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Θέμα : η χρησιμότητα της φιλοσοφίας για τον άνθρωπο. 
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ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, 

οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, 

καθάπερ ὄργανά τινα ὑπόκειται, 

τούτων δ’ ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, 

καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς 

μὴ δεόντως αὐτοῖς χρωμένοις. Δεῖ 

τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης 

κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ 

προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ 

θησόμεθα. Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ 

μέλλομεν ὀρθῶς πολιτεύσεσθαι καὶ 

τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως.  

Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ 

ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ βίῳ 

πλεονεκτημάτων ἐπιστῆμαι, ἄλλαι δὲ 

αἱ χρώμεναι ταύταις, καὶ ἄλλαι μὲν αἱ 

ὑπηρετοῦσαι, ἕτεραι δὲ αἱ 

ἐπιτάττουσαι, ἐν αἷς ἐστιν ὡς ἂν 

ἡγεμονικωτέραις ὑπαρχούσαις τὸ 

κυρίως ὂν ἀγαθόν. Εἰ τοίνυν μόνη ἡ 

τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ 

ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον 

ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ 

φιλοσοφία, χρῆσθαι πᾶσι καὶ 

ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν δύναται, 

φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς 

μόνης φιλοσοφίας τὴν ὀρθὴν κρίσιν 

καὶ τὴν ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν 
φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Αυτά που διαθέτουμε για την ζωή μας, όπως το 

σώμα μας και όσα συνδέονται μ’ εκείνο, είναι στα 

χέρια μας ως κάποια εργαλεία, που η χρήση τους 

είναι επικίνδυνη και φέρνουν μάλιστα το αντίθετο 

αποτέλεσμα πρώτα πρώτα σ’ εκείνους, αν αυτοί 

δεν τά χρησιμοποιούν σωστά. Πρέπει λοιπόν να 

επιδιώκουμε τις γνώσεις αυτές, με τις οποίες θα 

κάνουμε καλή χρήση όλων αυτών των μέσων, να 

τίς αποκτήσουμε και να τίς χρησιμοποιούμε 

κατάλληλα. Πρέπει, επομένως, να φιλοσοφήσουμε, 

αν θέλουμε να γίνουμε καλοί πολίτες και να 

ζήσουμε την ζωή μας ωφέλιμα. 

Επίσης άλλες είναι οι γνώσεις και οι τέχνες που 

μάς προσφέρουν όσα είναι ωφέλιμα στην ζωή μας, 

κι άλλες εκείνες που μάς εξασφαλίζουν την καλή 

χρήση αυτών των τεχνών, όπως άλλες είναι οι 

βοηθητικές κι άλλες οι καθοδηγητικές, και σ’ 

αυτές τις τελευταίες, που είναι βέβαια οι 

ηγεμονικότερες, βρίσκεται το αγαθό στην 

πραγματική του σημασία. Αν λοιπόν μόνον η 

επιστήμη εκείνη, που έχει την ορθή κρίση και 

χρησιμοποιεί την φρόνηση και αντιλαμβάνεται 

και βλέπει καθολικά το αγαθό -κι αυτή είναι η 

φιλοσοφία- μπορεί να επωφελείται από όλες τις 

άλλες και να τίς κατευθύνει σύμφωνα με την φύση 

τους, τότε πρέπει με κάθε τρόπο να φιλοσοφούμε, 

διότι η φιλοσοφία εμπεριέχει την ορθή κρίση και 

την αναμάρτητη και επιτακτική φρόνηση. 


