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ὥρα: η κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι [από εκεί βγαίνουν και οι λέξεις : 

ωραίος, ώριμος, κ.λπ.] 

ἄωρος-ον : ανώριμος, άγουρος, άκαιρος 

πάρωρος-ον : αυτός που γίνεται εκτός της ώρας του, δηλαδή την ακατάλληλη 

στιγμή 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω 

φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων 

κοπιάτω φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ 

ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος 

πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. Ὁ δὲ 

λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν 

ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι 

τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι 

πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι 

τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. Ὥστε 

φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, 

τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς 

ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν 

γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα 

καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν 

μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ 

ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ 

παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, 

ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ 

ταύτην ἔχειν. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Δεν πρέπει κανείς ούτε όταν είναι νέος να 

διστάζει να φιλοσοφεί, ούτε πάλι αν είναι 

γέροντας να νοιώθει κουρασμένος και να μη 

φιλοσοφεί. Κανένας δεν είναι ανώριμος ακόμη, 

και για κανέναν δεν υπάρχει ακατάλληλη 

στιγμή να φροντίσει για την υγεία της ψυχής 

του. Κι όποιος λέει ότι δεν ήρθε ακόμη ο καιρός 

να φιλοσοφήσει ή ότι ο καιρός αυτός έχει 

περάσει πια, μοιάζει με εκείνον που ισχυρίζεται 

ότι δεν έχει έρθει ακόμη ο καιρός για την 

ευτυχία ή ότι δεν είναι πια καιρός γι’ αυτήν. 

Πρέπει, επομένως, και ο γέροντας να φιλοσοφεί 

και ο νέος : ο ένας για να μένει, ακόμη και την 

περίοδο που γέρασε, νέος χάριν των  όμορφων 

πραγμάτων που θα μπορεί να μνημονεύει με 

χαρά, ο άλλος για να είναι ως νέος ένας ώριμος 

άνθρωπος, καθώς δεν θα τόν κυριεύει φόβος για 

το μέλλον. Είναι, λοιπόν, ανάγκη να αναζητούμε 

τα πράγματα που επιφέρουν την ευτυχία, 

εφόσον όταν υπάρχει ευτυχία έχουμε τα πάντα, 

ενώ όταν αυτή απουσιάζει κάνουμε τα πάντα 

για να τήν έχουμε. 
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Θέμα : η επιδίωξη της φιλοσοφίας αφορά τους πάντες, εφόσον αυτή είναι η 

προϋπόθεση της ευδαιμονίας. 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

Α. ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. 

 

Β. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ. 

 

Γ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ 

ΣΚΟΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ 

ΑΥΤΗΝ.  

 

Δ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 

ΗΠΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ.  
 


