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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 
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αρχές του δασκάλου του για την αξία της προφορικότητας – και μέσω του 

μυθικού λογοτεχνικού περιβάλλοντος. 

 

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. 
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Επί του παρόντος έργου να αναφέρω τα εξής : 

Πρώτον ότι είναι πλήρως εγκλιματισμένος και προσαρμοσμένος στην 

νέα δομή των πανελλαδικών εξετάσεων, 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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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ο αξιολογότατος συνάδελφος, Δημήτρης Νάτσης, στο παρόν εγχείρημα 

Φάκελος Υλικού φέρει την φιλοσοφία επί των πραγματικών και 

πολυπρισματικών διαστάσεών της. Η αγάπη για τον φιλοσοφικό λόγο 

και την αρχαία ελληνική, μα και συνάμα η επικαιρική σκέψη 

στοιχειοθετούν τις βασικές αρχές του παρόντος έργου. Το ταξίδι της 

γνώσης έχει αφετηρία την δυναμική παρουσία της ίδιας της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Το φιλέρευνο πνεύμα κι η συνεχής αναζήτηση, η 

ευρυμάθεια, η στόχευση, τα όρια, το περατό κι απέρατο ξεδιπλώνονται 

στον αναγνώστη απλόχερα κι αβίαστα. Πρόκειται για ένα πόνημα 

εξύμνησης του ανθρώπινου γένους, της φιλοσοφίας και της 

ελληνικότητας. 

Ποιός είναι ο ορισμός της φιλοσοφίας; Ποιά η πρακτικότητα; Απαντά 

και συνάμα συμπορεύεται τον ανθρώπινο νού και την α 

– πορία. Τήν μετατρέπει σε γνώση μέσα από την πολυσχιδία των 

κειμένων και των προσεγγίσεων. Αφορμάται του απλού κι απαντά το 

σύνθετο. Απαντά στο ερώτημα και θέτει νέα. Με ερείσματα, 

επιχειρήματα και γνώση. Πηγαία, αστείρευτη και ώριμη. 

Ακολουθείται λογική αλληλουχία και εξελικτικότητα στα κείμενα 

αναφοράς του βιβλίου, με διαρθρωμένες προσεγγίσεις, τεκμηριωμένες 

θέσεις. Το αίτιο και το αιτιατό, το σημαίνον και το σημαινόμενο 

ανοίγουν τους ορίζοντες της γνώσης και του εαυτού. Λόγος αναλυτικός, 

έγκριτος κι αποδεικτικός με πολλές αναφορές παράλληλες σε 

φιλοσοφικές γραμμές, στυλοβάτες του πνεύματος. Η εμβρίθεια 

περιεχομένου, η διεξοδική προσέγγιση, η πληθώρα των παράλληλα 

συγκρινόμενων κειμένων εμβαθύνουν στον όρο και στο περιεχόμενο της 

φιλοσοφίας. 

Πληρέστατη η αναφορά και παράθεση στοιχείων για όλα τα 

αναφερόμενα, ρόλος, ιδιότητα, στόχος, περιβάλλον, αρμοδιότητα, 

καθήκοντα και περιβάλλον. Επιρροές, ηθική, αυτονομία, αγαθόν και 

δικαιοσύνη. Ρόλος του φιλοσόφου και πράξεις. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε 

για τις πράξεις μας, τους στόχους μας και τις επιλογές μας. Μέσο 

αυτογνωσίας και αυτεπίγνωσης. Πλην του διδακτικού στόχου Φάκελος 
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Υλικού κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο μέσο προσωπικής 

αναζήτησης, ερωτημάτων και φιλοσοφικής διερεύνησης. Απαντά στο 

αριστοτελικό : τι, πού, πώς. 

 

                                                                                                  Ιωάννα Κυρανάκη        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Φιλόλογος 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ, ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 

 

 
Ι . Ο Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ 

 
 

Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η 

αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική  μέθοδος και η ηθική. 

 

Ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα 

Απόσπασμα από την Απολογία: -   Αντιφατικά   αισθήματα   για τον 

Σωκράτη στους σύγχρονούς του (αποτέλεσμα > η θανατική του 

καταδίκη) 

Φιλοσοφική στάση του: 
 

 

Ο   σκοπός   της   ζωής   του   Σωκράτη 

να αποδείξει την άγνοια των τάχα 

σοφών προκαλεί εναντίον του το μίσος 

των θιγομένων και των οπαδών τους· 

τόν θεωρούν απειλή. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Στόχος   της   ειρωνείας   του   
ακόμα και ο χρησμός του 
Απόλλωνα. Αμφισβητεί   και   
“ελέγχει” την θεϊκή εκτίμηση. 
Αφορμή στους κατηγόρους 
του να τον κατηγορήσουν 
για αθεΐα. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------ 
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Ι Ι . Ο Π Λ Α Τ Ω Ν 
 

Ο βίος του 
 

Γεννήθηκε το 428/9. Πατέρας:   Αρίστωνας, γιος του Αριστοκλή (τα 

ονόματα πατέρα και παππού δείχνουν πως το γένος ήταν 

αριστοκρατικό). 

Μητέρα: Περικτιόνη (από παλιά αρχοντική γενιά που έφτανε μέχρι τον 

Σόλωνα). 

Κριτίας: Θείος της Περικτιόνης, συνδέθηκε με το σοφιστικό κίνημα, 

ηγετική μορφή του καθεστώτος των Τριάκοντα που συνδέθηκε στα νιάτα 

του με τον Σωκράτη. 

Χαρμίδης: Αδελφός της Περικτιόνης, συνεργάστηκε με τους Τριάκοντα 

και συνδέθηκε στα νιάτα του με τον Σωκράτη. 

Η 7η Επιστολή του Πλάτωνα (γράμμα προς τους Συρακούσιους φίλους 

του). 

 Σημαντική πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Πλάτωνα. 

 Αποτελεί ένα είδος αυτοβιογραφίας. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 
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στοιχεία από κάθε διανοητική δραστηριότητα της εποχής εκείνης, 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 
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εκπαίδευση και στην κοινωνία, τα ερωτήματά του και φυσικά τις απαντήσεις 

του. 

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 
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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 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 
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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· 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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1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
 

Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; 
 

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

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 



 

Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

 

 
 

         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. 

 

 

Έμφυτη τάση προς την φιλοσοφία και τον μύθο 

 

Η τάση του ανθρώπου για φιλοσοφία θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

είναι έμφυτη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως 

ερευνητικό ὂν. Προσπαθεί να ανακαλύψει τις συντεταγμένες του στον 

κόσμο είτε ως προς τα εξωτερικά όντα (αντί – κείμενα) είτε ως προς τον 

εαυτό του και την συνείδηση του (υπό – κείμενο). 

Ο Χρήστος Μαλεβίτσης αποκαλεί τον άνθρωπο πρώτα ἒμμυθον ὂν, διότι 

πολύ απλά κατάλαβε πως ο άνθρωπος – ασχέτως της τεκμηριωμένης και 

αποδεδειγμένης επιστημονικής εξέλιξής του -, όταν ενεργοποιήθηκε η 

λογική και η συνείδησή του, έπλασε μύθους για να εξηγήσει τα φαινόμενα 

γύρω του. 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ : ΑΞΙΑ ΜΥΘΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Οι θρησκευτικοί και οι κοσμολογικοί μύθοι σχετίζονται πάντα με τον 

πραγματικό κόσμο, καθώς τον εικονίζουν και τον μετασχηματίζουν, ώστε να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες της πραγματικής κοινωνίας. 

Η επανάληψη ή ανακατασκευή των θρησκευτικών ή κοσμολογικών μύθων 

στοχεύει στην επιβολή και διατήρηση των κυρίαρχων κοινωνικών 
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δομών και στις σχέσεις αυτών των δομών μεταξύ τους στις συνειδήσεις των 

ανθρώπων, εφόσον αυτοί οι μύθοι απεικονίζουν τις κοινωνικές αυτές δομές. 

Το νόημα του κόσμου, όπως περιγράφεται από τον μύθο, προϋποθέτει 

οργάνωση και δομή του κόσμου αυτού, και, εφόσον σχετίζεται ο μύθος με 

τον πραγματικό κόσμο και την δομή του, αυτόματα τον επιβάλλει και τον 

νομιμοποιεί δια της επανάληψης και της αναδιήγησης. Η επανάληψη, η 

ανακατασκευή, η αναδιήγηση του μύθου, που απεικονίζει τις κοινωνικές 

δομές, εμπεδώνουν στους ανθρώπους τις δομές αυτές ως κανονικότητα, τις 

διαμοιράζονται και τις νομιμοποιούν. 

Εξ αυτής της πρακτικής νομιμοποιούνται και οι θρησκευτικές δομές 

εξουσίας μέσα στην κοινότητα και όχι μέσω κάποιου ιερού “χαρίσματος”. 

 

Παρόλο που οι κοινωνίες πια στην νεώτερη εποχή και κοινωνία 

εξορθολογίστηκαν, η επιστήμη ποτέ δεν μπόρεσε να απαντήσει και να 

εξηγήσει τα μεταφυσικά και κενά ερωτήματα που προέκυπταν από τους 

παραδοσιακούς κοσμολογικούς ή θρησκευτικούς μύθους. 

Επίσης, φάνηκε πως η υπαρξιακή ανάγκη των ανθρώπων επέμενε σ’ αυτούς 

τους μεταφυσικούς θρησκευτικούς μύθους. Αποτέλεσμα είναι να 

εμφανίζονται οι μεταφυσικοί αυτοί θρησκευτικοί ή κοσμολογικοί μύθοι στο 

διαδίκτυο και να νομιμοποιούνται. 
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1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικὰ Α, 2, 98b12-28 

 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να 

αιτιολογηθεί η απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο : 

 Ο άνθρωπος, όταν εμφανίστηκε, ένοιωθε έκπληξη για τον κόσμο 

γύρω του. 

 Ο μύθος δεν ταυτίζεται με την φιλοσοφία, αλλά ανήκει στην 

τέχνη. 

 Η απορία και η άγνοια οδήγησε τον άνθρωπο στην φιλοσοφία. 

 Ο άνθρωπος επεδίωξε την γνώση για πρακτικό όφελος. 

 Η φιλοσοφία είναι σαν είδος επιστημονικής γνώσης αυτοτελής 

και ελεύθερη. 

Μονάδες 10 

 

B1. Βάσει του αρχαίου κειμένου και των παρακάτω παραλλήλων                           

αποσπασμάτων να εξηγήσετε τί μας ωθεί στην φιλοσοφία : 

 

«Βαρύ, ἀνεχόρταγο χρέος· ὅλη μου τὴν ζωὴ πάλεψα, παλεύω ἀκόμα, μὰ ὅλο 

κι ἀπομένει σκοτάδι, κατακάθι στὴν καρδιά, κι ὅλο καὶ ξαναρχίζει ὁ 

ἀγῶνας. Οἱ παμπάλαιοι πατρικοὶ πρόγονοι ἀναδεύονται καταχωμένοι 
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μέσα μου, καὶ δύσκολα πολύ, στὸ βαθὺ σκοτάδι, νὰ ξεκρίνω τὸ πρόσωπό 

τους. Ὅσο προχωρῶ διαπερνώντας τ' ἀπανωτὰ στρώματα τῆς ψυχῆς μου – 

τὸ ἄτομο, τὴν ράτσα, τὸ ἀνθρώπινο γένος – γιὰ νὰ βρῶ τὸν πρῶτο φοβερὸ 

Πρόγονο μέσα μου, τόσο μὲ κυριεύει ἡ ἁγία φρίκη· στὴν ἀρχή, σὰν 

ἀδελφοῦ, σὰν πατέρα μοῦ φαντάζουν τὰ πρόσωπα, κι ὕστερα ὅσο προχωρῶ 

στὶς ρίζες, ἕνας πρόγονος μαλλιαρός, χοντρομάσελος τινάζεται ἀπὸ τὰ 

νεφρά μου, ποὺ πεινάει, διψάει, μουγκαλιέται κι εἶναι τὰ μάτια του γεμᾶτα 

αἷμα. Ὁ πρόγονος αὐτὸς εἶναι τὸ βαρὺ ἀκατέργαστο θεριὸ ποὺ μοῦ δόθηκε 

νὰ τὸ μετουσιώσω σὲ ἄνθρωπο· κι ἂν μπορέσω, ἂν προφτάσω, νὰ τὸν 

ἀνεβάσω ἀκόμα πιὸ ἀψηλὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο….Τὶ φοβερὸς ἀνήφορος ἀπὸ 

τὸν πίθηκο στὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο στὸν Θεό!». 
 

 

«Νὰ γιατὶ ὅλη μας ἡ ζωή, παπποῦ, ἦταν ἀνήφορος· ἀνήφορος κι γκρεμὸς κι 

ἐρημιὰ· κινήσαμε μὲ πολλοὺς συναγωνιστές, μὲ ἰδέες πολλές, συνοδεία 

μεγάλη· μὰ ὅσο ἀνηφορίζαμε κι ἡ κορφὴ μετατοπιζόταν κι ἀλάργαινε, 

συναγωνιστὲς κι ἰδέες κι ἐλπίδες μᾶς ἀποχαιρετοῦσαν, λαχάνιαζαν, δὲν 

ἤθελαν, δὲν μποροῦσαν ν' ἀνέβουν πιὸ ἀπάνω· κι ἀπομέναμε μονάχοι μὲ τὰ 

μάτια καρφωμένα στὴν Κινούμενη Μονάδα, στὴν μετατοπιζόμενη κορφή. 

Δὲν μᾶς κινοῦσε ἡ ἀλαζονεία, μήτε ἡ ἁπλοϊκὴ βεβαιότητα πὼς θὰ σταθεῖ 

μιὰ μέρα ἡ κορφὴ καὶ θὰ τὴν φτάσουμε· μήτε κι ἂν τὴν φτάναμε, πὼς θὰ 

βροῦμε ἐκεῖ ἀπάνω τὴν εὐτυχία, τὴν σωτηρία καὶ τὸν Παράδεισο· 

ἀνεβαίναμε, γιατὶ εὐτυχία, σωτηρία καὶ Παράδεισος ἦταν γιὰ μᾶς ἡ 

ἀνάβαση.». 

Νίκου Καζαντζάκη, ἡ ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο σελ. 26 και 490 

Μονάδες 10 

 

 

Β2. Ποιά η σχέση Φιλοσοφίας και Μύθου βάσει του αρχαίου κειμένου και 

του παρακάτω παραλλήλου; : 

 

Λέγεται ὅτι στὴν Ἰωνία ἀποκαλύφθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ λόγος, σὲ 

ἀντίθεση πρὸς τὸν μῦθο. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς δὲν ὑπάρχει καθαρὸς 

λόγος χωρὶς μῦθο οὔτε καθαρὸς μῦθος χωρὶς λόγο. Ἡ συνείδηση τοῦ 

ἀνθρώπου εἶναι μία καὶ ἑνιαία στὴν ἔκπτυξη ὁρισμένων δυνατοτήτων καὶ 

στὴν βαθμιαία ἔλευσή τους στὴν ἐμφάνεια. 

Ἡ πίστη τῶν πρώτων φιλοσόφων στὸν Λόγο εἶχε μυθικὸ βάθος. Ἀφοῦ οἱ 

λογικές τους ἀποδείξεις γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν πίστη τους ἦταν ἐντελῶς 
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ἄλογες. Τὶς κρατοῦσε ὀρθὲς μόνον ἡ μυθικὴ πίστη στὸν Λόγο καὶ ἡ ἔστω 

δύουσα μυθικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς. Ἄλλωστε ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ὁ 

ἡρακλείτειος Λόγος, ποὺ εἶναι αὐτόχρημα μυθικός, καὶ ἄλλο ἡ «λογικὴ» τοῦ 

Ἀριστοτέλη, στὴν ὁποία κατόπιν ὁ Λόγος ἀπομειώθηκε καὶ ἐξέπεσε. 

Ὡστόσο, ὁ μῦθος ἐπιβίωσε ἀκόμη καὶ στὸν Ἀριστοτέλη. Ἀλλὰ καὶ μέχρι τὴν 

ἐποχή μας. Ἕνας δακτύλιος μύθου θὰ περιγράφει πάντοτε τὰ ἐνεργήματά 

μας. 

Χρήστου Μαλεβίτση, τὸ ἀνθισμένο δέντρο, σελ. 163 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων : 

 

-Η φιλοσοφία γεννήθηκε στα παράλια της Ιωνίας. 

-Η φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα έχει μόνο θεωρητικό χαρακτήρα. 

-Η ιστορία της φιλοσοφίας στον αρχαιοελληνικό κόσμο ήταν 

ευθύγραμμη και χωρίς μεταβάσεις ή μεταβολές. 

-Αποκτά αυτονομία η φιλοσοφία με τον Πλάτωνα. 

-Ο   Αριστοτέλης επηρεάστηκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα  

και συγκρότησε ποιητική φιλοσοφική προσωπικότητα. 

Μονάδες 10 

 

Β4α. Να βρεθούν από το αρχαίο κείμενο οι ετυμολογικά συγγενείς λέξεις 

των παρακάτω λημμάτων : φίλαρχος, πένθος, κειμήλιο, πέρασμα, 

κατάφαση, διάβαση. (Μονάδες 6) 

 

Β4β. Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω λέξεων του κειμένου και ύστερα 

να τίς χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία σε μία φράση στα νέα 

ελληνικά (σε όποιο γένος, αριθμό, πτώση, ή πρόσωπο-έγκλιση-φωνή 

θέλετε) : θαυμάζειν, παθημάτων. (Μονάδες 4) 

 

Μονάδες 10 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. 

Σωστό : “Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον 

ἤρξαντο φιλοσοφεῖν”. 

Λάθος : “διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται 

ἐκ θαυμασίων”. 

Σωστό : “ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν”. 

Λάθος : “Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν”. 

Σωστό : “οὕτω καὶ αὐτὴν ὡς μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν· 

μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν”. 
 

 

Β1. 

Η φιλοσοφία εξ αρχής και όσο θα υπάρχει ο άνθρωπος ποτέ δεν απαντά, 

αλλά διερωτάται σε υπαρξιακά, κοινωνικά, ανθρωποκεντρικά προβλήματα. 

Αυτός είναι ο στόχος της, όχι δηλαδή να απαντήσει αλλά να θέσει 

ερωτήματα που θα προβληματίσουν τον άνθρωπο, θα τόν οδηγήσουν σε 

υψηλότερες πνευματικές κορυφές, διαμορφώνοντας έτσι τις δικές του 

θέσεις – αρχές. Ο φιλοσοφικός στοχασμός ως η σημαντικότερη μορφή 

παίδευσης οδηγεί τον άνθρωπο προς τις πρώτες αρχές της ύπαρξης και του 

«εἶναι», προς την καθολικότητα. Τόν βοηθά να κατανοήσει ότι πίσω από τα 

φαινόμενα, που πλέον ερμηνεύονται επιστημονικά, κρύβεται το μυστήριο 

του κόσμου, ο ωκεανός του χρόνου, οι πρώτες αρχές. Ο άνθρωπος δια της 

φιλοσοφίας οικοδομεί μίαν ερευνητική διάθεση, ώστε να μην αρκείται 

στην επιφάνεια, αλλά να γίνεται διορατικός, να επιδιώκει την 

διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης και να εργάζεται με ζήλο για την 

εξατομίκευσή του. 

Αυτό είναι φιλοσοφία και αυτός που επεξεργάζεται αυτά είναι φιλόσοφος. 

Η φιλοσοφία δεν στοχεύει στην ανθρώπινη κοινωνικά επιτυχία, όπως 

πρέσβευαν οι σοφιστές και ο Διαφωτισμός, αλλά σε ωθεί στην αναζήτηση 

των πρώτων αρχών του Κόσμου και στην εξατομίκευσή σου. Γι’ αυτό ο 

Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης χαρακτηρίστηκαν φιλόσοφοι. 

Στο κείμενο αυτό ο Αριστοτέλης προσπαθεί να καταδείξει αυτό ακριβώς, 

δηλαδή πως είναι έμφυτη η ορμή του ανθρώπου για διερεύνηση του 

κόσμου και του εαυτού του, πως διαρκώς επιδιώκει την γνώση, για να 

φύγει από το επίπεδο του ζώου, χωρίς να υπάρχει στην ερευνητική 
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συνείδησή του κάποιο πρακτικό και χρησιμοθηρικό όφελος. Βέβαια ο 

άνθρωπος δια της γνώσης επιβίωσε και δημιούργησε πολιτική κοινωνία, 

στην οποία πέτυχε τον σκοπό του, δηλαδή την ευδαιμονία, αλλά κατά τον 

Αριστοτέλη αυτά δεν έγιναν ωφελιμιστικά και χρησιμοθηρικά. Έγιναν από 

την κινητήρια έμφυτη δύναμη και διάθεση για Γνώση. Ίσως για τον 

Αριστοτέλη αυτό είναι και φιλοσοφία, δηλαδή η έμφυτη έφεση για γνώση 

και εξατομίκευση. 

Όμοια πράγματα θεωρεί και αναφέρει ο Καζαντζάκης στο παράλληλο 

κείμενο. Η φιλοσοφία και η πνευματική αναζήτηση αρχικώς, στο πρώτο 

απόσπασμα, έγκειται στην αναβάθμιση του ατόμου προσωπικά από ζώο σε 

άνθρωπο, στην απομάκρυνση από την άγνοια και στην κατάληξη στην 

γνώση και επίγνωση. Η πνευματική αναζήτηση έχει χαρακτήρα 

ενδοσκόπησης για την προσωπική εξατομίκευση και όχι για την προσωπική 

καταξίωση. Ομοίως και ο Αριστοτέλης θεωρεί πως η φιλοσοφία είναι 

προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου και στοχεύει στην απομάκρυνση 

από το κτηνώδες και ζωώδες, ώστε να επέλθει η αναβάθμισή του. 

Στο δεύτερο απόσπασμα, ο Καζαντζάκης θεωρεί πως η πνευματική 

αναζήτηση είναι δύσκολη και ανηφορική και γι’ αυτό ελάχιστοι τήν 

καταφέρνουν. Παρόμοια, αν σκεφτούμε σε βάθος, πρεσβεύει και ο 

συμβολισμός στον μύθο της Οδύσσειας. Στόχος του ανθρώπου η 

εξατομίκευση, πράγμα δύσκολο, αλλά και διαρκές. Ο Αριστοτέλης ομοίως 

θεωρεί πως η φιλοσοφία δεν σταματά ποτέ, είναι η κινητήρια δύναμη του 

ανθρώπου για την εξατομίκευσή του. Και οι δύο αποδεικνύουν πως η 

φιλοσοφία είναι αυτάρκης και στοιχειοθετεί το ανθρώπινο είδος μοναδικά. 
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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). 
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18η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η αρχή της πλειοψηφίας 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Γ 6, 3-4 

 
 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις 

ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον 

εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς 

ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν 

ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν 

τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. 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. Διὸ καὶ 

κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ 

τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν 

ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι 

μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

Η άποψη ότι την εξουσία στην πόλη πρέπει 

μάλλον να τήν ασκεί το πλήθος παρά 

οι άριστοι που είναι λίγοι, νομίζω ότι 

μπορεί να συζητηθεί —με το νόημα ότι 

είναι μια άποψη που παρουσιάζει, βέβαια, 

κάποιες δυσκολίες, περιέχει όμως ίσως και 

κάποια αλήθεια. Για το πλήθος μπορεί 

κανείς να πει τούτο : Το κάθε επιμέρους 

άτομο μπορεί να μην είναι τίποτε το 

αξιόλογο, ενωμένοι όμως όλοι μαζί είναι 

ενδεχόμενο να είναι, όχι σαν άτομα αλλά 

σαν σύνολο, καλύτεροι από εκείνους — 

όπως ακριβώς τα δείπνα που γίνονται με 

την συνεισφορά πολλών είναι καλύτερα 

από εκείνα που γίνονται με έξοδα ενός 

μόνο ανθρώπου. Πολλοί καθώς είναι, ο 

καθένας διαθέτει ένα μόριο αρετής και 

φρόνησης, και έτσι, ενωμένοι οι πολλοί 

γίνονται, κατά κάποιον τρόπο, ένας 

άνθρωπος με πολλά πόδια, με πολλά χέρια 

και με πολλές αισθήσεις —και με ανάλογη, 

βέβαια, αρετή και εξυπνάδα. Γι' αυτό και οι 

πολλοί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα 

τα έργα της μουσικής και των ποιητών : Ο 

ένας κρίνει ένα μέρος, ο άλλος ένα άλλο, 
και όλοι μαζί το σύνολο. 
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              ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ἔστω (εἰμὶ) : όντως, ουσία, περιουσία, απουσία, συνουσία, μετουσίωση, οντότητα, 

ουσιαστικός, ουσιώδης, εξουσία, πληρεξούσιο, επουσιώδης 

 

λόγος : λογική, λογιστής, λέξη, λογοκρισία, λογοπαίγνιο, λογοτέχνης, διάλεξη, 

διάλογος, επίλογος, συλλογισμός, υπόλογος, αξιόλογος, εύλογος 

 

κύριον : κυρίαρχος, κυριότητα, επικύρωση, έγκυρος, άκυρος, κυριολεξία 

 

πλῆθος (πολὺς) : πλεονέξια, πλεονέκτης, πλεονασμός, πλήρης, πληρότητα, 

πλήθος, πληθυσμός, πληθώρα, πλειάδα, αναπλήρωση, συμπλήρωση, επιπλέον 

 

ἀρίστους (ἀραρίσκω) : άρθρο, άρθρωση, αριθμός, έναρθρος, εξάρθρωση, άρτιος, 

αριθμητική, αρθρίτιδα, αρεστός, αρέσω, αρμενίζω 

 

δόξειεν (δοκῶ) : δοκίμιο, δόγμα, δόξα, άδοξος, δοξασία, ομόδοξος, παράδοξος 

 

ἀπορίαν (πέρας) : πέρασμα, περάτωση, περαστικός, διαμπερής, συμπέρασμα 

 

ἔχειν : μετοχή, συμμετοχή, ανοχή, μέθεξη, σχέση, σχεδόν, κατοχή, πάροχος, 

σχήμα, σχολείο, σχέση 

 

σπουδαῖος (σπουδὴ) : σπουδή, σπουδαιότητα, σπουδαστής, επίσπευση 

 

συμφορητὰ (φέρω) : φέρσιμο, φέρετρο, φορά, φόρα, φορέας, φορείο, φόρος, 

φόρεμα, φορητός, φορτίο, φόρτος, φαρέτρα, φερέφωνο, οισοφάγος, αφόρητος, 

αμφορέας, διαφορά, διαφορετικός, εισφορά, ενδιαφέρον 

 

δαπάνης : δαπανηρός, δαψιλής, πολυδάπανος, δαπανηρότητα 

 

χορηγηθέντων (χορὸς + ἄγω) : αγωγή, διαγωγή, αγωγός, διαπαιδαγώγηση, 

άξιος, αξιόμαχος, αξίωση, αγρός, αγρύπνια 

 

φρονήσεως (φρὴν-φρενός) : σωφρονισμός, φροντιστήριο, άφρων, φροντίδα, 

φροντιστής, περιφρόνηση, ευκαταφρόνητος, σωφρονιστήριο 
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αἰσθήσεις : διαίσθηση, αίσθημα, αισθητήριος, αναίσθητος, ενσυναίσθηση, 

ευαισθησία 

 

ἤθη (ἔθος) : έθιμο, εθισμός, ηθική, ηθικός, ηθικότητα, ήθος, εθιμοτυπικός, 

ανήθικος, ασυνήθιστος, ευήθης, συνήθεια, κακοήθης, καλοήθης 

 

διάνοιαν (νοῦς) : κατανόηση, νοερός, ακατανόητος, νόημα, ανοησία, έννοια 

 

κρίνουσιν : κρίση, άκριτος, κρίσιμος, κριτήριο, κρίμα, ανάκριση, διακριτικός 

 

ἔργα : εργασία, εργασιομανής, άεργος, άνεργος, εργαστήριο, ενέργεια, πάρεργο 

 

μόριον (μείρομαι) : μοιραίος, μέρος, μερίδιο, μοίρασμα, συμμορία, κακόμοιρος, 

διαμέρισμα 
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     Θέμα : Μέσα στην γενική διερεύνηση του θέματος «ποιοι πρέπει να έχουν 

την εξουσία στο κράτος», ο Αριστοτέλης εξετάζει «αν πρέπει να κυβερνούν 

την πόλη οι πολλοί και όχι τελικά οι λίγοι και άριστοι» (υπερασπιστής της 

συλλογικής εξουσίας). 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Α. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ : Στο πλήθος συναθροίζεται η φρόνηση και η 

αρετή όλων των πολιτών, και γι’ αυτό το πλήθος υπερέχει καθενός ατόμου. Τα 

παραδείγματα που φέρει, για να τό αιτιολογήσει, είναι αντλημένα από τις υλικές 

απολαύσεις, την μυθολογία και την κρίση των δραματικών αγώνων). 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ : ΑΦΕΝΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΟΡΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΣΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ 

ΠΛΗΘΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ. 

 

Γ. ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΑΡΙΣΤΟΙ) ΔΕΝ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, 

ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ. 
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Νόημα ενότητας 
 

Μπορεί ο Αριστοτέλης να κατέταξε την δημοκρατία στα παρεκβατικά 

πολιτεύματα, σε τμήμα προηγούμενο των πολιτικών, ωστόσο αυτό δεν τόν 

εμποδίζει να ακολουθήσει το δημόσιο αίσθημα στην Αθήνα, το οποίο υποστηρίζει 

την δημοκρατία. Η συλλογική εξουσία συγκεντρώνει την προτίμηση του 

φιλοσόφου. 

Στο κείμενο ο Αριστοτέλης διατυπώνει την αθροιστική θεωρία, με την οποία 

θεμελιώνει και στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Αριστοτέλης επιδοκιμάζει 

την συλλογική εξουσία, αν και το ύφος του στην αρχή της ενότητας είναι 

διστακτικό. Δεν αποκλείει, όμως, την δραστηριότητα και τῶν σπουδαίων 

ἀνδρῶν, που μπορούν να συστηματοποιήσουν και να αποσαφηνίσουν τις ορθές 

απόψεις των πολλών. 

Η βασική του θέση 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 μπορούν να αποσαφηνίσουν και να 

συστηματοποιήσουν τις ορθές απόψεις των πολλών. 

 

 

 

Ο Αριστοτέλης απολογητής της αριθμητικής ισότητας αλλά με 

επιφυλάξεις 
 

Την αρχαία ελληνική σκέψη τήν είχε απασχολήσει επανειλημμένως το ακόλουθο 

ερώτημα : Ποιοί τελικά πρέπει να έχουν γνώμη για τις δημόσιες υποθέσεις και να 

ασκούν την εξουσία; Οι πολλοί, που είναι όμως στην πλειονότητά τους αδαείς ή 

οι λίγοι, οι εκλεκτοί; 

Ο Πρωταγόρας, στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο υποστηρίζει ότι σε τεχνικά 

θέματα καλούνται στην Ἐκκλησία τοῦ Δήμου μόνο οι ειδικοί, ενώ σε πολιτικά 

θέματα θεωρούνται αρμόδιοι να αποφανθούν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, 

διότι το πολιτικό 
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αισθητήριο δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά αποτελεί κοινό αγαθό. 

Παρότι ο Αριστοτέλης γνώριζε την παρακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας και 

επηρεάστηκε από την απαισιοδοξία του διδασκάλου του Πλάτωνα σχετικά με την 

ωριμότητα και το ήθος του πλήθους, ωστόσο προσχωρεί στην αισιόδοξη 

δημοκρατική παράδοση και χαρακτηρίζει τους πολλούς ικανότερους από τους 

λίγους να αποφαίνονται σε δημόσια θέματα. 

Τό κάνει όμως με επιφυλάξεις […μάλλον να τήν ασκεί το πλήθος, …ίσως και 

κάποια αλήθεια, …είναι ενδεχόμενο να είναι καλύτεροι από εκείνους]. 

Οι επιφυλάξεις αυτές οφείλονται α) στό ότι δεν ήταν 100% πεπεισμένος πως το 

πλήθος είναι ανώτερο από τους λίγους, καθώς ήταν επηρεασμένος από τον 

διδάσκαλό του, Πλάτωνα, για την οχλοκρατία της Αθήνας και επίσης ήταν 

γνώστης της παρακμής της αθηναϊκής δημοκρατίας, και β) γιατί αναλύει και 

διερευνά, εμβαθύνει στα μέρη και το όλον τα πολιτεύματα, αναζητώντας την 

αλήθεια. Και όταν εμβαθύνεις, μέχρι να καταλήξεις, γεννώνται πάντα 

αμφιβολίες και ενδοιασμοί. 

 

Τα πλεονεκτήματα : Το κάθε επιμέρους άτομο (πολίτης) μπορεί να μην είναι 

αξιόλογος άνθρωπος, ωστόσο ενωμένοι όλοι μαζί μπορεί σαν σύνολο να είναι 

καλύτεροι απ’ τους λίγους και άριστους· και αυτό γιατί ο καθένας διαθέτει ένα 

μόριο αρετής και φρόνησης και ενωμένοι όλοι μαζί γίνονται κάτι σαν ένας 

άνθρωπος, που διαθέτει αθροιστικά πολλαπλάσια δύναμη και ανάλογη αρετή 

και εξυπνάδα. 

 

Τα παραδείγματα που στηρίζει την θέση του : 

α) Οι πολλοί που κυβερνούν το κράτος, διαθέτοντας ο καθένας από ένα μόριο 

αρετής και φρόνησης, μοιάζουν με τους συνδαιτυμόνες που συνεισφέρουν ο 

καθένας ό,τι μπορεί για ένα “κοινό δείπνο”· αυτό το δείπνο είναι καλύτερο από 

εκείνο που θα γινόταν με τα έξοδα ενός μόνο ανθρώπου. [παράδειγμα σχετικό 

με τις υλικές απολαύσεις]. 
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β) Ο αριθμός των πολλών όχι μόνο δεν παρασύρει τον Αριστοτέλη σε υποτίμηση 

της ωριμότητάς του και σε περιφρόνηση του κύρους της συλλογικής κρίσης τους, 

αλλά (και) χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα να καταδειχτεί η υπεροχή τους σε 

σύγκριση με τον εκάστοτε ειδικό. 

Έτσι, μας λέει ότι ένα σύνολο ανθρώπων απαρτίζει, κατά κάποιον τρόπο, έναν 

«άνθρωπο», που διαθέτει μεγάλο αριθμό χεριών, ποδιών – αισθήσεων. 

Ταυτόχρονα, όμως, αυτός ο «άνθρωπος» συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό από 

ηθικές και πνευματικές ικανότητες. 

Το υποθετικό και παραστατικό παράδειγμα του ενός ανθρώπου με τα πολλά 

χέρια και πόδια (υπερφυσική δύναμη σωματική), με τις πολλές αισθήσεις και με 

την συσσωρευμένη αρετή και εξυπνάδα, εκφράζει την έννοια της δύναμης και 

της υπεροχής. Στην μυθολογία υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα (Ερινύες, 

Εκατόγχειρες, Απόλλωνας των Λακεδαιμονίων). [παράδειγμα από την 

μυθολογία]. 

 

γ) Το τελευταίο παράδειγμα είναι σχετικό με την κρίση των δραματικών αγώνων 

στην αρχαία Αθήνα : Εκλέγονταν με κλήρο 10 κριτές, ο καθένας απ’ τους οποίους 

έγραφε την κρίση του σε πινακίδα· απ’ τις 10 πινακίδες διαλέγονταν οι 5 και με 

βάση τις κρίσεις αυτών προέκυπτε το τελικό αποτέλεσμα της κρίσης. Έτσι, η 

τελική κρίση εξέφραζε την γνώμη όλων των Αθηναίων θεατών. Έτσι βλέπουμε 

ότι ο Αριστοτέλης προχωρεί ακόμη περισσότερο : οι πολλοί, αθροίζοντας τις 

ικανότητές τους, είναι σε θέση να αποδειχτούν ανώτεροι από τον ειδικό 

(επαΐοντα), όχι μόνο σε θέματα πολιτικής ευθυκρισίας, αλλά και σε ειδικά 

θέματα, όπως η ποίηση και η μουσική. 

Επομένως, ο φιλόσοφος διαφοροποιείται ως προς την άποψη του Σωκράτη 

ότι το πλήθος δεν μπορεί να εκφράσει κρίση ούτε στα πολιτικά ούτε στα 

ειδικά ζητήματα, αν δεν έχει κατάρτιση, αλλά με την άποψη του Πρωταγόρα 

ότι το πλήθος μπορεί να εκφράσει κρίση μόνο σε πολιτικά ζητήματα και όχι 

σε ειδικά. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
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2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6,3-4 + Δ 4, 2-3 

 

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ 

πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν 

ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. 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. 

Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν 

ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. 

[…….] 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων και να γίνουν 

αναφορές από το κείμενο : 

 Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο. 

 Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση. 

 Το πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα από τους αρίστους. 

 Η δημοκρατία ευνοεί τους αδυνάτους οικονομικά. 

 Η δημοκρατία έχει θεμέλιο την ισότητα και ελευθερία.  

Μονάδες 10 
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Β1. “Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων …..πάντα δὲ πάντες.” : Να εξηγήσετε από πού 

απορρέουν τα πλεονεκτήματα της συλλογικής εξουσίας, έτσι όπως τα 

στοιχειοθετεί ο Αριστοτέλης στο συγκεκριμένο απόσπασμα. 

Μονάδες 10 

 

Β2. “Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη …..Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας 

τοῦτο.”. Να αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο Αριστοτέλης στην δημοκρατία 

βάσει του συγκεκριμένου αποσπάσματος από το κείμενο. Να συγκρίνετε την 

άποψη του Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα : 

 

Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη της ὅλους τοὺς 

πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ 

ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ 

κοινωνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ 

ἐλεύθερου ἀτόμου : Νὰ μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο 

ζωῆς του. Καὶ ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο 

περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ 

τὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ 

ἐπιτρέπει νὰ γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ 

σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους 

παῖκτες… 

(Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο, Ἀθήνα 1997 : Ἡ πρόοδος 

ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης) 

Μονάδες 10 

 

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

- Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος. 

- Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος. 

- Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική. 

- Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Φιλίππου. 

-Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Χαλκίδα. 

 Μονάδες 10 
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Β4α. 

Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, 

απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : δόξειεν, 

ἀλήθειαν, κρίνουσιν, ὑπερέχειν, ὑπολαμβάνουσί.  

Μονάδες 5 

 

Β4β. 

Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και ύστερα να τίς 

χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα ελληνικά (σε όποιο γένος, αριθμό, 

πτώση, φωνή ή άλλη μορφή γραμματική) : αἰσθήσεις, ἔργα, νόμος, ἀπόρους, 

κοινωνούντων. 

Μονάδες 5 



 

Νάτσης Δημήτρης 

 

 

 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. 

 Λάθος : “Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ”. 

 Λάθος : “Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ….πάντα δὲ πάντες.”. 

 Σωστό : “ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος…δὲ κἂν ἀλήθειαν.”. 

 Λάθος : “Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος …. ἀλλ’ὁμοίους ἀμφοτέρους.”. 

 Σωστό : “ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, …. καὶ ἰσότης”. 

 

Β1. Παρότι ο Αριστοτέλης γνώριζε την παρακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας και 

επηρεάστηκε από την απαισιοδοξία του διδασκάλου του Πλάτωνα σχετικά με την 

ωριμότητα και το ήθος του πλήθους, ωστόσο προσχωρεί στην αισιόδοξη 

δημοκρατική παράδοση και χαρακτηρίζει τους πολλούς ικανότερους από τους 

λίγους να αποφαίνονται σε δημόσια θέματα. 

Τό κάνει όμως με κάποιες επιφυλάξεις […μάλλον να τήν ασκεί το 

πλήθος, …ίσως και κάποια αλήθεια, …είναι ενδεχόμενο να είναι καλύτεροι από 

εκείνους]. 

 

Τα πλεονεκτήματα : Το κάθε επιμέρους άτομο (πολίτης) μπορεί να μην 

είναι αξιόλογος άνθρωπος, ωστόσο ενωμένοι όλοι μαζί μπορεί σαν σύνολο να 

είναι καλύτεροι απ’ τους λίγους και άριστους· και αυτό γιατί ο καθένας διαθέτει 

ένα μόριο αρετής και φρόνησης και ενωμένοι όλοι μαζί γίνονται κάτι σαν ένας 

άνθρωπος, που διαθέτει αθροιστικά πολλαπλάσια δύναμη και ανάλογη αρετή 

και εξυπνάδα. Τα παραδείγματα που στηρίζει την θέση του : 

α) Οι πολλοί που κυβερνούν το κράτος, διαθέτοντας ο καθένας από ένα μόριο 

αρετής και φρόνησης, μοιάζουν με τους συνδαιτυμόνες που συνεισφέρουν ο 

καθένας ό,τι μπορεί για ένα “κοινό δείπνο”· αυτό το δείπνο είναι καλύτερο από 

εκείνο που θα γινόταν με τα έξοδα ενός μόνο ανθρώπου. [παράδειγμα σχετικό 

με τις υλικές απολαύσεις]. 

β) Ο αριθμός των πολλών όχι μόνο δεν παρασύρει τον Αριστοτέλη σε 

υποτίμηση της ωριμότητάς του και σε περιφρόνηση του κύρους της συλλογικής 

κρίσης τους, αλλά (και) χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα να καταδειχτεί η 

υπεροχή τους σε σύγκριση με τον εκάστοτε ειδικό. 

Έτσι, μας λέει ότι ένα σύνολο ανθρώπων απαρτίζει, κατά κάποιον τρόπο, 

έναν «άνθρωπο», που διαθέτει μεγάλο αριθμό χεριών - ποδιών – αισθήσεων. 

Ταυτόχρονα, όμως, αυτός ο «άνθρωπος» συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό από 

ηθικές και πνευματικές ικανότητες. 

Το υποθετικό και παραστατικό παράδειγμα του ενός ανθρώπου με τα 
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πολλά χέρια και πόδια (υπερφυσική δύναμη σωματική), με τις πολλές αισθήσεις 

και με την συσσωρευμένη αρετή και εξυπνάδα, εκφράζει την έννοια της δύναμης 

και της υπεροχής. Στη μυθολογία υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα 

(Ερινύες, Εκατόγχειρες, Απόλλωνας των Λακεδαιμονίων). [παράδειγμα από την 

μυθολογία]. 

γ) Το τελευταίο παράδειγμα είναι σχετικό με την κρίση των δραματικών 

αγώνων στην αρχαία Αθήνα : Εκλέγονταν με κλήρο 10 κριτές, ο καθένας απ’ 

τους οποίους έγραφε την κρίση του σε πινακίδα· απ’ τις 10 πινακίδες 

διαλέγονταν οι 5 και με βάση τις κρίσεις αυτών προέκυπτε το τελικό αποτέλεσμα 

της κρίσης. Έτσι, η τελική κρίση εξέφραζε την γνώμη όλων των Αθηναίων 

θεατών. Έτσι βλέπουμε ότι ο Αριστοτέλης προχωρεί ακόμη περισσότερο : οι 

πολλοί, αθροίζοντας τις ικανότητές τους, είναι σε θέση να αποδειχτούν ανώτεροι 

από τον ειδικό (επαΐοντα), όχι μόνο σε θέματα πολιτικής ευθυκρισίας, αλλά και 

σε ειδικά θέματα, όπως η ποίηση και η μουσική. 

Εν τούτοις, ο Αριστοτέλης δεν δέχεται έτσι ανεπιφύλακτα την άσκηση 

εξουσίας από το πλήθος. 

Θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν δεν είναι κάτι αξιόλογο, πρέπει να 

διαθέτει έστω και λίγα στοιχεία αρετής, φρόνησης, εξυπνάδας. 

Επίσης, πρέπει ο καθένας μέσα στο πλήθος να διατηρεί την προσωπικότητά του, 

την ιδιοπροσωπία του και τις προσωπικές απόψεις και κρίσεις του, και εντέλει να 

τίς συνενώνει με των υπολοίπων. Δηλαδή, το πλήθος να μη λειτουργεί ως μάζα, 

στην οποία το κάθε άτομο έχει χάσει τις ικανότητες που διέθετε. 

Εν ολίγοις, τα άτομα που απαρτίζουν το πλήθος πρέπει να διατηρούν την 

ατομικότητά τους και το πλήθος να μη λειτουργεί ως ἀνδράποδον. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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