτῷ, τοῖς 

μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ 

βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος, καὶ 

τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων 

ἐπιμελόμενος τοῖς δ’ ὡς ζῴοις ἢ φυτοῖς 

προσφερόμενος, πολέμων πολλῶν καὶ 

φυγῶν ἐνέπλησε καὶ στάσεων ὑπούλων 

τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ κοινὸς ἥκειν 

θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν 

ὅλων νομίζων, οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε 

τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος καὶ εἰς ταὐτὸ 

συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν 

κρατῆρι φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους καὶ 

τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς διαίτας, 

πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν 

ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ καὶ 

φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ 

τοὺς ἀγαθούς, ἀλλοφύλους δὲ τοὺς 

πονηρούς· τὸ δ’ Ἑλληνικὸν καὶ 

βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ’ 

ἀκινάκῃ μηδὲ κάνδυι διορίζειν, ἀλλὰ τὸ 

μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν 

κακίᾳ τεκμαίρεσθαι, κοινὰς δ’ ἐσθῆτας 

ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ 

διαίτας, δι’ αἵματος καὶ τέκνων 

ἀνακεραννυμένους. 

 

 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Εκείνη η πολυθαύμαστη Πολιτεία του Ζήνωνα, που 

ίδρυσε τη Σχολή των Στωικών, αποβλέπει σε έναν 

κύριο σκοπό : να μη κατοικούμε χωρισμένοι σε πόλεις 

ούτε σε δήμους, που έχουν ιδιαίτερους κανόνες 

δικαίου, αλλά να θεωρούμε όλους τους ανθρώπους 

συνδημότες και συμπολίτες, και να υπάρχει ένας 

τρόπος ζωής και μία τάξη, όπως σε μια αγέλη που 

βόσκει και τρέφεται μαζί υπό έναν κοινό “νόμο”. 

Αυτά έγραψε ο Ζήνων, διατυπώνοντάς τα σαν όνειρο 

ή εικόνα του φιλοσόφου για την εύρυθμη πολιτεία, 

αλλά εκείνος που μετουσίωσε την θεωρία αυτήν σε 

πράξη ήταν ο Αλέξανδρος. Γιατί, όπως τόν είχε 

συμβουλεύσει ο Αριστοτέλης, δεν φόρτωσε την 

διακυβέρνησή του με πολλούς πολέμους και εξορίες 

και εξεγέρσεις, αντιμετωπίζοντας τους Έλληνες ως 

ηγέτες και τους βαρβάρους ως δούλους, και 

επιμελούμενος τους Έλληνες ως φίλους και συγγενείς 

και τους βαρβάρους ως ζώα ή φυτά. Αντιθέτως, 

πιστεύοντας ότι είχε αποσταλεί από τον Θεό ως 

κοινός ρυθμιστής και συμφιλιωτής όλων, 

εξαναγκάζοντας με τα όπλα όσους δεν έπειθε με τον 

λόγο και συνενώνοντας σε ενιαίο σύνολο τα πάντα, 

αναμιγνύοντας τους τρόπους ζωής και τις 

παραδόσεις και τους γάμους και τις συνήθειες, όπως 

σε μια κούπα φιλίας, πρόσταξε πως πρέπει όλοι να 

θεωρούν πατρίδα τους την οικουμένη, ακρόπολη και 

φρουρά τους το στρατόπεδο, συγγενείς τους αγαθούς 

και αντιπάλους μόνο τους φαύλους. Και τον Έλληνα 

ή τον βάρβαρο να μη τόν καθορίζει η χλαμύδα ή η 

ασπίδα, ούτε το περσικό ξίφος ή ο μανδύας, αλλά να 

συμπεραίνουν ότι κάποιος είναι Έλληνας από την 

αρετή του και βάρβαρος από την κακία του. Και να 

θεωρούν κοινά τα ενδύματα και τα φαγητά και τους 

γάμους και τις συνήθειες, καθώς θα έχουν σμίξει με 

δεσμούς αίματος και με κοινά παιδιά. 
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

αἵρεσιν (αἴρω) : αίρεση, αιρετικός, αφαίρεση, αιρετός, διαιρέτης 

 

καταβαλομένου (βολὴ) : βολή, βλήμα, καταβολή, διάβολος, 

αναβλητικός  

 

συντείνει (τείνω) : τόνος, τάση, τονισμός, έκταση, εντατικός, 

επίταση, πρόταση 

 

κεφάλαιον (κεφαλὴ) : κεφαλαιώδης, κεφάλι, ανακεφαλαίωση, 

κεφαλαλγία 

 

οἰκῶμεν (οἰκία) : οίκος, κατοικία, πολυκατοικία, οικουμένη, οικείος, 

άποικος 

 

διωρισμένοι (ὁρίζω) : ορισμός, όριο, οριστικός, διορία, όμορος, 

εξόριστος 

 

ἀγέλης (ἄγω) : άγημα, αγωγός, αγώνας, άξιος, καταγωγή 

 

συννόμου (νόμος) : νόμος, νομός, διανομή, νομάρχης, έκνομος, 

νόμισμα 

 

συντρεφομένης (τρέφω) : τροφή, ανατροφή, θρεπτικός, θρόμβος, 

συντροφιά 

 

ἐνέπλησε (πλήττω) : πλήγμα, πληγή, έκπληκτος, κατάπληκτος, 

πλήκτρο 

 

στάσεων (ἵστημι) : ανάσταση, σταθμός, στάδιο, διάσταση, ιστίο, 

παραστατικός 

 

ἁρμοστὴς (ἁρμόζω / ἁρμόττω) : αρμογή, άρμα, αρμόδιος, 

ανάρμοστος 
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διαλλακτὴς (ἄλλος) : αλλαγή, αδιάλλακτος, παραλλαγή, άλλος, 

αλλοτρίωση  

 

βιαζόμενος (βία) : βία, βιασμός, παραβίαση, βίαιος, βιασύνη, 

βιαιοπραγία 

 

συνενεγκὼν (ἤνεγκον) : διένεξη, διηνεκής 

 

μίξας (μίγνυμι) : ανάμιξη, μικτός, μιγάς, αιμομιξία, πρόσμιξη 

 

διαίτας : διαιτητής, ενδιαίτημα, αβροδίαιτος  

 

ἀνακεραννυμένους (κεράννυμι) : κράμα, κράση, κρασί, κέρασμα, 

ακέραιος 
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Θέμα : Η οικουμενικότητα καθιστά τους ανθρώπους 

κοσμοπολίτες.  
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Κοινά Στωικών-Πλουτάρχου μέσω του Μ. Αλεξάνδρου 

 

           Ωστόσο, υπάρχει ένας έντονος κοινός τόπος μεταξύ τους. 

Αυτός είναι ο κοσμοπολιτισμός.  

         Ο Ζήνων πίστευε πως το ανθρώπινο γένος μπορεί και πρέπει να 

σχηματίσει μία παγκόσμια κοινότητα με τα ίδια ήθη και τις ίδιες 

αρχές. Ο Ζήνων στο έργο του “Πολιτεία” περιγράφει αυτήν την 

“κοσμόπολη”, στην οποία όλοι οι άνθρωποι είμαστε συνδημότες και 

συμπολίτες με κοινούς νόμους, με κοινό δίκαιο, με κοινή τάξη, 

εφόσον όλοι έχουμε κοινή φύση.  

         Ο κοσμοπολιτισμός του Ζήνωνος είναι θετικός, διότι δεν 

θεωρεί την γλώσσα, το χρώμα του δέρματος, την θρησκεία 

πράγματα που διαχωρίζουν τους ανθρώπους. Τα κοινά ιδεώδη, οι 

κοινές ηθικές αρχές και αξίες μόνο ενώνουν τους ανθρώπους 

όλου του κόσμου. Ούτε όμως κόβει τον ομφάλιο λώρο με την γη 

στην οποία έτυχε να γεννηθεί ο κάθε άνθρωπος. Ο 

κοσμοπολιτισμός αντιστρατεύεται μόνο τον ακραίο εθνικισμό 

και τοπικισμό και όχι τον πατριωτισμό, εφόσον κομβικό στοιχείο 

του κοσμοπολιτισμού είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητας.  

      Εν ολίγοις, άλλο πράγμα το έθνος και άλλο η φυλή, τα οποία δεν 

πρέπει να ταυτίζονται, διότι τότε το μείγμα γίνεται εθνικιστικό. Τον 

Ζήνωνα τον πρέσβευσαν πολύ αργότερα οι νεώτεροι Στωικοί, όπως ο 

Επίκουρος και ο Μάρκος Αυρήλιος.  

 

    Την ίδια εποχή με τον Ζήνωνα και ορμώμενος εντελώς από άλλα 

κίνητρα, δηλαδή την αντεκδίκηση προς τους Πέρσες και την 

απελευθέρωση των μικρασιατικών πόλεων, δρα ο Μέγας 

Αλέξανδρος, ο οποίος όμως οδήγησε στην ενότητα της 

ανθρωπότητας με την ελληνική ως κοινή γλώσσα και με βάση 

τις αρχές της ομόνοιας και της κοινωνίας. Και γενικώς οδήγησε 

στην  οικουμενικότητα και στην υπερεθνική ομογενοποίηση της 

ανθρωπότητας.  

   

        Για τον Πλούταρχο ο Μέγας Αλέξανδρος μετουσίωσε και 

υλοποίησε το όραμα του Ζήνωνα για την κοσμοπολίτικη 

πολιτεία, στην οποία όλοι είμαστε συνδημότες και συμπολίτες με 
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κοινή τάξη, με κοινούς νόμους, με κοινό δίκαιο και κοινές ηθικές 

αξίες.  

       Το κοσμοπολιτικό επίτευγμα του Αλεξάνδρου συνδέθηκε από τον 

Πλούταρχο με το κοσμοπολιτικό όραμα του Ζήνωνος στο έργο του 

“Πολιτεία”.  

        Ο Αλέξανδρος κατά τον Πλούταρχο εμφανίστηκε ως ο 

θεόσταλτος κατάλληλος άνθρωπος που συμβίβασε τα πάντα, 

σμίγει τους βίους και τα ήθη και τις παραδόσεις, τούς έκανε 

όλους να θεωρούν πατρίδα την οικουμένη, στους κόλπους της 

οποίας οι αγαθοί ήταν συγγενείς μεταξύ τους, ενώ αντίπαλοι 

ήταν μόνο οι κακοί.  

       Αποτέλεσμα ήταν να καθιερωθεί ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του ελληνικού πνεύματος η αρετή, ενώ του 

βαρβαρικού η κακία. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 21η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

4ο παράλληλο κείμενο : Ἀποστόλου Παύλου, Ἐπιστολαὶ 

 

Ο Παύλος απευθυνόμενος σε διαφορετικής φυλετικής σύνθεσης 

χριστιανικές κοινότητες κρατά μια στάση συμπερίληψης των 

διαφορετικών εθίμων τους, αποδοχής των υπαρκτών διαφορών («ας 

κάνει καθένας ό,τι νομίζει σωστό»), και παράλληλα προβάλλει μια 

νέα οικουμενικότητα που δεν θεμελιώνεται σε κάποια εθνική 

ιδιομορφία αλλά στην ισότιμη σχέση και αναφορά όλων σε έναν Θεό. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 

ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. (Πρὸς 

Γαλάτας, 3.28) 

 

Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και 

ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα∙ όλοι σας είστε ένας, 

χάρη στον Ιησού Χριστό. 

 

Θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 

κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· δόξα δὲ 

καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε 

πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. (Πρὸς 

Ρωμαίους, 2.10-11) 

 

Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το 

κακό, πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό∙ αντίθετα, δόξα, τιμή, 

και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο 

αλλά και τον εθνικό∙ γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. 
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  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 4ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Πού φαίνεται η θεϊκή βούληση στο απόσπασμα του Απ. 

Παύλου; Να εντοπίσετε το αντίστοιχο χωρίο στο κείμενο του 

Πλούταρχου. 

 

         Η θεϊκή βούληση στα αποσπάσματα από τις επιστολές του 

Παύλου εντοπίζεται στα εξής σημεία :  

«πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» 

«οὐ γὰρ ἔστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ». 

Και στα δύο αυτά αποσπάσματα διαφαίνεται η θεϊκή βούληση προς 

την ανθρωπότητα από τον Παύλο.  

  

 Στον Πλούταρχο η θεϊκή βούληση φαίνεται στο εξής σημείο : 

  «κοινὸς ἥκειν θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων.» 

 

  Εδώ πρέπει να σημειώσω το εξής στοιχείο : Ο Απόστολος Παύλος, 

μολονότι επί της νεανικής ζωής του ήταν Φαρισαίος και αμείλικτος 

διώκτης των Χριστιανών, μετά της προσωπικής κλήσης που δέχθηκε 

από τον Χριστό έγινε ο “εκλεκτός” του Θεού να διασπείρει και να 

αναπτύξει την νέα θρησκεία στον τότε ευρύ κόσμο. Ο Παύλος είναι 

αυτός που τον 1ο αι. μ.Χ. διέδωσε τον Χριστιανισμό και τόν 

οικουμενικοποίησε απευθυνόμενος σε κάθε φυλή και λαό. Ο 

Χριστιανισμός ξεφεύγει από τα στενά όρια των Ιουδαίων και 

ασπάζεται σταδιακά από όλα τα έθνη της  οικουμένης. Ο Παύλος 

έσπειρε τον Χριστό στα έθνη.  

  Είναι ολοφάνερο πως και ο Μέγας Αλέξανδρος ενήργησε κατά 

αυτόν τον τρόπο ως προς την ένωση των ανθρώπων και την 

οικουμενικοποίηση του κόσμου. 

 

        Και οι δύο τους στηρίχτηκαν στους ίδιους άξονες : στην ισότητα 

μεταξύ των ανθρώπων, στην αρετή μεταξύ τους, αλλά και στον 

ανθρωπισμό που πρέπει να τούς διέπει. 
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2. Ποιό πρέπει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό των 

ανθρώπων, ώστε να αντιμετωπιστούν ισότιμα από τον Θεό; 

 

Φανερό τί πίστευε ο Παύλος και διέσπειρε στα έθνη :   

 

       Η ενάρετη ζωή, η καλοκαγαθία, ο αλτρουισμός και η ισότητα και 

ισοτιμία απέναντι στον Θεό. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν 

καθαρότητα νου, καρδιάς αλλά και σώματος, άρα θα πρέπει να 

αποφεύγονται τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και να υπάρχει 

ευγένεια, αλληλεγγύη και ισότητα.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Πλουτάρχου, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ 

ἀρετῆς, 6 329Α-D 

 
Καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν 

καταβαλομένου Ζήνωνος εἰς ἓν τοῦτο συντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ 

πόλεις μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ πάντας 

ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ 

ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης. Τοῦτο Ζήνων μὲν ἔγραψεν 

ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος, 

Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν. Οὐ γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης 

συνεβούλευεν αὐτῷ, τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ βαρβάροις 

δεσποτικῶς χρώμενος, καὶ τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενος τοῖς δ’ 

ὡς ζῴοις ἢ φυτοῖς προσφερόμενος, πολέμων πολλῶν καὶ φυγῶν ἐνέπλησε καὶ 

στάσεων ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ κοινὸς ἥκειν θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ 

διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων, οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις 

βιαζόμενος καὶ εἰς ταὐτὸ συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι 

φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους καὶ τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς διαίτας, 

πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ καὶ 

φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθούς, ἀλλοφύλους δὲ τοὺς 

πονηρούς∙ τὸ δ’ Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ’ 

ἀκινάκῃ μηδὲ κάνδυι διορίζειν, ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ 

βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι, κοινὰς δ’ ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ 

γάμους καὶ διαίτας, δι’ αἵματος καὶ τέκνων ἀνακεραννυμένους. 

 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να απαντήσετε αν είναι ορθές ή όχι οι παρακάτω προτάσεις και να 

αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας με αναφορές από το κείμενο : 

 Ο Ζήνωνας στην Πολιτεία του θεωρούσε πως όλοι οι άνθρωποι 

πρέπει να νοιώθουν συμπολίτες και να είναι ισότιμοι. 

 Ο Μ. Αλέξανδρος μετουσίωσε το όραμα του Ζήνωνα. 

 Ο Μ. Αλέξανδρος θεωρούσε τους Έλληνες ανώτερους και τους 

βαρβάρους δούλους. 

 Οι λαοί κατά τον Μ. Αλέξανδρο πρέπει να διατηρούν τα ήθη και 

έθιμά τους και να μη τα αναμιγνύουν μεταξύ τους.  
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 Το τοπωνύμιο Έλληνας ταυτίστηκε με τον ενάρετο άνθρωπο. 

Μονάδες 10 

 

Β1. Ποιά κοινά και ποιές διαφορές παρατηρείτε στο κείμενο, αξιοποιώντας 

όμως και τις γενικότερες γνώσεις σας, πως έχουν οι Στωικοί (Ζήνωνας) και ο 

Πλούταρχος; 

Μονάδες 15 

 

Β2. Με βάση το αρχαίο κείμενο και το παρακάτω παράλληλο να εξηγήσετε 

την αξία της οικουμενικότητας τόσο για την αρχαία εποχή όσο και για την 

νεώτερη : 

 

«Η αμφισβήτηση της ιθαγένειας (ή, εν πάση περιπτώσει, διαφόρων 

διαβαθμίσεων και εντάσεων αμφισβητήσεις της) βλάσταινε κυρίως στους 

χώρους των φιλοσόφων και των ανήσυχων πνευμάτων, που έθεταν το 

ερώτημα μιας παγκόσμιας αλήθειας, η οποία μοιραία σχετικοποιούσε τις 

ιθαγένειες και την αυτάρκεια της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι, στο πλαίσιο 

αυτού του ερωτήματος, διατυπωνόταν, με διαφόρους τρόπους, και η ιδέα μιας 

μονοθεΐας. Μα ούτε είναι τυχαίο ότι αυτές οι διερωτήσεις αντιμετωπίζονταν 

με εχθρότητα και περιορίζονταν σε ορισμένους κύκλους στοχαστικών 

ανθρώπων. Για παράδειγμα, ο φιλόσοφος Αντισθένης (444-370 π.Χ.), ιδρυτής 

ουσιαστικά του φιλοσοφικού ρεύματος των κυνικών, δεχόταν χλευασμούς 

επειδή υπήρχε η φήμη ότι δεν ήταν γνήσιος Αθηναίος. Ο ίδιος, όμως, 

απαντούσε στους Αθηναίους, οι οποίοι κόμπαζαν φρονούντες ότι ήταν 

αυτόχθονες, ότι η καταγωγή τους δεν τους καθιστούσε αριστοκρατικότερους 

από τα σαλιγκάρια και τις άπτερες ακρίδες, που κι αυτά είναι γηγενή! Στο ίδιο 

μήκος κύματος, όταν ο κυνικός Διογένης (π. 412-323 π.Χ.) ρωτήθηκε από πού 

κατάγεται, απάντησε “είμαι κοσμοπολίτης” («ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, 

“κοσμοπολίτης”, ἔφη»), κι έτσι εγκαινίασε τον όρο ο οποίος σήμερα δηλώνει 

διεθνώς την οικουμενική συνείδηση και την πρόταξη πανανθρώπινων αξιών 

έναντι αυτών των επί μέρους κοινοτήτων. O Aναξαγόρας (π. 500-428 π.Χ.), εξ 

άλλου, όταν κάποιος τον ρώτησε επιτιμητικά αν νοιάζεται για την πατρίδα, ο 

φιλόσοφος έδειξε τον ουρανό και απάντησε, “εγώ έχω τη μεγαλύτερη έγνοια 

για την πατρίδα”.». 

…………………………………………………………………………………………. 

«Ο Χρυσόστομος τείνει προς μια θεώρηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων ως 

γεγονότων και ως διαδικασιών εν τω γίγνεσθαι –όχι ως στατικών 
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πραγματικοτήτων. Και ταυτόχρονα κλείνει την πόρτα στον πολιτισμικό 

ιμπεριαλισμό, διότι ουδένα πολιτισμό προκρίνει ως ανώτερο. Πρόκειται 

περίπου γι’ αυτό που είχε εκφράσει ο Ευσέβιος Καισαρείας όταν υποστήριζε 

ότι σε πλήθος λαών (δηλαδή μέσα σε καθεμιά από ένα πλήθος ιθαγένειες) 

βρίσκονταν πλέον Χριστιανοί, οι οποίοι ήταν μεν γηγενείς πάρθοι, μήδοι, 

πέρσες, γάλλοι, αιγύπτιοι κ.ο.κ., αλλά δεν ακολουθούσαν συλλήβδην όλα τα 

ήθη του λαού τους σαν αυτά να ήταν ένα συμπαγές πράγμα. Απέρριπταν, 

λέει, όσα ήταν ανήθικα, απάνθρωπα και αντίθετα προς τη διδασκαλία του 

Χριστού. Εδώ ο Ευσέβιος (ένοχος, κατά τα άλλα, για την ενθουσιώδη 

εγκόλπωση του αυτοκρατορικού ιδεώδους) θέτει ακριβώς το ζήτημα που 

θέτουν σήμερα οι θιασώτες της παγκοσμιότητας των ανθρωπίνων αξιών και 

των δικαιωμάτων.». 

  Παπαθανασίου Αθανάσ., Σάρκα Ναι, Σαρκοφάγος Όχι!  σελ. 463-517  

Μονάδες 15 

 

Β3. Να δηλώσετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων :  

-Κέντρο της φιλοσοφίας κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο 

παραμένει η Αθήνα. 

-Η φιλοσοφία με τον Επίκουρο και τους Στωικούς από θεωρητική γίνεται 

πρακτική.  

-Η φιλοσοφία εκείνη την περίοδο συνεχίζει και έχει κοινωνικό χαρακτήρα 

και προσανατολισμό, εστιάζοντας στο πρότυπο της αρχαίας πόλης-

κράτους.  

-Λόγω της επικράτησης μεγάλων κρατών και βασιλειών ο άνθρωπος 

στρέφεται προς της παραδοσιακές αξίες του τόπου του.  

-Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, Πλάτων και Αριστοτέλης, επηρεάζουν τα νέα 

ρεύματα και τον Χριστιανισμό, αλλά η φιλοσοφία τροποποιείται.  

Μονάδες 10 
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Β4α. Να συνδέσετε στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις των δύο στηλών βάσει 

της ετυμολογικής τους συγγένειας :  

 

 

αἵρεσιν άξιος 

συνενεγκὼν κρασί 

ἀγέλης διένεξη 

ἀνακεραννυμένους αφαίρεση 

εἴδωλον ευσυνείδητος 

(Μονάδες 5) 

 

Β4β. Να βρείτε τα αντώνυμα τα παρακάτω λέξεων στο αρχαίο κείμενο : φύσει, 

θάνατος, μόνους, εἶπεν, γιγνώσκων.  (Μονάδες 5) 
       

Μονάδες 10 
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 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

B1. 

    Μπορούμε να καταλάβουμε την αντίθεση του Πλουτάρχου με τον 

στωικισμό, καθώς ο Πλούταρχος διαχώριζε τον Θεό από την ύλη και τον 

Κόσμο, και αναγνώριζε μόνο ένα τμήμα θεϊκό στην ψυχή του ανθρώπου, 

που ήταν η φρόνηση, επηρεασμένος από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 

ενώ οι Στωικοί ταύτιζαν τον Θεό με τον Κόσμο. 

           Ωστόσο, υπάρχει ένας έντονος κοινός τόπος μεταξύ τους. Αυτός είναι ο 

κοσμοπολιτισμός.  

         Ο Ζήνων πίστευε πως το ανθρώπινο γένος μπορεί και πρέπει να 

σχηματίσει μία παγκόσμια κοινότητα με τα ίδια ήθη και τις ίδιες αρχές. Ο 

Ζήνων στο έργο του “Πολιτεία” περιγράφει αυτήν την “κοσμόπολη”, στην 

οποία όλοι οι άνθρωποι είμαστε συνδημότες και συμπολίτες με κοινούς 

νόμους, με κοινό δίκαιο, με κοινή τάξη, εφόσον όλοι έχουμε κοινή φύση.  

         Ο κοσμοπολιτισμός του Ζήνωνος είναι θετικός, διότι δεν θεωρεί την 

γλώσσα, το χρώμα του δέρματος, την θρησκεία πράγματα που 

διαχωρίζουν τους ανθρώπους. Τα κοινά ιδεώδη, οι κοινές ηθικές αρχές και 

αξίες μόνο ενώνουν τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Ούτε όμως κόβει 

τον ομφάλιο λώρο με την γη στην οποία έτυχε να γεννηθεί ο κάθε 

άνθρωπος.       

     Την ίδια εποχή με τον Ζήνωνα και ορμώμενος εντελώς από άλλα κίνητρα, 

δηλαδή την αντεκδίκηση προς τους Πέρσες και την απελευθέρωση των 

μικρασιατικών πόλεων, δρα ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος όμως οδήγησε 

στην ενότητα της ανθρωπότητας με την ελληνική ως κοινή γλώσσα και 

με βάση τις αρχές της ομόνοιας και της κοινωνίας. Και γενικώς οδήγησε 

στην  οικουμενικότητα. 
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        Για τον Πλούταρχο ο Μέγας Αλέξανδρος μετουσίωσε και υλοποίησε το 

όραμα του Ζήνωνα για την κοσμοπολίτικη πολιτεία, στην οποία όλοι 

είμαστε συνδημότες και συμπολίτες με κοινή τάξη, με κοινούς νόμους, με 

κοινό δίκαιο και κοινές ηθικές αξίες.  

       Το κοσμοπολιτικό επίτευγμα του Αλεξάνδρου συνδέθηκε από τον 

Πλούταρχο με το κοσμοπολιτικό όραμα του Ζήνωνος στο έργο του “Πολιτεία”.  

        Ο Αλέξανδρος κατά τον Πλούταρχο εμφανίστηκε ως ο θεόσταλτος 

κατάλληλος άνθρωπος που συμβίβασε τα πάντα, σμίγει τους βίους και τα 

ήθη και τις παραδόσεις, τούς έκανε όλους να θεωρούν πατρίδα την 

οικουμένη, στους κόλπους της οποίας οι αγαθοί ήταν συγγενείς μεταξύ 

τους, ενώ αντίπαλοι ήταν μόνο οι κακοί.  

       Αποτέλεσμα ήταν να καθιερωθεί ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

ελληνικού πνεύματος η αρετή, ενώ του βαρβαρικού η κακία. 
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