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20η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος 

 

1ο  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :  Ἐπικτήτου, Διατριβαί, Β,10,1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σκοπῶ (αόριστος : ἐσκεψάμην) : εξετάζω, αναλογίζομαι. 

παρακολουθητικὸς : ο ικανός να ακολουθεί τα γεγονότα και να συμπεραίνει. 

ἐπιλογιστικὸς : αυτός που είναι ικανός στην σφαιρική θεώρηση και 

συμπέρασμα. 

ἐπαγγελία : η παραγγελία. 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σκέψαι τίς εἶ. Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, 

τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων 

κυριώτερον προαιρέσεως, ἀλλὰ 

ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν 

δ’ ἀδούλευτον καὶ ἀνυπότακτον. 

Σκόπει οὖν, τίνων κεχώρισαι κατὰ 

λόγον. Κεχώρισαι θηρίων, κεχώρισαι 

προβάτων. Ἐπὶ τούτοις πολίτης εἶ τοῦ 

κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ, οὐχ ἓν τῶν 

ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ τῶν 

προηγουμένων· παρακολουθητικὸς 

γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς 

ἐπιλογιστικός. Τίς οὖν ἐπαγγελία 

πολίτου; Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, 

περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι ὡς 

ἀπόλυτον, ἀλλ’ ὥσπερ ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ 

ὁ ποὺς λογισμὸν εἶχον καὶ 

παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ 

κατασκευῇ, οὐδέποτ’ ἂν ἄλλως 

ὥρμησαν ἢ ὠρέχθησαν ἢ 

ἐπανενεγκόντες ἐπὶ τὸ ὅλον. 

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Να εξετάσεις ποιός είσαι. Πάνω απ’ όλα είσαι 

άνθρωπος, δηλαδή κάποιος που τίποτε πιο 

σημαντικό δεν έχει από την προαίρεση∙ σ’ αυτήν 

υπακούουν όλα τα υπόλοιπα, ενώ η ίδια είναι 

αδέσποτη. Αναλογίσου, λοιπόν, από ποιά 

πράγματα ξεχωρίζεις εξαιτίας του Λόγου που 

έχεις. Ξεχωρίζεις από τα θηρία, ξεχωρίζεις από 

τα πρόβατα. Εξαιτίας αυτών, όμως, είσαι πολίτης 

του κόσμου αυτού και αποτελείς μέρος του, όχι, 

βέβαια μέρος που υπηρετεί το σύνολο αλλά 

μέρος που ηγείται του συνόλου. Γιατί είσαι 

ικανός να βλέπεις και να κατανοείς σφαιρικά 

τον κόσμο που διοικείται από θεία δύναμη. Ποιά 

είναι, λοιπόν, η άνωθεν παραγγελία προς τον 

άνθρωπο και στόχος του ως πολίτης; Να μην 

εξετάζει τίποτε με βάση το προσωπικό του 

συμφέρον, να μην αποφασίζει για τίποτε σαν να 

ήταν μεμονωμένο άτομο, αλλά να ενεργεί όπως 

ακριβώς θα ενεργούσε το χέρι ή το πόδι, αν είχαν 

λογική και μπορούσαν να καταλάβουν την 

διάταξη της φύσης∙ γιατί, δεν θα επέλεγαν ποτέ 

ή δεν θα επιθυμούσαν ποτέ κάτι παρά μόνο 

ανάγοντάς το στο σύνολο. 
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Θέμα :  Λόγος και προαίρεση αποδεικνύουν την ισότητα μεταξύ των 

ανθρώπων και καθιστούν τον άνθρωπο οικουμενικό πολίτη. 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

 

- Η Λογική διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα. 

 

- Λόγος και προαίρεση αποδεικνύουν την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. 

 

- Λόγος και προαίρεση καθιστούν τον άνθρωπο οικουμενικό πολίτη. 

 

- Υποχρέωση ανθρώπου χάριν λογικής να επιλέγει βάσει συλλογικού-

οικουμενικού συμφέροντος. 

 

 
 


