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ύνηομο διάγραμμα ηης Α.Ε. Φιλοζοθίας1 

ΠΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Η ΚΟΜΟΛΟΓΙΚΗ  

  Οι 3 Μιλιςιοι Φιλόςοφοι: Καλισ – Αναξίμανδροσ – Αναξιμζνθσ  

 Οι Ρυκαγόρειοι: Ρυκαγόρασ - πυκαγοριςμόσ 

 Θ Ελεατικι Σχολι: Ξενοφάνθσ, Ραρμενίδθσ, Ηινων, Μζλιςςοσ  

 Θράκλειτοσ 

 Οι Συνδυαςτικοί: Εμπεδοκλισ, Αναξαγόρασ 

 Οι Ατομικοί: Λεφκιπποσ, Δθμόκριτοσ  

 

ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ  

 Σοφιςτζσ: Ρρωταγόρασ, Γοργίασ, Ρρόδικοσ, Αντιφϊν, Λππίασ  

 Σωκράτθσ  

 Ρλάτων – Αρχαία Ακαδθμία  

 Σωκρατικζσ ςχολζσ  

o Μεγαρικι  

o Κυνικι: Αντιςκζνθσ, Διογζνθσ, Κράτθσ  

o Κυρθναϊκι: Αρίςτιπποσ  

 Αριςτοτζλθσ – Λφκειο (θ περιοχι όπου υπιρχε θ ςχολι του Αριςτοτζλθ)  

o Ρεριπατθτικι ςχολι – Κεόφραςτοσ  

 

ΣΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΣΙΚΗ  

  Στωικοί - Ροικίλθ Στοά:  

o Αρχαία Στοά: Ηινων, Κλεάνκθσ, Χρφςιπποσ  

o Μζςθ Στοά: Ραναίτιοσ, Ροςειδϊνιοσ  

 Επικοφρειοι: Επίκουροσ - Κιποσ  

 Σκεπτικοί: 

o Μζςθ και Νζα Ακαδθμία: Αρκεςίλαοσ, Καρνεάδθσ κα.  

o Ρυρρωνιςτζσ: Ρφρρων, Σζξτοσ Εμπειρικόσ  

 

ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ  

 

 Νεοπλατωνικοί: Ρλωτίνοσ, Λάμβλιχοσ, Υπατία 

 

Όλεσ οι φιλοςοφικζσ ςχολζσ ζκλειςαν το 529 μ.Χ. με διαταγή του 

αυτοκράτορα Ιουςτινιανοφ.  

 

                                                        
1
 Θ επιςκόπθςθ ςε καμία περίπτωςθ δεν εξαντλεί όλεσ τισ ςχολζσ και ρεφματα. 

Ρεριορίηεται ςτισ κυριότερεσ και ςθμαντικότερεσ αναφορζσ.  
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Διδακηική Ενόηηηα 1 - Γιαηί θιλοζοθεί ο άνθρωπος; 

Εισαγωγικά σχόλια 

 
Λίγα λόγια για το ζργο Μετὰ τὰ φυςικὰ2 

 
 Ο κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ που καλείται μεταφυςικι (ι οντολογία)  

πιρε το όνομά του από το ζργο του Αριςτοτζλθ  Μετὰ τὰ φυςικά. Το ζργο 

αυτό αποτελείται από μικρότερα αυτοτελι ζργα, που δεν ζχουν γραφεί όλα 

τθν ίδια εποχι. Σε αυτό το ςθμείο υπενκυμίηουμε ότι ο Αριςτοτζλθσ δεν 

ζγραψε εγχειρίδια ι διδακτικά βιβλία, όπωσ τα εννοοφμε εμείσ ςιμερα, 

ολοκλθρωμζνα και με εςωτερικι ςυνοχι.  Θ διδακτικι του παραγωγι 

αποτελείται από μακιματα μικρότερθσ ι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ. Ο 

Ανδρόνικοσ ο όδιοσ  (ανάμεςα ςτο 40 και το 20 π.Χ.) ςυνζνωςε τα 

επιμζρουσ μακιματα ςε πραγματείεσ,  και δθμιοφργθςε επίςθσ μερικοφσ από 

τουσ τίτλουσ που χρθςιμοποιοφνται ακόμα και ςιμερα.  Στθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ πικανόν ζδωςε ς’ αυτιν τθ ςυλλογι τον τίτλο Mετὰ τὰ φυςικά, 

κακϊσ ςτον κατάλογο των ζργων του τθν τοποκζτθςε  φςτερα από το βιβλίο 

του Αριςτοτζλθ με τον τίτλο Φυςικά. Ρροτίμθςε δθλαδι  ζναν πολφ ουδζτερο 

χαρακτθριςμό "τὰ μετὰ τὰ φυςικά", δθλαδι τα ςυγγράμματα τα οποία ςτθν 

ζκδοςι του ακολουκοφν τα φυςιογνωςτικά ςυγγράμματα. Δεν μποροφςε να 

φανταςτεί, βζβαια, ότι ζτςι χάριςε ςτθν ιςτορία τθσ ευρωπαϊκισ επιςτιμθσ 

μία λζξθ πλοφςια ςε περιεχόμενο: τθ λζξθ μεταφυςικι.   

 Ο ίδιοσ ο Αριςτοτζλθσ ονομάηει τθ φιλοςοφία που αναπτφςςεται ς’ 

αυτό το ζργο πρϊτθ φιλοςοφία, αναγνωρίηοντασ τον κεντρικό και ουςιϊδθ 

χαρακτιρα τθσ. H πρϊτθ φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ μάσ επιτρζπει να 

διερευνιςουμε ερωτιματα πζρα από τα όρια τθσ φυςικισ, αφοφ αςχολείται 

με το ὅν ᾗ ὄν ςτθν κακολικότθτά του, το υπαρκτό χωρίσ ιδιότθτεσ, ςε 

αντίκεςθ με τισ επιμζρουσ επιςτιμεσ που εξετάηουν όψεισ ι μζρθ του  όντοσ· 

                                                        
2 Οι αναφορζσ που ακολουκοφν προζρχονται κατά κφριο λόγο από τα εξισ βιβλία: 1) Αρχζσ 
Φιλοςοφίασ, Βϋ ΓΕΛ, ΛΤΥΕ "Διόφαντοσ" ς. 116, 2) Γεωργοφλθσ Κ.Δ., Αριςτοτζλουσ Ρρϊτθ 
Φιλοςοφία (Τα μετά τα Φυςικά), εκδόςεισ Ραπαδιμα, Ακινα 2005

5
 ς.81, 3) Düring I., O 

Αριςτοτζλθσ – Ραρουςίαςθ και ερμθνεία τθσ ςκζψθσ του, τόμοσ Βϋ, εκδόςεισ Μ.Λ.Ε.Τ., 
Ακινα 1994

2
 ςς.420-421, 4) Ross W.D., Αριςτοτζλθσ, εκδόςεισ Μ.Λ.Ε.Τ., Ακινα 1993

2
 

ςς.220, 221, 223.  
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γι' αυτό αποκαλείται πρϊτθ. Με άλλα λόγια ο Αριςτοτζλθσ αναηθτά τισ 

πρωταρχικζσ αιτίεσ τθσ πραγματικότθτασ. Άλλωςτε ο άνκρωποσ μελετά 

πρϊτα αυτά που του είναι άμεςα προςιτά (τα φυςικά αιςκθτά όντα), για να 

αναχκεί μζςω αυτϊν ςτα πρότερα κατά τθν αντικειμενικι τάξθ του όντοσ 

(δθλαδι τα αίτια, τισ αρχζσ και τα ςτοιχεία).   

 Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτα Φυςικὰ ο Αριςτοτζλθσ είχε απαρικμιςει αυτά 

που κεωρεί πρϊτα αίτια - το υλικό, το ουςιαςτικό, το ποιθτικό και τελικό 

αίτιο. Στα Μετὰ τὰ Φυςικὰ επιχειρεί να ελζγξει κριτικά τθν ορκότθτα τθσ 

ανάλυςισ του, εξετάηοντασ εάν οι προθγοφμενοι φιλόςοφοι είχαν 

ανακαλφψει άλλα αίτια από αυτά που ο ίδιοσ επιςθμαίνει . Επιπλζον, δφο 

βαςικά ερωτιματα τον απαςχολοφν : 

1. Είναι δυνατι μία μοναδικι υπζρτατθ επιςτιμθ τθσ μεταφυςικισ - μία 

ςυνοπτικι επιςτιμθ που κα μελετά τθ φφςθ, όχι μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

πραγματικότθτασ, αλλά του ίδιου του πραγματικοφ, και κα ςυνάγει τα 

επιμζρουσ γνωρίςματα του ςφμπαντοσ από μία κεντρικι αρχι;  

2. Υπάρχουν μθ αιςκθτζσ ουςίεσ, όπωσ υπάρχουν αιςκθτζσ και αν 

υπάρχουν τι ακριβϊσ είναι; Είναι τα κακόλου (κακολικζσ ζννοιεσ), 

αυκφπαρκτεσ ουςιαςτικζσ οντότθτεσ, όπωσ υποςτιριηε ο Ρλάτων ςτθ 

κεωρία των ιδεϊν;  

Τα Μετὰ τὰ Φυςικὰ αποτελοφνται από 14 βιβλία. Ζχουν ιδθ από τθν 

αρχαιότθτα ονομαςτεί -και αυτι πια είναι θ κακιερωμζνθ διεκνϊσ ονομαςία 

τουσ- με βάςθ τα γράμματα του ελλθνικοφ αλφαβιτου: Α, α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Θ, 

Κ, Λ, Κ, Λ, Μ, Ν. Το περιεχόμενο του Αϋ Βιβλίου που αποτελεί ιςτορικι και 

κριτικι ειςαγωγι για όλο το υπόλοιπο ζργο:  

- 1. Ρεριγραφικι ανάλυςθ του ςχθματιςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ, 

επιςτιμθσ και ςοφίασ· θ ςοφία είναι θ γνϊςθ των αιτίων.  

- 2. Σο θζμα τησ ςοφίασ είναι τα πρϊτα αίτια. 

- 3-7 Αναςκόπθςθ των φιλοςοφικϊν ςυςτθμάτων των προςωκρατικϊν 

και του Ρλάτωνα  και επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ τθσ αριςτοτελικισ 

διαίρεςθσ των 4 αιτίων (βλ. παραπάνω).  

- 8-9 Κριτικι των προγενζςτερων ςυςτθμάτων.  
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- 9. Επίλογοσ: ατζλεια των προγενζςτερων ςυςτθμάτων, αναγκαιότθτα 

απορθτικισ ζρευνασ.  

Τὰ Μετὰ τὰ Φυςικά ξεκινοφν με τθν εμβλθματικι φράςθ "Πάντεσ ἄνκρωποι 

τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύςει". Το Κείμενο Αναφοράσ τθσ 1θσ Διδακτικισ 

Ενότθτασ προζρχεται από το 2ο κεφάλαιο του Α. Ζχει προθγθκεί το 1ο 

κεφάλαιο των Μετὰ τὰ Φυςικά Α1 980a21-981b2. 

 

Η πορεία του ανθρϊπου προσ τη γνϊςη και τη ςοφία . Η ιδιαιτερότητα τησ 

ςοφίασ.3 

 Το κίνθτρο που εμψυχϊνει τον Αριςτοτζλθ  ςε ολόκλθρο το ζργο του 

είναι θ επικυμία να κατακτιςει τθ μορφι τθσ γνϊςθσ, θ οποία περιςςότερο 

από κάκε άλλθ αξίηει να ονομαςτεί ςοφία. Θ επικυμία τθσ γνϊςθσ είναι 

ζμφυτθ ςτον άνκρωπο και παράγεται μζςα από μία ςυγκεκριμζνθ πορεία:   

1. Αφετθρία τθσ γνϊςθσ είναι οι αιςθήςεισ, και κατεξοχιν θ όραςθ. 

Αυτό φανερϊνει, ςτο χαμθλότερο επίπεδο, θ απόλαυςθ  (ἡ τῶν 

αἰςκιςεων ἀγάπθςισ) με τθν οποία χρθςιμοποιοφμε τισ αιςκιςεισ 

μασ.  

2. Το αμζςωσ επόμενο ςτάδιο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πλθρζςτερθσ 

γνϊςθσ αφορά τθ χριςθ τθσ μνήμησ, που μασ διαχωρίηει κατά τον 

Αριςτοτζλθ από τα κατϊτερα ηϊα.  

3. Το μεκεπόμενο ςτάδιο - που μόνο ο άνκρωποσ μπορεί να το φκάςει -

είναι θ εμπειρία. Κακϊσ ςυνδυάηονται περιςςοτζρεσ μνιμεσ  του 

ίδιου αντικειμζνου κατακτοφμε ζναν πρακτικό κανόνα, χωρίσ να 

μποροφμε να τον αιτιολογιςουμε (π.χ. για ζνα φάρμακο που βοικθςε 

τον Καλλία, τον Σωκράτθ και άλλουσ όταν ζπαςχαν από τθν ίδια 

νόςο). 

4. Θ τζχνθ, θ γνϊςθ των πρακτικϊν κανόνων που ςτθρίηεται ςε γενικζσ 

αρχζσ, ςυνιςτά το αμζςωσ υψθλότερο ςτάδιο (ἡ μὲν ἐμπειρία τῶν 

κακ' ἑκαςτον ἐςτι γνῶςισ ἡ δὲ τζχνθ τῶν κακόλου) 

                                                        
3 Ross W.D., ό.π., ςς.219-220 
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5. Θ επιςτιμθ, θ κακαρι γνϊςθ των αιτίων, τοποκετείται ςτθν κορυφι 

τθσ πυραμίδασ. Ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ τζχνθσ το ενδιαφζρον τθσ 

περιορίηεται από ζναν ανϊτερο πρακτικό ςκοπό, θ επιςτιμθ γνωρίηει 

για χάρθ τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ: είναι το τελευταίο και φψιςτο προϊόν 

του πολιτιςμοφ. 

 

 Θ ςοφία (= φιλοςοφία) όμωσ δεν πρζπει να είναι μόνο επιςτιμθ ι γνϊςθ 

των αιτίων, αλλά γνϊςθ των πρϊτων και γενικότατων αιτίων . Θ ςοφία είναι 

θ ευρφτερθ δυνατι γνϊςθ· θ γνϊςθ του δυςκολότερου, θ ακριβζςτερθ 

γνϊςθ, θ διδακτικότερθ γνϊςθ, θ πιο αυτοτελισ και ανεξάρτθτθ γνϊςθ, 

αλλά και θ εγκυρότερθ. Επομζνωσ, όταν λζμε ότι κάποιοσ είναι φιλόςοφοσ 

εννοοφμε4 ότι 1) τα ξζρει όλα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, χωρίσ να 

διακζτει μία ειδικι γνϊςθ ςτα επιμζρουσ κζματα, 2) ζχει τθν ικανότθτα να 

αναγνωρίηει δφςκολα πράγματα, που δεν γίνονται εφκολα αντιλθπτά από 

τον κοινό άνκρωπο, 3) είναι ακριβζςτεροσ από όλουσ τουσ άλλουσ  και γι' 

αυτό 4) είναι πιο ικανόσ  από τουσ άλλουσ να διδάξει τισ αιτίεσ, 5) αναηθτά 

τθ γνϊςθ για χάρθ τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ  και όχι για τα αποτελζςματά τθσ και 

6) αφοςιϊνεται ςτθν φψιςτθ επιςτιμθ . "Δεῖ γὰρ αὐτὴν τῶν πρϊτων ἀρχῶν 

καὶ αἰτιῶν εἶναι κεωρθτικιν· και γὰρ τἀγακὸν καὶ τοὗ ἕνεκα ἓν τῶν αἰτίων 

ἐςτίν." εννοϊντασ τθ ςοφία ωσ τθ κεωρθτικι γνϊςθ που διεκδικεί κακολικι 

εμβζλεια. 

  

                                                        
4 Düring I., ό.π., τ.Αϋ, ς.413 
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Κείμενο Αναφοράσ:  Ἀριςτοτζλησ, Μετὰ τὰ φυςικά, Α2, 981b12-28 
 

Γηὰ γὰξ ηὸ ζαπκάδεηλ νἱ ἄλζξσπνη θαὶ λῦλ θαὶ ηὸ πξῶηνλ ἤξμαλην 

θηινζνθεῖλ, ἐμ ἀξρῆο κὲλ ηὰ πξόρεηξα ηῶλ ἀηόπσλ ζαπκάζαληεο, εἶηα θαηὰ 

κηθξὸλ νὕησ πξντόληεο θαὶ πεξὶ ηῶλ κεηδόλσλ δηαπνξήζαληεο, νἷνλ πεξί ηε 

ηῶλ ηῆο ζειήλεο παζεκάησλ θαὶ ηῶλ πεξὶ ηὸλ ἥιηνλ θαὶ ηὰ ἄζηξα θαὶ πεξὶ ηῆο 

ηνῦ παληὸο γελέζεσο.  

Ὁ δ’ ἀπνξῶλ θαὶ ζαπκάδσλ νἴεηαη ἀγλνεῖλ (δηὸ θαὶ ὁ θηιόκπζνο θηιόζνθόο 

πώο ἐζηηλ· ὁ γὰξ κῦζνο ζύγθεηηαη ἐθ ζαπκαζίσλ)· ὥζη’ εἴπεξ δηὰ ηὸ θεύγεηλ 

ηὴλ ἄγλνηαλ ἐθηινζόθεζαλ, θαλεξὸλ ὅηη δηὰ ηὸ εἰδέλαη ηὸ ἐπίζηαζζαη ἐδίσθνλ 

θαὶ νὐ ρξήζεώο ηηλνο ἕλεθελ.  

Μαξηπξεῖ δὲ αὐηὸ ηὸ ζπκβεβεθόο· ζρεδὸλ γὰξ πάλησλ ὑπαξρόλησλ ηῶλ 

ἀλαγθαίσλ θαὶ ηῶλ πξὸο ῥᾳζηώλελ θαὶ δηαγσγὴλ ἡ ηνηαύηε θξόλεζηο ἤξμαην 

δεηεῖζζαη. 

Γῆινλ νὖλ ὡο δη’ νὐδεκίαλ αὐηὴλ δεηνῦκελ ρξείαλ ἑηέξαλ, ἀιι’ ὥζπεξ 

ἄλζξσπνο, θακέλ, ἐιεύζεξνο ὁ αὑηνῦ ἕλεθα θαὶ κὴ ἄιινπ ὤλ, νὕησ θαὶ αὐηὴλ 

ὡο κόλελ νὖζαλ ἐιεπζέξαλ ηῶλ ἐπηζηεκῶλ· κόλε γὰξ αὕηε αὑηῆο ἕλεθέλ 

ἐζηηλ. 

 

Σι θζλει να αποδείξει ο Αριςτοτζλησ και με ποια επιχειρήματ α; 

 

 Ο Αριςτοτζλθσ κζλει να αποδείξει ότι μονάχα η φιλοςοφία υπάρχει 

χάριν του εαυτοφ τησ, και ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ επιςτιμεσ θ 

ιδιαιτερότθτα και ςυνάμα ανωτερότθτά τθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι δεν 

υφίςταται για λόγουσ χρηςτικοφσ και εξυπηρζτηςησ αναγκϊν . Θ 

ςυλλογιςτικι του πορεία διαρκρϊνεται ςταδιακά, βιμα προσ βιμα κατ' 

αναλογία προσ τθν εξελικτικι πορεία του ανκρϊπου.  Ζχει προθγθκεί θ 

διατφπωςθ τθσ αποδεικτζασ κζςθσ "Ὅτι δϋ οὐ ποιθτικι (ενν. θ φιλοςοφία), 

δῆλον καὶ ἐκ τῶν πρϊτων φιλοςοφθςάντων"· γι' αυτό ακολουκεί ο 

ςφνδεςμοσ γάρ. 

1. Διὰ γὰρ τὸ καυμάηειν ... περὶ τῆσ τοῦ παντὸσ γενέςεωσ: Στθν πρϊτθ 

περίοδο του αποςπάςματοσ ο Αριςτοτζλθσ, όπωσ και ο δάςκαλόσ του ο 
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Ρλάτων (βλ. ςχόλιο βιβλίου) ςτον Θεαίτθτο, ιςχυρίηεται πωσ αφετθρία 

του φιλοςοφεῖν είναι το καυμάηειν με τθ ςθμαςία τθσ πρωτογενοφσ 

ζκπλθξθσ και περιζργειασ , αρχικά για τα παράξενα και παράδοξα τθσ 

κακθμερινισ ηωισ  που είχαν άμεςα μπροςτά τουσ οι άνκρωποι (τὰ 

πρόχειρα τῶν ἀτόπων) όπωσ για παράδειγμα κακθμερινά φαινόμενα 

ςτατικοφ θλεκτριςμοφ και μαγνθτιςμοφ, το ουράνιο τόξο, τισ βροντζσ, τισ  

αςτραπζσ κλπ, και ςτη ςυνζχεια προοδευτικά  και για τα πιο ςπουδαία 

και ςθμαντικά φυςικά-κοςμολογικά φαινόμενα, όπωσ για παράδειγμα  

(οἶον ...) τα ςελθνιακά, θλιακά , αςτρικά, αλλά και τθν ίδια τθ γζνεςθ του 

ςφμπαντοσ (κζματα με τα οποία αςχολικθκαν οι πρϊτοι φυςικοί 

φιλόςοφοι). Είναι προφανζσ ότι υπάρχει μία κλιμάκωςη από τα πιο 

κοντινά ςτον άνκρωπο και τισ δυνατότθτεσ τθσ γνϊςθσ του ςτα πιο 

μακρινά και δυςερμινευτα. 

Επομζνωσ, θ απαρχι τθσ κατεξοχιν ζλλογθσ δραςτθριότθτασ του 

ανκρϊπου, όπωσ είναι θ φιλοςοφικι ςκζψθ, βρίςκεται ςε ζνα 

ςυναίςκθμα, ζνα πάκοσ, όπωσ είναι το καυμάηειν. Επομζνωσ, θ  

φιλοςοφικι δραςτθριότθτα επιδρά ςτον άνκρωπο κατά τρόπο ολιςτικό 

και όχι μόνο διανοθτικά.  

2. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ καυμάηων ... διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίςταςκαι ἐδίωκον καὶ 

οὐ χρήςεώσ τινοσ ἕνεκεν.: Στθ δεφτερθ αυτι περίοδο ο Αριςτοτζλθσ 

διατυπϊνει τον ιςχυριςμό ότι η απορία και ο θαυμαςμόσ υποδθλϊνουν 

τθ ςυνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ των ανκρϊπων  τθσ άγνοιάσ τουσ και κατ' 

επζκταςθ (διατθρϊντασ μία επιφφλαξθ εἴπερ ... ) τθν επικυμία τουσ να 

τθν υπερβοφν χάριν τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ και όχι κάποιασ χρθςιμότθτασ.  

 

Αξιοπρόςεκτθ είναι θ παρενκετικι ενιςχυτικι διατφπωςθ (διὸ καὶ ὁ 

φιλόμυκοσ φιλόςοφόσ πώσ ἐςτιν· ὁ γὰρ μῦκοσ ςύγκειται ἐκ καυμαςίων), 

αφοφ με τα αξιοκαφμαςτα, τα αξιοπερίεργα αςχολείται τόςο ο μφκοσ 

όςο και θ φιλοςοφία. Σφμφωνα με τον Κ. Τςάτςο5, ο μφκοσ ζχει ωσ πρϊτθ 

πθγι τισ αναγκαίεσ αντιδράςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ μπροςτά ςτο 

                                                        
5
 Τςάτςοσ Κ. Η ζννοια του μφκου  ςτο Ελλθνικι Μυκολογία, Ειςαγωγι ςτον Μφκο, τόμοσ 

Αϋ, εκδόςεισ Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1986, ςς. 15, 20 
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άγνωςτο, το οποίο κζλει να εννοιςει και μζςα ςτο  οποίο κζλει να 

ενεργιςει, αφοφ αλλιϊσ δεν μπορεί να ολοκλθρωκεί θ φπαρξι τθσ.  

Άλλωςτε είναι γνωςτό ότι ο μφκοσ είχε τθ δικι του φιλοςοφικι αξία και 

δεν ζπαψε ποτζ να είναι πολφτιμο εργαλείο ςκζψθσ  (βλ. Ειςαγωγι, 

Φιλοςοφικόσ Λόγοσ ςς.49-50). Ο Αριςτοτζλθσ ζχει κατά νου τόςο τουσ 

αρχαίουσ μυκογράφουσ, όςο και τον Ρλάτωνα6 που αξιοποιεί τον μφκο 

ωσ εργαλείο φιλοςοφικισ ανάλυςθσ π.χ. μφκοσ του Σπθλαίου, όπου ο 

Ρλάτων χρθςιμοποιεί τον μφκο για να αποτολμιςει πζρα από τον λόγο, 

να υποςτθρίξει τα κεωρθτικϊσ αναπόδεικτα.  Κα μποροφςαμε να 

ιςχυριςτοφμε ότι ςτο ςθμείο αυτό υπόκειται ζνα βακφτερο ερμθνευτικό 

ςχιμα για τθν πορεία τθσ ανκρωπότθτασ προσ τθ γνϊςθ: από τον μφκο 

ςτον λόγο.  

 

3. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ ςυμβεβθκόσ· ... ἡ τοιαφτθ φρόνθςισ ἤρξατο 

ηθτεῖςκαι.: Με μία ςφντομθ ιςτορικι διαπίςτωςθ τεκμθριϊνει  τον 

προθγοφμενο ιςχυριςμό: μόνο όταν οι άνκρωποι ικανοποίθςαν όλεσ τισ 

βαςικζσ βιοτικζσ ανάγκεσ τουσ και τακτοποίθςαν τισ υλικζσ προχποκζςεισ 

και για καλοηωία και για εξφψωςθ τθσ ηωισ  (πρὸσ ῥᾳςτϊνθν καὶ 

διαγωγὴν), μόνο τότε ςτράφθκαν οι άνκρωποι ςε αυτοφ του είδουσ τθν 

πνευματικι αναηιτθςθ. Θ φιλοςοφικι δραςτθριότθτα υπερβαίνει τισ 

πιεςτικζσ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ , κακϊσ αναπόφευκτα 

προχποκζτει χρόνο ελευκερίασ, άνεςθ ηωισ.  

 

4. Δῆλον οὖν ὡσ δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ηθτοῦμεν χρείαν ἑτζραν ... μόνθ γὰρ 

αὕτθ αὑτῆσ ἕνεκζν ἐςτιν.: Ο Αριςτοτζλθσ ςυμπεραίνει εμβαθφνοντασ ότι 

δεν επιδιϊκουμε αυτι τθ γνϊςθ για να καλφψει με τθ ςειρά τθσ κάποια 

ανάγκθ, αλλά τθν επιηθτοφμε ωσ τθ μόνθ ελεφκερθ  επιςτιμθ κατά τρόπο 

αναλογικό (ὥςπερ ...) με τθν ζννοια του ελεφκερου ανκρϊπου, κακϊσ 

ελεφκεροσ είναι εκείνοσ ο άνκρωποσ που υπάρχει για τον εαυτό του και 

όχι για κάποιον άλλο. Ππωσ ο ελεφκεροσ άνκρωποσ υπάρχει για τον 

                                                        
6 Düring I., ό.π., τ. Αϋ, ς. 413, υπος. 114 
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εαυτό του, ζτςι και φιλοςοφία υπάρχει για τον εαυτό τθσ. Είναι 

προφανζσ ότι για τον Αριςτοτζλθ τζτοια γνϊςθ δεν είναι εφικτι για 

κάποιον που είναι δοφλοσ  ι γυναίκα. Ράντωσ, θ ιδζα ςφνδεςθσ 

φιλοςοφίασ και ελευκερίασ προχπάρχει ιδθ ςτον Ρλάτωνα (βλ. Ρολιτεία, 

499a). Τζλοσ, αποτυπϊνεται μία βακιά αίςκθςθ του φιλοςόφου τόςο για 

τθ ςυγχρονία όςο και για τθ διαχρονία: μόνο ζνα ελεφκερο πνεφμα 

μπορεί να φιλοςοφιςει αλθκινά, αλλά και μόνο ςτθν κατεξοχιν 

ελεφκερθ πόλθ (όχι βζβαια για τουσ δοφλουσ ι τισ γυναίκεσ)  τθν Ακινα 

ευδοκίμθςε ο φιλοςοφικόσ λόγοσ.  Επιςθμαίνουμε βζβαια ότι χάρθ ςτουσ 

δοφλουσ και τουσ μετοίκουσ υπιρχε επαρκισ ελεφκεροσ χρόνοσ  α) για 

τουσ ελεφκερουσ πολίτεσ να φιλοςοφοφν, β) να ςυμμετζχουν ςτισ 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ  (θ φιλοςοφία ςε διανοθτικό επίπεδο 

αντιπροςωπεφει ό,τι θ δθμοκρατία ςε πολιτικό). 

 

Η διαίρεςη τησ φιλοςοφίασ και των επιςτημϊν. Η ςχζςη τησ φιλοςοφίασ με 

τισ επιςτήμεσ7. 

 

 Στο βιβλίο Ε των Μετὰ τὰ Φυςικὰ ο Αριςτοτζλθσ μασ παρζχει κοινι 

διαιρετικι βάςθ και για τθ  φιλοςοφία και για τισ επιςτιμεσ. Θ δυνατότθτα 

για μία κοινι διαίρεςθ ςτθρίηεται ςτθν αντίλθψι του ότι κάκε φιλοςοφία 

είναι ςυγχρόνωσ και επιςτιμθ, χωρίσ να ςυμβαίνει όμωσ και το αντίκετο .  

 Για τον Αριςτοτζλθ οποιαδιποτε ανκρϊπινθ ςκζψθ αναφζρεται είτε 

ςε θκικά-πολιτικά πρακτικά προβλιματα (πρακτικι) ι ςτθν παραγωγι 

χριςιμων και ωραίων πραγμάτων (ποιθτικι) είτε ςε κεωρθτικι μελζτθ  

επιδιϊκοντασ τθν κακαρι γνϊςθ(κεωρθτικι) (Μετὰ τὰ Φυςικά, Ε1, 1025b 

25: πᾶςα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιθτικὴ ἢ κεωρθτικι). Οι κεωρθτικζσ 

επιςτιμεσ διαιροφνται ςε 3 ομάδεσ ανάλογα με το εξεταηόμενο αντικείμενο: 

  

                                                        
7
 Γεωργοφλθσ Κ.Δ., Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ, εκδόςεισ Ραπαδιμα, Ακινα 1994

2
 

ς.262-265, Λυπουρλισ Δ.,  Αριςτοτέλθσ. Θκικά Νικομάχεια. Ειςαγωγι -μετάφραςθ-ςχόλια 
(Τόμ. 1οσ: βιβλία Αϋ-Δϋ), εκδόςεισ Ηιτροσ, Κεςςαλονίκθ 2006, ςελ. 311   
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1. κεολογικι (ι πρϊτθ φιλοςοφία): τα αντικείμενα που ζχουν χωριςτι 

φπαρξθ, αυκυπαρξία, και δεν υπόκεινται ςε αλλαγι και μεταβολι π.χ. 

οι ζννοιεσ και ο κεόσ  (ςθμ. θ ζννοια του κεοφ ςτον Αριςτοτζλθ είναι 

διαφορετικι από αυτι του χριςτιανικοφ κεοφ· ο Αριςτοτζλθσ 

αναφζρεται ςτο πρῶτο κινοῦν ἀκίνθτον). 

2. φυςικι  (θ δεφτερθ φιλοςοφία): τα φυςικά αντικείμενα ζχουν 

χωριςτι φπαρξθ, αυκυπαρξία, αλλά υπόκεινται ςε αλλαγι και 

μεταβολι· πρόκειται για τα όντα τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ.  

3. μακθματικι: τα μακθματικά αντικείμενα δεν ζχουν χωριςτι φπαρξθ 

και δεν υπόκεινται ςε αλλαγι και μεταβολι.  

 

ἐπιςτήμη (φιλοςοφία) 

 

 

 πρακτική                        ποιητική    θεωρητική 

 

 

  

           μαθηματική        φυςική        θεολογική  

   
 Με βάςθ τα παραπάνω θ φιλοςοφία δεν είναι οφτε ποιθτικι οφτε 

πρακτικι δραςτθριότθτα του ανκρϊπινου νου, αλλά κεωρθτικι ςτοχεφοντασ 

αποκλειςτικά ςτθ γνϊςθ. Επιπλζον, ο φιλόςοφοσ διαφζρει από τον 

επιςτιμονα, διότι: 1) Θ κεϊρθςθ του φιλοςόφου είναι γενικι και ςυνκετικι, 

κακϊσ υπερβαίνει τα όρια που διαχωρίηουν τισ επιςτιμεσ. 2) Ζχει τθν 

αρμοδιότθτα να υποβάλει ςε κριτικό ζλεγχο χωρίσ εξαίρεςθ τα κεμελιϊδθ 

αξιϊματα και τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, επί των οποίων ςτθρίηονται οι 

επιςτιμεσ και να εκτιμά τθν ορκότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των 

μεκόδων, που χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ.   
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Η πρϊτη "ιςτορία τησ φιλοςοφίασ"  

 

 Χωρίσ να είναι αυτόσ ο ςτόχοσ του, ο Αριςτοτζλθσ ςτο Μετὰ τὰ 

φυςικὰ παρουςιάηει πράγματι τθν πρϊτθ ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ , 

προβαίνοντασ ςε μία μεκοδικι όςο και κριτικι ανάλυςθ τθσ ςυνειςφοράσ 

όλων των Ελλινων φιλοςόφων· από τον Καλι τον Μιλιςιο ωσ τον Ρλάτωνα . 

Μία ιςτορία που ςτο ςφνολό τθσ επιδιϊκει τθν απόδειξθ τθσ φιλοςοφίασ 

του, αλλά θ οποία κατζλθξε να είναι θ πθγι όλων των ιςτοριϊν τθσ 

φιλοςοφίασ που ακολοφκθςαν. Ακόμα και ο τρόποσ με τον οποίο ο 

Αριςτοτζλθσ οργάνωςε τθν παρουςίαςθ αυτι, δθλαδι ο προςδιοριςμόσ τθσ 

αρχισ τθσ φιλοςοφίασ και θ επιλογι των φιλοςόφων ςτουσ οποίουσ 

αναφζρκθκε, κακόριςε τθ δομι όλων των ιςτοριϊν τθσ φιλοςοφίασ που 

ακολοφκθςαν8. 

Γι’ αυτό και δομεί το κεφάλαιο Α2, το ςχετικό με τισ απαρχζσ τθσ 

φιλοςοφίασ: 

α) με τθ χριςθ χρονικϊν προςδιοριςμϊν (καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον, ἐξ ἀρχῆσ, 

εἶτα), 

β) με διπλι χριςθ του ριματοσ ἄρχομαι (ἤρξαντο, ἤρξατο).  

γ) με μία ρθτι αναφορά ςτο ςυμβεβθκόσ, δθλαδι ςτο ιςτορικό ςυμβάν,  

δ) με ευρεία χριςθ ιςτορικϊν χρόνων.  

Θ ιςτορικότθτα, λοιπόν, τθσ φιλοςοφίασ, ςτθ διαχρονία και τθ ςυγχρονία 

τθσ, διαπερνά τθ ςκζψθ του. Επιπλζον, παρατθροφμε ότι απουςιάηουν οι 

αυςτθρζσ περιοδολογιςεισ και χρονολογικζσ αναφορζσ ι τεκμθριωμζνεσ 

ςυνζχειεσ. Ακολουκεί ζνα μάλλον ςχθματικό ιςτορικό υπόβακρο που δεν 

αποτελεί πρωτοτυπία των Μετὰ τὰ Φυςικὰ και τθσ αναφοράσ του 

Αριςτοτζλθ ςτθ γζνεςθ τθσ φιλοςοφίασ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο, 

δθλαδι τθν εκλογικευμζνθ, αφαιρετικι υπζρβαςθ τθσ ιςτορίασ , ο 

Αριςτοτζλθσ, ωσ αυκεντικόσ φιλόςοφοσ (και όχι ιςτορικόσ) , κα καταφζρει να 

αρκρϊςει οργανωμζνα τον δικό του, προςωπικό φιλοςοφικό λόγο, 

υποτάςςοντασ κάκε ιςτορικι περιπτωςιολογία. 

                                                        
8
 Berti En. Αριςτοτζλθσ ςτο Λςτορία τθσ Φιλοςοφίασ, τόμοσ 1, εκδόςεισ Ελλθνικά 

Γράμματα, Ακινα 2018, ςς. 324-326 
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Η απορητική μζθοδοσ  

 

Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ καυμάηων οἴεται ἀγνοεῖν· Κακϊσ, όπωσ είδαμε, θ απορία 

γίνεται αφετθρία τθσ φιλοςοφικισ αναηιτθςθσ, ιταν επόμενο ο Αριςτοτζλθσ 

να κεωρεί τθν αποκαλοφμενθ "απορθτικι μζκοδο" ωσ τθν  αρχικι και τθ 

κεμελιϊδθ φιλοςοφικι μζκοδο. Από τθν άποψθ αυτι ο Αριςτοτζλθσ 

επανζρχεται ςτθν αρχικι αφετθρία  από τθν οποία ξεκίνθςε ο Σωκράτθσ , και 

με αυτι τθν ζννοια είναι γνιςια ςωκρατικόσ. Θ απορθτικι μζκοδοσ είναι ο 

τρόποσ με τον οποίο θ επιςτιμθ αναπτφςςεται, κακϊσ αποτελείται από τθν 

ζκκεςθ αποριϊν, δθλαδι προβλθμάτων, τθ διατφπωςθ αντίκετων λφςεων 

για κακεμία από τισ υποκζςεισ, τθν εξζταςθ των ςυνεπειϊν αυτϊν των 

υποκζςεων και τθν αποδοχι όςων αντιςτζκονται καλφτερα ςτισ ενςτάςεισ 9.  

 

Ενδιαφζρουςεσ γλωςςικζσ επιλογζσ  

 

Στο κείμενο αυτό παρατθροφμε ότι το φφοσ του Αριςτοτζλθ είναι 

ςτοχαςτικό, λιτό, ςαφζσ και ακριβζσ. Κυριαρχεί θ αντικειμενικι και εναργισ 

επιχειρθματολογία και ο επιςτθμονικόσ λόγοσ. Αξιοςθμείωτεσ είναι οι 

παρακάτω γλωςςικζσ επιλογζσ: 

- τὸ καυμάηειν, τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν, τὸ εἰδέναι, τὸ ἐπίςταςκαι· Ο 

Αριςτοτζλθσ επιμζνει ςτθ χρήςη ζναρθρων απαρεμφάτων  εκεί που 

κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει αφθρθμζνα ουςιαςτικά. Δίνει, ζτςι, 

ζμφαςθ ςτον ενεργητικό, προςωπικό χαρακτιρα τθσ φιλοςοφικισ 

δραςτθριότθτασ, αλλά και ςτθν ιςτορικότητα τησ φιλοςοφίασ. 

- καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον· Με το νῦν θ ζναρξθ του φιλοςοφείν 

τοποκετείται ςτθ ςυγχρονία τθσ: ανά πάςα ςτιγμι, και ςτο παρόν, 

μπορεί κάποιοσ, με αφετθρία τθν ζκπλθξθ και τθν περιζργεια, να 

αρχίςει να φιλοςοφεί. Με τθν αιτιατικι τὸ πρῶτον θ ζναρξθ του 

φιλοςοφείν τοποκετείται ςτθ διαχρονία τθσ:  κάποια ςτιγμι ςτο 

                                                        
9 Berti En., ό.π., ς. 327, Γεωργοφλθσ Κ.Δ. (19942), ό.π. ς. 260 
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(ελλθνικό) παρελκόν, ζχοντασ ωσ αφορμι επίςθσ τθν ζκπλθξθ και τθν 

περιζργεια, εμφανίςτθκαν οι πρϊτοι  (φυςικοί) φιλόςοφοι. 

- ἐδίωκον, ηθτεῖςκαι, ηθτοῦμεν· Με τθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων 

ρθμάτων ο Αριςτοτζλθσ υποδθλϊνει τον πιεςτικό χαρακτιρα των 

φιλοςοφικϊν αποριϊν. Ενδιαφζρουςα και θ τροπι από το 

παρελκοντικό τριτοπρόςωπο ἐδίωκον ςτο παροντικό πρωτοπρόςωπο 

ηθτοῦμεν, με τθν οποία ο Αριςτοτζλθσ εντάςςει και τον εαυτό του ςτθ 

χορεία των φιλοςόφων, των ανκρϊπων που ςτοχάηονται ελεφκεροι . 

 

Επιςημάνςεισ για τα Παράλληλα Κείμενα10 

 

Παράλληλο 1ο, Πλάτων Συμπόςιον 203e-204b 

- Ππωσ είναι γνωςτό, όλα τα ζργα του Ρλάτωνα, εκτόσ από τθν  Απολογία 

του Σωκράτθ και τισ Επιςτολζσ, είναι γραμμζνα ςε διαλογικι μορφι.  

Επιπλζον, παρά τθ δυςπιςτία του για τον γραπτό λόγο, τελικά κατζφυγε 

τελικά ςε αυτόν για να αποτυπϊςει τισ φιλοςοφικζσ κζςεισ του, αλλά 

προτίμθςε τθ μορφι του διαλόγου, που του επζτρεπε να διατθριςει τθ 

διανοθτικι ευελιξία και τθν κριτικι αμεςότθτα τθσ προφορικισ 

ςυηιτθςθσ. Θ πλατωνικι διαλεκτικι, θ μζκοδοσ αυτι τθσ αναηιτθςθσ τθσ 

φιλοςοφικισ αλικειασ μζςα από τθ ηωντανι αντιπαράκεςθ και τον 

άμεςο ζλεγχο κάκε άποψθσ που διατυπϊνεται , βρικε ςτθ διαλογικι 

μορφι των ζργων του τθν ιδανικι λογοτεχνικι τθσ ζκφραςθ.  Επιπλζον, ο 

Ρλάτων χρθςιμοποίθςε πολλζσ φορζσ τον μφκο  (δεσ για παράδειγμα τον 

μφκο τθσ ςπθλιάσ ςτθν Ρολιτεία) πάντοτε όμωσ για να ςυμπλθρϊςει μιαν 

αυςτθρι φιλοςοφικι απόδειξθ, όχι ωσ αυτόνομο τρόπο, ιςοδφναμο με 

τισ άλλεσ φιλοςοφικζσ μεκόδουσ, για να οδθγθκεί ο άνκρωποσ ςτθν 

γνϊςθ. Ράντωσ, ίςωσ επειδι και ο ίδιοσ δεν απζρριπτε εντελϊσ τθν αξία 

τθσ ςυμβολικισ μυκικισ αφιγθςθσ11. 

                                                        
10

 Θ διδαςκαλία των Ραραλλιλων Κειμζνων και των Κειμζνων Αυτενζργειασ δεν είναι 
υποχρεωτική και δεν αποτελοφν μζροσ τθσ διδακτζασ-εξεταςτζασ φλθσ.  
11 Βλ. Ειςαγωγι ςτον Φιλοςοφικό λόγο, ό.π., ςς. 38 & 49-50 
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Ο Aριςτοτζλθσ12, ωςτόςο, γράφει με ζναν τρόπο που κυμίηει τον 

ςθμερινό τρόπο γραφισ τθσ φιλοςοφίασ· για τθν ακρίβεια, είναι αυτόσ 

που πρϊτοσ κακιερϊνει τθν επιςτθμονικι πραγματεία ωσ όχθμα 

μετάδοςθσ τθσ φιλοςοφίασ. Στα αριςτοτελικά κείμενα κυρίαρχοσ δεν 

είναι ο ςυγγραφζασ ι τα λογοτεχνικά προςωπεία του, αλλά τα 

προβλιματα που ςυηθτοφνται και οι κζςεισ που εκτίκενται. Ζνα 

ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα αποτελεί τθν αφετθρία κάκε αριςτοτελικισ 

πραγματείασ. Ρριν προχωριςει ςτθν ζκκεςθ των δικϊν του κζςεων, ο 

Aριςτοτζλθσ παρακζτει τισ απόψεισ των άλλων φιλοςόφων (πολλζσ 

φορζσ, και τισ διαδεδομζνεσ αντιλιψεισ των κοινϊν ανκρϊπων), 

προχωράει ςτθν ανάλυςθ και τθν κριτικι τουσ, για να καταλιξει ςε 

οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ απορίεσ  – ςε φιλοςοφικά και επιςτθμονικά 

διλιμματα. H δικι του τϊρα ςυμβολι παίρνει κατά κανόνα τθ μορφι 

μιασ αποδεικτικισ διαδικαςίασ13. 

Ραρά τισ εμφανείσ διαφορζσ ςτον τρόπο φιλοςοφικισ γραφισ είναι 

προφανζσ ότι τόςο ο διάλογοσ επιτρζπει τθν ανάλυςθ και κριτικι των 

επιμζρουσ απόψεων, κακϊσ επιτρζπει να τίκενται απορίεσ , άρα 

ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ όςο και ο μφκοσ, 

αφοφ κατά τον Αριςτοτζλθ "όποιοσ αγαπά τουσ μφκουσ είναι κατά κάποιο 

τρόπο και φιλόςοφοσ, αφοφ οι μφκοι ςυντίκενται από γεγονότα 

καυμάςια". (Δεσ και παραπάνω ςχόλια για τθ ςχζςθ μφκου και λόγου.) 

- Βαςικό χαρακτθριςτικό όςων φιλοςοφοφν είναι ότι α) ζχουν επίγνωςθ 

τθσ άγνοιάσ τουσ, κακϊσ ςυνειδθτοποιοφν τι δεν ζχουν (ςε αντίκεςθ με 

τουσ μωροφσ) και β) νιϊκουν τον πόκο, τθν επικυμία να μάκουν 

(ὀρζγονται τοῦ εἰδζναι). Τουναντίον δεν φιλοςοφοφν α) οι ςοφοί, αφοφ 

αποδεδειγμζνα είναι κάτοχοι τθσ αλθκείασ και τθσ ςοφίασ. (Ο Ρλάτων 

αργότερα κα διατυπϊςει τθν άποψθ ότι θ ιδιότθτα τθσ ςοφίασ  ανικει 

                                                        
12

 Στα νεανικά του χρόνια και ο Αριςτοτζλθσ ςυνζγραψε 19 ζργα εκλαϊκευτικοφ 
χαρακτιρα, από τα οποία τα περιςςότερα ιταν γραμμζνα ςε διαλογικι μορφι κατά το 
πλατωνικό πρότυπο. Οι διάλογοι αυτοί αν και υςτεροφςαν μάλλον ςε κεατρ ικότθτα, ιταν 
προςεγμζνοι από λογοτεχνικι ςκοπιά. Στουσ παλαιότερουσ διαλόγουσ ανικουν 
πικανότατα το Ρερὶ ῥθτορικῆσ και ο Εὔδθμοσ ἢ Ρερὶ ψυχῆσ. 
13 https://www.kathimerini.gr/807586/interactive/epikairothta/hgetes/aristotelhs 

https://www.kathimerini.gr/807586/interactive/epikairothta/hgetes/aristotelhs
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αποκλειςτικά ςτον κεό (ωσ ζκφραςθ τθσ Λδζασ του Αγακοφ)  και είναι 

ανζφικτθ για τουσ κνθτοφσ.)14 β) οι αποκαλοφμενοι ωσ μωροί  (ἀμακεῖσ) 

που δεν ςυνειδθτοποιοφν τθν άγνοιά τουσ, ζχουν ατελι γνωςτικι 

λειτουργία (ακριςία)15 και νιϊκουν ικανοποιθμζνοι με τον εαυτό τουσ, 

ενϊ δεν κα ζπρεπε.  Θ φιλοςοφία, ζτςι, περιγράφεται ωσ μια διαρκϊσ 

ατζλεςτθ ροπι προσ τθ γνϊςθ, ςτθν πιο ολοκλθρωμζνθ όμωσ και 

απόλυτθ μορφι τθσ. Τελικά, θ ίδια θ ετυμολογία τθσ λζξθσ φιλοςοφία, "ο 

ζρωτασ, θ επικυμία για τθ ςοφία", γίνεται το ίδιο το πρόγραμμα τθσ 

φιλοςοφίασ. Ο Συκουτρισ ςχολιάηει: "Με τθν αγάπθ προσ τθν ανϊτερθ 

πνευματικότθτα (φιλοςοφία) υπερπθδά κανείσ ιδθ τθν κατάςταςιν τθσ 

ἀμακείασ, για δφο λόγουσ: πρϊτον διότι αυτό το ξεκίνθμα προσ τθ ςοφία, 

προσ κάτι δθλαδι κείο, είναι απόδειξθ ςυγγενείασ ψυχικισ προσ το κείο · 

ζπειτα διότι ςθμαίνει απαλλαγι από το μεγαλφτερο κακό τθσ ψυχισ, τθν 

πνευματικι ολιγάρκεια." 

- Αξιοςθμείωτθ θ τελευταία φράςθ του παράλλθλου κειμζνου: "επειδι 

είναι από πατζρα μεν ςοφόν και πολυμιχανον, από μθτζρα δε αμιχανον 

και όχι ςοφιν" για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ  ςτθν αρχαιότθτα. Ρβ. τθν 

άποψθ του Αριςτοτζλθ ςτα Ρολιτικά: "Στουσ βαρβάρουσ όμωσ θ γυναίκα 

και ο δοφλοσ ανικουν ςτθν ίδια τάξθ. Και θ αιτία γι’ αυτό είναι το 

γεγονόσ ότι δε διακζτουν από τθ φφςθ τουσ τθ δυνατότθτα να 

εξουςιάηουν, αλλά θ κοινωνία τουσ είναι μια κοινωνία δοφλθσ και 

δοφλου. Γι’ αυτό ακριβϊσ λζνε οι ποιθτζσ ότι είναι εφλογο οι Ζλλθνεσ να 

εξουςιάηουν τουσ βαρβάρουσ, διότι με βάςθ τθν ίδια τθ φφςθ ο  

βάρβαροσ δε διαφζρει από το δοφλο". 

 

  

                                                        
14

 Συκουτρισ Λ., Ρλάτωνοσ Συμπόςιον, εκδόςεισ Εςτία, Ακινα 1995
13

, ς.144, υπος. 3 
15 Συκουτρισ Λ., ό.π., ς.144, υπος. 2 
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Παράλληλο 2ο, Ρενζ Ντεκάρτ, Οι αρχζσ τησ φιλοςοφίασ  

 

- Ο ενζ Ντεκάρτ προσ το τζλοσ του βιβλίου Αρχζσ Φιλοςοφίασ διατφπωςε 

τθ περίφθμθ φράςθ, όπου παρομοιάηει όλθ τθ φιλοςοφία με δζντρο, που 

ζχει για ρίηεσ του τθ μεταφυςικι, για κορμό τθ φυςικι και για κλαδιά 

όλεσ τισ άλλεσ επιςτιμεσ, που ανάγονται ςε 3 κφριεσ: τθν ιατρικι 

(εννοοφςε τθ φυςιολογία), τθ μθχανικι και τθν θκικι: τθν τελειοτάτθ 

θκικι, που προχποκζτοντασ τθν ακζραιθ γνϊςθ όλων των άλλων 

επιςτθμϊν, αποτελεί τθν ανϊτατθ βακμίδα τθσ ςοφίασ.   

Από το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα διαφαίνεται ότι ο Ντεκάρτ ςυμφωνεί 

με τον Αριςτοτζλθ ςτ' ότι θ φιλοςοφία ςυνιςτά μελζτθ τθσ ςοφίασ, θ 

οποία ξεπερνά τθν εμπειρία και ςυνιςτά τθν τζλεια γνϊςθ, θ οποία με τθ 

ςειρά τθσ ςυνάγεται από τα πρϊτα αίτια, τισ πρϊτεσ αρχζσ , κακϊσ θ 

πρϊτθ φιλοςοφία (θ βαςικι ζννοια ςτα Μετὰ τὰ φυςικά) και για τον 

Αριςτοτζλθ ζχει το ίδιο βαςικό αντικείμενο  μελζτθσ. Ωςτόςο, ο Ντεκάρτ 

δίνει μία πιο χρθςτικι προοπτικι ςτθ φιλοςοφία (τόςο για τθν 

κακοδιγθςθ τθσ ηωισ του όςο και για τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ του και 

για τθν επινόθςθ όλων των τεχνϊν), αλλά ςε κάκε περίπτωςθ είναι 

εμφανισ θ επιςτθμονικι ςτόχευςθ, θ ςυγκρότθςθ ςτζρεθσ γνϊςθσ, 

δθλαδι ἐπιςτιμθσ, ςτο οποίο κα ςυμφωνοφςε ο Αριςτοτζλθσ.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ραρακζτουμε μερικοφσ οριςμοφσ που δόκθκαν κατά καιροφσ για τθ 

φιλοςοφία από φιλοςόφουσ για εμβάκυνςθ ςε ςχζςθ με το τι είναι 

φιλοςοφία για τον Αριςτοτζλθ:  

 Ο πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τον όρο φιλοςοφία και ονόμαςε τον εαυτό 

του φιλόςοφο είναι ο Ρυκαγόρασ. Υποςτιριξε ότι δεν υπάρχει κανζνασ 

άνκρωποσ ςοφόσ. Σοφόσ είναι μόνο ο κεόσ. Φιλόςοφοσ ὁ τὴν ςοφίαν 

ἀςπαηόμενοσ. Διογζνθσ Λαζρτιοσ, Βίοι φιλοςόφων, 1.12  

 Επειδι θ φιλοςοφικι μασ εναςχόλθςθ δεν ζχει ωσ ςτόχο τθσ, όπ ωσ άλλεσ, 

τθ κεωρθτικι γνϊςθ (θ ζρευνά μασ δεν γίνεται για να μάκουμε τι είναι θ 
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αρετι, αλλά για να γίνουμε ενάρετοι –αλλιϊσ δεν κα είχε κανζνα νόθμα), 

είναι ανάγκθ να εξετάςουμε το ηιτθμα των πράξεων, δθλαδι το πϊσ πρζπει 

να τισ πράττουμε. Αριςτοτζλθσ, Ἠκικὰ Νικομάχεια 1103b26-28 

 Δεν μπορεί κανείσ να μάκει τθ φιλοςοφία. Διότι ποφ βρίςκεται; Ροιοσ τθν 

κατζχει; Και από ποια γνωρίςματα μπορεί κανείσ να τθν αναγνωρίςει; 

Μπορεί κανείσ μόνο να μάκει να φιλοςοφεί.  Immanuel Kant 

 Φιλοςοφία κα πει: να βρίςκεςαι κακ’ οδόν. Τα ερωτιματά τθσ είναι 

ουςιαςτικότερα από τισ απαντιςεισ τθσ, και κάκε απάντθςθ μετατρζπεται ςε 

νζο ερϊτθμα. Karl Jaspers, Ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία, 102  

 Δεν μπορείτε να υπερβείτε τθ φιλοςοφία χωρίσ να τθν πραγματϊςετε. *…+ 

Δεν αρκεί να τείνει θ ςκζψθ να πραγματωκεί, πρζπει και θ πραγματικότθτα 

να τείνει να γίνει ςκζψθ. *…+ Η φιλοςοφία είναι κριτικι που ηθτά επίμονα 

τθν πραγμάτωςι τθσ.  Karl Marx, Κριτικι τθσ εγελιανισ φιλοςοφίασ του 

δικαίου 

Αςκήςεισ 

 

Αςκήςεισ κατανόηςησ του κειμζνου αναφοράσ  

1. Με βάςθ το αρχαίο κείμενο (αναφοράσ) να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω 

διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ ι Λανκαςμζνεσ με ζνα Σ ι Λ αντίςτοιχα. Να 

τεκμθριϊςετε τθν επιλογι ςασ γράφοντασ τθ χαρακτθριςτικι φράςθ του 

αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνει.  

1. Αφετθρία τθσ φιλοςοφίασ κατά τον Αριςτοτζλθ είναι θ περιζργεια και 

ο καυμαςμόσ. 

2. Τα φαινόμενα τθσ ςελινθσ και του ιλιου ανικουν ςτα παράξενα τθσ 

κακθμερινισ ηωισ και αυτά πρϊτα προβλθμάτιςαν τουσ ανκρϊπουσ.  

3. Τι ςτιγμι που απορεί κάποιοσ αντιλαμβάνεται τθν άγνοιά του.  

4. Είναι παράλογο κάποιοσ να ιςχυριςτεί κανείσ ότι όποιοσ αγαπά τουσ 

μφκουσ είναι και φιλόςοφοσ.  

5. Ο Αριςτοτζλθσ ιςχυρίηεται ότι παράλλθλα με τθν ικανοποίθςθ των 

άμεςων βιοτικϊν αναγκϊν, ο άνκρωποσ άρχιςε να φιλοςοφεί.  

2. Ρϊσ ξεκίνθςε ο άνκρωποσ να φιλοςοφεί κατά τον Αριςτοτζλθ ; 

3. Γιατί θ φιλοςοφία είναι θ μόνθ ελεφκερθ επιςτιμθ;  
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Αςκήςεισ ερμηνευτικζσ 

1. Με ποια επιχειριματα ο Αριςτοτζλθσ καταλιγει ςτθ διαπίςτωςθ: " Δῆλον 

οὖν ὡσ δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ηθτοῦμεν χρείαν ἑτζραν"; 

2. Γιατί κατά τον Αριςτοτζλθ αυτόσ που αγαπά τουσ μφκουσ είναι και  

φιλόςοφοσ κατά κάποιον τρόπο; Ροια είναι θ άποψθ του Ρλάτωνα για το 

ίδιο κζμα; 

3. Το παραπάνω απόςπαςμα είναι από το ζργο του Αριςτοτζλθ Μετὰ τὰ 

φυςικά. Μπορείτε να δικαιολογιςετε τον τίτλο που δόκθκε ςτο ςφνολο 

του ζργου από τον Ανδρόνικο τον όδιο με βάςθ το ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα; 

Αςκήςεισ λεξιλογικζσ  

1. Με ποιεσ λζξεισ του αρχαίου κειμζνου παρουςιάηουν ετυμολογικι 

ςυγγζνεια οι παρακάτω λζξεισ: χζρι, πζραςμα, πζνκοσ, περιουςία, φυγάσ, 

ιδζα, βωμόσ, ςχιμα, νουσ, φιμθ. 

2. προϊόντεσ, ςφγκειται, ςυμβεβθκόσ, ὑπαρχόντων, φαμζν: Να γράψετε από 

δφο ομόρριηα ουςιαςτικά (απλά ι ςφνκετα) ςτθν ν.ε. για κακζνα από 

τουσ προθγοφμενουσ ρθματικοφσ τφπουσ.  

3. πρόχειρα, πακθμάτων, διαγωγιν, φρόνθςισ: Για κάκε μία από τισ 

προθγοφμενεσ λζξεισ να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτθ ν.ε ., όπου θ ίδια 

λζξθ, ςε οποιαδιποτε  μορφι τθσ κα χρθςιμοποιείται με διαφορετικι 

ςθμαςία από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο.  

 

Αςκήςεισ Παράλληλων Κειμζνων  

 

Α. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο, κεωρείτε ότι θ άποψθ του 

Βίτγκενςτάιν είναι ςφμφωνθ με τισ  απόψεισ που διατυπϊνει ο Αριςτοτζλθσ 

για τθν αφετθρία και τισ επιδιϊξεισ τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ.  Να 

τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ  (70-80 λζξεισ). 

Ξεκινάμε με μια διανοθτικι δυςφορία ςαν του παιδιοφ που ρωτάει:  

"Γιατί;” Το ερϊτθμα του παιδιοφ δεν είναι ςαν εκείνο του ϊριμου 
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ανκρϊπου· είναι μια ζκφραςθ απορίασ και όχι αίτθμα για παροχι ακριβϊν 

πλθροφοριϊν. Ζτςι και οι φιλόςοφοι ρωτοφν: “Γιατί;” και “Tι;”, χωρίσ να 

ξζρουν τι ακριβϊσ είναι αυτό που ρωτοφν. Εκφράηουν ζνα αίςκθμα 

διανοθτικισ δυςφορίασ...  Τα φιλοςοφικά προβλιματα ζχουν τθ μορφι: “Τα 

ϋχω χαμζνα”  Λοφντβιχ Bίτγκενςταϊν, Αφοριςμοί και εξομολογιςεισ  

 

Β. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο, ςε ποιο βακμό κα αποδεχόταν ι 

κα απζρριπτε ο Αριςτοτζλθσ τισ  ωφζλειεσ που προκφπτουν κατά τον 

ςυγγραφζα από τθν εναςχόλθςθ με τθ φιλοςοφία; Να τεκμθριϊςετε τθν 

απάντθςι ςασ (70-80 λζξεισ)16. 

Εκείνοι που μελετοφν φιλοςοφία, ςπουδάηουν ι καταγίνονται με φιλοςοφικι 

ζρευνα είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν μερικζσ πολφ χριςιμεσ ικανότθτεσ: να 

λφνουν προβλιματα, να οργανϊνουν λογικά τισ ςκζψεισ τουσ, να διατυπϊ -

νουν ζγκυρα και, καμιά φορά, ακαταμάχθτα επιχειριματα, να επικοινωνοφν 

με τουσ άλλουσ με λόγο ςυγκροτθμζνο, εφλογο, τεκμθριωμζνο, να αναλφουν 

κριτικά και να ξεδιαλφνουν τισ βαςικζσ ιδζεσ που είναι τρζχουςεσ ςτθν 

κακθμερινι ηωι, να αξιολογοφν με τρόπο κριτικό τθν πορεία τθσ ςυλλογικισ 

ανκρϊπινθσ ηωισ και να ςυμβάλλουν ςτθ διαδικαςία αλλαγισ τθσ. Κεόφιλοσ 

Βζικοσ, Ειςαγωγι ςτισ φιλοςοφικζσ ςπουδζσ, εκδ. Γρθγόρθσ, Ακινα  1988, ς. 

222 

  

                                                        
16

 Το ςυγκεκριμζνο κείμενο μπορεί να τεκεί και ωσ παράλλθλο και ςτθν επόμενθ διδακτικι 
ενότθτα. 
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Διδακηική Ενόηηηα 2η - Η πρακηική και πολιηική διάζηαζη 

ηης θιλοζοθίας 

Εισαγωγικά σχόλια 

 

Ο Προτρεπτικὸσ του Αριςτοτζλη. Ζνασ ζπαινοσ του θεωρητικοφ βίου17. 

 

 Σφμφωνα με τθ μαρτυρία του υπομνθματιςτι Αλζξανδρου 

Αφροδιςιζα ςε αυτό το ζργο ο Αριςτοτζλθσ κζτει το ερϊτθμα αν θ 

φιλοςοφικι ςτάςθ είναι ι  δεν είναι αναγκαία για τθν ευτυχία ςτθ ηωι και 

τθν ορκι αγωγι του βίου. Ο Αριςτοτζλθσ επιδιϊκει να αποδείξει τθν 

αναγκαιότθτα του φιλοςοφείν, επιςθμαίνοντασ ότι ακόμθ κι εκείνοσ που 

επιχειρθματολογεί εναντίον τθσ φιλοςοφίασ ιδθ με αυτό φιλοςοφεί. 

Επομζνωσ, βαςικι επιδίωξι  του είναι να υπεραςπίςει τθ ςωκρατικι 

πρόταςθ ότι "ὁ ἀνεξζταςτοσ βίοσ οὐ βιωτὸσ ἀνκρϊπῳ" και να τθν 

επικυρϊςει με νζα επιχειριματα από τθ δικι του βιοκεωρία. Είναι 

χαρακτθριςτικόσ ο τρόποσ με τον οποίο ολοκλθρϊνεται το κείμενο  του 

Ρροτρεπτικοῦ: "Επομζνωσ, ι πρζπει να φιλοςοφοφμε ι να ποφμε αντίο ςτθ 

ηωι και να φφγουμε από εδϊ, γιατί φαίνεται πϊσ όλα τα άλλα δεν ζχουν 

κανζνα νόθμα και είναι λόγια του αζρα." 

 Αν δεν ρίξουμε μια ματιά ςτθν ιςτορικι κατάςταςθ, δεν κα 

μπορζςουμε να κατανοιςουμε πλιρωσ τα διανοιματα που αναπτφςςονται 

ςτον Προτρεπτικό. Ο Λςοκράτθσ και οι επικεφαλισ τθσ θτορικισ του ςχολισ 

υποςτιριηαν ζνα παιδευτικό και μορφωτικό ιδεϊδεσ που αποτελοφςε, ωσ 

προσ τισ αρχζσ του, το αντίκετο του ιδεϊδουσ τθσ Ακαδθμίασ  του Ρλάτωνα. 

Το ζτοσ 353/2 π.Χ. ο Λςοκράτθσ δθμοςίευςε μια ςυγγραφι, τον λόγο Ρερὶ 

ἀντιδόςεωσ, ςτθν οποία αναλυτικότατα καταφερόταν εναντίον του 

παιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ Ακαδθμίασ, υποςτθρίηοντασ ότι με τθ 

διδαςκαλία τθσ ρθτορικισ, ζςτω όχι ςτθριγμζνθ ςτθν ακριβι επιςτθμονικι 

γνϊςθ, αλλά ςτθν πείρα τησ πραγματικότητασ, μπορεί να επιτφχει ςτθν 

πράξθ ζνα ευρφτερο παιδευτικό αποτζλεςμα. Αυτι τθ γενικι πνευματικι 

                                                        
17 Düring I., ό.π., τ. Βϋ, ςς. 159-167 
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καλλιζργεια, τθν αγωγι που ζχει πρακτικοφσ πολιτικοφσ ςτόχουσ , 

καταρτίηοντασ ανκρϊπουσ τθσ δράςεωσ, ο Λςοκράτθσ τθν ονομάηει 

"φιλοςοφίαν". Ο Λςοκράτθσ εκφράηει τθν αντίκεςι του για το γεγονόσ ότι ο 

Ρλάτων και οι ςφντροφοι του ςτθν Ακαδθμία, "εκφράηονται υποτιμθτικά για 

τθν τζχνθ (ενν. τθ θτορικι) να μπορεί κανείσ να μιλάει για γενικά και 

χριςιμα αντικείμενα και ονομάηουν φιλόςοφο εκείνον που αγνοεί το 

χριςιμο και χάνεται ςε άχρθςτεσ κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ" (Λςοκράτθσ, Ρερὶ 

ἀντιδόςεωσ, 285). 

 Θ δθμοςίευςθ του λόγου Ρερὶ ἀντιδόςεωσ ζδωςε ςτον Αριςτοτζλθ τθν 

κατάλλθλθ ευκαιρία να απαντιςει  (352/351). Σχεδόν κάκε τμιμα του 

Ρροτρεπτικοῦ ο Αριςτοτζλθσ αςχολείται με ζνα κζμα από τουσ λόγουσ του 

Λςοκράτθ. Ακόμα και θ επιλογι του παραλιπτθ είναι αιχμι εναντίον του 

Λςοκράτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, διακζτουμε τρία ζργα του Λςοκράτθ που 

απευκφνονται ςε Κφπριουσ θγεμόνεσ. Ρρόκειται για μία εποχι όπου θ 

Κφπροσ βριςκόταν ςε κατάςταςθ ςυνεχοφσ πολιτικισ και κοινωνικισ 

αναταραχισ, με αποτζλεςμα ο ελλθνικόσ πνευματικόσ πολιτιςμόσ των 

ανωτζρων κοινωνικϊν ςτρωμάτων απειλοφνταν  από ιςχυρι φοινικικι 

διείςδυςθ. Για τοφτο θ θκικι υποςτιριξθ από τθν Ακινα ιταν ςθμαντικι  για 

το ςυγκεκριμζνο κοινωνικό ςτρϊμα.  

 Το γεγονόσ ότι ο Ρροτρεπτικὸσ απευκφνεται ς' ζναν κατά τα άλλα 

άγνωςτο Κφπριο θγεμόνα , τον Κεμίςωνα, εκφράηει τθ διάκεςθ του 

Αριςτοτζλθ να ειςζλκει ς' ζναν αγωνιςτικό χϊρο , όπου μζχρι τότε μόνο ο 

Λςοκράτθσ είχε εκπροςωπιςει τθ φωνι τθσ Ακινασ. Από τυπικι άποψθ 

βζβαια ο Ρροτρεπτικὸσ απευκφνεται ςτον Κφπριο θγεμόνα, ςτθ βακφτερθ 

ςθμαςία του πρόκειται για ζνα ςαφζσ μινυμα προσ τουσ νεαροφσ άντρεσ 

που ςυνζρρεαν ςτισ ακθναϊκζσ ςχολζσ, μία προςωπικι ομολογία πίςτθσ ςε 

ζνα ιδεϊδεσ ηωισ. Να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι ο Αριςτοτζλθσ γράφει το 

ςυγκεκριμζνο κείμενο ζχοντασ ιδθ ςυμπλθρϊςει περιςςότερα από 15 

χρόνια ωσ ερευνθτισ και δάςκαλοσ ςτθν Ακαδθμία του Ρλάτωνα.  

 Ο Ρροτρεπτικὸσ του Αριςτοτζλθ δεν παραδίδεται από τθ χειρόγραφθ 

παράδοςθ. Γνωρίηουμε, όμωσ, το ςυγκεκριμζνο  αριςτοτελικό ζργο, κακϊσ 
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όπωσ απζδειξε θ γλωςςικι και υφολογικι ζρευνα ο νεοπλατωνικόσ 

φιλόςοφοσ Λάμβλιχοσ (περ. 250-325 μ.Χ.) πολφ αργότερα περιζχει ςτο δικό 

του ζργο με τίτλο Ρροτρεπτικὸσ ἐπὶ φιλοςοφίαν αρκετά εκτενι αυτολεξεί 

αποςπάςματα από το ομϊνυμο ζργο του Αριςτοτζλθ . Θ αναςφνκεςθ του 

αριςτοτελικοφ ζργου ζγινε τα νεϊτερα χρόνια από ξζνουσ φιλολόγουσ. 

Γενικότερα ο Ρροτρεπτικὸσ ιταν πολφ δθμοφιλισ  κατά τθν αρχαιότθτα, 

κακϊσ εκτόσ από τον Λάμβλιχο και ο Κικζρων τον χρθςιμοποίθςε ωσ πρότυπο 

για τον Hortensius. 

 

Η φιλοςοφία του Προτρεπτικοῦ.  

Η διαφοροποίηςη του Αριςτοτζλη  ωσ προσ την πλατωνική αντίληψη18. 

 

 Σε όλα τα ζργα του Αριςτοτζλθ είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν 

πλατωνικά μοτίβα και πλατωνικοί διαλογιςμοί. Στον Ρροτρεπτικό, όπου ο 

Αριςτοτζλθσ κζτει το ερϊτθμα για το νόθμα τθσ φιλοςοφίασ και τθ ςθμαςία 

τθσ για τθ ηωι, προςεγγίηει ιδιαίτερα τον Ρλάτωνα· αυτό είναι φυςικό, γιατί 

θ ζννοια και το ιδανικό τθσ φιλοςοφικισ ηωισ πλάςτθκαν από τον Ρλάτωνα ·  

μποροφμε να ποφμε ότι τίποτε δεν χαρακτθρίηει τόςο τθν αρχαία Ακαδθμία 

όςο θ ομολογία πίςτθσ ςε αυτό το ιδανικό. Τα κεμζλια τα είχε κζςει ο 

Σωκράτθσ, ςτθν Ἀπολογία του, με το επιτακτικό αίτθμα να μθ δεχόμαςτε 

τίποτε ωσ καλό ι κακό, χωρίσ προςεκτικό ζλεγχο· θ ηωι χωρίσ αδιάκοπο 

ζλεγχο δεν αξίηει να βιϊνεται.  

 Ο Αριςτοτζλθσ είχε τθν ίδια υψθλι, ςχεδόν υπερβολικι αντίλθψθ για 

τθν αξία τθσ φιλοςοφίασ και τθ ςθμαςία τθσ για τθ ηωι .  Και αυτόσ 

προχπζκετε οριςμζνουσ γνϊμονεσ του πράττειν, μόνο που το βλζμμα του 

δεν ςτρεφόταν ςτισ ιδζεσ, αλλά ςτθν ίδια τθ φφςη. Στο αριςτοτελικό 

ςυγγραφικό ζργο είναι κεμελιακό το διανόθμα ότι ο άνκρωποσ μιμείται τη 

φφςη, όταν δθμιουργεί κάτι ωσ τεχνίτθσ, καλλιτζχνθσ ι ειδικόσ. Αυτι θ 

ιδιότθτα τθσ φφςησ, να παράγει πάντοτε το καλφτερο και το τζλειο  είναι για 

τον Αριςτοτζλθ εμπειρικό δεδομζνο. Θ φιλοςοφία βρίςκεται υπεράνω όλων 

                                                        
18 Düring I., ό.π., τ. Βϋ, ςς. 198-204 
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των τεχνϊν· ο φιλόςοφοσ δεν μιμείται απλϊσ τθ φφςη· παρατθρεί τθν ίδια 

τθ φφςη.  

 Το βαςικό διανόθμα που Αριςτοτζλθσ διακθρφςςει παντοφ ςτον 

Ρροτρεπτικὸ ςυνίςταται ςτθ διαπλοκι τθσ γνϊςθσ με τθ φφςη και τθσ 

γνϊςθσ των θκικϊν αρχϊν. Πποιοσ δραςτθριοποιείται φιλοςοφικά 

κατορκϊνει να γνωρίςει τισ αρχζσ τθσ φφςησ· ανακαλφπτει ότι παντοφ ςτθ 

φφςθ κυριαρχεί θ τάξθ και θ νομοτζλεια. Αυτι θ γνϊςθ τον βοθκά να 

ρυκμίςει ανάλογα τθν προςωπικι του ηωι .  

 Επομζνωσ, ο Αριςτοτζλθσ πλθςιάηει τον Ρλάτωνα ςε μερικζσ 

λεπτομζρειεσ, αλλά παράλλθλα απομακρφνεται από τον Ρλάτωνα ωσ προσ 

τισ αρχζσ. Το αντικείμενο τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ και τθσ φψιςτθσ 

επιςτιμθσ είναι θ αλικεια, και μάλιςτα θ αλικεια ςτθ φφςη, δθλαδι θ 

φυςικι επιςτιμθ. Αντίκετα με τον Ρλάτωνα, ο Αριςτοτζλθσ τονίηει ότι 

μποροφμε να τθν αποκτιςουμε αυτι τθ ςτάςθ με άςκθςθ και μάκθςθ και ότι 

θ φρόνηςισ είναι κάτι που μποροφμε να μάκουμε. Ο Αριςτοτζλθσ 

κεμελιϊνει τθν πρόταςθ ότι απ' όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ο φιλόςοφοσ 

κατακτά τθ μζγιςτθ ευδαιμονία και τισ ευγενικζσ απολαφςεισ , λζγοντασ ότι 

μόνο ςτθν ψυχι του φιλοςόφου κυριαρχεί θ τζλεια αρμονία . 

 

Μία ςφντομη παρουςίαςη τησ αριςτοτελικήσ επιχειρηματολογίασ  ςτον 

Προτρεπτικό. Ο ζπαινοσ του θεωρητικοφ βίου19. 

  

 Ο φψιςτοσ ςτόχοσ του ανκρϊπου είναι εκ φφςεωσ να αποκτιςει τθ 

πνευματικι δφναμθ που τθν ονομάηουμε φρόνθςθ ι ςοφία. Σε καμία 

περίπτωςθ θ φιλοςοφικι νοοτροπία δεν είναι ανζφικτοσ ςτόχοσ . Θ δυςκολία 

να τθν αποκτιςουμε είναι πολφ μικρότερθ από τθν ωφζλεια που παρζχει. Θ 

κατοχι αυτισ τθσ πνευματικισ δφναμθσ και τθσ γνϊςθσ είναι το φψιςτο 

αγακό, γιατί ποιοσ άλλοσ μπορεί να είναι για εμάσ ακριβζςτερο μζτρο και 

γνϊμονασ του αγακοφ, παρά ο ςυνετόσ, ο φρόνιμοσ; Δεν αρκεί όμωσ θ 

γνϊςθ των αρχϊν: θ φιλοςοφία είναι προςοικείωςθ και πρακτικι εφαρμογι 

                                                        
19 Düring I., ό.π., τ. Βϋ, ςς. 163-165 
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τθσ ςοφίασ. Επομζνωσ, απ' όλα τα πράγματα θ φρόνθςθ είναι για τον 

άνκρωπο εκείνο που κατεξοχιν αξίηει να το επιλζξει. Θ διανοθτικι ηωι 

προςφζρει πολλι χαρά, ωςτόςο πραγματϊνουμε τον ςτόχο μόνο όταν 

ενεργοφμε φιλοςοφικά και αγωνιηόμαςτε για τθν αλικεια ςτθν πρακτικι 

ηωι. Κατά ςυνζπεια, θ διανοθτικι ηωι είναι προχπόκεςθ μιασ ευτυχιςμζνθσ 

ηωισ. Δεν μπορεί να είναι κανείσ ευτυχιςμζνοσ, εφόςον δεν ηει θκικά· αυτό 

δεν είναι δυνατό χωρίσ φιλοςοφικό ζλεγχο. Ηωι χωρίσ φιλοςοφικό 

ςτοχαςμό δεν ζχει αξία. 

 

Κείμενο Αναφοράσ: Αριςτοτζλησ, Προτρεπτικὸσ πρὸσ Θεμίςωνα, 

αποςπ. 8-9 

 

Τὰ ὑπνθείκελα πξὸο ηὸλ βίνλ ἡκῖλ, νἷνλ ηὸ ζῶκα θαὶ ηὰ πεξὶ ηὸ ζῶκα, θαζάπεξ 

ὄξγαλά ηηλα ὑπόθεηηαη, ηνύησλ δ’ ἐπηθίλδπλόο ἐζηηλ ἡ ρξῆζηο, θαὶ πιένλ ζάηεξνλ 

ἀπεξγάδεηαη ηνῖο κὴ δεόλησο αὐηνῖο ρξσκέλνηο. Γεῖ ηνίλπλ ὀξέγεζζαη ηῆο ἐπηζηήκεο 

θηᾶζζαί ηε αὐηὴλ θαὶ ρξῆζζαη αὐηῇ πξνζεθόλησο, δη’ ἧο πάληα ηαῦηα εὖ ζεζόκεζα. 

Φηινζνθεηένλ ἄξα ἡκῖλ, εἰ κέιινκελ ὀξζῶο πνιηηεύζεζζαη θαὶ ηὸλ ἑαπηῶλ βίνλ 

δηάμεηλ ὠθειίκσο. 

Ἔηη ηνίλπλ ἄιιαη κέλ εἰζηλ αἱ πνηνῦζαη ἕθαζηνλ ηῶλ ἐλ ηῷ βίῳ πιενλεθηεκάησλ 

ἐπηζηῆκαη, ἄιιαη δὲ αἱ ρξώκελαη ηαύηαηο, θαὶ ἄιιαη κὲλ αἱ ὑπεξεηνῦζαη, ἕηεξαη δὲ αἱ 

ἐπηηάηηνπζαη, ἐλ αἷο ἐζηηλ ὡο ἂλ ἡγεκνληθσηέξαηο ὑπαξρνύζαηο ηὸ θπξίσο ὂλ ἀγαζόλ. 

Δἰ ηνίλπλ κόλε ἡ ηνῦ θξίλεηλ ἔρνπζα ηὴλ ὀξζόηεηα θαὶ ἡ ηῷ ιόγῳ ρξσκέλε θαὶ ἡ ηὸ 

ὅινλ ἀγαζὸλ ζεσξνῦζα, ἥηηο ἐζηὶ θηινζνθία, ρξῆζζαη πᾶζη θαὶ ἐπηηάηηεηλ θαηὰ θύζηλ 

δύλαηαη, θηινζνθεηένλ ἐθ παληὸο ηξόπνπ, ὡο κόλεο θηινζνθίαο ηὴλ ὀξζὴλ θξίζηλ θαὶ 

ηὴλ ἀλακάξηεηνλ ἐπηηαθηηθὴλ θξόλεζηλ ἐλ ἑαπηῇ πεξηερνύζεο.  
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Ερμηνευτικά ςχόλια  

 

 Στα αποςπάςματα 1-7 ο Αριςτοτζλθσ απευκυνόμενοσ ςτον Κεμίςωνα ζχει  

ιδθ αναφερκεί ςτθ λανκαςμζνθ αντίλθψθ ότι θ ευτυχιςμζνθ ηωι βαςίηεται 

ςτθν κατοχι εξωτερικϊν αγακϊν. Υπενκυμίηει ςτον Κεμίςωνα ότι γνϊριςε 

άντρεσ που εμπιςτεφτθκαν υπερβολικά τον πλοφτο, τθν τφχθ και τθ δφναμθ,  

και ςτθ ςυνζχεια δοκίμαςαν απότομθ κατάρρευςθ ςτθ δυςτυχία. Γι' αυτό  

ςτθ ηωι, προτρζπει ο Αριςτοτζλθσ, θ ευτυχία δεν ςυνίςταται ςτο να ζχουμε 

μεγάλθ περιουςία, αλλά καλι ψυχικι διάκεςθ. Γιατί οφτε ο πλοφτοσ οφτε θ 

δφναμθ οφτε θ ομορφιά χρθςιμεφουν ςε εκείνουσ που θ ψυχι τουσ είναι ςε 

κακι κατάςταςθ· αντίκετα βλάπτουν, αν δεν ςυνοδεφονται από φρόνθςθ. 

Γι'αυτό πρζπει να φιλοςοφοφμε, χωρίσ να καταφεφγουμε ςε προφάςεισ, 

ςυνδζοντασ αυτζσ τισ προτροπζσ με άλλεσ που είναι χριςιμεσ πραγματικά  

ςτθν κοινωνικι ηωι. 

 

Ο βαςικόσ ςυλλογιςμόσ  

 

 Στα αποςπάςματα 8-9 ο Αριςτοτζλθσ επιχειρεί να αποδείξει τθν 

αναγκαιότθτα τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ  με δφο διαφορετικά 

επιχειριματα: 

 Η πρϊτη παράγραφοσ επιςθμαίνει τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ 

χριςθσ όςων εργαλείων διακζτουμε για τθ ηωι· προχπόκεςθ τθσ ςωςτισ 

χριςθσ αποτελεί θ αςφαλισ και ζγκυρθ γνϊςθ  (ἐπιςτήμη). Ειδικότερα, ο 

άνκρωποσ διακζτει για παράδειγμα το ςϊμα και όςα εξυπθρετοφν το ςϊμα , 

ωςάν είδοσ εργαλείων (ὄργανα). Αυτό από μόνα τουσ δεν είναι οφτε κάτι 

καλό οφτε κάτι κακό. Θ χριςθ τουσ, όμωσ, ενζχει κινδφνουσ, και τισ 

περιςςότερεσ φορζσ προκαλοφν το αντίκετο αποτζλεςμα. Κατά ςυνζπεια, 

απαιτείται (δεῖ) θ αςφαλισ και ςτζρεθ γνϊςθ  (ἐπιςτήμη) που κα αποτρζψει 

τουσ κινδφνουσ και κα ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ χριςθ του  (προςηκόντωσ), 

εξυπθρετϊντασ τον απϊτερο ςτόχο του ανκρϊπου.  Αξιοςθμείωτθ θ 

κλιμάκωςθ: ο άνκρωποσ επιηθτά τθ γνϊςθ, μετά προβαίνει ςτθν απόκτθςι 

τθσ με τελικό ηθτοφμενο όμωσ τθν εφαρμογι τθσ και τθ ςωςτι χριςθ τθσ 
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(ὀρζγεςκαι-κτᾶςκαι-χρῆςκαι). Σε αυτιν τθ γνϊςθ ςτοχεφει θ φιλοςοφία  και 

γι' αυτό είναι απαραίτθτθ  κατά τρόπο διττό, εάν κζλουμε να 

παρακολουκοφμε ςωςτά τισ κρατικζσ υποκζςεισ  (πρωκφςτερο) και να 

διαμορφϊνουμε επωφελϊσ τθν ιδιωτικι μασ ηωι: Φιλοςοφητέον ἄρα ἡμῖν 

(= χρὴ ἡμᾶσ φιλοςοφεῖν), εἰ μέλλομεν ὀρθῶσ πολιτεύςεςθαι καὶ τὸν 

ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμωσ. Θ διατφπωςθ είναι δεοντολογικι, ςτο 

πλαίςιο ενόσ υποκετικοφ ςυλλογιςμοφ, αποκτϊντασ  μία διάςταςθ 

διαχρονικι (ἡμῖν). 

 Η δεφτερη παράγραφοσ αποτελεί ζνα επιπλζον (Ἔτι...) επιχείρθμα για 

τθν αναγκαιότθτα τθσ φιλοςοφίασ, αφοφ αυτι μπορεί να χρθςιμοποιεί 

ςωςτά όλα τα είδθ γνϊςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τον Αριςτοτζλθ θ γνϊςθ 

μπορεί να κατθγοριοποιθκεί ςε διάφορα επίπεδα με διαφορετικι ςτόχευςθ : 

α) γνϊςθ που παράγει τα αγακά τθσ ηωισ και γνϊςθ που τα χρθςιμοποιεί, β) 

είδθ γνϊςθσ που υπθρετοφν και είδθ γνϊςθσ που επιτάςςουν: τα τελευταία 

εκπροςωποφν τον υψθλότερο βακμό γνϊςθσ και ςε αυτά βρίςκεται το 

κακαυτό αγακό (ο κεντρικόσ ςτόχοσ). Ακολουκεί η υποθετική διατφπωςθ:  

Εἰ τοίνυν μόνθ ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουςα τὴν ὀρκότθτα καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένθ 

καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγακὸν κεωροῦςα, ἥτισ ἐςτὶ φιλοςοφία, χρῆςκαι πᾶςι καὶ 

ἐπιτάττειν κατὰ φύςιν δύναται· εάν θ φιλοςοφία, εκείνο δθλαδι το είδοσ 

γνϊςθσ που α) καταλιγει ςε διατφπωςθ ςωςτισ κρίςθσ, β) χρθςιμοποιεί τθ 

λογικι και γ) ςτοχεφει ςυνολικά το αγακό, μπορεί να χρθςιμοποιεί όλα τα 

άλλα είδθ γνϊςθσ και να τα διευκφνει ςφμφωνα με τισ αρχζσ τησ φφςησ  

(κατὰ φφςιν), τότε πρζπει να φιλοςοφοφμε (φιλοςοφητζον=χρὴ 

φιλοςοφεῖν), κακϊσ κατά τθν άποψθ του Αριςτοτζλθ (ὡσ...) μόνο θ 

φιλοςοφία περικλείει τθ ςωςτι κρίςθ και τθν αλάνκαςτθ (ἀναμάρτητον) 

γνϊςθ, που διακζτει τθν ορίηουςα δφναμθ να κακορίηει τι πρζπει και τι δεν 

πρζπει να κάνουμε (ἐπιτακτικὴν φρόνηςιν). Θ διατφπωςθ και εδϊ είναι 

δεοντολογική, αποτελεί το ςυμπζραςμα μίασ ακόμθ υποκετικισ 

διατφπωςθσ, ενϊ αιτιολογείται από τθν υποκειμενικι παραδοχι  για τθ 

μοναδικότθτα τθσ φιλοςοφίασ(ὡσ μόνησ φιλοςοφίασ τὴν ὀρκὴν κρίςιν καὶ 

τὴν ἀναμάρτθτον ἐπιτακτικὴν φρόνθςιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούςησ). 
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Ενδιαφζρουςεσ επιςημάνςεισ  

 Είναι εμφανείσ: α) θ τελολογικι κεϊρθςθ (τζλοσ=ςκοπόσ) που 

χαρακτθρίηει τθν αριςτοτελικι  ςκζψθ και ςτισ δφο παραγράφουσ, β) θ  

αντίλθψθ πϊσ ό,τι παράγει θ φφςθ είναι το καλφτερο, απ' όςα παράγουν οι 

άνκρωποι (βλ. παραπάνω), γ) θ διαχρονικι αρχαιοελλθνικι αντίλθψθ τθσ 

ιςορρόπθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν ιδιωτικι και δθμόςια ηωι  (πβ. βίοσ καὶ 

πολιτεία), όπου προτεραιότθτα ζχει θ δθμόςια ηωι  (πβ. τον οριςμό τθσ 

εὐβουλίασ ςτον πλατωνικό Ρρωταγόρα) 

 Ο λόγοσ αςκεί ηγεμονικό ρόλο ςτθν ψυχι και τθ ηωι του ανκρϊπου. 

Ρρόκειται για πλατωνικι αντίλθψθ θ οποία επανζρχεται και ςτον 

Αριςτοτζλθ  (πβ. διάκριςθ των μερϊν τθσ ψυχισ)  με διαφορετικό τρόπο. 

 Θ φιλοςοφία επιδρά ολιςτικά ςτον άνκρωπο: α) θ φιλοςοφία μπορεί να 

ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτον ζλεγχο του ανκρωπίνου ςϊματοσ και να κζςει 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτισ οποίεσ ο κάκε άνκρωποσ κα μπορζςει να το 

διαχειριςτεί προσ όφελόσ του  και β) θ φιλοςοφία μπορεί επίςθσ να 

κατευκφνει το πνεφμα και τισ επιμζρουσ γνϊςεισ προσ τθ ςωςτι πρακτικι 

αξιοποίθςι τουσ. 

 Στο ςυγκεκριμζνο κείμενο ο Αριςτοτζλθσ αναδεικνφει τθν ωφελιμότθτα 

τθσ φιλοςοφικισ δραςτθριότθτασ ςτθν κακθμερινότθτα του ανκρϊπου , 

απορρίπτοντασ τθν εικόνα του "απόκοςμου φιλοςόφου"  που θ λαϊκι 

αντίλθψθ τθσ εποχισ, αλλά και ο Λςοκράτθσ είχαν (βλ. 1ο Ραράλλθλο 

κείμενο). Θ διαφοροποίθςθ αυτι ςε ςχζςθ με το υςτερότερο απόςπαςμα 

από τα Μετὰ τὰ φυςικὰ (βλ. προθγοφμενθ ενότθτα) δεν ςυνιςτά αντίφαςθ ι 

ανακολουκία. Θ ςτοχοκεςία των δφο κειμζνων είναι εντελϊσ διαφορετικι.  

 Ο Αριςτοτζλθσ ςτον Ρροτρεπτικὸ εκκζτει τισ προςωπικζσ του απόψεισ και 

καταςτρϊνει το προςωπικό του ιδεϊδεσ για τθν ανκρϊπινθ τελείωςθ. Είναι 

εφλογο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να υπάρχει μία ρθτορικι χροιά, ωσ ζνα 

βακμό προπαγανδιςτικι, εμμζνοντασ ςε δεοντολογικζσ διατυπϊςεισ . 

 Θ δεοντολογικι διατφπωςθ των ςυμπεραςμάτων ενζχει ςτοιχεία τθσ 

αποκαλοφμενθσ φυςιοκρατικισ πλάνθσ , θ οποία ςυνίςταται ςτο γεγονόσ ότι 

ςε ςυμπεράςματα ςυλλογιςμϊν εμφανίηεται το πρζπει, ενϊ ςτισ 
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προκείμενεσ υπάρχει μόνο το είναι  (περιγραφικζσ προτάςεισ). Υποπίπτουμε 

ςϋ αυτι, όταν επιχειροφμε να προςδιορίςουμε το θκικό μασ χρζοσ βάςει 

παραγόντων ζξω από αυτό.  

 

Επιςημάνςεισ ςυςχετιςμϊν με άλλα προσ διδαςκαλία αριςτοτελικά 

κείμενα 

 

 To κείμενο μπορεί να ςυςχετιςτεί με ςθμαντικζσ αντιλιψεισ τθσ 

αριςτοτελικισ θκικισ και πολιτικισ φιλοςοφίασ, που υπάρχουν ςε 

μεταγενζςτερα προσ διδαςκαλία κείμενα:  

α) με αφορμι τισ αναφορζσ ἡγεμονικωτζραισ, ἐπιτάττειν, ἐπιτακτικὴν 

φρόνηςιν κα ιταν χριςιμο να γίνει αναφορά ςτθ διάκριςθ των μερϊν τθσ 

ψυχισ κατ' Αριςτοτζλθ, και κατ' επζκταςθ ςτθ διάκριςθ των αρετϊν ςε 

θκικζσ και διανοθτικζσ αρετζσ  (βλ. Ειςαγωγι ςτον Φιλοςοφικό Λόγο  (Ἠκικὰ 

Νικομάχεια), ςς. 138-139 

β) με αφορμι τισ αναφορζσ για το ςϊμα και τθν επικινδυνότθτα τθσ χριςθσ 

του μπορεί να γίνει ςυςχετιςμόσ με τθν αριςτοτελικι αντίλθψθ περί 

ςυναιςκθμάτων και θδονισ  (Ἠκικὰ Νικομάχεια, Β3, 1-2 & Β6, 10-13). Είναι 

γνωςτό πωσ ο Αριςτοτζλθσ οφτε εκκειάηει, αλλά οφτε και καταδικάηει τισ 

τάςεισ που είναι εγγενείσ ςτον άνκρωπο· αυτζσ οι τάςεισ είναι αδιάφορεσ 

κακαυτζσ, γίνονται αγακζσ ι κακζσ όταν, αντίςτοιχα υποτάςςονται ι 

κυριαρχοφν πάνω ςτον «δίκαιο κανόνα», τον οποίο θ ζλλογθ φφςθ μασ 

ςυλλαμβάνει για τον εαυτό τθσ και προςπακεί να επιβάλλει ςε αυτζσ . 

Επιπλζον, ο άνκρωποσ είναι  ικανόσ τόςο για το καλό όςο και για το κακό. 

Στα Ρολιτικὰ (1253a31-35) αναφζρει τα εξισ: "Ο άνκρωποσ, από τθν άλλθ, 

γεννιζται εφοδιαςμζνοσ από τθ φφςθ με όπλα για να υπθρετιςει τθ 

φρόνθςθ και τθν αρετι, που όμωσ μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει εξ 

ολοκλιρου και για αντίκετουσ ςκοποφσ". 

γ) Οι αναφορζσ κρίνειν τὴν ὀρθότητα, τῷ λόγῳ χρωμζνη, ὀρθὴν κρίςιν, 

ἀναμάρτητον παραπζμπουν ςτθν ζννοια του ορκοφ λόγου και ςτθ ςυμβολι 

του για τθν ελεφκερθ προαίρεςθ του ανκρϊπου, όπωσ αναφζρεται και ςτ ον 
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ςχετικό οριςμό τθσ θκικισ αρετισ: Ἔςτιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξισ προαιρετική, ἐν 

μεςότθτι οὖςα τῇ πρὸσ ἡμᾶσ, ὡριςμένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμοσ ὁρίςειεν 

(Ἠκικὰ Νικομάχεια Β 6, 15).   

 

Η ζννοια του ορθοφ λόγου  

 Ο οριςμόσ τθσ θκικισ αρετισ  ςτα Ἠκικὰ Νικομάχεια περιζχει τθν 

αναφορά ςε μια αρετι του νου. Για να είναι θκικά ενάρετοσ, πρζπει είτε να 

διακζτει ο ίδιοσ φρόνθςθ, είτε να ακολουκε i το παράδειγμα ενόσ φρόνιμου 

ανκρϊπου. Θ ζννοια του ορκοφ λόγου είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ  

αριςτοτελικισ θκικισ· είναι μια διανοθτικι ποιότθτα θ οποία ςτθν θκικι του 

Αριςτοτζλθ ζχει τθν ίδια λειτουργία με τθ γνϊςθ των Λδεϊν ςτον Ρλάτωνα. 

Αυτι θ ικανότθτα να βλζπουμε ςωςτά τα πράγματα, ςτον Αριςτοτζλθ 

αντίκετα με τον Ρλάτωνα, δεν ζχει τίποτε μυςτθριϊδεσ, αλλά είναι κάτι 

ζμφυτο (λογικι ζχουν όλοι οι άνκρωποι), που καλλιεργοφμενο με τθν 

αγωγι, γίνεται τελικά, καρπόσ τθσ εμπειρίασ και τθσ ςοφίασ.  Βζβαια, αν και 

ο Αριςτοτζλθσ επεξεργάςτθκε φιλοςοφικά τθν ζννοια του ορκοφ λόγου, 

αυτι θ ζννοια είναι ςωκρατικι κλθρονομιά 20. Θ φρόνηςισ δεν είναι οφτε 

ςοφία, οφτε επιςτιμθ, οφτε τζχνθ «είναι μία ζξθ που ενζχει τον ορκό λόγο, 

που οδθγεί ςτθν αλικεια ςε ό,τι φορά το καλό και το κακό για τον άνκρωπο » 

(Ἠκικὰ Νικομάχεια 1140b 5-6).  

 Θ θκικι αρετι για τον Αριςτοτζλθ είναι ουςιαςτικά φρόνηςη ςε διάφορεσ 

μορφζσ και εκδοχζσ ανάλογα με τισ περιςτάςεισ. Για τον λόγο αυτό άλλωςτε 

ο Αριςτοτζλθσ μιλά για τον φρόνιμο ωσ μζτρο και πρότυπο τθσ αρετισ. Με 

τθ φρόνθςθ θ θκικι αρετι γίνεται πλιρθσ, ολοκλθρϊνεται κακϊσ αποκτά 

πλιρωσ «λόγο», δθλαδι πρακτικό λόγο ο οποίοσ όχι μόνο κακορίηει το 

αγακό κάκε φορά αλλά και επιτάςςει την πράξη του, διαμορφϊνει την 

επιθυμία του αλόγου21. Κατά τθν Αριςτοτελικι αντίλθψθ ο φρόνιμοσ 

                                                        
20

 Düring I., ό.π., ςς. 252-3 
21

 Καραμανϊλθσ Γ., Η ςχζςθ θκικισ αρετισ και φρόνθςθσ ςτθν αριςτοτελικι θκικι , ςε 
Υπόμνθμα, τεφχοσ 9, Λοφνιοσ 2009, ς. 77-8 
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διακζτει μια φωτιςμζνθ κριτικι ικανότθτα μζςω τθσ οποίασ διακρίνει τι 

πρζπει να κεωρθκεί ωσ αξιόλογο22. 

Επιςημάνςεισ για τα Παράλληλα Κείμενα  

 

Παράλληλο 1ο, Πλάτων, Θεαίτθτοσ 173e-174b 

- Θ εικόνα του απόμακρου, απόκοςμου και αποςταςιοποιθμζνου από τα 

εγκόςμια φιλοςόφου, είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ μζχρι και τισ θμζρεσ 

μασ. Ο Σωκράτθσ ο ίδιοσ ζπεςε κφμα αυτοφ του ςτερεότυπου (πβ. 

κωμωδία Νεφζλεσ του Αριςτοφάνθ). Θ απόμακρθ αυτι ςτάςθ 

ερμθνεφεται από τθν ανάγκθ για μία κακολικότερθ προςζγγιςθ του 

κόςμου, χωρίσ κατ' ανάγκθν να είναι ανζφικτθ θ ςυμμετοχι ςτθν 

κακθμερινότθτα και ςτισ ανάγκεσ τθσ.  

 

Παράλληλο 2ο, Αριςτοτζλησ, Πολιτικά, Α 4.4-6, 1259a6-19   

- Θ ιςτορία του Καλι αναδεικνφει τθ διάκριςθ ςτόχων και του 

διαφορετικοφ τρόπου κεϊρθςθσ των πραγμάτων  ανάμεςα ςε μία γνϊςθ 

κεωρθτικι και ελεφκερθ ι ςε μία γνϊςθ με ζμφαςθ ςτθν εμπειρία και 

ςτισ πρακτικζσ ανάγκεσ. Ράντωσ κανζνα από αυτά τα ανζκδοτα  (βλ. και 

ςτο παράλλθλο κείμενο από τον Θεαίτθτο) για τον Καλι δεν πρζπει να 

λοίηεται ωσ αυςτθρά ιςτορικό. Δείχνουν πάντωσ πολφ γλαφυρά ότι από 

αρκετά νωρίσ οι Ζλλθνεσ ζβλεπαν ςτον Καλι τον τυπικό φιλόςοφο, αν 

και ο ίδιοσ ο Καλισ ιταν παςίγνωςτοσ για τα πρακτικά του 

ενδιαφζροντα. Ο Ρλάτων αρεςκόταν να κοροϊδεφει τουσ 

προςωκρατικοφσ23. 

  

Παράλληλο 3ο, Κωςτήσ Παλαμάσ, Ίαμβοι και Ανάπαιςτοι, 29 

- Είναι γνωςτό ότι ο Ραλαμάσ κεωρείται «τζκνο τθσ νεωτερικότθτασ και 

επιπλζον του κετικιςμοφ του 19ου αιϊνα και ςυμμερίηεται τθν απόρριψθ τθσ 

υπερβατικισ ι υπερφυςικισ μεταφυςικισ, του μεταφυςικοφ δυϊςμοφ (του 

                                                        
22

 Γεωργοφλθσ Κ.Δ.(1994
2
), ό.π., ς. 308 

23
 Kirk G.S- Raven J.E.- Schofield M., Ρροςωκρατικοί Φιλόςοφοι, εκδόςεισ Μ.Λ.Ε.Τ., Ακινα 

19902, ς. 93 
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χωριςμοφ του εντεφκεν και του επζκεινα), υιοκετεί ωσ δεδομζνθ τθν 

ενδοκοςμικότθτα, τθν απόλυτθ κατάφαςθ τθσ εγκόςμιασ ηωισ». Για τθ 

φιλοςοφία ςτθν ποίθςθ ο Ραλαμάσ ζχει πει: «είναι θ ποίθςθ τζχνθ, 

βζβαια, ςτισ εντονϊτερεσ και τισ βακφτερεσ ςτιγμζσ τθσ, φιλοςοφικι, 

όμωσ πολφ διαφορετικι από τθ ςκζψθ  μιασ φιλοςοφίασ κακαρισ· ο 

ποιθτισ όςο κι αν ςυναπαντιζται διαβατικά, και ςτθν ουςία και ςτθ 

μορφι ακόμα, με το φιλόςοφο, θ αλικεια είναι πωσ, καλά καλά, 

διανοοφμενοσ δεν είναι οφτε μεταφυςικόσ οφτ’ επιςτθμονικόσ, μα πωσ 

είναι, πραγματικά και απλοφςτατα, φιλόλογοσ». Κι ακόμα: «Άλλο θ 

φιλοςοφικι ςκζψθ κι άλλο θ φιλοςοφικι  ςυγκίνθςθ. Ο ςοφόσ φζρνεται 

από τθν πρϊτθ. Ο ποιθτισ, ςυχνά, δζρνεται από τθ δεφτερθ»24. 

Ο Ραλαμάσ ωσ ςκεπτικιςτισ: εξοφ και το ποίθμα «Σκζψθ» 25 ανικει κυρίωσ 

ςτο μεγάλο ρεφμα τθσ φιλοςοφίασ τθσ ηωισ. Συςτατικά τθσ αποτελοφν θ 

αναγνϊριςθ του πρωτείου του «βιόκοςμου», άρα θ αποδοχι τθσ ςθμαςίασ 

και των άλλων πλευρϊν και δυνάμεων του ανκρϊπου, εκτόσ από τισ 

διανοθτικζσ, των ςυναιςκθμάτων, των βιωμάτων και των πακϊν, θ αντίκεςθ 

ςτθ νοθςιαρχία και τον ιντελεκτουαλιςμό. Άρα θ απόρριψη του κακϊσ 

εννοοφμενου αςκητιςμοφ, θ κετικι ςτάςθ προσ τθν πλθςμονι και τθ χαρά 

τθσ ηωισ, προσ το ςϊμα.26 

 

  

                                                        
24 Βλ. Κ. Ανδρουλιδάκθσ, «Ο ςτοχαςτισ Ραλαμάσ», Νέον Ρλανόδιον 4 (αφιζρωμα ςτον Κ. 
Ραλαμά), 2017, όπου και οι παραπομπζσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ φράςεισ του.  Από το 
επιμορφωτικό-υποςτθρικτικό υλικό του Βαςίλθ Μπετςάκου.  
25

 http://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=7&text_i
d=1426 
26 Τουρνά Χ., Κριτικζσ επιςθμάνςεισ ςτα Αρχαία Γϋ με επίγευςθ κεο λογίασ, 2019 ς.7 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=7&text_id=1426
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=7&text_id=1426
http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?cnd_id=7&text_id=1426
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Αςκήςεισ 

 

Αςκήςεισ κατανόηςησ του κειμζνου αναφοράσ  

1. Με βάςθ το αρχαίο κείμενο (αναφοράσ) να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω 

διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ ι Λανκαςμζνεσ με ζνα Σ ι Λ αντίςτοιχα. Να 

τεκμθριϊςετε τθν επιλογι ςασ γράφοντασ τθ χαρακτθριςτικι φράςθ του 

αρχαίου κειμζνου που τθν επιβεβαιϊνει.  

1. Πςα διακζτουμε για τθ ηωι μασ  όπωσ π.χ. το ςϊμα μασ ενζχουν 

κινδφνουσ για τθ ηωι μασ.  

2. Θ καλι ι κακι χριςθ όςων διακζτουμε για τθ ηωι μασ εξαρτάται από 

τισ επικυμίεσ μασ.  

3. Υπάρχουν διαφορετικά είδθ γνϊςεων: άλλεσ γνϊςεισ μασ 

προςφζρουν τα ωφζλιμα ςτθ ηωι μασ και άλλεσ μασ εξαςφαλίηουν 

τθν καλι τουσ χριςθ.  

4. Θ φιλοςοφία, όπωσ και άλλεσ επιςτιμεσ, είναι προικιςμζνθ με τθ 

ςυνολικι κεϊρθςθ του αγακοφ.  

5. Αν κζλουμε είμαςτε καλοί πολίτεσ πρζπει να φιλοςοφοφμε.  

2. Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να είμαςτε καλοί πολίτεσ και να ηοφμε 

τθν ηωι μασ ωφζλιμα; 

3. Ροια είναι τα μοναδικά χαρακτθριςτικά τθσ φιλοςοφίασ;  

 

Αςκήςεισ ερμηνευτικζσ  

1. Ροιεσ αναφορζσ του αρχαίου κειμζνου επιβεβαιϊνουν τθν τελολογικι 

αντίλθψθ τθσ αριςτοτελικισ θκικισ διδαςκαλίασ; Να τισ ερμθνεφςετε.  

2. Τι προςπακεί να αποδείξει ο Αριςτοτζλθσ και με ποια επιχειριματα; Ρϊσ 

κρίνετε τθ ςυγκεκριμζνθ επιχειρθματολογία;  

3. "ἡ φιλοςοφία δφναται ἐπιτάττειν κατὰ φφςιν": Τι ακριβϊσ εννοεί ο 

Αριςτοτζλθσ με τθ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ; Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ 

φφςθσ ςτθν ανκρϊπινθ πράξθ;  
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Αςκήςεισ λεξιλογικζσ  

1. ὀρζγεςκαι, κτᾶςκαι, διάξειν, κρίνειν, ἐπιτάττειν: Να γράψετε από ζνα 

ομόρριηο ουςιαςτικό ςτθ ν.ε για κακζνα από τα παραπάνω απαρζμφατα.  

2. ὑποκείμενα, ἀναμάρτθτον: Ροια είναι ςθμαςία των λζξεων αυτϊν ςτο 

αρχαίο κείμενο; Να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτθ ν.ε., όπου  θ ίδια 

λζξθ, ςε οποιαδιποτε μορφι τθσ κα χρθςιμοποιείται με διαφορετικι 

ςθμαςία από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο.  

3. Να αντιςτοιχίςετε τα δεδομζνα τθσ ςτιλθσ Αϋ με τα δεδομζνα τθσ ςτιλθσ 

Βϋ. 

Αϋ Βϋ 

1. ἀπεργάηεται 

2. κθςόμεκα  

3. πλεονεκτθμάτων 

4. λόγῳ 

5. φρόνθςιν 

 

α. εχζφρων 

β. βιβλιοκικθ 

γ. καχεξία 

δ. παράλογοσ 

ε. εργολάβοσ  

ςτ. υιοκεςία  

η. ανοχι 

θ. φρενοκομείο 

κ. διάκεςθ  

ι. ενζργεια 
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Αςκήςεισ παραλλήλων κειμζνων  

Α. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο , να εντοπίςετε τα κοινά ςθμεία 

ανάμεςα ςτα λεγόμενα του Σωκράτθ  προσ τον Κλεινία και ςτα όςα προτρζπει 

ο Αριςτοτζλθσ τον Κεμίςωνα ςτο αρχαίο κείμενο.  

 

 - Με δφο λόγια λοιπόν, Κλεινία, είπα, όλα αυτά που είπαμε ςτθν αρχι ότι 

είναι αγακά πικανόν να μθν ζχουν τθν ζννοια πϊσ με κάποιον τρόπο τα 

πράγματα αυτά είναι κακαυτά από τθ φφςθ τουσ αγακά αλλά να πρόκειται, 

κακϊσ φαίνεται, για το εξισ: Πταν τα οδθγεί θ αμάκεια, είναι κακά 

μεγαλφτερα από τα αντίκετά τουσ, ςτον βακμό που είναι πιο ικανά να 

υπθρετιςουν τον οδθγό τουσ τθ φρόνθςθ και τθ γνϊςθ , είναι ακόμθ 

μεγαλφτερα αγακά· μοναχά τουσ πάντωσ δεν φαίνεται να ζχουν καμιάν αξία, 

οφτε τα μεν οφτε τα δε. (...) Μζνει είπα, να κοιτάξουμε και τοφτο: Επειδι 

όλοι μασ ποκοφμε να είμαςτε ευτυχιςμζνοι, κι όπωσ διαπιςτϊςαμε, 

ευτυχιςμζνοι γινόμαςτε ςαν ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ τα πράγματα και τα 

χρθςιμοποιοφμε ςωςτά, κι επειδι τθ ςωςτι αυτι χριςθ και τθν επιτυχία τθ 

φζρνει θ γνϊςθ, αναγκαςτικά, κακϊσ φαίνεται, πρζπει κάκε άνκρωποσ να 

κάνει το παν για να γίνει όςο το δυνατό πιο ςοφόσ· ι μιπωσ όχι; 

- Ναι είπε.   

Ρλάτων, Εὐκφδθμοσ 281d-282a μτφ. Ν. Σκουτερόπουλοσ  

Β. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο, να αντικροφςετε τθν άποψθ που 

διατυπϊνει ο Καλλικλισ για τθ φιλοςοφία αξιοποιϊντασ ςτοιχεία του 

αρχαίου κειμζνου. 

«ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ: Η φιλοςοφία, Σωκράτθ, ζχει τθ χάρθ τθσ, αν αςχολθκείσ μαηί 

τθσ με μζτρο ςτα νιάτα ςου. Ακόμθ κι αν είναι κανείσ πολφ προικιςμζνοσ, 

εφόςον ςυνεχίςει να φιλοςοφεί και ςτθν ωριμότθτά του, αναγκαςτικά κα 

αποξενωκεί από όλα όςα πρζπει να γνωρίηει, προκειμζνου να γίνει ζνασ 

ολοκλθρωμζνοσ άνκρωποσ. *...+ Με τθ φιλοςοφία είναι ωραίο να αςχολείται 

για μορφωτικοφσ λόγουσ και δεν είναι άπρεπο να φιλοςοφεί κανείσ όςο 

είναι νεαρόσ. Πταν όμωσ μεγαλϊςει και φιλοςοφεί ακόμθ, τότε θ περίπτωςθ 

είναι για γζλια και εγϊ τουλάχιςτον νιϊκω για όςουσ φιλοςοφοφν ό,τι 
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νιϊκω για όςουσ δυςκολεφονται  να μιλιςουν και παίηουν ςαν μικρά παιδιά. 

Τον νζο που δεν φιλοςοφεί τον κεωρϊ ανελεφκερο άνκρωπο, που δεν είναι 

άξιοσ για τίποτα ωραίο και μεγάλο. Πταν όμωσ τον δω θλικιωμζνο να 

φιλοςοφεί και να μθ ςταματάει, μου φαίνεται πια, Σωκράτθ, ότι ο άνκρωποσ 

αυτόσ πρζπει να φάει ξφλο *...+ δεν αξίηει να λζγεται άντρασ, όταν φεφγει 

από το κζντρο τθσ πόλθσ και από τισ ςυγκεντρϊςεισ, όπου *...+ οι άντρεσ 

διαπρζπουν, και βουλιάηει για τθν υπόλοιπθ ηωι του ςε μια γωνιά 

ψελλίηοντασ με τρεισ τζςςερισ νεαροφσ». (Ρλάτων, Γοργίασ 484c-486a) 

 

Γ. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο του Αριςτοφάνθ α) ποια εικόνα 

αναδεικνφεται για τον Σωκράτθ και τουσ φιλοςόφουσ; β) πϊσ μπορεί να 

αναιρεκεί αυτι θ εικόνα με βάςθ τα όςα διατυπϊνει ο Αριςτοτζλθσ ςτον 

Ρροτρεπτικὸ του; 

ΣΤ. Κοίταξε ζξω. Βλζπεισ εκείνθ τθν πορτοφλα, το ςπιτάκι;  

ΦΕΙ. Βλζπω. Μα, αλικεια, τί είν᾽ αυτό, πατζρα; 

ΣΤ. Σοφϊν πνευμάτων αργαςτιρι. Μζνουν  

ς᾽ αυτό κάτι άντρεσ που διδάςκουν ότι  

ο ουρανόσ είναι φοφρνοσ και μασ ηϊνει  

γφρω γφρω, κι εμείσ τα κάρβουνά του.  

Σε κάνουν άξιο, αν πλθρωκοφν, να βγαίνεισ  

ςτα λόγια νικθτισ, άδικα ι δίκια.  

ΦΕΙ. Και ποιοί είναι; ΣΤ. Ρϊσ τουσ λεν δεν καλοξζρω·  

μελετοερευνθτζσ πολφ ςπουδαίοι.  

ΦΕΙ. Ρουφ! Είναι κάτι λζτςοι· ξζρω, ξζρω.  

Μιλάσ γι᾽ αυτοφσ τουσ κάτωχρουσ αγφρτεσ,  

τουσ ξυπόλυτουσ· ζνασ, ο βλαμμζνοσ  

Σωκράτθσ και μαηί κι ο Χαιρεφϊντασ.  

ΣΤ. Μθ ςαλιαρίηεισ· πάψε. Αν για τ᾽ αλεφρι  

γνοιάηεςαι του πατζρα ςου, παράτα  

τισ ιππαςίεσ και γίνε μακθτισ τουσ.  

Αριςτοφάνθσ, Νεφζλαι, 93-107 (μτφ. Κρ. Σταφρου)  
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Διδακηική ενόηηηα 3η - Η θιλοζοθία ως προϋπόθεζη για ηην 

εσδαιμονία 

Εισαγωγικά σχόλια 

 

Λίγα λόγια για τον Επίκουρο και τη φιλοςοφική του ςχολή 27 

 Ο Επίκουροσ (341-270 π.Χ.), γιοσ ακθναίου δαςκάλου, γεννικθκε ςτθ 

Σάμο και είχε ιδθ αρχίςει να διδάςκει ςτθ Μυτιλινθ και ςτθ  Λάμψακο, 

προτοφ ιδρφςει, το 306, ςτθν Ακινα τθ φιλοςοφικι ςχολι που ονομάςτθκε 

κῆποι (από τον τόπο όπου ςυνακροίηονταν τα μζλθ τθσ). Θ κοινότθτα  που 

ίδρυςε ο Επίκουροσ διζφερε ςε ςθμαντικά ςθμεία από τθν Ακαδθμία του 

Ρλάτωνα και το Λφκειο του Αριςτοτζλθ. Ιταν μία κοινωνία φίλων που ηουν 

με κοινζσ αρχζσ, αποτραβθγμζνοι από τον δθμόςιο βίο . Θ φιλία, θ οποία δεν 

ζχει το πολιτικό περιεχόμενο που τθσ δίνουν ο Ρλάτων και ο Αριςτοτζλθσ, 

αλλά αποτελεί αίςκθμα ςυμπάκειασ,  ζχει ιδιαίτερθ θκικι ςθμαςία ςτον 

επικουριςμό, και ο Κιποσ εξαςφάλιηε το πλαίςιο για τθν πραγματοποίθςι 

τθσ. Γυναίκεσ και δοφλοι δεν αποκλείονταν. Το ςφνκθμά του λάκε βιϊςασ 

δεν ιταν επαναςτατικι καταγγελία τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, αλλά ςυνταγι 

για τθν κατάκτθςθ τθσ γαλινθσ . Ο καλφτεροσ τρόποσ να επιτφχει κανείσ τθν 

αςφάλεια και τθν ευτυχία είναι να αποτραβθχτεί από τθ δθμόςια ηωι , 

απολαμβάνοντασ, όταν ζχει τθ δυνατότθτα, όλα τα ωραία πράγματα που 

προςφζρει θ ηωι, ζχοντασ παράλλθλα ςυνειδθτοποιιςει πόςα λίγα 

χρειάηεται ςτθν πραγματικότθτα. Αφετθριακό ςθμείο τθσ διδαςκαλίασ του 

είναι θ ομορφιά, που προςπάκθςε να τθν ανυψϊςει ςε αρχι τθσ πρακτικισ 

ηωισ και να τθν εξαςφαλίςει ςτο άτομο.  Ο ίδιοσ ο Επίκουροσ ιταν γόνιμοσ 

ςυγγραφζασ (γφρω ςτα 300 ςυγγράμματα). Από όλθ τθ ςυγγραφικι 

παραγωγι μόνο ζνα μικρό τμιμα ζχει διαςωκεί. Ζφταςαν ωσ τισ μζρεσ μασ  

τρεισ επιςτολζσ, τισ οποίεσ ο Διογζνθσ ο Λαζρτιοσ περιζλαβε ςτον Βίο του 

Επικοφρου: Ρρὸσ Ἡρόδοτον *ςυμπυκνωμζνθ περίλθψθ των αρχϊν του 

ατομιςμοφ+, Ρρὸσ Ρυκοκλζα *με βαςικό κζμα  τα αςτρονομικά φαινόμενα+, 
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 1) Windelband W., Heimsoeth H., Εγχειρίδιο Λςτορίασ τθσ Φιλοςοφίασ, τόμ. Αϋ, εκδ. 
Μ.Λ.Ε.T., Ακινα 1991

3
, ς. 190, 2) Long A.A., Θ Ελλθνιςτικι Φιλοςοφία - Στωικοί, 

Επικοφρειοι, Σκεπτικοί εκδ. Μ.Λ.Ε.Τ, Ακινα 19902, ςς. 37-45 
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Ρρὸσ Μενοικζα όπου παρουςιάηει μία ςαφι, αν και κάπωσ 

υπεραπλουςτευμζνθ  ζκκεςθ τθσ επικοφρειασ θκικισ κεωρίασ . Το κείμενο 

αναφοράσ προζρχεται από αυτι τθν επιςτολι.  

Ηδονή και ευδαιμονία28 

 Ο Επίκουροσ δεν ιταν ο πρϊτοσ Ζλλθνασ φιλόςοφοσ του οποίου θ 

θκικι κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί θδονιςτικι. Θ θδονι ιταν ζνα κζμα 

που τράβθξε τθν προςοχι του Ρλάτωνα, του Αριςτοτζλθ και τθσ Ακαδθμίασ 

γενικότερα.  Και οι τρεισ φιλόςοφοι (Ρλάτων, Αριςτοτζλθσ, Επίκουροσ) 

ενδιαφζρονται ςτθν θκικι τουσ να κακορίςουν με λεπτομζρειεσ τουσ 

αναγκαίουσ όρουσ τθσ ευδαιμονίασ, αλλά μόνο ο Επίκουροσ ταυτίηει τθν 

ευδαιμονία με μία ηωι γεμάτθ θδονι. Για τον Επίκουρο, καμία θδονι δεν 

μπορεί κακεαυτι να είναι τίποτα άλλο εκτόσ από αγακό, αφοφ αγακό 

ςθμαίνει αυτό που είναι ι προκαλεί τθν θδονι. Το βαςικό ςυςτατικό τθσ 

ευδαιμονίασ για τον Ρλάτωνα και τον Αριςτοτζλθ είναι θ αρετι, θ 

ανωτερότθτα τθσ ψυχισ. Ωςτόςο, για τον Επίκουρο θ αρετι είναι 

απαραίτθτο για τθν ευδαιμονία όχι ουςιϊδεσ ςυςτατικό ςτοιχείο αλλά μζςο 

για τθν κατάκτθςι τθσ. Θ φρόνθςθ, θ ςπουδαιότερθ μεταξφ των αρετϊν (οι 

άλλεσ είναι θ ςωφροςφνθ, ανδρεία και δικαιοςφνθ), ζχει ωσ ζργο να κρίνει 

ποιεσ από τισ επικυμίεσ τυγχάνουν φυςικζσ και ποιεσ όχι. Ο Επίκουροσ  

κεωρεί ολοφάνερο το γεγονόσ ότι ο άνκρωποσ, όπωσ όλα τ α ζμβια όντα, 

επιδιϊκει τθν θδονι και αποφεφγει  τον πόνο. Θ θδονι και ο πόνοσ 

ςυςχετίηονται ωσ αντιφατικά (όχι αντίκετα). Θ απουςία του ενόσ 

ςυνεπάγεται τθν παρουςία του άλλου. Αυτό που πρζπει να κάνουμε είναι να 

επιδιϊκουμε ό,τι κα μασ προκαλζςει τθ μεγαλφτερθ θδονι. Ο Επίκουροσ, 

ωςτόςο, προτιμοφςε τθ διαρκζςτερθ ψυχικι διάκεςθ τθσ ικανοποίθςθσ και 

τθσ γαλινθσ. Τα αρχαία κείμενα κάνουν διάκριςθ ανάμεςα α) ςτισ 

"κινθτικζσ" θδονζσ π.χ. θ ικανοποίθςθ που προςφζρει το να φάει κανείσ , 

όταν πεινάει και β) ςτισ "καταςτθματικζσ" (=καταςταςιακζσ) θδονζσ π.χ. θ 

ανακοφφιςθ, όταν κα ζχει πλιρωσ ικανοποιιςει τθν επικυμία για τροφι· 

                                                        
28

 Long A.A., ό.π., ςς. 108-120, Windelband W., ό.π. ςς. 194-195, Sharples R., Στωικοί, 
Επικοφρειοι και Σκεπτικοί - Μία ειςαγωγι ςτθν ελλθνιςτικι φιλοςοφία, εκδόςεισ 
Κφρακεν, Κεςςαλονίκθ 2002, ςς. 147-151 
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ςυνιςτά πλιρθσ απουςία πόνου, ενόχλθςθ και απόλαυςθ αυτισ τθσ 

κατάςταςθσ. Θ παραπάνω διάκριςθ ιςχφει και για το ςϊμα και για τον νου . 

Είναι προφανζσ ότι οι καταςτθματικζσ θδονζσ μζςω των οποίων 

απολαμβάνουμε τθν θρεμία του εαυτοφ μασ, μασ φζρνουν πιο κοντά ςτθν 

ευτυχία. Ακριβϊσ γι' αυτό χρειαηόμαςτε τθ γνϊςθ (φρόνθςισ) με τθν οποία 

κα υπολογίςει τον βακμό τθσ θδονισ ι του πόνου που μπορεί να π ροςμζνει 

ςτθν κάκε περίπτωςθ. Θ τζλεια ευδαιμονία λαχαίνει ς' εκείνον που χαίρεται 

όλα αυτά τα αγακά απολαμβάνοντάσ τα με θρεμία χωρίσ να τα επιδιϊκει με 

πάκοσ. Για τον ίδιο λόγο ο Επίκουροσ κεωροφςε ότι ανάμεςα ς' αυτά τα 

αγακά οι πνευματικζσ απολαφςεισ είναι ανϊτερεσ από τισ φυςικζσ, που 

ςυνδζονται με τθ διζγερςθ των πακϊν.  Τζλοσ, για τον Επίκουρο οι ανθςυχίεσ  

που βαςανίηουν περιςςότερο τουσ ανκρϊπουσ πθγάηουν από δφο φόβουσ: 

τον φόβο του κεοφ και τον φόβο του κανάτου . Ράντωσ, για τον Επίκουρο δεν 

υφίςταται μετακανάτια ηωι ι μετεμψφχωςθ.  

 

Κείμενο αναφοράσ ΕΠΙΚΟΤΡΟ, Ἐπιςτολὴ πρὸσ Μενοικζαν, 122 

 

Μήηε λένο ηηο ὢλ κειιέησ θηινζνθεῖλ, κήηε γέξσλ ὑπάξρσλ θνπηάησ θηινζνθῶλ· 

νὔηε γὰξ ἄσξνο νὐδείο ἐζηηλ νὔηε πάξσξνο πξὸο ηὸ θαηὰ ςπρὴλ ὑγηαῖλνλ. Ὁ δὲ ιέγσλ 

ἢ κήπσ ηνῦ θηινζνθεῖλ ὑπάξρεηλ ὥξαλ ἢ παξειειπζέλαη ηὴλ ὥξαλ, ὅκνηόο ἐζηηλ ηῷ 

ιέγνληη πξὸο εὐδαηκνλίαλ ἢ κήπσ παξεῖλαη ηὴλ ὥξαλ ἢ κεθέηη εἶλαη. Ὥζηε 

θηινζνθεηένλ θαὶ λέῳ θαὶ γέξνληη, ηῷ κὲλ ὅπσο γεξάζθσλ λεάδῃ ηνῖο ἀγαζνῖο δηὰ 

ηὴλ ράξηλ ηῶλ γεγνλόησλ, ηῷ δὲ ὅπσο λένο ἅκα θαὶ παιαηὸο ᾖ δηὰ ηὴλ ἀθνβίαλ ηῶλ 

κειιόλησλ. Μειεηᾶλ νὖλ ρξὴ ηὰ πνηνῦληα ηὴλ εὐδαηκνλίαλ, εἴπεξ παξνύζεο κὲλ 

αὐηῆο πάληα ἔρνκελ, ἀπνύζεο δὲ πάληα πξάηηνκελ εἰο ηὸ ηαύηελ ἔρεηλ. 

 

Ερμηνευτικά ςχόλια  

 

Η ςυλλογιςτική πορεία του αποςπάςματοσ  

 Ο Επίκουροσ ςτο παραπάνω απόςπαςμα επιδιϊκει να τεκμθριϊςει 

τθν προτροπι του προσ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ανεξαρτιτωσ θλικίασ ότι 
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πρζπει να φιλοςοφοφν (ὥςτε φιλοςοφθτζον  καὶ νζῳ καὶ γζροντι=ὥςτε χρὴ 

φιλοςοφεῖν καὶ νζον καὶ γζροντα). 

 Αρχικά ο Επίκουροσ ειςάγει με ζντονεσ δεοντολογικζσ  διατυπϊςεισ 

(χριςθ προςτακτικισ: μιτε μελλζτω, μιτε κοπιάτω) τθ θζςη του ότι θ 

φιλοςοφία είναι για όλουσ είτε είναι νζοι είτε θλικιωμζνοι  (είτε και 

μεςιλικεσ) και τθν αιτιολογεί (γὰρ) με διπλι ζντονθ άρνθςθ (οὔτε ... οὔτε) 

κατά τρόπο ςυμμετρικό αναιρϊντασ τισ πικανζσ υποκετικζσ αντιρριςεισ-

προφάςεισ για δικεν θλικιακι ακαταλλθλότθτα :  

 

1. Οι νζοι δεν πρζπει να κεωροφν τον εαυτό τουσ ανϊριμο για τθ 

φιλοςοφία. 

2. Οι θλικιωμζνοι δεν πρζπει να κεωροφν ότι ζχουν περάςει τθν ϊριμθ για 

τθ φιλοςοφία περίοδο τθσ ηωισ τουσ.  

Κοινι επιδίωξθ ςε όλεσ τισ θλικίεσ: θ ψυχικι υγεία (πρὸσ τὸ κατὰ ψυχὴν 

ὑγιαῖνον) με άλλα λόγια θ ευδαιμονία.  

  Αποτελεί κοινό τόπο ςτα κείμενα του Επικοφρου θ πεποίκθςθ πωσ 

όπωσ θ ιατρικι φροντίηει τθν υγεία του ςϊματοσ, ζτςι και θ φιλοςοφία 

φροντίηει τθν υγεία τθσ ψυχισ. Άλλωςτε δεν είναι τυχαία θ κοινι χριςθ τθσ 

λζξθσ ἡδονὴ από τον Επίκουρο για να περιγράψει τθν κατάςταςθ εκείνων 

που απολαμβάνουν τόςο καλι φυςικι όςο και πνευματικι υγεία. Με όρουσ 

επικοφρειασ φυςικισ, θ θδονι αυτι είναι ςυνακόλουκθ τθσ κατάλλθλθσ 

κίνθςθσ και κζςθσ των ατόμων μζςα ςτο ςϊμα. Αν αυτά διαταραχκοφν, 

ακολουκεί πόνοσ. Με άλλα λόγια ο πόνοσ είναι αποδιοργάνωςθ τθσ φυςικισ 

δομισ. Θδονι αιςκανόμαςτε, όταν τα άτομα επανζλκουν ςτθν κατάλλθλθ 

κζςθ τουσ μζςα ςτο ςϊμα29. 

  

 Η δεφτερη περίοδοσ του αποςπάςματοσ αποτελεί αναδιατφπωςθ τθσ 

ίδιασ κζςθσ-αιτιολόγθςθσ με ςυνϊνυμεσ διατυπϊςεισ: 

- ἄωροσ = μιπω ὑπάρχειν ὥραν / μιπω παρεῖναι τὴν ὥραν 

- πάρωροσ = παρελθλυκζναι τὴν ὥραν / μθκζτι εἶναι τὴν ὥραν 

                                                        
29 Long A.A., ό.π., ςς. 113-114 
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- πρὸσ τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον = πρὸσ εὐδαιμονίαν 

  Η τρίτη περίοδοσ του αποςπάςματοσ ςυνιςτά τθ ςυμπεραςματικι 

(ὥςτε...) διατφπωςθ τθσ ειςαγωγικισ κζςθσ (δεοντολογικι 

διατφπωςθ/χριςθ ρθματικοφ επικζτου) πλαςιωμζνθσ με νζο επιχείρθμα, 

επίςθσ κατά ςυμμετρικό τρόπο διατυπωμζνο (τῷ μὲν ... τῷ δὲ): 

1. Οι νζοι, κακϊσ κα γερνοφν, κα τείνουν να διαςϊςουν τθ νεότθτά τουσ, 

από ευγνωμοςφνθ προσ τα όςα ζγιναν.  

2. Οι θλικιωμζνοι, κα νιϊκουν νζοι ςτα γεράματά τουσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ 

φόβου για τα μελλοντικά δεινά ι  και τον κάνατο.  

 

 Για τον Επίκουρο τόςο θ ευγνωμοςφνθ για όςα ςυμβαίνουν ςτθ ηωι όςο 

και θ υπζρβαςθ του φόβου  για το μζλλον ι και τον κάνατο ςυνιςτοφν το 

τελικό ηθτοφμενο μιασ ςυνεποφσ φιλοςοφικισ ςτάςθσ , ςφμφωνα με τισ 

αρχζσ τθσ επικοφρειασ διδαςκαλίασ.  

  

 Ο ςυλλογιςμόσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταλθκτικι φράςθ  (και πάλι 

με δεοντολογικό φφοσ) και τον βαςικό όρο: Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα 

τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούςθσ μὲν αὐτῆσ πάντα ἔχομεν, ἀπούςθσ δὲ 

πάντα πράττομεν εἰσ τὸ ταύτθν ἔχειν. Θ εὐδαιμονία αποτελεί τον απϊτερο 

ςτόχο ενόσ ανθρϊπου, κακϊσ θ παρουςία τθσ  αποτελεί τθν απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για να ζχουμε τα πάντα, ενϊ θ απουςία  τθσ επιβάλλει να 

κάνουμε τα πάντα για να τθν αποκτιςουμε.  

 

Γλωςςικζσ επιλογζσ  

 Ο Επίκουροσ γενικά αποφεφγει τθ χριςθ φιλοςοφικϊν τεχνικϊν όρων  

και πολφπλοκα λογικά ςχιματα. Άλλωςτε πολλά από τα ζργα του ιταν μικρά 

εκλαϊκευμζνα φυλλάδια και επιςτολζσ  με ζντονο διδακτικό χαρακτιρα  

απευκυνόμενοσ ςτο ευρφ κοινό (δεν αποκλείονταν κανείσ, ο Κιποσ ιταν 

ανοιχτόσ ςε όλεσ και όλουσ), το οποίο το πιο πικανό να μθν είχε 

ςυςτθματικι φιλοςοφικι παιδεία. Θ ςυλλογιςτικι διαδικαςία είναι 

ςυγκροτθμζνθ, όπου διακρίνει εφκολα κάποιοσ τθν αποδεικτζα κζςθ, τθ  
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ςυμμετρικι ςε αντικετικά ηεφγθ τεκμθρίωςθ, κακϊσ και το ςυμπζραςμα. Το 

φφοσ βζβαια είναι κατεξοχιν δεοντολογικό και προτρεπτικό, όπωσ 

επιβάλεται από το ςυγκεκριμζνο γραμματειακό είδοσ . Δεν λείπουν πάντωσ 

εκείνα τα εκφραςτικά ςχιματα που ενιςχφουν τισ κζςεισ του φιλοςόφου: 

ζντονεσ διπλζσ αρνιςεισ, διπλό οξφμωρο ςχιμα (γθράςκων νεάηῃ, νέοσ ἅμα 

καὶ παλαιὸσ), χρονικότθτα και αντίκεςθ μετοχϊν κλπ. 

 

Φιλοςοφία και ευδαιμονία  

 Ο Επίκουροσ υποςτθρίηει ςυχνά ότι θ φιλοςοφία δεν ζχει αξία παρά 

μόνο όταν βοθκά τον άνκρωπο να κατακτιςει τθν ευδαιμονία. Θ γνϊςθ 

(φρόνθςισ) είναι απαραίτθτθ γιατί κα υπολογίςει τον βακμό τθσ θδονισ  ι 

του πόνου που μπορεί να προςμζνει ςτθν κάκε περίπτωςθ. Επιπλζον θ 

γνϊςθ κα κρίνει ωσ ποιο βακμό ο άνκρωποσ κα ενδϊςει ςτισ διάφορεσ 

επικυμίεσ. Ωςτόςο τισ πνευματικζσ χαρζσ  οι οποίεσ είναι και οι ανϊτερεσ 

απολαφςεισ, ο ςοφόσ δεν τισ αναηθτεί ςτθν κακαρι γνϊςθ, παρά ςτον 

καλαιςκθτικό εκλεπτυςμό τθσ ηωισ, ςτθ γεμάτθ  πνευματικότθτα και 

αβροφροςφνθ ςυναναςτροφι με τουσ φίλουσ, ςτθ άνετθ διαμόρφωςθ τθσ 

κακθμερινισ ηωισ. Ξζρει ποιεσ απολαφςεισ μπορεί να προςφζρει ςτον εαυτό 

του και δεν παραλείπει καμία. Ο ςοφόσ δεν είναι τόςο ανόθτοσ να 

δυςαναςχετεί με τθν τφχθ ι να παραπονιζται που δεν μπορεί να τα ζχει όλα. 

Αυτι είναι ἀταραξία του30.   

                                                        
30 Windelband W., ό.π. ςς. 194-195 
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Επιςημάνςεισ για τα Παράλληλα Κείμενα  

 

Παράλληλο 1ο, Αριςτοτζλησ, Ἠκικὰ Νικομάχεια, Β 2.1-4, 1103b26-1104a5 

- Κατά τον Αριςτοτζλθ θ εὐδαιμονία, ςφμφωνα με τον οριςμό ςτο τζλοσ 

του Αϋ βιβλίου, είναι ἐνζργεια ψυχῆσ τισ κατ’ ἀρετὴν τελείαν, δθλαδι θ 

ευδαιμονία δθμιουργείται, εφόςον τίκεται ςε ενζργεια θ δυναμικότθτα 

τθσ ψυχισ και κατορκϊνει να αποδίδει  ο άνκρωποσ κάκε τι που είναι 

προοριςμζνοσ να αποδϊςει31. Εφόςον, όμωσ, θ ευδαιμονία είναι μια 

δραςτθριότθτα (ενζργεια) ςφμφωνθ προσ τθν αρετι, ο Αριςτοτζλθσ 

επιχειρεί να αναλφςει τον χαρακτιρα τθσ αρετισ 32. Οι θκικζσ αρετζσ 

είναι αποτζλεςμα του ζκουσ, του εκιςμοφ και τθσ ςυνικειασ τον 

ανκρϊπου, που με τθν επανάλθψθ ενόσ οριςμζνου τρόπου 

ςυμπεριφοράσ αποκτά τθν ανάλογθ αρετι. Ο Αριςτοτζλθσ δεν 

λθςμονοφςε τθ βαςικι ςωκρατικι κζςθ ότι θ αρετι είναι γνϊςθ, αλλά 

δεν μποροφςε να τθ δεχτεί όπωσ είχε διατυπωκεί  δίνοντασ μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ ςτθν πράξθ και ςτισ ενζργειεσ του ανκρϊπου. Ο Αριςτοτζλθσ 

πιςτεφει ότι ςτθν θκικι δεν μποροφμε να ξεκινοφμε, όπωσ ζκανε ο 

Ρλάτων, από τθ γενικι παράςταςθ τθσ Λδζασ του Αγακοφ. Για τον 

Αριςτοτζλθ θ αγακότθτα, θ θκικότθτα, θ αρετι γεννιοφνται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ του πνευματικοφ, διανοθτικοφ και του θκικοφ 

ςτοιχείου33. Είναι βακφτατθ πίςτθ του Αριςτοτζλθ ότι το ικοσ (ο 

χαρακτιρασ) εξαρτάται ςε απόλυτο βακμό από το ζκοσ (εκιςμόσ, 

ςυνικεια) αποκλείοντασ τθ «φφςθ» που δεν εξαρτάται από  εμάσ, ενϊ 

κεωρεί ότι θ διδαχι (ο λόγοσ) δεν φζρνει αποτζλεςμα ςε όλουσ.   

Το γεγονόσ ότι θ αριςτοτελικι θκικι είναι εξ αρχισ προςανατολιςμζνθ 

όχι ςτθ γνϊςθ αλλά ςτθν πράξθ ζχει καίριεσ γνωςιολογικζσ ςυνζπειεσ . Ο 

φιλόςοφοσ δεν πρόκειται να αναηθτιςει απόλυτεσ αξίεσ και 

ακαταμάχθτεσ αλικειεσ, αλλά κα εξετάςει τθν θκικι πράξθ μζςα ςε 

                                                        
31 Γεωργοφλθ Κ.Δ., ό.π., ς. 306 
32

 Ross W.D., ό.π., ς. 272 
33 Düring I., ό.π., τόμοσ Βϋ, ςς. 209-10 
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ςυγκεκριμζνα ιςτορικά ςυμφραηόμενα και χωροχρονικά πλαίςια  (π.χ. 

πόλθ κράτοσ)  

 

Παράλληλο 2ο, Επίκουροσ και Διογζνησ Οινοανδεφσ  

- Σχετικά με τον παραλλθλιςμό ιατρικισ και φιλοςοφίασ δεσ παραπάνω. 

- Κεντρικι ιδζα του αποςπάςματοσ αποτελεί ο πανανκρϊπινοσ 

χαρακτιρασ τθσ επικοφρειασ φιλοςοφίασ, και θ πρακτικι ωφελιμότθτα 

τθσ φιλοςοφίασ ςτθν ηωι του κάκε ανκρϊπου. Ο Διογζνθσ απευκφνεται 

ςτουσ πάντεσ υπερβαίνοντασ όρια χρόνου και χϊρου. Τθν εποχι του ζχει 

προ πολλοφ καταρρεφςει θ πολιτειακι δομι τθσ αρχαιοελλθνικισ πόλεωσ 

και ο φιλόςοφοσ μπορεί πια να ενςτερνίηεται ζνα πνεφμα οικουμενικό.  

 

Παράλληλο 3ο, ενζκασ Επιςτολή 90,27  

-  Θ φιλοςοφία ζχει εποπτικό, ελεγκτικό ρόλο με ςτόχο τθν ευδαιμονία-

ευτυχία του ανκρϊπου. Σενζκασ, Επίκουροσ, Αριςτοτζλθσ φαίνεται να 

ςυνθγοροφν υπζρ τθσ φιλοςοφίασ και τθσ προτεραιότθτασ που αυτι ζχει  ςτθ 

ηωι του ανκρϊπου. Τίκεται όμωσ το ερϊτθμα εάν δίνουν το ίδιο 

περιεχόμενο ςτο όρο φιλοςοφία, όπωσ και ςτον όρο ευδαιμονία. Για 

παράδειγμα ο Επίκουροσ είναι αντίκετοσ με τθν ζννοια τθσ εγκυκλίου 

παιδείασ που περιλαμβάνει ρθτορικι, λογοτεχνία, μουςικι και μακθματικά: 

"μακαρίηω ςε, ὦ οὖτοσ, ὅτι κακαρὸσ πάςθσ παιδείασ ἐπὶ φιλοςοφίαν 

ὥρμθςαι". Επίςθσ για τθ φιλοςοφία ζλεγε: "ἐνζργειαν εἶναι λόγοισ καὶ 

διαλογιςμοῖσ τὸν εὐδαίμονα βίον περιποιοῦςαν" 

 

Παράλληλο 4ο, Κ.Π. Καβάφησ "Από την ςχολήν του περιωνφμου 

φιλοςόφου"  

- Ο Καβάφθσ προβάλλει (;) εμφατικότερα τθν απόρριψθ τθσ φιλοςοφίασ  

(ποιασ φιλοςοφίασ άραγε, τθσ επικοφρειασ;), και γι’ αυτό τθν τονίηει 

αποκλειςτικά και ςτον τίτλο του ποιιματοσ  δθμιουργϊντασ ζναν «ιρωα», 

ςφμφωνα με τα δικά του αιςκθτικά πρότυπα, που επιλζγει να αφεκεί ςτισ 
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θδονζσ και αδιαφορεί για τθν προςφορά του ςτουσ ςυνανκρϊπουσ του 

αποτελϊντασ ςφμπτωμα και αίτιο μιασ παρακμάηουςασ κοινωνίασ 34.   

Αυτό, ίςωσ επειδι θ ίδια φιλοςοφία λειτουργοφςε ςτα χρόνια του 

Αμμϊνιου  Σακκά (175-242 μ.Χ.) ωσ επιλζξιμοσ τρόποσ ηωισ· και, 

εξάλλου, ο νεαρόσ πρωταγωνιςτισ του ποιιματοσ εμφανίηεται να τον 

πλθςίαςε για δφο χρόνια (χωρίσ να αποκόμιςε τίποτε).  

Ο ίδιοσ ο ποιθτισ, βεβαίωσ, μάλλον δεν βάλλει ευκζωσ κατά τθσ 

φιλοςοφίασ εν γζνει, αλλά ίςωσ κατά μία φιλοςοφίασ που πικανόν 

ενιςχφει μία αςκθτικι αντίλθψθ για τθ ηωι ι δεν ζχει προςανατολιςμό 

προσ τθν πράξθ.  

Ο νεαρόσ πρωταγωνιςτισ του εμφανίηεται να επζλεξε τον Αμμϊνιο  

Σακκά ωσ περιϊνυμο, (χωρίσ να τον εκτιμά: γέροσ), πικανόν να ηθτοφςε 

ς’ αυτόν κάτι για να καταπολεμιςει τθν ανία του, και εντζλει κα 

μποροφςε να τον εναλλάξει με οποιονδιποτε άλλο φιλόςοφο, 

αδιακρίτωσ του τι αυτόσ κα δίδαςκε. Πλα αυτά δείχνουν ότι ο 

φιλοςοφικόσ τρόποσ ηωισ υπακοφει ςε οριςμζνεσ αρχικζσ 

προχποκζςεισ35. 

  

                                                        
34

 Τουρνά Χ., ό.π. ς.7 
35 Μπετςάκοσ Β., ό.π., ς.43 
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Αςκήςεισ 

Αςκήςεισ κατανόηςησ του κειμζνου αναφοράσ  

1. α) Ροιεσ αντιρριςεισ μπορεί να προφαςιςτεί ζνασ νζοσ για να μθν 

αςχολθκεί με τθ φιλοςοφία και πϊσ αυτζσ αναιροφνται κατά τον 

Επίκουρο; 

β) Να χαρακτθριςτοφν οι παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτζσ ι 

Λανκαςμζνεσ: 

1. οὔτε γὰρ ἄωροσ οὐδείσ ἐςτιν οὔτε πάρωροσ πρὸσ τὸ κατὰ ψυχὴν 

ὑγιαῖνον: Για κανζναν άνκρωπο δεν είναι πια πολφ αργά να φροντίςει 

για τθν υγεία τθσ ψυχισ του μζςω τθσ φιλοςοφίασ . 

2. τῷ μὲν ὅπωσ γθράςκων νεάηῃ τοῖσ ἀγακοῖσ διὰ τὴν χάριν τῶν 

γεγονότων: Ο νζοσ πρζπει να φιλοςοφεί για να παραμζνει νζοσ χάρθ 

ςτα όμορφα πράγματα κακϊσ γερνάει . 

3. τῷ δὲ ὅπωσ νέοσ ἅμα καὶ παλαιὸσ ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων: 

Ο νζοσ πρζπει να φιλοςοφεί, όντασ νζοσ και ϊριμοσ ταυτόχρονα, 

κακϊσ κα είναι απαλλαγμζνοσ από τον φόβο για όςα κα γίνουν.   

4. ἀπούςθσ δὲ πάντα πράττομεν εἰσ τὸ ταύτθν ἔχειν: Πταν λείπει θ 

φιλοςοφία κάνουμε τα πάντα για να τθν κατακτιςουμε.  

 

Αςκήςεισ ερμηνευτικζσ 

1. Με ποια επιχειριματα ο Επίκουροσ προτρζπει τον Μενοικζα να 

αςχολθκεί με τθν φιλοςοφία; Ρϊσ τεκμθριϊνει τισ κζςεισ του;  

2. Ζχει υποςτθριχκεί ότι θ επικοφρεια φιλοςοφία είναι ανοιχτι προσ όλουσ 

τουσ ανκρϊπουσ χωρίσ τισ διακρίςεισ του αρχαιοελλθνικοφ και ρωμαϊκοφ 

κόςμου. Υπάρχουν ςτοιχεία ςτο απόςπαςμα που μποροφν να 

τεκμθριϊςουν μια τζτοια κζςθ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

 

Αςκήςεισ λεξιλογικζσ  

1. Με ποιεσ λζξεισ του αρχαίου κειμζνου αναφοράσ παρουςιάηουν 

ετυμολογικι ςυγγζνεια οι  παρακάτω λζξεισ: κόποσ, ωραίοσ, διζλευςθ, 

παρουςία, πρόςχαροσ, φοβικόσ, άςχθμοσ, πράξθ, ζνασ, λεξικό . 
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2. φιλοςοφῶν: Χρθςιμοποιϊντασ το πρϊτο ςυνκετικό μζροσ τθσ λζξθσ να 

γράψετε 5 διαφορετικά ςφνκετα ονόματα ςτθ ν.ε. με τθν παραγωγικι 

κατάλθξθ -οσ.  

 

Άςκηςη παραλλήλου κειμζνου 

 

Α. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω κείμενο και αξιοποιϊντασ ςτοιχεία και 

από το αρχαίο κείμενο αναφοράσ να εξθγιςετε ςε τι ακριβϊσ κα 

χρθςιμεφςει θ φιλοςοφία τον Μενοικζα ςτον οποίο απευκφνεται ο 

Επίκουροσ.  

Ασ αναλογιςτοφμε ότι από τισ επικυμίεσ άλλεσ είναι φυςικζσ κι άλλεσ χωρίσ 

ουςία, και ότι από τισ φυςικζσ επικυμίεσ άλλεσ είναι αναγκαίεσ κι άλλεσ 

απλϊσ φυςικζσ· από τισ αναγκαίεσ, τζλοσ, επικυμίεσ άλλεσ είναι αναγκαίεσ 

για τθν ευδαιμονία, άλλεσ για τθν αποφυγι  [128] ςωματικϊν ενοχλιςεων, 

και άλλεσ για τθν ίδια τθ ηωι. Η ςωςτι κεϊρθςθ αυτϊν των πραγμάτων 

ξζρει να ανάγει κακετί που επιλζγουμε και κακετί που αποφεφγουμε ςτθν 

υγεία του ςϊματοσ και τθν θρεμία τθσ ψυχισ, αφοφςε τοφτο ςυνίςταται ο 

ςκοπόσ τθσ ευτυχιςμζνθσ ηωισ. Για χάρθ αυτοφ του ςτόχου κάνουμε ό,τι 

κάνουμε: για να μθν αιςκανόμαςτε πόνο και να μθ μασ κυριεφει ο φόβοσ. Κι 

όταν κάποια ςτιγμι το κατορκϊςουμε αυτό, αμζςωσ καταλαγιάηει όλθ θ 

κφελλα τθσ ψυχισ, αφοφ το ηωντανό πλάςμα δεν ζχει πια ανάγκθ να 

κατευκφνει τα βιματά του ςε κάτι που του λείπει και να αναηθτιςει κάτι με 

το οποίο κα ολοκλθρϊςει το καλό τθσ ψυχισ και του ςϊματοσ. Τθν θδονι, 

βλζπεισ, τθν χρειαηόμαςτε όταν θ ςτζρθςι τθσ μασ προξενεί πόνο· όταν δεν 

αιςκανόμαςτε πόνο, δεν χρειαηόμαςτε πια τθν θδονι.  

 

Ἐπιςτολὴν πρὸσ Μενοικζαν 127-128 (μτφ. Ν. Σκουτερόπουλοσ)  

  



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 1η Θεματική Ενότητα  

Ι.Π. Ακπειάο, Γξ Φηινζνθίαο - Φηιόινγνο  

 

50 
 

 


