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Διδακτική Ενότητα 1η - Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; 

 

Λίγα λόγια για το έργο Μετὰ τὰ φυσικὰ1 

 

 Ο κλάδος της φιλοσοφίας που καλείται μεταφυσική (ή οντολογία) πήρε το όνομά 

του από το έργο του Αριστοτέλη  Μετὰ τὰ φυσικά. Το έργο αυτό αποτελείται από 

μικρότερα αυτοτελή έργα, που δεν έχουν γραφεί όλα την ίδια εποχή. Σε αυτό το σημείο 

υπενθυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης δεν έγραψε εγχειρίδια ή  διδακτικά βιβλία, όπως τα 

εννοούμε εμείς σήμερα, ολοκληρωμένα και με εσωτερική συνοχή. Η διδακτική του 

παραγωγή αποτελείται από μαθήματα μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. Ο Ανδρόνικος 

ο Ρόδιος  (ανάμεσα στο 40 και το 20 π.Χ.) συνένωσε τα επιμέρους μαθήματ α σε 

πραγματείες, και δημιούργησε επίσης μερικούς από τους τίτλους που χρησιμοποιούνται 

ακόμα και σήμερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανόν έδωσε σ’ αυτήν τη συλλογή τον 

τίτλο Mετὰ τὰ φυσικά, καθώς στον κατάλογο των έργων του την τοποθέτησε  ύστερα από 

το βιβλίο του Αριστοτέλη με τον τίτλο Φυσικά. Προτίμησε δηλαδή έναν πολύ ουδέτερο 

χαρακτηρισμό «τὰ μετὰ τὰ φυσικά», δηλαδή τα συγγράμματα τα οποία στην έκδοσή του 

ακολουθούν τα φυσιογνωστικά συγγράμματα. Δεν μπορούσε να φανταστεί, βέβαια, ότι 

έτσι χάρισε στην ιστορία της ευρωπαϊκής επιστήμης μία λέξη πλούσια σε περιεχόμενο: 

τη λέξη μεταφυσική.   

 Ο ίδιος ο Αριστοτέλης ονομάζει τη φιλοσοφία που αναπτύσσεται σ ’ αυτό το έργο 

πρώτη φιλοσοφία, αναγνωρίζοντας τον κεντρικό και ουσιώδη χαρακτήρα της.  H πρώτη 

φιλοσοφία του Αριστοτέλη μας επιτρέπει να διερευνήσουμε ερωτήματα πέρα από τα 

όρια της φυσικής, αφού ασχολείται με το ὅν ᾗ ὄν στην καθολικότητά του, το υπαρκτό 

χωρίς ιδιότητες, σε αντίθεση με τις επιμέρους επιστήμες που εξετάζουν όψεις ή μέρη 

του όντος· γι’ αυτό αποκαλείται πρώτη. Με άλλα λόγια ο Αριστοτέλης αναζητά τις 

πρωταρχικές αιτίες της πραγματικότητας. Άλλωστε ο άνθρωπος μελετά αρχικά αυτά που 

του είναι άμεσα προσιτά (τα φυσικά αισθητά όντα), για να οδηγηθεί μέσω αυτών στα 

αίτια, τις αρχές και τα στοιχεία που προηγούνται.  

 Πιο συγκεκριμένα, στα Φυσικὰ ο Αριστοτέλης είχε απαριθμήσει αυτά που θεωρεί 

πρώτα αίτια - το υλικό, το ουσιαστικό, το ποιητικό και τελικό αίτιο. Στα Μετὰ τὰ Φυσικὰ 

επιχειρεί να ελέγξει κριτικά την ορθότητα της ανάλυσής του, εξετάζοντας εάν οι 

προηγούμενοι φιλόσοφοι είχαν ανακαλύψει άλλα αίτια από αυτά που ο ίδιος 

επισημαίνει. Επιπλέον, δύο βασικά ερωτήματα τον απασχολούν:  

1. Είναι δυνατή μία μοναδική υπέρτατη επιστήμη της μεταφυσικής - μία συνοπτική 

επιστήμη που θα μελετά τη φύση, όχι μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας, αλλά 

του ίδιου του πραγματικού, και θα συνάγει τα επιμέρους γνωρίσματα του 

σύμπαντος από μία κεντρική αρχή;  
 

1 Οι αναφορές που ακολουθούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα εξής βιβλία: 1) Αρχές Φιλοσοφίας, 
Β΄ ΓΕΛ, ΙΤΥΕ "Διόφαντος" σ. 116, 2) Γεωργούλης Κ.Δ. (2005), Αριστοτέλους Πρώτη Φιλοσοφία (Τα μετά τα 
Φυσικά), εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα , σ. 81, 3) Düring I. (1994), O Αριστοτέλης – Παρουσίαση και 
ερμηνεία της σκέψης του, τόμος Β΄, εκδόσεις Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, σσ. 420-421, 4) Ross W.D. (1993), 
Αριστοτέλης, εκδόσεις Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα , σσ. 220, 221, 223.  
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2. Υπάρχουν μη αισθητές ουσίες, όπως υπάρχουν αισθητές και αν υπάρχουν τι 

ακριβώς είναι; Είναι τα καθόλου (καθολικές έννοιες), αυθύπαρκτες ουσιαστικές 

οντότητες, όπως υποστήριζε ο Πλάτων στη θεωρία των ιδεών;  

Τα Μετὰ τὰ Φυσικὰ αποτελούνται από 14 βιβλία. Έχουν ήδη από την αρχαιότητα 

ονομαστεί με βάση τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου: Α, α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, 

Λ, Μ, Ν. Το περιεχόμενο του Α΄ Βιβλίου που αποτελεί ιστορική και κριτική εισαγωγή για 

όλο το υπόλοιπο έργο: 

- 1. Περιγραφική ανάλυση του σχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας, επιστήμης 

και σοφίας· η σοφία είναι η γνώση των αιτίων.  

- 2. Το θέμα της σοφίας είναι τα πρώτα αίτια. 

- 3-7 Ανασκόπηση των φιλοσοφικών συστημάτων των προσωκρατικών και του 

Πλάτωνα και επιβεβαίωση της ορθότητας της αριστοτελικής διαίρεσης των 4 

αιτίων (βλ. παραπάνω).  

- 8-9 Κριτική των προγενέστερων συστημάτων . 

- 9. Επίλογος: ατέλεια των προγενέστερων συστημάτων, αναγκαιότητα απορητικής  

έρευνας. 

Τὰ Μετὰ τὰ Φυσικά ξεκινούν με την εμβληματική φράση «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι 

ὀρέγονται φύσει». Το Κείμενο Αναφοράς της 1ης Διδακτικής Ενότητας προέρχεται από το 

2ο κεφάλαιο του Α. Έχει προηγηθεί το 1ο κεφάλαιο των Μετὰ τὰ Φυσικά Α1 980a21-

981b2. 

 

Η πορεία του ανθρώπου προς τη γνώση και τη σοφία . Η ιδιαιτερότητα της σοφίας.2 

 Το κίνητρο που εμψυχώνει τον Αριστοτέλη  σε ολόκληρο το έργο του είναι η 

επιθυμία να κατακτήσει τη μορφή της γνώσης, η οποία περισσότερο από  κάθε άλλη 

αξίζει να ονομαστεί σοφία. Η επιθυμία της γνώσης είναι έμφυτη στον άνθρωπο  και 

παράγεται μέσα από μία συγκεκριμένη πορεία:  

1. Αφετηρία της γνώσης είναι οι αισθήσεις, και κατεξοχήν η όραση. Αυτό φανερώνει, 

στο χαμηλότερο επίπεδο, η απόλαυση  (ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις) με την οποία 

χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας.  

2. Το αμέσως επόμενο στάδιο  προς την κατεύθυνση της πληρέστερης γνώσης αφορά 

τη χρήση της μνήμης, που μας διαχωρίζει κατά τον Αριστοτέλη από τα κατώτερα 

ζώα. 

3. Το μεθεπόμενο στάδιο - που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το φθάσει -είναι η 

εμπειρία. Καθώς συνδυάζονται περισσοτέρες μνήμες  του ίδιου αντικειμένου 

κατακτούμε έναν πρακτικό κανόνα, χωρίς να μπορούμε να τον αιτιολογήσουμε 

(π.χ. για ένα φάρμακο που βοήθησε τον Καλλία, τον Σωκράτη και άλλους ότα ν 

έπασχαν από την ίδια νόσο). 

4. Η τέχνη, η γνώση των πρακτικών κανόνων που στηρίζεται σε γενικές αρχές, 

συνιστά το αμέσως υψηλότερο στάδιο (ἡ μὲν ἐμπειρία τῶν καθ’ ἑκαστον ἐστι 

γνῶσις ἡ δὲ τέχνη τῶν καθόλου) 

 
2 Ross W.D. (1993), σσ. 219-220 
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5. Η επιστήμη, η καθαρή γνώση των αιτίων, τοποθετείται στην κορυφή της 

πυραμίδας. Ενώ στην περίπτωση της τέχνης το ενδιαφέρον της περιορίζεται από 

έναν ανώτερο πρακτικό σκοπό, η επιστήμη γνωρίζει για χάρη της ίδιας της 

γνώσης: είναι το τελευταίο και ύψιστο προϊόν του πολιτισμού.  

 

 Η σοφία (= φιλοσοφία) όμως δεν πρέπει να είναι μόνο επιστήμη ή γνώση των αιτίων, 

αλλά γνώση των πρώτων και γενικότατων αιτίων.  Η σοφία είναι η ευρύτερη δυνατή 

γνώση· η γνώση του δυσκολότερου, η ακριβέστερη γνώση, η διδακτικότερη γνώση, η πιο 

αυτοτελής και ανεξάρτητη γνώση, αλλά και  η εγκυρότερη. Επομένως, όταν λέμε ότι 

κάποιος είναι φιλόσοφος εννοούμε3 ότι 1) τα ξέρει όλα, στον βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό, χωρίς να διαθέτει μία ειδική γνώση στα επιμέρους θέματα, 2) έχει την 

ικανότητα να αναγνωρίζει δύσκολα πράγματα, που δεν γίνονται  εύκολα αντιληπτά από 

τον κοινό άνθρωπο, 3) είναι ακριβέστερος από όλους τους άλλους και γι ’ αυτό 4) είναι 

πιο ικανός από τους άλλους να διδάξει τις αιτίες, 5) αναζητά τη γνώση για χάρη της ίδιας 

της γνώσης και όχι για τα αποτελέσματά της και 6) αφοσιώνεται στην ύψιστη επιστήμη.  

«Δεῖ γὰρ αὐτὴν τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν εἶναι θεωρητικήν· και γὰρ τἀγαθὸν καὶ τοὗ 

ἕνεκα ἓν τῶν αἰτίων ἐστίν.» εννοώντας τη σοφία ως τη θεωρητική γνώση που διεκδικεί 

καθολική εμβέλεια. 

Κείμενο Αναφοράς: Ἀριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά, Α2, 981b12-28 

 

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. 

 

  

 
3 Düring I. (1994), τ.Α΄, σ. 413 
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Τι θέλει να αποδείξει ο Αριστοτέλης και με ποια επιχειρήματα; 

 

 Ο Αριστοτέλης θέλει να αποδείξει ότι μονάχα η φιλοσοφία υπάρχει χάριν του 

εαυτού της, και σε αντίθεση με τις άλλες επιστήμες η ιδιαιτερότητα και συνάμα 

ανωτερότητά της έγκειται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται για λόγους χρηστικούς και 

εξυπηρέτησης αναγκών. Η συλλογιστική του πορεία διαρθρώνεται σταδιακά, βήμα προς 

βήμα κατ’ αναλογία προς την εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Έχει προηγηθεί η 

διατύπωση της αποδεικτέας θέσης «Ὅτι δ΄ οὐ ποιητική (ενν. η φιλοσοφία), δῆλον καὶ ἐκ 

τῶν πρώτων φιλοσοφησάντων»· γι’ αυτό ακολουθεί ο σύνδεσμος γάρ. 

1. Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν ... περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως: Στην πρώτη περίοδο του 

αποσπάσματος ο Αριστοτέλης, όπως και ο δάσκαλός του ο Πλάτων (βλ. σχόλιο 

βιβλίου) στον Θεαίτητο, ισχυρίζεται πως αφετηρία του φιλοσοφεῖν είναι το 

θαυμάζειν με τη σημασία της πρωτογενούς έκπληξης και περιέργειας, αρχικά για τα 

παράξενα και παράδοξα της καθημερινής ζωής που είχαν άμεσα μπροστά τους οι 

άνθρωποι (τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων) όπως για παράδειγμα καθημερινά φαινόμενα 

στατικού ηλεκτρισμού και μαγνητισμού, το ουράνιο τόξο, τις βροντές, τις αστραπές 

κλπ, και στη συνέχεια προοδευτικά και για τα πιο σπουδαία και σημαντικά φυσικά-

κοσμολογικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα (οἷον ...) τα σεληνιακά, ηλιακά, 

αστρικά, αλλά και την ίδια τη γένεση του σύμπαντος (θέματα με τα οποία 

ασχολήθηκαν οι πρώτοι φυσικοί φιλόσοφοι). Είναι προφανές ότι υπάρχει μία 

κλιμάκωση από τα πιο κοντινά στον άνθρωπο και τις δυνατότητες της γνώσης του στα 

πιο μακρινά και δυσερμήνευτα.  

Επομένως, η απαρχή της κατεξοχήν έλλογης δραστηριότητας του ανθρώπου, όπως 

είναι η φιλοσοφική σκέψη, βρίσκεται σε ένα συναίσθημα, ένα πάθος, όπως είναι το 

θαυμάζειν. Επομένως, η φιλοσοφική δραστηριότητα επιδρά στον άνθρωπο κατά 

τρόπο ολιστικό και όχι μόνο διανοητικά.  

2. Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων ... διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς 

τινος ἕνεκεν.: Στη δεύτερη αυτή περίοδο ο Αριστοτέλης διατυπώνει τον ισχυρισμό  ότι 

η απορία και ο θαυμασμός  υποδηλώνουν τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των 

ανθρώπων της άγνοιάς τους και κατ’ επέκταση (διατηρώντας μία επιφύλαξη εἴπερ ... ) 

την επιθυμία τους να την υπερβούν χάριν της ίδιας της γνώσης και όχι κάποιας 

χρησιμότητας.  

 

Αξιοπρόσεκτη είναι η παρενθετική ενισχυτική διατύπωση (διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος 

φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων), αφού με τα 

αξιοθαύμαστα, τα αξιοπερίεργα ασχολείται τόσο ο μύθος όσο και η φιλοσοφία. 

Σύμφωνα με τον Κ. Τσάτσο4, ο μύθος έχει ως πρώτη πηγή τις αναγκαίες αντιδράσεις 

της ανθρώπινης συνείδησης μπροστά στο άγνωστο, το οποίο θέλει να εννοήσει και 

μέσα στο οποίο θέλει να ενεργήσει, αφού αλλιώς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η 

ύπαρξή της. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο μύθος είχε τη δική του φιλοσοφική αξία και 

 
4 Τσάτσος Κ. (1986), σσ. 15, 20 
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δεν έπαψε ποτέ να είναι πολύτιμο εργαλείο σκέψης  (βλ. Εισαγωγή, Φιλοσοφικός 

Λόγος σσ.49-50). Ο Αριστοτέλης έχει κατά νου τόσο τους αρχαίους μυθογράφους, όσο 

και τον Πλάτωνα5 που αξιοποιεί τον μύθο ως εργαλείο φιλοσοφικής ανάλυσης π.χ. 

μύθος του Σπηλαίου, όπου ο Πλάτων χρησιμοποιεί τον μύθο για να αποτολμήσει 

πέρα από τον λόγο, να υποστηρίξει τα θεωρητικώς αναπόδεικτα. Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι στο σημείο αυτό υπόκειται  ένα βαθύτερο ερμηνευτικό σχήμα για 

την πορεία της ανθρωπότητας προς τη γνώση: από τον μύθο στον λόγο.  

 

3. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· ... ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι.: Με μία 

σύντομη ιστορική διαπίστωση τεκμηριώνει τον προηγούμενο ισχυρισμό: μόνο όταν οι  

άνθρωποι ικανοποίησαν όλες τις βασικές βιοτικές ανάγκες  τους και τακτοποίησαν τις 

υλικές προϋποθέσεις και για καλοζωία και για εξύψωση της ζωής  (πρὸς ῥᾳστώνην καὶ 

διαγωγὴν), μόνο τότε στράφηκαν οι άνθρωποι σε αυτού του είδους την πνευματική 

αναζήτηση. Η φιλοσοφική δραστηριότητα υπερβαίνει τις πιεστικές ανάγκες της 

καθημερινής ζωής, καθώς αναπόφευκτα προϋποθέτει χρόνο ελευθερίας, άνεση ζωής.  

 

4. Δῆλον οὖν ὡς δι’ οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν ... μόνη γὰρ αὕτη αὑτῆς 

ἕνεκέν ἐστιν.: Ο Αριστοτέλης συμπεραίνει εμβαθύνοντας ότι δεν επιδιώκουμε αυτή 

τη γνώση για να καλύψει με τη σειρά της κάποια ανάγκη, αλλά την επιζητούμε ως τη 

μόνη ελεύθερη επιστήμη κατά τρόπο αναλογικό (ὥσπερ ...) με την έννοια του 

ελεύθερου ανθρώπου, καθώς ελεύθερος είναι εκείνος ο άνθρωπος που  υπάρχει για 

τον εαυτό του και όχι για κάποιον άλλο. Όπως ο ελεύθερος άνθρωπος υπάρχει για 

τον εαυτό του, έτσι και φιλοσοφία υπάρχει για τον εαυτό της. Είναι προφανές ό τι για 

τον Αριστοτέλη τέτοια γνώση δεν είναι  εφικτή για κάποιον που είναι δούλος  ή 

γυναίκα. Πάντως, η ιδέα σύνδεσης φιλοσοφίας και ελευθερίας προϋπάρχει ήδη στον 

Πλάτωνα (βλ. Πολιτεία, 499a). Τέλος, αποτυπώνεται μία βαθιά αίσθηση του 

φιλοσόφου τόσο για τη συγχρονία όσο και για τη διαχρονία: μόνο ένα  ελεύθερο 

πνεύμα μπορεί να φιλοσοφήσει αληθινά, αλλά και μόνο στην κατεξοχήν ελεύθερη 

πόλη (όχι βέβαια για τους δούλους ή τις γυναίκες)  την Αθήνα ευδοκίμησε ο 

φιλοσοφικός λόγος. Επισημαίνουμε βέβαια ότι χάρη στους δούλους και τους 

μετοίκους υπήρχε επαρκής ελεύθερος χρόνος α) για τους ελεύθερους πολίτες να 

φιλοσοφούν, β) να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες  (η φιλοσοφία σε 

διανοητικό επίπεδο αντιπροσωπεύει ό,τι η δημοκρατία σε πολιτικό).  

 

  

 
5 Düring I. (1994), τ. Α΄, σ. 413, υποσ. 114 
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Η διαίρεση της φιλοσοφίας και των επιστημών. Η σχέση της φιλοσοφίας με τις 

επιστήμες6. 

 

 Στο βιβλίο Ε των Μετὰ τὰ Φυσικὰ ο Αριστοτέλης μας παρέχει κοινή διαιρετική 

βάση και για τη φιλοσοφία και για τις επιστήμες. Η δυνατότητα για μία κοινή διαίρεση 

στηρίζεται στην αντίληψή του ότι κάθε φιλοσοφία είναι συγχρόνως και  επιστήμη, χωρίς 

να συμβαίνει όμως και το αντίθετο .  

 Για τον Αριστοτέλη οποιαδήποτε ανθρώπινη σκέψη αναφέρεται είτε σε ηθικά-

πολιτικά πρακτικά προβλήματα (πρακτική) ή στην παραγωγή χρήσιμων και ωραίων 

πραγμάτων (ποιητική) είτε σε θεωρητική μελέτη επιδιώκοντας την καθαρή 

γνώση(θεωρητική) (Μετὰ τὰ Φυσικά, Ε1, 1025b 25: πᾶσα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ 

ἢ θεωρητική). Οι θεωρητικές επιστήμες διαιρούνται σε 3 ομάδες ανάλογα με το 

εξεταζόμενο αντικείμενο:   

1. θεολογική (ή πρώτη φιλοσοφία): τα αντικείμενα που έχουν χωριστή ύπαρξη, 

αυθυπαρξία, και δεν υπόκεινται σε αλλαγή και μεταβολή π.χ. οι έννοιες και ο 

θεός (σημ. η έννοια του θεού στον Αριστοτέλη είναι διαφορετική από αυτή του 

χριστιανικού θεού· ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο πρῶτο κινοῦν ἀκίνητον). 

2. φυσική (ή δεύτερη φιλοσοφία): τα φυσικά αντικείμενα έχουν χωριστή ύπαρξη, 

αυθυπαρξία, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή και μεταβολή· πρόκειται για τα όντα της 

φυσικής πραγματικότητας. 

3. μαθηματική: τα μαθηματικά αντικείμενα δεν έχουν χωριστή ύπαρξη και δεν 

υπόκεινται σε αλλαγή και μεταβολή. 

 

 

ἐπιστήμη (φιλοσοφία) 

 

 

       πρακτική                   ποιητική                          θεωρητική 

 

 

  

                       μαθηματική        φυσική            θεολογική 

   

 Με βάση τα παραπάνω η φιλοσοφία δεν είναι ούτε ποιητική ούτε πρακτική 

δραστηριότητα του ανθρώπινου νου, αλλά  θεωρητική στοχεύοντας αποκλειστικά στη 

γνώση. Επιπλέον, ο φιλόσοφος διαφέρει από τον επιστήμονα, διότι: 1) Η θεώρηση του 

φιλοσόφου είναι γενική και συνθετική, καθώς υπερβαίνει τα όρια  που διαχωρίζουν τις 

επιστήμες. 2) Έχει την αρμοδιότητα να υποβάλει σε κριτικό έλεγχο χωρίς εξαίρεση τα 

θεμελιώδη αξιώματα και τις θεμελιώδεις έννοιες, επί των οποίων στηρίζονται οι 

 
6 Γεωργούλης Κ.Δ. (1994), Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα ,  σσ. 262-265, 
Λυπουρλής Δ. (2006),  Αριστοτέλης. Ηθικά Νικομάχεια. Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια (Τόμ. 1ος: βιβλία 
Α΄-Δ΄), εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη , σ. 311   
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επιστήμες και να εκτιμά την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων, που 

χρησιμοποιούν οι επιστήμονες.  

 

Η πρώτη «ιστορία της φιλοσοφίας» 

 Χωρίς να είναι αυτός ο στόχος του, ο Αριστοτέλης στο Μετὰ τὰ φυσικὰ 

παρουσιάζει πράγματι την πρώτη ιστορία της φιλοσοφίας, προβαίνοντας σε μία 

μεθοδική όσο και κριτική ανάλυση της συνεισφοράς όλων των Ελλήνων φιλοσόφων· από 

τον Θαλή τον Μιλήσιο ως τον Πλάτωνα.  Μία ιστορία που στο σύνολό της επιδιώκει την 

απόδειξη της φιλοσοφίας του, αλλά η οποία κατέληξε να είναι η πηγή όλων των ιστοριών 

της φιλοσοφίας που ακολούθησαν. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ο Αριστοτέλης 

οργάνωσε την παρουσίαση αυτή, δηλαδή ο προσδιορισμός  της αρχής της φιλοσοφίας και 

η επιλογή των φιλοσόφων στους οποίους αναφέρθηκε, καθόρισε τη δομή όλων των 

ιστοριών της φιλοσοφίας που ακολούθησαν7. 

Γι’ αυτό και δομεί το κεφάλαιο Α2, το σχετικό με τις απαρχές της φιλοσοφίας:  

α) με τη χρήση χρονικών προσδιορισμών (καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον, ἐξ ἀρχῆς, εἶτα), 

β) με διπλή χρήση του ρήματος ἄρχομαι (ἤρξαντο, ἤρξατο). 

γ) με μία ρητή αναφορά στο συμβεβηκός, δηλαδή στο ιστορικό συμβάν,  

δ) με ευρεία χρήση ιστορικών χρόνων. 

Η ιστορικότητα, λοιπόν, της φιλοσοφίας, χαρακτηρίζει τη σκέψη του. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι απουσιάζουν οι αυστηρές περιοδολογήσεις και χρονολογικές 

αναφορές ή τεκμηριωμένες συνέχειες. Ακολουθεί ένα μάλλον σχηματικό ιστορικό 

υπόβαθρο που δεν αποτελεί πρωτοτυπία των Μετὰ τὰ Φυσικὰ και της αναφοράς του 

Αριστοτέλη στη γένεση της φιλοσοφίας. Με την εκλογικευμένη, αφαιρετική υπέρβαση 

της ιστορίας, ο Αριστοτέλης, ως αυθεντικός φιλόσοφος (και όχι ιστορικός), θα καταφέρει 

να αρθρώσει οργανωμένα τον δικό του, προσωπικό φιλοσοφικό λόγο, υποτάσσοντας 

κάθε ιστορική περιπτωσιολογία . 

 

Η απορητική μέθοδος  

Ὁ δ’ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν· Καθώς, όπως είδαμε, η απορία γίνεται 

αφετηρία της φιλοσοφικής αναζήτησης, ήταν επόμενο ο Αριστοτέλης να θεωρεί  την 

αποκαλούμενη «απορητική μέθοδο» ως την αρχική και τη θεμελιώδη  φιλοσοφική 

μέθοδο. Από την άποψη αυτή ο Αριστοτέλης επανέρχεται στην αρχική αφετηρία  από την 

οποία ξεκίνησε ο Σωκράτης, και με αυτή την έννοια είναι γνήσια σωκρατικός. Η 

απορητική μέθοδος είναι ο τρόπος με τον οποίο η επιστήμη αναπτύσσεται, καθώς 

αποτελείται από την έκθεση αποριών, δηλαδή προβλημάτων, τη διατύπωση αντίθετων 

λύσεων για καθεμία από τις υποθέσεις, την εξέταση των συνεπειών αυτών των 

υποθέσεων και την αποδοχή όσων αντιστέκονται  καλύτερα στις ενστάσεις8.  

 

  

 
7 Berti En. (2018), σσ. 324-326 
8 Berti En. (2018), σ. 327, Γεωργούλης Κ.Δ. (1994), σ. 260  
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Ενδιαφέρουσες γλωσσικές επιλογές 

Στο κείμενο αυτό παρατηρούμε ότι το ύφος του Αριστοτέλη είναι στοχαστικό, λιτό, 

σαφές και ακριβές. Κυριαρχεί η αντικειμενική και εναργής επιχειρηματολογία και ο 

επιστημονικός λόγος. Αξιοσημείωτες είναι οι παρακάτω γλωσσικές επιλογές:  

- τὸ θαυμάζειν, τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν, τὸ εἰδέναι, τὸ ἐπίστασθαι· Ο Αριστοτέλης 

επιμένει στη χρήση έναρθρων απαρεμφάτων εκεί που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει αφηρημένα ουσιαστικά. Δίνει, έτσι, έμφαση στον ενεργητικό, 

προσωπικό χαρακτήρα της φιλοσοφικής δραστηριότητας , αλλά και στην 

ιστορικότητα της φιλοσοφίας. 

- καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον· Με το νῦν η έναρξη του φιλοσοφείν τοποθετείται στη 

συγχρονία της: ανά πάσα στιγμή, και στο παρόν, μπορεί κάποιος, με αφετηρία την 

έκπληξη και την περιέργεια, να αρχίσει να φιλοσοφεί. Με την αιτιατική τὸ πρῶτον 

η έναρξη του φιλοσοφείν τοποθετείται στη διαχρονία της: κάποια στιγμή στο 

(ελληνικό) παρελθόν, έχοντας ως αφορμή επίσης την έκπληξη και την περιέργεια, 

εμφανίστηκαν οι πρώτοι (φυσικοί) φιλόσοφοι. 

- ἐδίωκον, ζητεῖσθαι, ζητοῦμεν· Με την επιλογή των συγκεκριμένων ρημάτων ο 

Αριστοτέλης υποδηλώνει τον πιεστικό χαρακτήρα των φιλοσοφικών αποριών. 

Ενδιαφέρουσα και η τροπή από το παρελθοντικό τριτοπρόσωπο ἐδίωκον στο 

παροντικό πρωτοπρόσωπο ζητοῦμεν, με την οποία ο Αριστοτέλης εντάσσει και τον 

εαυτό του στη χορεία των φιλοσόφων, των ανθρώπων που στοχάζονται ελεύθεροι . 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παραθέτουμε μερικούς ορισμούς που δόθηκαν κατά καιρούς για τη φιλοσοφία από 

φιλοσόφους για εμβάθυνση σε σχέση με το τι  είναι φιλοσοφία για τον Αριστοτέλη:  

 Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο φιλοσοφία και ονόμασε τον εαυτό του 

φιλόσοφο είναι ο Πυθαγόρας. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σοφός. 

Σοφός είναι μόνο ο θεός. Φιλόσοφος ὁ τὴν σοφίαν ἀσπαζόμενος. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι 

φιλοσόφων 

 Επειδή η φιλοσοφική μας ενασχόληση δεν έχει ως στόχο της, όπως άλλες, τη 

θεωρητική γνώση (η έρευνά μας δεν γίνεται για να μάθουμε τι είναι η αρετή, αλλά για να 

γίνουμε ενάρετοι –αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα), είναι ανάγκη να εξετάσουμε το 

ζήτημα των πράξεων, δηλαδή το πώς πρέπει να τις πράττουμε.  Αριστοτέλης, Ἠθικὰ 

Νικομάχεια  

 Φιλοσοφία θα πει: να βρίσκεσαι καθ’ οδόν. Τα ερωτήματά της είναι ουσιαστικότερα 

από τις απαντήσεις της, και κάθε απάντηση μετατρέπεται σε νέο ερώτημ α. Karl Jaspers, 

Εισαγωγή στη φιλοσοφία  

 Δεν μπορείτε να υπερβείτε τη φιλοσοφία χωρίς να την πραγματώσετε. […] Δεν αρκεί 

να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει 

σκέψη. […] Η φιλοσοφία είναι κριτική που ζητά επίμονα  την πραγμάτωσή της. Karl Marx, 

Κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου  
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Προτεινόμενες Ασκήσεις Παράλληλων Κειμένων  

 

Α. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο, θεωρείτε ότι η άποψη του Βιτγκενστάιν είναι 

σύμφωνη με τις απόψεις που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για την αφετηρία και τις 

επιδιώξεις της φιλοσοφικής δραστηριότητας. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.  

 

Ξεκινάμε με μια διανοητική δυσφορία σαν του παιδιού που ρωτάει:  

«Γιατί;” Το ερώτημα του παιδιού δεν είναι σαν εκείνο του ώριμου ανθρώπου· είναι μια 

έκφραση απορίας και όχι αίτημα για παροχή ακριβών πληροφοριών. Έτσι και οι 

φιλόσοφοι ρωτούν: “Γιατί;” και “Tι;”, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που ρωτούν. 

Εκφράζουν ένα αίσθημα διανοητικής δυσφορίας... Τα φιλοσοφικά προβλήματα έχ ουν τη 

μορφή: “Τα ΄χω χαμένα”  Λούντβιχ Bίτγκενσταϊν, Αφορισμοί και εξομολογήσεις  

 

Β. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο, σε ποιο βαθμό θα αποδεχόταν ή θα 

απέρριπτε ο Αριστοτέλης τις ωφέλειες που προκύπτουν κατά τον συγγραφέα από την 

ενασχόληση με τη φιλοσοφία; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας9. 

 

Εκείνοι που μελετούν φιλοσοφία, σπουδάζουν ή καταγίνονται με φιλοσοφική έρευνα 

είναι σε θέση να αναπτύξουν μερικές πολύ χρήσιμες ικανότητες: να λύνουν προβλήματα, 

να οργανώνουν λογικά τις σκέψεις τους, να διατυπώνουν έγκυρα και, καμιά φορά, 

ακαταμάχητα επιχειρήματα, να επικοινωνούν με τους άλλους με λόγο συγκροτημένο, 

εύλογο, τεκμηριωμένο, να αναλύουν κριτικά και να ξεδιαλύνουν τις βασικές ιδέες που 

είναι τρέχουσες στην καθημερινή ζωή, να αξιολογούν με τρόπο κριτικό την πορεία της 

συλλογικής ανθρώπινης ζωής και να συμβάλλουν στη διαδικασία αλλαγής της. Θεόφιλος 

Βέικος, Εισαγωγή στις φιλοσοφικές σπουδές  

  

 
9 Το συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να τεθεί και ως παράλληλο και στην επόμεν η διδακτική ενότητα.  
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Διδακτική Ενότητα 2η - Η πρακτική και πολιτική διάσταση της 

φιλοσοφίας 

 

Ο Προτρεπτικὸς του Αριστοτέλη. Ένας έπαινος του θεωρητικού βίου10. 

 

 Σύμφωνα με τη μαρτυρία του υπομνηματιστή Αλέξανδρου Αφροδισιέα σε αυτό το 

έργο ο Αριστοτέλης θέτει το ερώτημα αν η φιλοσοφική στάση είναι ή  δεν είναι αναγκαία 

για την ευτυχία στη ζωή και την ορθή αγωγή του βίου. Ο Αριστοτέλης επιδιώκει να 

αποδείξει την αναγκαιότητα του φιλοσοφείν, επισημαίνοντας ότι ακόμη κι εκείνος που 

επιχειρηματολογεί εναντίον της φιλοσοφίας ήδη με αυτό φιλοσοφεί. Επομένως, βασική 

επιδίωξή του είναι να υπερασπίσει τη σωκρατική πρόταση ότι «ὁ ἀνεξέταστος βίος οὐ 

βιωτὸς ἀνθρώπῳ» και να την επικυρώσει με νέα επιχειρήματα από τη δική του 

βιοθεωρία. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται το κείμενο  του 

Προτρεπτικοῦ: «Επομένως, ή πρέπει να φιλοσοφούμε ή να πούμε αντίο στη ζωή και να 

φύγουμε από εδώ, γιατί φαίνεται πώς όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα και είναι 

λόγια του αέρα.» 

 Αν δεν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορική κατάσταση, δεν θα μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε πλήρως τα διανοήματα που αναπτύσσονται στον Προτρεπτικό. Ο 

Ισοκράτης και οι επικεφαλής της Ρητορικής του σχολής υποστήριζαν ένα παιδευτικό και 

μορφωτικό ιδεώδες που αποτελούσε, ως προς τις αρχές του, το αντίθετο του ιδεώ δους 

της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Το έτος 353/2 π.Χ. ο Ισοκράτης δημοσίευσε μια συγγραφή, 

τον λόγο Περὶ ἀντιδόσεως, στην οποία αναλυτικότατα καταφερόταν εναντίον του 

παιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας, υποστηρίζοντας ότι με τη διδασκαλία της 

ρητορικής, έστω όχι στηριγμένη στην ακριβή επιστημονική γνώση, αλλά στην πείρα της 

πραγματικότητας, μπορεί να επιτύχει στην πράξη ένα ευρύτερο παιδευτικό αποτέλεσμα. 

Αυτή τη γενική πνευματική καλλιέργεια,  την αγωγή που έχει πρακτικούς πολιτικούς 

στόχους, καταρτίζοντας ανθρώπους της δράσεως, ο Ισοκράτης την ονομάζει 

«φιλοσοφίαν». Ο Ισοκράτης εκφράζει την αντίθεσή του για το γεγονός ότι ο Πλάτων και 

οι σύντροφοι του στην Ακαδημία, «εκφράζονται υποτιμητικά για την τέχνη  (ενν. τη 

Ρητορική) να μπορεί κανείς να μιλάει για γενικά και χρήσιμα αντικείμενα και ονομάζουν 

φιλόσοφο εκείνον που αγνοεί το χρήσιμο και χάνεται σε άχρηστες θεωρητικές 

αναζητήσεις» (Ισοκράτης, Περὶ ἀντιδόσεως, 285). 

 Η δημοσίευση του λόγου Περὶ ἀντιδόσεως έδωσε στον Αριστοτέλη την κατάλληλη 

ευκαιρία να απαντήσει (352/351). Σχεδόν κάθε τμήμα του Προτρεπτικοῦ ο Αριστοτέλης 

ασχολείται με ένα θέμα από τους λόγους του Ισοκράτη. Ακόμα και η επιλογή  του 

παραλήπτη είναι αιχμή εναντίον του Ισοκράτη. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουμε τρία έργα 

του Ισοκράτη που απευθύνονται σε Κύπριους ηγεμόνες. Πρόκειται για μία εποχή όπου η 

Κύπρος βρισκόταν σε κατάσταση συνεχούς πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής , με 

αποτέλεσμα ο ελληνικός πνευματικός πολιτισμός των ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων 

 
10 Düring I. (1994), τ. Β΄, σσ. 159-167 



15 
 

απειλούνταν από ισχυρή φοινικική διείσδυση. Για τούτο η ηθική υποστήριξη από την 

Αθήνα ήταν σημαντική  για το συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα.  

 Το γεγονός ότι ο Προτρεπτικὸς απευθύνεται σ’ έναν κατά τα άλλα άγνωστο Κύπριο 

ηγεμόνα, τον Θεμίσωνα, εκφράζει τη διάθεση του Αριστοτέλη να εισέλθει σ’ έναν 

αγωνιστικό χώρο, όπου μέχρι τότε μόνο ο Ισοκράτης είχε εκπροσωπήσει τη φωνή της 

Αθήνας. Από τυπική άποψη βέβαια ο Προτρεπτικὸς απευθύνεται στον Κύπριο ηγεμόνα, 

στη βαθύτερη σημασία του πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα προς τους νεαρούς άντρες 

που συνέρρεαν στις αθηναϊκές σχολές, μία προσωπική ομολογία πίστης σε ένα ιδεώδες 

ζωής. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αριστοτέλης γράφει το συγκεκριμένο κείμενο έχοντας 

ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 15 χρόνια ως ερευνητής και δάσκαλος στην 

Ακαδημία του Πλάτωνα. 

 Ο Προτρεπτικὸς του Αριστοτέλη δεν παραδίδεται από τη χειρόγραφη παράδοση.  

Γνωρίζουμε, όμως, το συγκεκριμένο αριστοτελικό έργο, καθώς όπως απέδειξε η 

γλωσσική και υφολογική έρευνα ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος (περ. 250-325 

μ.Χ.) πολύ αργότερα περιέχει στο δικό του έργο με τίτλο Προτρεπτικὸς ἐπὶ φιλοσοφίαν 

αρκετά εκτενή αυτολεξεί αποσπάσματα από το ομώνυμο έργο του Αριστοτέλη . Η 

ανασύνθεση του αριστοτελικού έργου έγινε τα νεώτερα χρόνια  από ξένους φιλολόγους. 

Γενικότερα ο Προτρεπτικὸς ήταν πολύ δημοφιλής  κατά την αρχαιότητα, καθώς εκτός από 

τον Ιάμβλιχο και ο Κικέρων τον χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τον Hortensius. 

 

Η φιλοσοφία του Προτρεπτικοῦ.  

Η διαφοροποίηση του Αριστοτέλη ως προς την πλατωνική αντίληψη11. 

 

 Σε όλα τα έργα του Αριστοτέλη είναι δυνατόν να εντοπιστούν πλατωνικά μοτίβα 

και πλατωνικοί διαλογισμοί. Στον Προτρεπτικό, όπου ο Αριστοτέλης θέτει το ερώτημα 

για το νόημα της φιλοσοφίας και τη σημασία της για τη ζωή, προσεγγίζει ιδιαίτερα τον 

Πλάτωνα· αυτό είναι φυσικό, γιατί η έννοια και το ιδανικό της φιλοσοφικής ζωής 

πλάστηκαν από τον Πλάτωνα· μπορούμε να πούμε ότι τίποτε δεν χαρακτηρίζει τόσο την 

αρχαία Ακαδημία όσο η ομολογία πίστης σε αυτό το ιδανικό. Τα θεμέλια τα είχε θέσει ο 

Σωκράτης, στην Ἀπολογία του, με το επιτακτικό αίτημα να μη δεχόμαστε τίποτε ως καλό 

ή κακό, χωρίς προσεκτικό έλεγχο· η ζωή χωρίς αδιάκοπο έλεγχο δεν αξίζει να βιώνεται.  

 Ο Αριστοτέλης είχε την ίδια  υψηλή, σχεδόν υπερβολική αντίληψη για την αξία της 

φιλοσοφίας και τη σημασία της για τη ζωή.  Και αυτός προϋπέθετε ορισμένους γνώμονες 

του πράττειν, μόνο που το βλέμμα του δεν στρεφόταν στις ιδέες, αλλά στην ίδια τη 

φύση. Στο αριστοτελικό συγγραφικό έργο είναι θεμελιακό το διανόημα ότι ο άνθρωπος 

μιμείται τη φύση, όταν δημιουργεί κάτι ως τεχνίτης, καλλιτέχνης ή ειδικός. Αυτή η 

ιδιότητα της φύσης, να παράγει πάντοτε το καλύτερο και το τέλειο είναι για τον 

Αριστοτέλη εμπειρικό δεδομένο. Η φιλοσοφία βρίσκεται  υπεράνω όλων των τεχνών· ο 

φιλόσοφος δεν μιμείται απλώς τη φύση· παρατηρεί την ίδια τη φύση.  

 Το βασικό διανόημα που Αριστοτέλης διακηρύσσει παντού στον Προτρεπτικὸ 

συνίσταται στη διαπλοκή της γνώσης με τη φύση και της γνώσης των ηθικών αρχών. 

 
11 Düring I. (1994), τ. Β΄, σσ. 198-204 
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Όποιος δραστηριοποιείται φιλοσοφικά κατορθώνει να γνωρίσει τις αρχές της φύσης· 

ανακαλύπτει ότι παντού στη φύση κυριαρχεί η τάξη και η νομοτέλεια. Αυτή η γνώση τον 

βοηθά να ρυθμίσει ανάλογα την προσωπική του ζωή.  

 Επομένως, ο Αριστοτέλης πλησιάζει τον Πλάτωνα σε μερικές λεπτομέρειες , αλλά 

παράλληλα απομακρύνεται από τον Πλάτωνα ως προς τις αρχές. Το αντικείμενο της 

φιλοσοφικής σκέψης και της ύψιστης επιστήμης είναι η αλήθεια, και μάλιστα η αλήθεια 

στη φύση, δηλαδή η φυσική επιστήμη. Αντίθετα με τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης τονίζει 

ότι μπορούμε να την αποκτήσουμε αυτή τη στάση με άσκηση και μάθηση  και ότι η 

φρόνησις είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε. Ο Αριστοτέλης θεμελιώνει την πρόταση 

ότι απ’ όλους τους ανθρώπους ο φιλόσοφος κατακτά τη μέγιστη ευδαιμονία και τις 

ευγενικές απολαύσεις, λέγοντας ότι μόνο στην ψυχή του φιλοσόφου κυριαρχεί η τέλεια 

αρμονία. 

 

Μία σύντομη παρουσίαση της αριστοτελικής επιχειρηματολογίας  στον Προτρεπτικό.  

Ο έπαινος του θεωρητικού βίου12. 

  

 Ο ύψιστος στόχος του ανθρώπου είναι εκ φύσεως να αποκτήσει τη πνευματική 

δύναμη που την ονομάζουμε φρόνηση ή σοφία. Σε καμία περίπτωση η φιλοσοφική 

νοοτροπία δεν είναι ανέφικτος στόχος. Η δυσκολία να την αποκτήσουμε είναι πολύ 

μικρότερη από την ωφέλεια που παρέχει. Η κατοχή αυτής της πνευματικής δύναμης και 

της γνώσης είναι το ύψιστο αγαθό, γιατί ποιος άλλος μπορεί να είναι για εμάς 

ακριβέστερο μέτρο και γνώμονας του αγαθού, παρά ο συνετός, ο φρόνιμος; Δεν αρκεί 

όμως η γνώση των αρχών: η φιλοσοφία είναι προσοικείωση και πρακτική εφαρμογή της 

σοφίας. Επομένως, απ’ όλα τα πράγματα η φρόνηση είναι για τον άνθρωπο εκείνο που 

κατεξοχήν αξίζει να το επιλέξει. Η διανοητική ζωή προσφέρει πολλή χαρά, ωστόσο 

πραγματώνουμε τον στόχο μόνο όταν ενεργούμε φιλοσοφικά και αγωνιζόμαστε για την 

αλήθεια στην πρακτική ζωή. Κατά συνέπεια, η διανοητική ζωή είναι προϋπόθεση μιας 

ευτυχισμένης ζωής. Δεν μπορεί να είναι κανείς ευτυχισμένος, εφόσον δεν ζει ηθικά· 

αυτό δεν είναι δυνατό χωρίς φιλοσοφικό έλεγχο. Ζωή χωρίς φιλοσοφικό στοχασμ ό δεν 

έχει αξία. 

 

Κείμενο Αναφοράς: Αριστοτέλης, Προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα, αποσ. 8-9 

 

Τὰ ὑποκείμενα πρὸς τὸν βίον ἡμῖν, οἷον τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, καθάπερ ὄργανά τινα 

ὑπόκειται, τούτων δ’ ἐπικίνδυνός ἐστιν ἡ χρῆσις, καὶ πλέον θάτερον ἀπεργάζεται τοῖς μὴ δεόντως 

αὐτοῖς χρωμένοις. Δεῖ τοίνυν ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ 

προσηκόντως, δι’ ἧς πάντα ταῦτα εὖ θησόμεθα. Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν, εἰ μέλλομεν ὀρθῶς 

πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως. 

Ἔτι τοίνυν ἄλλαι μέν εἰσιν αἱ ποιοῦσαι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ βίῳ πλεονεκτημάτων ἐπιστῆμαι, ἄλλαι 

δὲ αἱ χρώμεναι ταύταις, καὶ ἄλλαι μὲν αἱ ὑπηρετοῦσαι, ἕτεραι δὲ αἱ ἐπιτάττουσαι, ἐν αἷς ἐστιν ὡς ἂν 

ἡγεμονικωτέραις ὑπαρχούσαις τὸ κυρίως ὂν ἀγαθόν. Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν 

 
12 Düring I. (1994), τ. Β΄, σσ. 163-165 
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ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, χρῆσθαι 

πᾶσι καὶ ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν δύναται, φιλοσοφητέον ἐκ παντὸς τρόπου, ὡς μόνης φιλοσοφίας 

τὴν ὀρθὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης.  

 

 Στα αποσπάσματα 1-7 ο Αριστοτέλης απευθυνόμενος στον Θεμίσωνα έχει ήδη 

αναφερθεί στη λανθασμένη αντίληψη ότι η ευτυχισμένη ζωή βασίζεται στην κατοχή 

εξωτερικών αγαθών. Υπενθυμίζει στον Θεμίσωνα ότι γνώρισε άντρες που εμπιστεύτηκαν 

υπερβολικά τον πλούτο, την τύχη και τη δύναμη,  και στη συνέχεια δοκίμασαν απότομη 

κατάρρευση στη δυστυχία. Γι’ αυτό στη ζωή, προτρέπει ο Αριστοτέλης, η ευτυχία δεν 

συνίσταται στο να έχουμε μεγάλη περιουσία, αλλά καλή ψυχική διάθεση. Γιατί ούτε ο 

πλούτος ούτε η δύναμη ούτε η ομορφιά χρησιμεύουν σε εκείνους που η ψυχή τους είναι 

σε κακή κατάσταση· αντίθετα βλάπτουν, αν δεν συνοδεύονται από φρόνηση. Γι’αυτό 

πρέπει να φιλοσοφούμε, χωρίς να καταφεύγουμε σε προφάσεις, συνδέοντας αυτές τις 

προτροπές με άλλες που είναι χρήσιμες πραγματικά στην κοινωνική ζωή.  

 

Ο βασικός συλλογισμός 

 Στα αποσπάσματα 8-9 ο Αριστοτέλης επιχειρεί να αποδείξει την αναγκαιότητα της 

φιλοσοφικής δραστηριότητας  με δύο διαφορετικά επιχειρήματα: 

 Η πρώτη παράγραφος επισημαίνει την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης όσων 

εργαλείων διαθέτουμε για τη ζωή· προϋπόθεση της σωστής χρήσης αποτελεί η ασφαλής 

και έγκυρη γνώση (ἐπιστήμη). Ειδικότερα, ο άνθρωπος διαθέτει για παράδειγμα το σώμα 

και όσα εξυπηρετούν το σώμα, ωσάν είδος εργαλείων (ὄργανα). Αυτό από μόνα τους δεν 

είναι ούτε κάτι καλό ούτε κάτι κακό. Η χρήση τους, όμως, ενέχει κινδύνους, και τις 

περισσότερες φορές προκαλούν το αντίθετο αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, απαιτείται 

(δεῖ) η ασφαλής και στέρεη γνώση  (ἐπιστήμη) που θα αποτρέψει τους κινδύνους και θα 

συμβάλει στην καλύτερη χρήση του  (προσηκόντως), εξυπηρετώντας τον απώτερο στόχο 

του ανθρώπου. Αξιοσημείωτη η κλιμάκωση: ο άνθρωπος επιζητά τη γνώση, μετά 

προβαίνει στην απόκτησή της με τελικό ζητούμενο  όμως την εφαρμογή της και τη σωστή 

χρήση της (ὀρέγεσθαι-κτᾶσθαι-χρῆσθαι). Σε αυτήν τη γνώση στοχεύει η φιλοσοφία  και 

γι’ αυτό είναι απαραίτητη κατά τρόπο διττό, εάν θέλουμε να παρακολουθούμε σωστά τις 

κρατικές υποθέσεις (πρωθύστερο) και να διαμορφώνουμε επωφελώς την ιδιωτική μας 

ζωή: Φιλοσοφητέον ἄρα ἡμῖν (= χρὴ ἡμᾶς φιλοσοφεῖν), εἰ μέλλομεν ὀρθῶς 

πολιτεύσεσθαι καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον διάξειν ὠφελίμως. Η διατύπωση είναι 

δεοντολογική, στο πλαίσιο ενός υποθετικού συλλογισμού, αποκτώντας  μία διάσταση 

διαχρονική (ἡμῖν). 

 Η δεύτερη παράγραφος αποτελεί ένα επιπλέον (Ἔτι...) επιχείρημα για την 

αναγκαιότητα της φιλοσοφίας, αφού αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά όλα τα είδη 

γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Αριστοτέλη η γνώση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

διάφορα επίπεδα με διαφορετική στόχευση: α) γνώση που παράγει τα αγαθά της ζωής 

και γνώση που τα χρησιμοποιεί, β) είδη γνώσης που υπηρετούν και είδη γνώσης που 

επιτάσσουν: τα τελευταία εκπροσωπούν τον υψηλότερο βαθμό γνώσης και σε αυτά 

βρίσκεται το καθαυτό αγαθό  (ο κεντρικός στόχος). Ακολουθεί η υποθετική διατύπωση:  
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Εἰ τοίνυν μόνη ἡ τοῦ κρίνειν ἔχουσα τὴν ὀρθότητα καὶ ἡ τῷ λόγῳ χρωμένη καὶ ἡ τὸ ὅλον 

ἀγαθὸν θεωροῦσα, ἥτις ἐστὶ φιλοσοφία, χρῆσθαι πᾶσι καὶ ἐπιτάττειν κατὰ φύσιν 

δύναται· εάν η φιλοσοφία, εκείνο δηλαδή το είδος γνώσης που α) καταλήγει σε 

διατύπωση σωστής κρίσης, β) χρησιμοποιεί τη λογική και γ) στοχεύει συνολικά το αγαθό, 

μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα άλλα είδη γνώσης και να τα διευθύνει σύμφωνα με τις 

αρχές της φύσης (κατὰ φύσιν), τότε πρέπει να φιλοσοφούμε (φιλοσοφητέον=χρὴ 

φιλοσοφεῖν), καθώς κατά την άποψη του Αριστοτέλη (ὡς...) μόνο η φιλοσοφία 

περικλείει τη σωστή κρίση και την αλάνθαστη (ἀναμάρτητον) γνώση, που διαθέτει την 

ορίζουσα δύναμη να καθορίζει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε ( ἐπιτακτικὴν 

φρόνησιν). Η διατύπωση και εδώ είναι δεοντολογική, αποτελεί το συμπέρασμα μίας 

ακόμη υποθετικής διατύπωσης, ενώ αιτιολογείται από την υποκειμενική παραδοχή για 

τη μοναδικότητα της φιλοσοφίας  (ὡς μόνης φιλοσοφίας τὴν ὀρθὴν κρίσιν καὶ τὴν 

ἀναμάρτητον ἐπιτακτικὴν φρόνησιν ἐν ἑαυτῇ περιεχούσης). 

 

Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις  

 Είναι εμφανείς: α) η τελολογική θεώρηση (τέλος=σκοπός) που χαρακτηρίζει την 

αριστοτελική σκέψη και στις δύο παραγράφους, β) η  αντίληψη πώς ό,τι παράγει η φύση 

είναι το καλύτερο, απ’ όσα παράγουν οι άνθρωποι (βλ. παραπάνω), γ) η διαχρονική 

αρχαιοελληνική αντίληψη της ισορρόπης σχέσης ανάμεσα στην ιδιωτική και δημό σια ζωή 

(πβ. βίος καὶ πολιτεία), όπου προτεραιότητα έχει η δημόσια ζωή (πβ. τον ορισμό της 

εὐβουλίας στον πλατωνικό Πρωταγόρα) 

 Ο λόγος ασκεί ηγεμονικό ρόλο στην ψυχή και τη ζωή του ανθρώπου. Πρόκειται για 

πλατωνική αντίληψη η οποία επανέρχεται και στον Αριστοτέλη (πβ. διάκριση των μερών 

της ψυχής) με διαφορετικό τρόπο. 

 Η φιλοσοφία επιδρά ολιστικά στον άνθρωπο: α) η φιλοσοφία μπορεί να συμβάλει 

αποφασιστικά στον έλεγχο του ανθρωπίνου σώματος και να θέσει τις κατευθυντήριες 

γραμμές στις οποίες ο κάθε άνθρωπος θα μπορέσει να το διαχειριστεί προς όφελός του 

και β) η φιλοσοφία μπορεί επίσης να κατευθύνει το πνεύμα και τις επιμέρους γνώσεις 

προς τη σωστή πρακτική αξιοποίησή τους.  

 Στο συγκεκριμένο κείμενο ο Αριστοτέλης αναδεικνύει την ωφελιμότητα της 

φιλοσοφικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα του ανθρώπου, απορρίπτοντας την 

εικόνα του «απόκοσμου φιλοσόφου» που η λαϊκή αντίληψη της εποχής, αλλά και ο 

Ισοκράτης είχαν (βλ. 1ο Παράλληλο κείμενο). Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση με το 

υστερότερο απόσπασμα από τα Μετὰ τὰ φυσικὰ (βλ. προηγούμενη ενότητα) δεν συνιστά 

αντίφαση ή ανακολουθία. Η στοχοθεσία των δύο κειμένων είναι εντελώς διαφορετική.  

 Ο Αριστοτέλης στον Προτρεπτικὸ εκθέτει τις προσωπικές του απόψεις και 

καταστρώνει το προσωπικό του ιδεώδες για την ανθρώπινη τελείωση. Είναι εύλογο σε 

ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει μία ρητορική χροιά, ως ένα βαθμό προπαγανδιστική, 

εμμένοντας σε δεοντολογικές διατυπώσεις.  

 Η δεοντολογική διατύπωση των συμπερασμάτων ενέχει στοιχεία της αποκαλούμενης 

φυσιοκρατικής πλάνης, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι σε συμπεράσματα 
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συλλογισμών εμφανίζεται το πρέπει, ενώ στις προκείμενες υπάρχει μόνο το είναι  

(περιγραφικές προτάσεις). Υποπίπτουμε σ΄ αυτή, όταν επιχειρούμε να προσδιορίσουμε 

το ηθικό μας χρέος βάσει παραγόντων έξω από αυτό. 

 

Επισημάνσεις συσχετισμών με άλλα προς διδασκαλία αριστοτελικά κείμενα  

 To κείμενο μπορεί να συσχετιστεί με σημαντικές αντιλήψεις της αριστοτελικής 

ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, που υπάρχουν σε μεταγενέστερα προς διδασκαλία 

κείμενα:  

α) με αφορμή τις αναφορές ἡγεμονικωτέραις, ἐπιτάττειν, ἐπιτακτικὴν φρόνησιν θα 

ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά στη διάκριση των μερών της ψυχής κατ’ Αριστοτέλη, και 

κατ’ επέκταση στη διάκριση των αρετών σε ηθικές και διανοητικές αρετές  (βλ. Εισαγωγή 

στον Φιλοσοφικό Λόγο (Ἠθικὰ Νικομάχεια), σσ. 138-139 

β) με αφορμή τις αναφορές για το σώμα και την επικινδυνότητα της χρήσης του μπορεί 

να γίνει συσχετισμός με την αριστοτελική αντίληψη περί συναισθημάτων και ηδονής  

(Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β3, 1-2 & Β6, 10-13). Είναι γνωστό πως ο Αριστοτέλης ούτε εκθειάζει, 

αλλά ούτε και καταδικάζει τις τάσεις που είναι εγγενείς στον άνθρωπο· αυτές οι τάσεις 

είναι αδιάφορες καθαυτές, γίνονται αγαθές ή κακές όταν, αντίστοιχα υποτάσσονται ή 

κυριαρχούν πάνω στον «δίκαιο κανόνα», τον οποίο η έλλογη φύση μας συλλαμβάνει για 

τον εαυτό της και προσπαθεί να επιβάλλει σε αυτές.  Επιπλέον, ο άνθρωπος είναι ικανός 

τόσο για το καλό όσο και για το κακό. Στα Πολιτικὰ (1253a31-35) αναφέρει τα εξής: «Ο 

άνθρωπος, από την άλλη, γεννιέται εφοδιασμένος από τη φύση με όπλα  για να 

υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή, που όμως μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εξ 

ολοκλήρου και για αντίθετους σκοπούς». 

γ) Οι αναφορές κρίνειν τὴν ὀρθότητα, τῷ λόγῳ χρωμένη, ὀρθὴν κρίσιν, ἀναμάρτητον 

παραπέμπουν στην έννοια του ορθού λόγου και στη συμβολή του για την ελεύθερη 

προαίρεση του ανθρώπου, όπως αναφέρεται και στον σχετικό ορισμό της ηθικής αρετής : 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ καὶ 

ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν (Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 15).   

 

Η έννοια του ορθού λόγου 

 Ο ορισμός της ηθικής αρετής στα Ἠθικὰ Νικομάχεια περιέχει την αναφορά σε μια 

αρετή του νου. Για να είναι ηθικά ενάρετος, πρέπει είτε να διαθέτει ο ίδιος φρόνηση, 

είτε να ακολουθεi το παράδειγμα ενός φρόνιμου ανθρώπου. Η έννοια του ορθού λόγου 

είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αριστοτελικής ηθικής· είναι μια διανοητική ποιότητα η 

οποία στην ηθική του Αριστοτέλη έχει την ίδια λειτουργία με τη γνώση των Ιδεών στον 

Πλάτωνα. Αυτή η ικανότητα να βλέπουμε σωστά τα πράγματα, στον Αριστοτέλη αντίθετ α 

με τον Πλάτωνα, δεν έχει τίποτε μυστηριώδες, αλλά είναι κάτι έμφυτο (λογική έχουν 

όλοι οι άνθρωποι), που καλλιεργούμενο με την αγωγή, γίνεται τελικά, καρπός της 

εμπειρίας και της σοφίας. Βέβαια, αν και ο Αριστοτέλης επεξεργάστηκε φιλοσοφικά την 
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έννοια του ορθού λόγου, αυτή η έννοια είναι σωκρατική κληρονομιά 13. Η φρόνησις δεν 

είναι ούτε σοφία, ούτε επιστήμη, ούτε τέχνη «είναι μία έξη που ενέχει τον ορθό λόγο, 

που οδηγεί στην αλήθεια σε ό,τι φορά το καλό και το κακό για τον άνθρωπο » (Ἠθικὰ 

Νικομάχεια 1140b 5-6).  

 Η ηθική αρετή για τον Αριστοτέλη είναι ουσιαστικά φρόνηση σε διάφορες μορφές και 

εκδοχές ανάλογα με τις περιστάσεις. Για τον λόγο αυτό άλλωστε ο Αριστοτέλης μιλά για 

τον φρόνιμο ως μέτρο και πρότυπο της αρετής. Με τη φρόνηση η ηθική αρετή γίνεται 

πλήρης, ολοκληρώνεται καθώς αποκτά πλήρως «λόγο», δηλαδή πρακτικό λόγο ο οποίος 

όχι μόνο καθορίζει το αγαθό κάθε φορά αλλά και επιτάσσει την πράξη του, 

διαμορφώνει την επιθυμία του αλόγου14. Κατά την Αριστοτελική αντίληψη ο φρόνιμος 

διαθέτει μια φωτισμένη κριτική ικανότητα μέσω της οποίας διακρίνει τι πρέπει να 

θεωρηθεί ως αξιόλογο15. 

 

Προτεινόμενες Ασκήσεις παραλλήλων κειμένων  

Α. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο , να εντοπίσετε τα κοινά σημεία ανάμεσα στα 

λεγόμενα του Σωκράτη προς τον Κλεινία και στα όσα προτρέπει ο Αριστοτέλης τον 

Θεμίσωνα στο αρχαίο κείμενο.  

 

 - Με δύο λόγια λοιπόν, Κλεινία, είπα, όλα αυτά που είπαμε στην αρχή ότι είναι αγαθά 

πιθανόν να μην έχουν την έννοια πώς με κάποιον τρόπο τα πράγματα αυτά είναι 

καθαυτά από τη φύση τους αγαθά αλλά να  πρόκειται, καθώς φαίνεται, για το εξής: Όταν 

τα οδηγεί η αμάθεια, είναι κακά μεγαλύτερα από τα αντίθετά τους, στον βαθμό που 

είναι πιο ικανά να υπηρετήσουν τον οδηγό τους τη φρόνηση και τη γνώση , είναι ακόμη 

μεγαλύτερα αγαθά· μοναχά τους πάντως δεν φαίνεται να έχουν καμιάν αξία, ούτε τα μεν 

ούτε τα δε. (...) Μένει είπα, να κοιτάξουμε και τούτο: Επειδή όλοι μας ποθούμε να 

είμαστε ευτυχισμένοι, κι όπως διαπιστώσαμε, ευτυχισμένοι γινόμαστε σαν έχουμε στη 

διάθεσή μας τα πράγματα και τα χρησιμοποιούμε σωστά, κι  επειδή τη σωστή αυτή χρήση 

και την επιτυχία τη φέρνει η γνώση, αναγκαστικά, καθώς φαίνεται, πρέπει κάθε 

άνθρωπος να κάνει το παν για να γίνει όσο το δυνατό πιο σοφός · ή μήπως όχι; 

- Ναι είπε.   

Πλάτων, Εὐθύδημος 281d-282a  

Β. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο, να αντικρούσετε την άποψη που διατυπώνει 

ο Καλλικλής για τη φιλοσοφία αξιοποιώντας στοιχεία του αρχαίου κειμένου . 

«ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ: Η φιλοσοφία, Σωκράτη, έχει τη χάρη της, αν ασχοληθείς μαζί της με μέτ ρο 

στα νιάτα σου. Ακόμη κι αν είναι κανείς πολύ προικισμένος, εφόσον συνεχίσει να 

φιλοσοφεί και στην ωριμότητά του, αναγκαστικά θα αποξενωθεί από όλα όσα πρέπει να 

γνωρίζει, προκειμένου να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. [...] Με τη φιλοσοφία 

είναι ωραίο να ασχολείται για μορφωτικούς λόγους και δεν είναι άπρεπο να φιλοσοφεί 

 
13 Düring I. (1994), τ. Β΄, σσ. 252-3 
14 Καραμανώλης Γ. (2009), σσ. 77-8 
15 Γεωργούλης Κ.Δ. (1994), σ. 308  
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κανείς όσο είναι νεαρός. Όταν όμως μεγαλώσει και φιλοσοφεί ακόμη, τότε η περίπτωση 

είναι για γέλια και εγώ τουλάχιστον νιώθω για όσους φιλοσοφούν ό,τι νιώθω για όσους 

δυσκολεύονται να μιλήσουν και παίζουν σαν μικρά παιδιά. Τον νέο που δεν φιλοσοφεί 

τον θεωρώ ανελεύθερο άνθρωπο, που δεν είναι άξιος για τίποτα ωραίο και μεγάλο. Όταν 

όμως τον δω ηλικιωμένο να φιλοσοφεί και να μη σταματάει, μου φαίνεται πια, Σωκράτη, 

ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να φάει ξύλο [...] δεν αξίζει να λέγεται άντρας, όταν φεύγει 

από το κέντρο της πόλης και από τις συγκεντρώσεις, όπου [...] οι άντρες διαπρέπουν, και 

βουλιάζει για την υπόλοιπη ζωή του σε μια γωνιά ψελλίζοντας με τρεις τέσσερις 

νεαρούς».  

Πλάτων, Γοργίας 484c-486a 

 

Γ. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο του Αριστοφάνη α) ποια εικόνα αναδεικνύεται 

για τον Σωκράτη και τους φιλοσόφους; β) πώς μπορεί να αναιρεθεί αυτή η εικόνα με 

βάση τα όσα διατυπώνει ο Αριστοτέλης στον Προτρεπτικὸ του; 

ΣΤΡ. Κοίταξε έξω. Βλέπεις εκείνη την πορτούλα, το σπιτάκι;  

ΦΕΙ. Βλέπω. Μα, αλήθεια, τί είν᾽ αυτό, πατέρα; 

ΣΤΡ. Σοφών πνευμάτων αργαστήρι. Μένουν  

σ᾽ αυτό κάτι άντρες που διδάσκουν ότι  

ο ουρανός είναι φούρνος και μας ζώνει  

γύρω γύρω, κι εμείς τα κάρβουνά του.  

Σε κάνουν άξιο, αν πληρωθούν, να βγαίνεις  

στα λόγια νικητής, άδικα ή δίκια. 

ΦΕΙ. Και ποιοί είναι; ΣΤΡ. Πώς τους λεν δεν καλοξέρω·  

μελετοερευνητές πολύ σπουδαίοι.  

ΦΕΙ. Πουφ! Είναι κάτι λέτσοι· ξέρω, ξέρω.  

Μιλάς γι᾽ αυτούς τους κάτωχρους αγύρτες,  

τους ξυπόλυτους· ένας, ο βλαμμένος  

Σωκράτης και μαζί κι ο Χαιρεφώντας.  

ΣΤΡ. Μη σαλιαρίζεις· πάψε. Αν για τ᾽ αλεύρι 

γνοιάζεσαι του πατέρα σου, παράτα  

τις ιππασίες και γίνε μαθητής τους.  

Αριστοφάνης, Νεφέλαι, 93-107   
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Διδακτική ενότητα 3η - Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την 

ευδαιμονία 

 

Λίγα λόγια για τον Επίκουρο και τη φιλοσοφική του σχολή16 

 Ο Επίκουρος (341-270 π.Χ.), γιος αθηναίου δασκάλου, γεννήθηκε στη Σάμο και 

είχε ήδη αρχίσει να διδάσκει στη Μυτιλήνη και στη  Λάμψακο, προτού ιδρύσει, το 306, 

στην Αθήνα τη φιλοσοφική σχολή που ονομάστηκε κῆποι (από τον τόπο όπου 

συναθροίζονταν τα μέλη της). Η κοινότητα που ίδρυσε ο Επίκουρος διέφερε σε 

σημαντικά σημεία από την Ακαδημία του Πλάτωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη. Ήταν 

μία κοινωνία φίλων που ζουν με κοινές αρχές, αποτραβηγμένοι από τον δημόσιο βίο. Η 

φιλία, η οποία δεν έχει το πολιτικό περιεχόμενο που της δίνουν ο Πλάτων και ο 

Αριστοτέλης, αλλά αποτελεί αίσθημα συμπάθειας,  έχει ιδιαίτερη ηθική σημασία στον 

επικουρισμό, και ο Κήπος εξασφάλιζε το πλαίσιο για την πραγματοποίησή της. Γυναίκες 

και δούλοι δεν αποκλείονταν. Το σύνθημά του λάθε βιώσας δεν ήταν επαναστατική 

καταγγελία της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά συνταγή για την κατάκτηση της γαλήνης. Ο 

καλύτερος τρόπος να επιτύχει κανείς την ασφάλεια και την ευτυχία είναι να 

αποτραβηχτεί από τη δημόσια ζωή, απολαμβάνοντας, όταν έχει τη δυνατότητα , όλα τα 

ωραία πράγματα που προσφέρει η ζωή, έχοντας παράλληλα συνειδητοποιήσει πόσα λίγα 

χρειάζεται στην πραγματικότητα . Αφετηριακό σημείο της διδασκαλίας του είναι η 

ομορφιά, που προσπάθησε να την ανυψώσει σε αρχή της πρακτικής ζωής και να την 

εξασφαλίσει στο άτομο. Ο ίδιος ο Επίκουρος ήταν γόνιμος συγγραφέας  (γύρω στα 300 

συγγράμματα). Από όλη τη συγγραφική παραγωγή μόνο ένα μικρό τμήμα έχει διασωθεί. 

Έφτασαν ως τις μέρες μας τρεις επιστολές, τις οποίες ο Διογένης ο Λαέρτιος περιέλαβε 

στον Βίο του Επικούρου: Πρὸς Ἡρόδοτον [συμπυκνωμένη περίληψη των αρχών του 

ατομισμού], Πρὸς Πυθοκλέα [με βασικό θέμα  τα αστρονομικά φαινόμενα], Πρὸς 

Μενοικέα όπου παρουσιάζει μία σαφή, αν και κάπως υπεραπλουστευμένη  έκθεση της 

επικούρειας ηθικής θεωρίας. Το κείμενο αναφοράς προέρχεται από αυτή την επιστολή. 

 

Ηδονή και ευδαιμονία17 

 Ο Επίκουρος δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος του οποίου η ηθική θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ηδονιστική. Η ηδονή ήταν ένα θέμα που τράβηξε την 

προσοχή του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και της Ακαδημίας γενικότερα.  Και οι τρεις 

φιλόσοφοι (Πλάτων, Αριστοτέλης, Επίκουρος) ενδιαφέρονται στην ηθική τους να 

καθορίσουν με λεπτομέρειες τους αναγκαίους όρους της ευδαιμονίας, αλλά μόνο ο 

Επίκουρος ταυτίζει την ευδαιμονία με μία ζωή γεμάτη ηδονή. Για τον Επίκου ρο, καμία 

ηδονή δεν μπορεί καθεαυτή να είναι τίποτα άλλο εκτός από αγαθό, αφού αγαθό 

σημαίνει αυτό που είναι ή προκαλεί την ηδονή. Το βασικό συστατικό της ευδαιμονίας 

 
16 1) Windelband W. - Heimsoeth H. (1991), τ. Α΄, σ. 190, 2) Long A.A., (1990), σσ. 37-45 
17 Long A.A. (1990), σσ. 108-120, Windelband W. - Heimsoeth H.  (1991), σσ. 194-195, Sharples R. (2002), 
σσ. 147-151 
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για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη είναι η αρετή, η ανωτερότητα της ψυχής . Ωστόσο, 

για τον Επίκουρο η αρετή είναι απαραίτητο για την ευδαιμονία όχι ουσιώδες συστατικό 

στοιχείο αλλά μέσο για την κατάκτησή της. Η φρόνηση, η σπουδαιότερη μεταξύ των 

αρετών (οι άλλες είναι η σωφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη), έχει ως έργο να κρίνει 

ποιες από τις επιθυμίες τυγχάνουν φυσικές και ποιες όχι. Ο Επίκουρος  θεωρεί 

ολοφάνερο το γεγονός ότι ο άνθρωπος, όπως όλα τα έμβια όντα, επιδιώκει την ηδονή 

και αποφεύγει τον πόνο. Η ηδονή και ο πόνος συσχετίζονται ως αντιφατικά (όχι 

αντίθετα). Η απουσία του ενός συνεπάγεται την παρουσία του άλλου. Αυτό που πρέπει 

να κάνουμε είναι να επιδιώκουμε ό,τι θα μας προκαλέσει τη μεγαλύτερη ηδονή. Ο 

Επίκουρος, ωστόσο, προτιμούσε τη διαρκέστερη ψυχική διάθεση της ικανοποίησης και 

της γαλήνης. Τα αρχαία κείμενα κάνουν διάκριση ανάμεσα α) στις «κινητικές» ηδονές 

π.χ. η ικανοποίηση που προσφέρει το να φάει κανείς, όταν πεινάει και β) στις 

«καταστηματικές» (=καταστασιακές) ηδονές π.χ. η ανακούφιση, όταν θα έχει πλήρως 

ικανοποιήσει την επιθυμία για τροφή· συνιστά πλήρης απουσία πόνου, ενόχληση και 

απόλαυση αυτής της κατάστασης. Η παραπάνω διάκριση ισχύει και για το σώμα και για 

τον νου. Είναι προφανές ότι οι καταστηματικές ηδονές μέσω των οποίων 

απολαμβάνουμε την ηρεμία του εαυτού μας, μας φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία. 

Ακριβώς γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη γνώση (φρόνησις) με την οποία θα υπολογίσει τον 

βαθμό της ηδονής ή του πόνου που μπορεί να προσμένει στην κάθε περίπτωση. Η τέλεια 

ευδαιμονία λαχαίνει σ’ εκείνον που χαίρεται όλα αυτά τα αγαθά απολαμβάνοντάς τα με 

ηρεμία χωρίς να τα επιδιώκει με πάθος. Για τον ίδιο λόγο ο Επίκουρος θεωρούσε ότι 

ανάμεσα σ’ αυτά τα αγαθά οι πνευματικές απολαύσεις είναι ανώτερες από τ ις φυσικές, 

που συνδέονται με τη διέγερση των παθών. Τέλος, για τον Επίκουρο οι ανησυχίες  που 

βασανίζουν περισσότερο τους ανθρώπους πηγάζουν από δύο φόβους: τον φόβο του 

θεού και τον φόβο του θανάτου. Πάντως, για τον Επίκουρο δεν υφίσταται μεταθανάτια 

ζωή ή μετεμψύχωση.  

 

Κείμενο αναφοράς ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέαν, 122 

 

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος 

οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν 

ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω 

παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων 

νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν 

ἀφοβίαν τῶν μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν 

αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν. 
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Η συλλογιστική πορεία του αποσπάσματος  

 Ο Επίκουρος στο παραπάνω απόσπασμα επιδιώκει να τεκμηριώσει την προτροπή 

του προς όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας ότι πρέπει να φιλοσοφούν (ὥστε 

φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι=ὥστε χρὴ φιλοσοφεῖν καὶ νέον καὶ γέροντα). 

 Αρχικά ο Επίκουρος εισάγει με έντονες δεοντολογικές διατυπώσεις  (χρήση 

προστακτικής: μήτε μελλέτω, μήτε κοπιάτω) τη θέση του ότι η φιλοσοφία είναι για όλους 

είτε είναι νέοι είτε ηλικιωμένοι (είτε και μεσήλικες) και την αιτιολογεί (γὰρ) με διπλή 

έντονη άρνηση (οὔτε ... οὔτε) κατά τρόπο συμμετρικό αναιρώντας τις πιθανές 

υποθετικές αντιρρήσεις-προφάσεις για δήθεν ηλικιακή ακαταλληλότητα:  

 

1. Οι νέοι δεν πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους ανώριμο για τη φιλοσοφία. 

2. Οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να θεωρούν ότι έχουν περάσει την ώριμη για τη 

φιλοσοφία περίοδο της ζωής τους.  

Κοινή επιδίωξη σε όλες τις ηλικίες: η ψυχική υγεία (πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον) με 

άλλα λόγια η ευδαιμονία.  

  Αποτελεί κοινό τόπο στα κείμενα  του Επικούρου η πεποίθηση πως όπως η 

ιατρική φροντίζει την υγεία του σώματος, έτσι και η φιλοσοφία φροντίζει την υγεία της 

ψυχής. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η κοινή χρήση της λέξης ἡδονὴ από τον Επίκουρο για 

να περιγράψει την κατάσταση εκείνων που απολαμβάνουν τόσο καλή φυσική όσο και 

πνευματική υγεία. Με όρους επικούρειας φυσικής, η ηδονή αυτή είναι συνακόλουθη της 

κατάλληλης κίνησης και θέσης των ατόμων μέσα στο σώμα. Αν αυτά διαταραχθούν, 

ακολουθεί πόνος. Με άλλα λόγια ο πόνος είναι αποδιοργάνωση της φυσικής δομής. 

Ηδονή αισθανόμαστε, όταν τα άτομα επανέλθουν στην κατάλληλη θέση τους μέσα στο 

σώμα18. 

  

 Η δεύτερη περίοδος του αποσπάσματος αποτελεί αναδιατύπωση της ίδιας θέσης-

αιτιολόγησης με συνώνυμες διατυπώσεις: 

- ἄωρος = μήπω ὑπάρχειν ὥραν / μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν 

- πάρωρος = παρεληλυθέναι τὴν ὥραν / μηκέτι εἶναι τὴν ὥραν 

- πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον = πρὸς εὐδαιμονίαν 

  Η τρίτη περίοδος του αποσπάσματος συνιστά τη συμπερασματική (ὥστε...) 

διατύπωση της εισαγωγικής θέσης (δεοντολογική διατύπωση/χρήση ρηματικού  

επιθέτου) πλασιωμένης με νέο επιχείρημα, επίσης κατά συμμετρικό τρόπο  διατυπωμένο 

(τῷ μὲν ... τῷ δὲ)19: 

 
18 Long A.A. (1990), ό.π., σσ. 113-114 
19 Σε αυτό το σημείο θεωρούμε ότι δεν  υπάρχει χιαστό· ο Επίκουρος συνεχίζει στο ίδιο απλό και 
συμμετρικό ύφος, καθώς το ζητούμενο είναι η κάθε ηλικιακή ομάδα να υπερβεί αυτό που την απειλεί για 
να νιώσει ευτυχισμένοι: οι νέοι δεν συνειδητοποιούν την αξία των  όσων βιώνουν αφού θεωρούν ότι ο 
χρόνος θα είναι πάντα γενναιόδωρος γι’ αυτούς, και από την άλλη οι γέροι φοβούνται τον επικείμενο 
θάνατο. Παραθέτουμε  σχετικά και την αγγλική μετάφραση από το Long A.A. και Sedley D.N. (1999), The 
Hellenistic Philosophers, vol. 1, CUP, σσ. 154-155): «So both  young and old must philosophize – the 
young man so that as he ages he can be made young by his goods, through his thankfulness for things 
past, the old man so that he can be at once young and aged, through his fearlessne ss towards things 
future.»  
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1. Οι νέοι, καθώς θα γερνούν, θα τείνουν να διασώσουν τη νεότητά τους, από 

ευγνωμοσύνη προς τα όσα έγιναν.  

2. Οι ηλικιωμένοι, θα νιώθουν νέοι στα γεράματά τους, λόγω της έλλειψης φόβου για τα 

μελλοντικά δεινά ή και τον θάνατο.  

 

 Για τον Επίκουρο τόσο η ευγνωμοσύνη για όσα συμβαίνουν στη ζωή όσο και η 

υπέρβαση του φόβου για το μέλλον ή και τον θάνατο συνιστούν το τελικό ζητούμενο 

μιας συνεπούς φιλοσοφικής στάσης, σύμφωνα με τις αρχές της επικούρειας 

διδασκαλίας. 

  

 Ο συλλογισμός ολοκληρώνεται με την καταληκτική φράση  (και πάλι με 

δεοντολογικό ύφος) και τον βασικό όρο: Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, 

εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην 

ἔχειν. Η εὐδαιμονία αποτελεί τον απώτερο στόχο ενός ανθρώπου, καθώς η παρουσία 

της αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε τα πάντα, ενώ η απουσία  της 

επιβάλλει να κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε.  

 

Γλωσσικές επιλογές 

 Ο Επίκουρος γενικά αποφεύγει τη χρήση φιλοσοφικών τεχνικών όρων  και 

πολύπλοκα λογικά σχήματα. Άλλωστε πολλά από τα έργα του ήταν μικρά εκλαϊκευμένα 

φυλλάδια και επιστολές με έντονο διδακτικό χαρακτήρα απευθυνόμενος στο ευρύ κοινό 

(δεν αποκλείονταν κανείς, ο Κήπος ήταν ανοιχτός σε όλες και όλους), το οποίο το πιο 

πιθανό να μην είχε συστηματική φιλοσοφική παιδεία. Η συλλογιστική διαδικασία είναι 

συγκροτημένη, όπου διακρίνει εύκολα κάποιος την αποδεικτέα θέση, τη  συμμετρική σε 

αντιθετικά ζεύγη τεκμηρίωση, καθώς και το συμπέρασμα. Το ύφος βέβαια είναι 

κατεξοχήν δεοντολογικό  και προτρεπτικό, όπως επιβάλεται από το συγκεκριμένο 

γραμματειακό είδος. Δεν λείπουν πάντως εκείνα τα εκφραστικά σχήματα που ενισχύουν 

τις θέσεις του φιλοσόφου: έντονες διπλές αρνήσεις, διπλό οξύμωρο σχήμα (γηράσκων 

νεάζῃ, νέος ἅμα καὶ παλαιὸς), χρονικότητα και αντίθεση μετοχών κλπ. 

 

Φιλοσοφία και ευδαιμονία  

 Ο Επίκουρος υποστηρίζει συχνά ότι η φιλοσοφία δεν έχει αξία παρά μόνο όταν 

βοηθά τον άνθρωπο να κατακτήσει την ευδαιμονία. Η γνώση (φρόνησις) είναι 

απαραίτητη γιατί θα υπολογίσει τον βαθμό της ηδονής ή του πόνου που μπορεί να 

προσμένει στην κάθε περίπτωση. Επιπλέον η γνώση θα κρίνει ως ποιο βαθμό ο 

άνθρωπος θα ενδώσει στις διάφορες επιθυμίες. Ωστόσο τις πνευματικές χαρές οι οποίες  

είναι και οι ανώτερες απολαύσεις, ο σοφός δεν τις αναζητεί στην καθαρή γνώση, παρά 

στον καλαισθητικό εκλεπτυσμό της ζωής, στη γεμάτη  πνευματικότητα και αβροφροσύνη 

συναναστροφή με τους φίλους, στη άνετη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής. Ξέρει 

ποιες απολαύσεις μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του και δεν παραλείπει καμία. Ο 
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σοφός δεν είναι τόσο ανόητος να δυσανασχετεί με την τύχη ή να παραπονιέται που δεν 

μπορεί να τα έχει όλα. Αυτή είναι ἀταραξία του20.  

 

Προτεινόμενη Άσκηση παραλλήλου κειμένου 

 

Α. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας στοιχεία και από το αρχαίο 

κείμενο αναφοράς να εξηγήσετε σε τι ακριβώς θα χρησιμεύσει η φιλοσοφία τον 

Μενοικέα στον οποίο απευθύνεται ο Επίκουρος.  

Ας αναλογιστούμε ότι από τις επιθυμίες άλλες είναι φυσικές κι άλλες  χωρίς ουσία, και 

ότι από τις φυσικές επιθυμίες άλλες είναι αναγκαίες κι άλλες απλώς φυσικές· από τις 

αναγκαίες, τέλος, επιθυμίες άλλες είναι αναγκαίες για την ευδαιμονία, άλλες για την 

αποφυγή [128] σωματικών ενοχλήσεων, και άλλες για την ίδια τη ζωή. Η σωστή θεώρηση 

αυτών των πραγμάτων ξέρει να ανάγει καθετί που επιλέγουμε και καθετί που 

αποφεύγουμε στην υγεία του σώματος και την ηρεμία της ψυχής, αφούσε τούτο 

συνίσταται ο σκοπός της ευτυχισμένης ζωής. Για χάρη αυτού του στόχου κάνουμε ό,τι 

κάνουμε: για να μην αισθανόμαστε πόνο και να μη μας κυριεύει ο φόβος. Κι όταν κάποια 

στιγμή το κατορθώσουμε αυτό, αμέσως καταλαγιάζει όλη η θύελλα της ψυχής, αφού το 

ζωντανό πλάσμα δεν έχει πια ανάγκη να κατευθύνει τα βήματά του σε κάτι που του 

λείπει και να αναζητήσει κάτι με το οποίο θα ολοκληρώσει το καλό της ψυχής και του 

σώματος. Την ηδονή, βλέπεις, την χρειαζόμαστε όταν η στέρησή της μας προξενεί πόνο· 

όταν δεν αισθανόμαστε πόνο, δεν χρειαζόμαστε πια την ηδονή.  

Επίκουρος, Ἐπιστολὴν πρὸς Μενοικέαν 127-128  

  

 
20 Windelband W. - Heimsoeth H. (1991), τ. Α΄, σσ. 194-195 
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Διδακτική Ενότητα 9η - Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία 

  

Το απόσπασμα ανήκει στο Β΄ μέρος της αλληγορίας του σπηλαίου και ειδικότερα στην 

ερμηνεία της από τον Σωκράτη προς τον Γλαύκωνα. Επικεντρώνεται στο ζήτημα της 

παιδείας και του τρόπου απελευθέρωσης από τα δεσμά της απαιδευσίας (πλάνης και 

ψευδαισθήσεων), το βασικό θέμα της αλληγορίας (πβ. 8η ενότητα/»παιδείας τε πέρι καὶ 

ἀπαιδευσίας»). 

  

Κείμενο Αναφοράς: Πλάτων Πολιτεία 518b-519a 

 

Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν 

τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ 

ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. 

Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη. 

Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ 

καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ 

σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ 

γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται 

ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ γάρ; 

Ναί. 

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε 

καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν 

αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 

Ἔοικεν γάρ, ἔφη. 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—

ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν 

δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ 

ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 

 

Η παιδεία των σοφιστών 

Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν 

τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ 

ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. Φασὶ γὰρ 

οὖν, ἔφη. 

  Ο Πλάτωνας δια στόματος Σωκράτη απορρίπτει (αποφατική διατύπωση - οὐχ) την 

παιδεία στο πλαίσιο της σοφιστικής πρακτικής: η παιδεία δεν είναι μία διαδικασία με 

την οποία η επιστήμη, η ορθή και ασφαλής γνώση, αποτυπώνεται στην ψυχή του 

«μαθητή» ως δέκτη ερεθισμάτων. Με άλλα λόγια για τον Πλάτωνα ο,τιδήποτε 

προσλαμβάνει ο άνθρωπος από εξωτερικές πηγές μέσω των αισθήσεών του δεν 

συνιστούν έγκυρη και ασφαλής γνώση· πιθανόν να συνιστούν και παραπλάνηση 

προκαλώντας την ψευδαίσθηση κατοχής της. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του 
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χρησιμοποιεί μία σύντομη αναλογία-παρομοίωση: οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν 

ἐντιθέντες. Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του φιλοσόφου.  

  

 Αξιοσημείωτη η έκφραση ἐπαγγελλόμενοι προκειμένου να αναδειχθεί το γεγονός 

ότι οι σοφιστές κατεβάζουν την υπόθεση της μόρφωσης και την κάνουν  επάγγελμά τους 

εκμεταλλεύσιμο, μεταδίδοντας στους πλούσιους και φιλόδοξους μαθητές τους γνώσεις 

ρητορικής, πολιτικής και άλλες (ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στις ελληνικές πόλεις μετά τους Περσικούς πολέμους).  

 Ο Σωκράτης, αντίθετα, δεν άσκησε επαγγελματικά (επ’ αμοιβή) τη διδασκαλία, 

αφού πίστευε ότι δεν μετέδιδε γνώσεις, αλλά βοηθά τον συνομιλητή του να τις 

ανακαλύψει. 

 

 Με την επαναληπτική χρήση της πρόθεσης ἐν (ἐνούσης, ἐντιθέναι, ἐντιθέντες) 

αναδεικνύεται ο εσωτερικός και βιωματικός χαρακτήρας της γνώσης. Γι’ αυτό και αυτήν 

την έντονα βιωματική γνωστική διαδικασία την ονομάζει συμβολικά ἀνάμνησιν (Φαίδων 

76a). Αν η γνώση έχει ως στόχο τη σύλληψη της αλήθειας, τότε στοχεύει στην άρση της 

λήθης (ἀ - λήθεια). Γνωρίζω με άλλα λόγια σημαίνει ξαναθυμάμαι. Κατά τον Πλάτωνα 

μετά την περιαγωγή της ψυχής μας στους ουράνιους τόπους όπου είχε την ευκαιρία να 

γνωρίσει τις Ιδέες, συντελέσθηκε το γεγονός της φυσικής μας γέννηση ς. Τότε η ψυχή μας 

εισήλθε στο σώμα μας (: ο τάφος της ψυχής). Το γεγονός αυτό στάθηκε η αιτία, ώστε να 

ξεχάσουμε τις ιδέες. Η λήθη αυτή παγιώνεται κάτω από το βάρος των πλαστών 

εντυπώσεων με τις οποίες τροφοδοτούν την ψυχή μας οι αισθήσεις μας για τα πράγ ματα 

που υπάρχουν γύρω μας. (Δες και Εισαγωγή Φιλοσοφικού  Λόγου σ. 31 για την μαιευτική 

μέθοδο του Σωκράτη και την  ανάμνηση.) 

 

Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ 

ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ 

σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ 

ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον 

δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ γάρ; Ναί. 

 Ο Πλάτων (δια στόματος Σωκράτη) διατυπώνει καταφατικά τη θέση ότι η γνώση 

και η επιστήμη γεννιούνται μέσα στον άνθρωπο, και γι ’αυτό η παιδεία είναι μία 

εσωτερική διεργασία και όχι εξωτερική. Ο άνθρωπος απομακρύνεται σταδιακά από το 

πρόσκαιρο και μεταβαλλόμενο γίγνεσθαι (ἐκ τοῦ γιγνομένου) και οδηγείται στη θέαση 

του Αγαθού με τρόπο ολιστικό (σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ) που αποτελεί μέρος του σταθερού και 

αληθινού εἶναι. Επομένως, η αναζήτηση γίνεται για το ποιο είναι αληθινά υπαρκτό: το 

εἶναι ή το γίγνεσθαι (ερώτημα οντολογικό/μεταφυσικό, αλλά και γνωσιολογικό).  

 Ο Πλάτων επιχειρεί με μία δεύτερη αναλογία (οἷον) να στηρίξει τη θέση του. 

Όπως το μάτι για να έχει ολοκληρωμένη θέαση του αντικειμένου του απαιτεί συνολική 

στροφή του ανθρωπίνου σώματος, έτσι και ο άνθρωπος για να έχει ασφαλή και έγκυρη 

γνώση, χρειάζεται η ψυχή να προσεγγίσει ολιστικά, βιωματικά το αντικείμενο της 

γνώσης. Η γνώση παρουσιάζεται ως δύναμη (τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν) που γίνεται 
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έπειτα ενέργεια με την επίδραση της παιδείας. Απαιτείται μία μεταστροφή - 

δεοντολογική διατύπωση - (περιακτέον) από τον κόσμο των αισθήσεων προς τον κόσμο 

των Ιδεών, για μία ολική στροφή της ψυχής προς τον ήλιο (: το Αγαθό), η οποία βέβαια 

δεν είναι καθόλου εύκολη, όπως γνωρίζουμε και από τον μύθο του Σπηλαίο υ. 

Παράλληλα με το θεωμένη υποδηλώνει τη συναίρεση των αισθητηριακών και νοητικών 

γνωστικών δυνατοτήτων του ανθρώπου για να προσεγγίσει το πιο φωτεινό τμήμα του 

όντος (τοῦ ὄντος τὸ φανότατον), της αληθινής πραγματικότητας, το οποίο δεν είναι άλλο 

από την ιδέα του Αγαθού.  

 Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει τη θέση του Σωκράτη με μία μονολεκτική καταφατική 

διατύπωση. 

   

 Αυτή η περιαγωγή, η στροφή προς νέες κατευθύνσεις, ισοδυναμεί πρακτικά με 

αντιστροφή του ομηρικού κόσμου . Ενώ στον ομηρικό κόσμο η μεταθανάτια ζωή 

(ομηρικός Άδης) τοποθετείται σε ένα σπήλαιο, στον Πλάτωνα συμβαίνει το αντίστροφο, 

αφού η καθημερινή επίγεια ζωή τοποθετείται σε ένα Σπήλαιο, σε έναν Κάτω Κόσμο. Έτσι, 

η ψυχή δεν είναι η σκιά του σώματος, αλλά το σώμα η σκιά της ψυχής· η δίχως νόημα 

φασματική κίνηση της νεκρικής ύπαρξης της ψυχής στον Άδη (Όμηρος)  αποδίδεται στις 

δίχως νόημα πράξεις των ανθρώπων, οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπήλαιο της 

ανθρώπινης ύπαρξης για να αντικρύσουν τις αιώνιες ιδέες που είναι ορατές στον 

Ουρανό. Αυτή η αντιστροφή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα σχήματα σκέψης στο πλαίσιο 

της Δυτικής φιλοσοφίας21. Για τον Πλάτωνα χρειάζεται η φιλοσοφική παιδεία 

προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτή την ολική μεταστροφή της ύπαρξης, ώστε ο 

άνθρωπος να μπορεί να βλέπει, πάνω από τα επιμέρους αντικείμενα, την ουσία του 

καθενός και να αντιλαμβάνεται νοητικά την Ιδέα τους. Μόνο ο φύλακας/φιλόσοφος έχει 

μία διαφοροποιημένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα, αφού μόνο αυτός είναι 

ικανός για τη γνώση των Ιδεών. Στην ουσία έχουμε ένα γνωσιολογικό κα ι συνάμα 

οντολογικό επαναπροσανατολισμό.  

 

 Σε αυτή την παράσταση της στροφής της κεφαλής και της κατεύθυνσης του βλέμματος 

στο θεϊκό Αγαθόν ριζώνει και η χριστιανική εκδοχή της θρησκευτικής μεταστροφής. Η 

μεταφορά της λέξεων (περιαγωγή, περιστροφή, μεταστροφή με τα αντίστοιχα ρήματα) 

στο βίωμα της χριστιανικής πίστης συντελέστηκε στο έδαφος του παλαιοχριστιανικού 

πλατωνισμού22. 

  

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε 

καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι 

μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. 

Ἔοικεν γάρ, ἔφη. 

 Ο Σωκράτης καταλήγει στο συμπέρασμα (τοίνυν) του συλλογισμού του 

διατυπώνοντας έναν ορισμό της παιδείας: πρόκειται για την τέχνη που θα βοηθήσει την 

 
21 Arendt H. (1986), σσ. 395-6 
22 Σκουτερόπουλος Ν. (2002), σ. 865  
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ψυχή στη μεταστροφή της από τον  κόσμο των αισθητών όντων στον νοητό κόσμο των 

Ιδεών, ώστε να καταφέρει να θεαθεί τις Ιδέες και την Ιδέα του Αγαθού. Αντικείμενο 

διερεύνησης είναι με ποιο τρόπο θα επαναπροσανατολιστεί η ψυχή όσο γίνεται πιο 

εύκολα και πιο αποτελεσματικά (ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα). Διευκρινίζεται ότι η 

γενικότερη παιδαγωγική αρχή που διέπει την πλατωνική παιδεία δεν συνίσταται στην 

προσφορά έτοιμης γνώσης στην ψυχή (οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι), αλλά στο να αποδεσμεύεται 

μέσα της και να ενεργοποιείται ό,τι καλύτερο υπάρχει ήδη λανθανόντως σε αυτήν· και 

τούτο επιτυγχάνεται με το να κατευθύνεται η ψυχή στα σωστά αντικείμ ενα (οὐκ ὀρθῶς 

δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει), εν προκειμένω πρὸς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄντος τὸ 

φανότατον. Μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί μια γνώση ριζωμένη μέσα στον άνθρωπ ο, 

βιωμένη και ανθεκτική στη λήθη.  

 Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει με συντομία για άλλη μια φορά τη θέση του φιλοσόφου. 

Χαρακτηριστική είναι η χρήση του ρήματος (ἔοικεν) που απαντά στη δυνητική ευκτική 

(τέχνη ἂν εἴη), που χρησιμοποίησε ο Σωκράτης. Και οι δύο ρηματικοί τύποι δηλώνουν 

μετριοπάθεια, απουσία δογματισμού. 

 

Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ 

ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, 

οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ 

ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται. 

 Μέχρι τώρα ο Σωκράτης αναφερόταν στη νοητική λειτουργία του ανθρώπου και 

άρα στο λογιστικόν μέρος της ψυχής. Τώρα στρέφει την προσοχή του στις θεωρούμενες 

και ως αρετές (καλούμεναι) που αναφέρονται στα άλλα δύο μέρη της ανθρώπινης ψυχής 

(θυμοειδές και ἐπιθυμητικόν) π.χ. στη γενναιότητα και τη μεγαλοψυχία, αλλά και στην 

εγκράτεια (στο φαγητό, στο ποτό, στον έρωτα κλπ). Οι αρετές αυτές δεν προϋπάρχουν 

μέσα μας, αλλά γεννιούνται και προάγονται μέσω του εθισμού και της άσκησης 

(εξωτερική διαδικασία) όπως και οι σωματικές αρετές.  

 Αντίθετα η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, η φρόνησις (λογική ικανότητα), 

στην οποία επανέρχεται ο Σωκράτης, αποτελεί ένα εσωτερικό δεδομένο έχοντας 

προέλευση περισσότερο θεϊκή (παντὸς μᾶλλον θειοτέρου) από οτιδήποτε άλλο έχει ο 

άνθρωπος και χωρίς να χάνει ποτέ τη δύναμή της. Στον άνθρωπο, ωστόσο, επαφίεται ο  

τρόπος που θα διαχειριστεί αυτή την έμφυτη ικανότητα. Αν στραφεί προς τη θέαση του 

νοητού κόσμου των Ιδεών και της Ιδέας του Αγαθού, μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο 

που να αποβαίνει χρήσιμη και ωφέλιμη, ενώ όταν στρέφεται προς τον κόσμο των 

αισθητών, αποβαίνει άχρηστη και βλαπτική (πβ. αντιθετικά ζεύγη: χρήσιμον - ἄχρηστον, 

ὠφέλιμον-βλαβερόν). 

 Σε επόμενες Διδακτικές Ενότητες (12-15) θα δούμε ότι και ο Αριστοτέλης αποδίδει 

στον εθισμό και την έμπρακτη εξάσκηση καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηθικής 

αρετής. Έχει ειπωθεί ότι οι αριστοτελικές αναφορές στα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν 

ένα υπόμνημα σε αυτό το χωρίο της Πολιτείας...  
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 Η αντίθεση φως-σκοτάδι είναι εμβληματική στο πλαίσιο του μύθου του Σπηλαίου. Η 

παιδεία διαφωτίζει και απελευθερώνει. Ο απελεύθερος δεσμώτης αποδεσμεύεται όχι 

εξωτερικά και επιφανειακά, αλλά επιχειρεί μία ουσιαστική και υπαρξια κή μεταστροφή, 

μία αλλαγή του όλου ανθρώπου και της σχέσης του με τον κόσμο.  

 

 Ο Σωκράτης ταυτίζει την αρετή με τη γνώση . Πρόκειται για μία βιωμένη γνώση,  

θέαση του Αγαθού, η οποία εσωτερικευμένη πια, αποβαίνει αυτόματα πράξη. Οὐδεὶς 

ἑκὼν κακός. 

 

 Ο Αριστοτέλης δεν λησμονούσε τη βασική σωκρατική θέση ότι η αρετή είναι γνώση, 

αλλά δεν μπορούσε να τη δεχτεί όπως είχε διατυπωθεί . Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι 

στην ηθική δεν μπορούμε να ξεκινούμε, όπως έκανε ο Πλάτων, από τη γενική παράσταση 

της Ιδέας του Αγαθού. 

 

Προτεινόμενες Ασκήσεις παραλλήλων κειμένων  

Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο (Α ή Β), να εντοπίσετε ομοιότητες σε σχέση με τα 

όσα αναφέρονται στο κείμενο αναφοράς. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 

στοιχεία από τα δύο κείμενα.  

 

Α. Διότι αυτό ακριβώς είναι η γνώση· δηλαδή να αποκτά κάποιος γνώση, να την κρατά 

και να μην την χάνει· ή δεν λέμε, Σιμμία, λήθη αυτό ακριβώς, δηλαδή την απώλεια της 

γνώσης; Αν βέβαια, αφού χάσαμε με τη γέννησή μας, νομίζω, τη γνώση που είχαμε 

προτού γεννηθούμε και ύστερα στηριγμένοι στις αισθήσεις μας ξαναποκτούμε τις 

γνώσεις που είχαμε σε προγενέστερη χρονική περίοδο, δεν συμπεραίνουμε από αυτό ότι 

αυτό που ονομάζουμε μάθηση είναι η ξαναπόκτηση μας γνώσης που την είχαμε; Αν αυτό 

το ονομάσουμε ανάμνηση, δεν θα ήταν σωστή η ονομασία; Διότι μας φάνηκε δυνατό 

αυτό τουλάχιστον, δηλαδή, όταν αντιληφθεί κάποιος κάτι ή με την όραση ή με την ακοή ή 

με μία άλλη αίσθηση, να βάλει στο νου του με αφορμή αυτό κάτι άλλο που είχε 

λησμονήσει και πλησιάζει σε αυτό, είτε ανόμοιο είτε όμοιο. 

Πλάτων, Φαίδων 75e-76a 

B. Επειδή λοιπόν η ψυχή και αθάνατη είναι και πολλές φορές γεννήθηκε και έχει δει όλα 

τα πράγματα και όσα είναι εδώ και όσα είναι στον Άδη, δεν είναι τίποτε που να μην το 

έχη μάθει. Ώστε καθόλου παράξενο να μπορή αυτή και για την αρετή και για τα άλλα να 

ξαναθυμηθή όσα και πριν ήξερε. Και επειδή όλη η φύση έχει ομοιογένεια και η ψυχή τα 

έχει μάθει όλα, τίποτε δεν εμποδίζει, αν ένα μόνο ξαναφέρη κανείς στο νου του ―αυτό 

δα οι άνθρωποι το ονομάζουν μάθηση― μόνος του να ξαναβρή όλα τα  άλλα, φτάνει να 

έχη θάρρος και να μην αποκάμη ερευνώντας· γιατί η έρευνα και η μάθηση στο σύνολό 

τους ανάμνηση είναι.  

Πλάτων, Μένων, 81d 
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Διδακτική Ενότητα 20η - Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος 

 

Λίγα λόγια για τους Στωικούς  

 Οι Στωικοί και οι Επικούρειοι κυριάρχησαν σε ολόκληρη την Ελληνιστική εποχή, 

παραμερίζοντας τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Προερχόμενοι από τις εκτεταμένες 

επικράτειες του καινούργιου ελληνικού κόσμου, συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, πέρασαν 

από τις Σχολές της και πολλοί παρέμειναν εκεί. Η φιλοσοφική τους σκέψη διαμορφώθηκε 

στο περιβάλλον μιας πόλης που δεν είχε πια τη δύναμη του ξίφους αλλά κρατούσε 

ακόμη την πρωτοκαθεδρία του πνεύματος· διατυπώθηκε σε χ ιλιάδες έργα (που έχουν 

χαθεί!), από απλές περιλήψεις και εκλαϊκευτικές συνόψεις έως εκτεταμένες πραγματείες 

γεμάτες τεχνικούς όρους· διαβάστηκε από χιλιάδες ανθρώπους, Έλληνες και Ρωμαίους, 

άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους, πλούσιους και φτωχούς· και, κυρίως, 

επηρέασε τη ζωή αυτών των ανθρώπων, που είδαν στην άσκηση της μίας ή της άλλης 

φιλοσοφίας τον δρόμο και το τέρμα μιας ευτυχισμένης πορείας.  

 Ενώ ο Πλατωνισμός και ο Αριστοτελισμός παρέπαιαν, ο Στωικισμός είχε ελεύθερο 

το πεδίο να δράσει και να επιδράσει. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν τον άφησαν 

ανεπηρέαστο: κάποτε, όταν γνώριζες τη διδασκαλία του Χρύσιππου, γνώριζες τη 

διδασκαλία της Στοάς· από τον 1ο αιώνα π.Χ., αν γνώριζες τη διδασκαλία ενός 

φιλοσόφου, γνώριζες απλώς τη δική του διδασκαλία. Πρόβαλαν πολλοί «στωικισμοί» και 

φιλόσοφοι που διεκδικούσαν για τον  εαυτό τους τον χαρακτηρισμό του Στωικού, οι 

απόψεις τους όμως διέφεραν σε πολλά ζητήματα. Χάθηκε έτσι η ενότητα στο εσωτερικό 

της στωικής φιλοσοφίας. Μόνο οι Επικούρειοι έμεναν ακλόνητοι και π ιστοί στα όσα τους 

είχε ορίσει ο ιδρυτής του Κήπου.  (πηγή: http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_100.htm l 

Κείμενο Αναφοράς: ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β 10.1 -4 

 

Σκέψαι τίς εἶ. Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως, 

ἀλλὰ ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ’ ἀδούλευτον καὶ ἀνυπότακτον. Σκόπει οὖν, 

τίνων κεχώρισαι κατὰ λόγον. Κεχώρισαι θηρίων, κεχώρισαι προβάτων. Ἐπὶ τούτοις 

πολίτης εἶ τοῦ κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ, οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ τῶν προηγουμένων· 

παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς ἐπιλογιστικός. Τίς οὖν ἐπαγγελία 

πολίτου; Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον, ἀλλ’ ὥσπερ 

ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺς λογισμὸν εἶχον καὶ παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, οὐδέποτ’ 

ἂν ἄλλως ὥρμησαν ἢ ὠρέχθησαν ἢ ἐπανενεγκόντες ἐπὶ τὸ ὅλον. 

 

 Κατά την ελληνιστική εποχή,  η ιδιότητα του πολίτη απαλλάσσεται πλέον από κάθε 

συγκυριακή παράμετρο (σε αντίθεση π.χ. με τα Πολιτικὰ του Αριστοτέλη, όπου αυτή η 

έννοια ερμηνεύεται στο πλαίσιο αποκλειστικά της πόλεως -κράτους), ενώ παράλληλα 

ενισχύεται η σημασία της παγκόσμιας κοινότητας  (κόσμος), κατ’ αρχήν ως η ιδανική 

πολιτεία των σοφών (βλ. 21η Δ.Ε. και τα αντίστοιχα σχόλια). Η στωική αντίληψη για την 

παγκόσμια ανθρωπότητα θα ωριμάσει στα χρόνια της Ρώμης, καθώς θα διαμορφωθεί 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_100.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_100.html
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μία νέα, ελληνορωμαϊκή πλέον πραγματικότητα23. Στωικοί φιλόσοφοι, όπως ο Επίκτητος 

(περ.50-125/30 μ.Χ.) και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος (121 -180 μ.Χ.), 

φαίνεται να δίνουν απαντήσεις στα φιλοσοφικά ερωτήματα, που ταιριάζουν στους 

ανθρώπους της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας.  

 Πιο συγκεκριμένα, η στρατιωτική και πολιτική επέκταση της Ρώμης αναδεικνύει εκ 

των πραγμάτων την ανάγκη για μία ευρύτερη σύλληψη του δικαίου, όπου ο νόμος θα 

αγγίζει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους .  Έτσι, τα επόμενα χρόνια οι ιδέες του 

Ζήνωνα (και του Χρύσιππου) μετεξελίσσονται σε ιδέες όπως η αδελφότητα των 

ανθρώπων, η παγκόσμια κοινωνία ή κοινότητα με βασικά χαρακτηριστικά τη δικαιοσύνη 

και την καθολική συμμετοχή υπό την καθοδήγηση των σοφών. Παράλληλα, η ανάδυση 

της δημοκρατικής τότε Ρώμης και η ραγδαία επέκτασή της  οδηγεί στην αποδοχή της 

κυρίαρχης στο διεθνές πεδίο αναδυόμενης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας24, περνώντας έτσι 

από την ηθικότητα στη νομιμότητα. Άλλωστε η ιδέα της ένωσης της ανθρωπότητας είναι 

κατά βάση ελληνορωμαϊκή25.  

 

Το Κείμενο Αναφοράς ουσιαστικά θέτει 3 ερωτήματα απευθυνόμενος σε κάθε άνθρωπο 

(στον εαυτό του ή και στον αναγνώστη) (δύο πλάγιες ερωτήσεις και μία ευθεία 

ερώτηση): 1) Ποιος είσαι; 2) Από ποια πράγματα ξεχωρίζεις με κριτήριο τον λόγο; 3) 

Ποια είναι η αποστολή σου;  

 

1ο ερώτημα: Ποιος είσαι;  

Σκέψαι τίς εἶ: Παραίνεση (προτρεπτική προστακτική σε β΄ενικό πρόσωπο) του Επίκτητου 

εἰς ἑαυτόν με σκοπό να αναλογιστεί «ποιος είναι», δηλαδή να αποκτήσει επίγνωση των 

ιδιαίτερων γνωρισμάτων του. Το κείμενο έχει τον χαρακτήρα α) ενός εσωτερικού 

διαλόγου του συγγραφέα με τον εαυτό του (βιωματικό, εξομολογητικό ύφος), β) ενός 

εξωτερικού διαλόγου με τον αναγνώστη. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ενδοσκοπήσει και 

να προσδιορίσει την ταυτότητά του μέσα στον κόσμο. Βλέπουμε, πως η φιλοσοφία έχει 

κυρίως πρακτικό προσανοτολισμό, ενώ και τα φιλοσοφικά συγγράματα μετατρέπονται 

κυρίως σε εγχειρίδια ευδαιμονίας. 

Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως:  Στο 

ερώτημα τίς εἶ η απάντηση είναι ότι «είσαι άνθρωπος» με ιδιαίτερα γνωρίσματα  που 

οφείλει ο καθένας να συνειδητοποιήσει (ενδοσκόπηση, αυτογνωσία), ώστε να έχει στη 

ζωή του ορθή κατεύθυνση και να φτάσει την ευτυχία. Κατά τον Επίκτητο το πλέον 

ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης οντότητας είναι η προαίρεσις την οποία θεωρεί ως το 

κυριότερον.  

 

προαίρεσις: Είναι ένας σημαντικός όρος της αρχαίας ηθικής φιλοσοφίας, κεντρικός στον 

Αριστοτέλη (βλ. Δ.Ε. 15η) και σε Στωικούς όπως ο Επίκτητος. Εκτός από τη γενική 

 
23 Brehier E. (1951), σ. 266  
24 Γιουζέπας Α.(2007), σ. 221  
25 Baldry H.C. (1965), σ. 167 
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σημασία της προτίμησης, στον Επίκτητο σημαίνει την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη 

στοχαστική επιλογή ενεργειών που συγκροτεί τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου . 

Είναι κυρίως μία κρίση, η έλλογη ικανότητα να επιλέγουμε και να αποβλέπουμε στα 

αποτελέσματα των πράξεών μας. Προϋπόθεση για την προαίρεσιν είναι η διαίρεσις των 

πραγμάτων σε αυτά που εξαρτώνται από  εμάς (τὰ ἐφ’ ἡμῖν) και σε αυτά που βρίσκονται 

πέρα από τις δυνάμεις μας (τὰ ἀπροαίρετα, τὰ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν) και είναι ἀδιάφορα για 

εμάς και την επίτευξη της ευδαιμονίας (Φάκελος Υλικού, σ. 186).  

 Όποιος επιδιώκει την αρετή οφείλει, πριν από όλα, να απελευθερωθεί από τα 

πάθη(: παρορμήσεις της ψυχής) για να μπορεί να κατανοήσει το τι συμβαίνει 

πραγματικά, να αδιαφορήσει δηλαδή για καταστάσεις όπως είναι η ζωή και ο θάνατος, η 

υγεία και ασθένεια, ο πλούτος και η φτώχεια, οι οποίες δεν έχουν από ηθική σκοπιά 

καμία αξία, ούτε θετική ούτε αρνητική. Ό,τι δεν απαγορεύεται και ό,τι δεν 

υπαγορεύεται από ηθικούς λόγους, παραμένει ἀδιάφορον κατά την άποψη της 

στωικής ηθικής. Για παράδειγμα ένας συνηθισμένος άνθρωπος πιστεύει ότι σημασία 

έχει να είσαι υγιής· ο στωικός σοφός καταλαβαίνει ότι αξία έχει η προσπάθεια που 

καταβάλλεις, ώστε να είσαι υγιής26. Επομένως, η έννοια της προαιρέσεως αναφέρεται 

τόσο στη βούληση όσο και στη διάνοια, συνδέεται με την έννοια της επιλογής (άρα και 

του λόγου), η οποία ενυπάρχει στον άνθρωπο ως έλλογο ον. 

 

ἀλλὰ ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα, αὐτὴν δ’ ἀδούλευτον καὶ ἀνυπότακτον: Ο 

Επίκτητος αναγνωρίζει στην προαίρεσιν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στον ανθρώπινο 

βίο και τη συνδέει με την ελευθερία (βλ. ἀ-δούλευτον, ἀ(ν)-υπότακτον). Η προαίρεση 

δίνει ηθικό περιεχόμενο στις πράξεις μας, δεν ετεροκαθοριζόμαστε, και είμαι 

ενεργητικοί ηθικοί παράγοντες.  

 

2ο ερώτημα: Από ποια πράγματα ξεχωρίζεις με κριτήριο τον λόγο;  

 

Σκόπει οὖν, τίνων κεχώρισαι κατὰ λόγον. Κεχώρισαι θηρίων, κεχώρισαι προβάτων: Για 

την έννοια του λόγου ήδη έχουμε μιλήσει στον Αριστοτέλη, όπου έχουμε επισημάνει ότι 

η λογικότητα του ανθρώπου είναι η άλλη όψη της πολιτικής του φύσης. Αυτή εξάλλου 

είναι και μία παλιά σημασία της αρχαιοελληνικής λέξης λόγος: σχέση (Φάκελος Υλικού 

σ. 151)  

 Ο λόγος με τη διττή σημασία (ομιλία-γλώσσα, ικανότητα λογικής σκέψης-

διανοητική δραστηριότητα) είναι, κατά τον Επίκτητο, όπως άλλωστε και για όλη τη 

στωική φιλοσοφία, το ιδιαίτερο γνώρισμα, η ειδοποιός διαφορά, του ανθρώπου από τα 

άλλα έμβια όντα, (θηρίων, προβάτων). (Φάκελος Υλικού σ.186) Αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα  του ανθρώπου, όπως και η προαίρεση . Η έννοια βέβαια του 

λόγου είναι γενικά πολυσήμαντη: ομιλία, προφορική έκφραση, διήγηση, λογική ιδιότητα, 

σκέψη, ορισμός, επιχείρημα, αναλογία. Στη στωική φιλοσοφία η έννοια του λόγου έχει 

 
26 Sharples R.W. (2002), σ. 177 
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ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί βασικό της όρο σε δύο βασικά επίπεδα (ανθρώπινος 

λόγος - κοσμικός Λόγος). 

 Ειδικότερα, οι Στωικοί εκκινούν από τη θεωρία του προσωκρατικού Ηράκλειτου 

για τον Λόγο ως ρυθμιστική αρχή που διέπει την πραγματικότητα και συνδέει με σχέσεις 

αναλογίας όλα τα όντα. Ο Λόγος εδώ γίνεται θεϊκός, δηλαδή μια αιώνια ενεργητική 

δύναμη του σύμπαντος, που επιδρά στην αδιαμόρφωτη ύλη, τη μορφοποιεί και δεν την 

αποχωρίζεται ποτέ (γι’ αυτό έχει και υλική διάσταση). Λειτουργεί παραγωγικά όπως ένα 

σπέρμα, είναι ταυτόσημη με το πῦρ (ως ο κύριος υλικός φορέας δημιουργίας) και τη 

Φύση. Συνέχει κατά τρόπο λογικό (αιτιοκρατικό, νομοτελειακό) τον κόσμο 

διαμορφώνοντας την απαραβίαστη τάξη του κόσμου. Ο Λόγος, επίσης, ταυτί ζεται με τον 

φυσικό ηθικό νόμο. Ως μέρος αυτής της Φύσης ο έλλογος άνθρωπος μοιράζεται τον 

Λόγο, διαθέτοντας μόνο αυτός από όλα τα έμβια όντα την έλλογη ικανότητα· και οφείλει 

να ζει «ακολουθώντας τον λόγο και τη φύση». Έτσι, το να ζει κανείς με τον λόγον 

ταυτίζεται με το να ζει κανείς εναρμονιζόμενος με τη φύση (Φάκελος Υλικού σ. 187).  

 

Ἐπὶ τούτοις πολίτης εἶ τοῦ κόσμου καὶ μέρος αὐτοῦ, οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ τῶν 

προηγουμένων· παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς 

ἐπιλογιστικός: Μετά την προαίρεσιν και τον λόγον το επόμενο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του ανθρώπου είναι η ιδιότητά του να είναι πολίτης του κόσμου. Η θέση του 

ανθρώπου στον κόσμο είναι ιεραρχικά η ανώτατη  (οὐχ ἓν τῶν ὑπηρετικῶν, ἀλλὰ τῶν 

προηγουμένων), αφού (γὰρ ...) αυτός μόνο  χάρη στη λογική φύση του είναι ικανός να 

κατανοεί τη θεϊκή διακυβέρνηση του κόσμου, και να αξιολογεί τις συνέπειές της. 

 

Ο χαρακτηρισμός «πολίτης του κόσμου»  

στη στωική φιλοσοφία και η σημασία του 

 

 Ο Επίκτητος στο συγκεκριμένο απόσπασμα αποδίδει στον άνθρωπο την ιδιότητα 

του πολίτη του κόσμου, και μάλιστα ο άνθρωπος θεωρείται ηγετικό μέρος του κόσμου.  

 Ασφαλώς δεν υπήρχε κάποιο παγκόσμιο κράτος, ώστε η έννοια του πολίτη να έχει 

κυριολεκτική σημασία· και ο κόσμος εδώ εννοείται με την πρωταρχική στ ωική σημασία, 

δηλαδή ως ένα ενιαίο σύνολο που διέπεται από τον φυσικό νόμο και τη λογικότητα  

(Φάκελος Υλικού σ. 186). Βέβαια, οι Ρωμαίοι Στωικοί (Σενέκας, Επίκτητος, Μάρκος 

Αυρήλιος) κατά την ύστερη περίοδο της Στοάς  συνδέουν πλέον ξεκάθαρα το ιδανικό της  

κοσμόπολης με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία που κυριαρχεί σε όλη τη Μ εσόγειο και τον 

τότε γνωστό κόσμο. Ακόμα κι αν ο Επίκτητος (όπως εδώ) φαίνεται να επιστρέφει στον 

κοσμοπολιτισμό των πρώτων Στωικών, που είναι κυρίως ηθικός και λιγότερο πολιτικός , 

εντούτοις δεν απορρίπτει τη δομή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Από τη μεριά του ο 

Μάρκος Αυρήλιος ως αυτοκράτορας θα συνδέσει εμφανώς τον στωικό κοσμοπολιτισμό 

με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο κράτος που οραματίζονται οι 

Στωικοί, να είναι κατά τρόπο παράδοξο την ίδια στιγμή τόσο ουτοπία όσο και 

συντελεσμένη ιστορική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια ο κοσμοπολιτισμός που στους 
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Έλληνες προήλθε από την πολιτική παρακμή τους ως ένα μακρινό ιδανικό, στους 

Ρωμαίους γίνεται περήφανη αυτοσυνείδηση της ιστορικής τους αποστολής τους27 . 

 Ο χαρακτηρισμός, βέβαια, πολίτης του κόσμου δεν είναι καινούριος ούτε 

επινόηση των Στωικών· άλλωστε και ο Διογένης ο Κυνικός είχε διακηρύξει πρώτος ότι 

ήταν πολίτης του κόσμου, με την αρνητική έννοια της απόρριψης των κανόνων των 

επιμέρους πόλεων-κρατών: ἄπολις, ἄοικος, πατρίδος ἐστερημένος, πτωχός, πλανήτης. 

«Για εκείνον (δηλ. τον Διογένη) μόνον, πᾶσα γῆ πατρίς, και όχι κάποιος ιδιαίτερο τόπος 

(...) Έτσι κατορθώνεται η ελευθερία» (βλ. 1ο Παράλληλο Κείμενο, Διατριβαί, Γ 24.64 -67). 

Η έννοια θα ξαναχρησιμοποιεί ιδιαίτερα από τα μέσα του 19ου αι.  σε ένα ολοένα 

περισσότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  

 Ήδη στην κλασική εποχή μεμονωμένες φωνές όπως αυτές του Ιππία και του 

Αντιφώντα (βλ. Παράλληλα Κείμενα Δ.Ε. 21ης) είχαν υποστηρίξει ότι οι εθνικές 

διακρίσεις είναι αφύσικες. Ανάλογη θέση έχει και ο στωικός Αρίστων ο Χίος, ενώ και ο 

Χρύσιππος έλεγε ότι οι πόλεις της οικουμένης είναι πόλεις μόνο κατ ᾿  όνομα, αφού 

μειονεκτούν ηθικά. Στο δεύτερο Κείμενο Αναφοράς της ίδιας διδακτικής ενότητας ο 

Μάρκος Αυρήλιος (Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.4) με μία σειρά υποθετικών συλλογισμών καταλήγει 

στη διαπίστωση ότι συμμετέχουμε όλοι σε μία κοινή πολιτεία, και η οικουμένη είναι μία 

μεγάλη πόλη. 

 Τι είναι όμως κόσμος του οποίου πολίτης είναι ο άνθρωπος;  Ο κόσμος για τους 

Στωικούς είναι πρώτα απ᾿  όλα ένας έμψυχος υλικός οργανισμός, ένα ζῷον που 

ακολουθεί τις επιταγές της θείας βουλήσεως, έχοντας πέρα από την υλική διάσταση και 

τις ιδιότητες του ανώτερου ζωικού οργανισμού: λογική, νόηση και φρόνηση. Επιπλέον, 

ο άνθρωπος χάρη στην ουσιαστική ομοιότητα της ψυχής του με τον Λόγο του κόσμου 

είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση για την παγκόσμια κοινότητα. Για τους Στωικούς 

η ψυχή του ανθρώπου είναι απόσπασμα (μέρος) της παγκόσμιας ψυχής, της ζωτικής, 

νοήμονος, θερμής πνοής που διαπερνά ολόκληρο τον κόσμο (δες και προηγούμενο 

σχόλιο για την έννοια του λόγου). Το σύμπαν, ο κόσμος είναι μία «πόλη», η κοινή 

κατοικία θεών και ανθρώπων, με κοινό συνδετικό στοιχείο τη λογικότητα που διέπει το 

σύνολο και τα μέρη του. Η «κοσμική πόλη» έχει ως νόμο της τον φυσικό ηθικό νόμο, τον 

«ορθό λόγο» (Φάκελος Υλικού σελ. 187) 

 Επομένως, ως μέρη του ενός κοσμικού Λόγου διαμορφώνουν, θεός (θεοί) και 

άνθρωποι μαζί, ένα μεγάλο λογικό πλαίσιο ζωής, ένα πολιτικό σύστημα όπου κάθε 

άτομο είναι ένα απαραίτητο μέλος . Το κοινό στοιχείο του λόγου δίνει τη δυνατότητα 

στους Στωικούς να διατυπώσουν την ηθική εντολή πως τελειοποιούμενα τα ανθρώπινα 

όντα, ως μέρη του κοσμικού όλου, πρέπει να εναρμονίσουν τη δική τους ανθρώπινη 

λογική με την παγκόσμια-οικουμενική Φύση: «ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν». Η 

συγκεκριμένη ηθική εντολή  είναι προϋπόθεση για την ανθρώπινη ευτυχία, για την 

αποκαλούμενη «εὔροια βίου»28.  

 Καταλήγοντας, η προτροπή  του Επίκτητου να νιώσει ο άνθρωπος ότι είναι πολίτης 

του κόσμου λειτουργεί θεραπευτικά, ως τρόπος να αντιμετωπίσει το βίωμα της αγωνίας 

 
27 Windelband W.- Heimsoeth H. (1991), τ. Α΄, σ. 206 
28 Αμπελάς Ι.Π. (2007), σ. 15 
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και της ανασφάλειας. Ο άνθρωπος της ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής εποχής ζητάει 

καταφύγιο στον εαυτό του (βλ. Δ.Ε. 22η) και συγχρόνως προσανατολισμό και ηθική 

στέγη σε κάτι το οποίο υπερέβαινε τα παλαιότερα όρια  που σφράγιζαν τα τείχη της 

πόλης του· στρέφει το βλέμμα του στον κόσμο, στο σύμπαν, για να προσανατολίσει το 

πνεύμα του, να δικαιώσει την ύπαρξή του και να ανταποκριθεί στα σημεία των καιρών.  

 

θείᾳ διοικήσει: Αυτό που κινεί τον κόσμο είναι η Πρόνοια, η εἱμαρμένη – είναι η 

απαραβίαστη τάξη του κόσμου, μια λογική και συνεκτική δύναμη, ο ίδιος ο (κοσμικός) 

Λόγος . Όλα γίνονται σύμφωνα με αυτήν, που κάνει όλα τα πράγματα να είναι ενωμένα 

σε μια παγκόσμια «συμπάθεια». Οι στωικοί την ονομάζουν θεό ή και Δία: η 

διακυβέρνηση του κόσμου είναι η έκφραση ενός θείου, έλλογου νόμου» (Φάκελος 

Υλικού, σ. 187). Πβ. την έκφραση φυσικῇ κατασκευῇ 

 Η εἱμαρμένη συνιστά την πνευματική και διοικητική δύναμη του σύμπαντος με 

χαρακτηριστικό την τάξη, την ορθολογική βάση· είναι η λογική αιτία του κόσμου και 

όσων με πρόνοια διοικούνται μέσα στον κόσμο. Πρόκειται για μία έννοια που μέχρι 

τότε είχε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα, και η οποία αποκτά πλέον επιστημονική 

διάσταση δηλώνοντας την ενότητα των νόμων της Φύσης.  

 Δεν θα ήταν άτοπο να ισχυριστούμε ότι ο άνθρωπος ναι μεν δεν είναι υπεύθυνος 

για το περιβάλλον στο οποίο έχει βρεθεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί σε σχέση 

με το συγκεκριμένο περιβάλλον εξαρτάται τελικά από τον ίδιο  (γι’ αυτό και η 

προαίρεσις έχει ιδιαίτερη σημασία). Κατ᾿ επέκταση κάθε απόφασή του είναι το 

αναγκαστικό επακόλουθο της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον, όπου οι 

εξωτερικές συνθήκες είναι τα δευτερεύοντα αίτια της πράξης, ενώ η δική του 

συγκατάθεσις είναι το κύριο αίτιο. Η εἱμαρμένη, επομένως, δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

το δεδομένο σύνολο των δυνατοτήτων στις οποίες ένα γεγονός ενδέχεται να εξελιχθεί  

και δεν ταυτίζεται με την μοιραλατρία.  

 

Το 3ο ερώτημα: Ποια είναι η αποστολή του πολίτη (του κόσμου);  

 

Τίς οὖν ἐπαγγελία πολίτου; Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτοπροσδιορίζεται ως 

πολίτης του κόσμου είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ποια είναι η αποστολή του με 

αυτή την ιδιότητα. Η απάντηση του Επίκτητου είναι η ακόλουθη:  

Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον, περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον, ἀλλ’ ὥσπερ ἄν, 

εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺς λογισμὸν εἶχον καὶ παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ κατασκευῇ, οὐδέποτ’ 

ἂν ἄλλως ὥρμησαν ἢ ὠρέχθησαν ἢ ἐπανενεγκόντες ἐπὶ τὸ ὅλον. 

Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος οφείλει να μην προτάσσει το προσωπικό του 

συμφέρον (Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον) και να μην αποφασίζει σαν να ήταν 

αποκομμένος από την ολότητα. Ο άνθρωπος εντάσσεται σε μια παγκόσμια κοινότητα, 

αποτελώντας οργανικό τμήμα της  (δες παραπάνω). Έτσι, η ευδαιμονία  του ανθρώπου 

θα εξασφαλιστεί, εφόσον αντιληφθεί το κοσμικό σχέδιο του Λόγου για καθ ετί και για τον 

ίδιο, και έτσι καταφέρει και ο ίδιος να ενταχθεί στον κόσμο (κοσμόπολη) και να ρυθμίσει 

ανάλογα  τη συμπεριφορά του.  
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Η παραδοχή, βέβαια, ότι το σύνολο (ὅλον) προηγείται του μέρους αποτελεί κοινό 

τόπο στην αρχαιοελληνική σκέψη ήδη από την κλασική εποχή (δες και Πλάτωνα Δ.Ε.10η). 

Ήταν κοινή η πεποίθηση με διαφορετικές διατυπώσεις βέβαια ότι η ατομική ευτυχία 

συνδέεται άρρηκτα με την ευημερία του συνόλου και, κατά συνέπεια, ότι το ατομικό 

συμφέρον πρέπει να υποτάσσεται στο συλλογικό, διότι, μόνο όταν το σύνολο ευημερεί, 

μπορεί να ευτυχήσει και το άτομο.   

Οι παραπάνω απόψεις που αναπτύσσονται κατά την κλασική εποχή είναι 

αποτέλεσμα κυρίως των δεσμών που βιώνουν οι άνθρωποι ως μέλη μιας πολιτικής 

κοινωνίας με την πόλη-κράτος. Στους Στωικούς γενικά, και ειδικότερα στον Επίκτητο, με 

δεδομένες τις νέες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες, η αντίληψη αυτή συνδέεται με τη 

θέση ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος του κοσμικού-θεϊκού Λόγου.  

Επιπλέον, ο φιλόσοφος, για να στηρίξει λογικά την προτροπή που διατύπωσε 

αμέσως παραπάνω, χρησιμοποιεί μια παρομοίωση (ὥσπερ ἄν, εἰ ἡ χεὶρ ἢ ὁ ποὺς 

λογισμὸν εἶχον καὶ παρηκολούθουν τῇ φυσικῇ κατασκευῇ,…).  

Κατ’ ανάλογο τρόπο και ο άνθρωπος, αποκτώντας συνείδηση της θέσης του μέσα 

στον κόσμο, οφείλει να ενεργεί συντονίζοντας τις  ορέξεις-επιθυμίες του και τις 

προτεραιότητές του με τον κοσμικό λόγο και ανάγοντας οτιδήποτε επιλέγει και πράττει 

στο σύνολο. Σε αυτήν την παραμοίωση διακρίνουμε τη βασική αντίληψη των στωικών 

φιλοσόφων πως ενυπάρχει στον κόσμο ένας «φυσικός λόγος» που τον διέπει, που 

ρυθμίζει και διευθετεί τα πάντα κατά το σχέδιό του. Ο άνθρωπος αποτελεί ένα από τα 

ηγεμονικά μέρη του κόσμου, κι επομένως οφείλει να κατανοεί τη λογική διάταξη του 

σύμπαντος, την παγκόσμια «συμπάθεια» στην οποία είναι ενωμένα όλα τα πράγματα και 

να εναρμονίζει τις ενέργειες και τη συμπεριφορά του  προς αυτήν. 

Οι Στωικοί υποστήριζαν ότι το πρώτο ένστικτο του ανθρώπου είναι εκείνο της 

αυτοσυντήρησης, της οἰκειώσεως των όντων με τον εαυτό τους. Στην ουσία πρόκειται 

για τον έμφυτο μηχανισμό του αυτοπροσδιορισμού έναντι των άλλων όντων 

αξιοποιώντας το ωφέλιμο και το ευχάριστο, απορρίπτοντας το βλαβερό και το 

δυσάρεστο. Ο συγκεκριμένος όρος, καθώς εκτείνεται από τη βιολογία στην ηθική, στη 

μέση και νέα Στοά (άρα και στον Επίκτητο) υποδηλώνει τη δυνατότητα που έχει ο 

άνθρωπος να αντιληφθεί ότι η θέση του δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της 

κοινότητας που έχει γεννηθεί, αλλά πλέον εκτείνεται στο σύνολο της κοσμικής 

πραγματικότητας στην οποία είναι ενταγμένος και με την οποία έχει κοινά σημεία.  

Καταλήγοντας, ο Επίκτητος τονίζει ότι τα μέλη ενός οργανικού συνόλου, όπως το 

χέρι ή το πόδι, συντονίζονται με το σύνολο, επιτελούν τις λειτουργίες τους 

ακολουθώντας τη λογική του συνόλου στο οποίο ανήκουν ως μέλη. Επομένως, στην 

περίπτωση του ανθρώπου το λογικό και ηγεμονικό μέρος της ψυχής καλείται να 

αντιπαλέψει τις ανθρώπινες επιθυμίες (πβ ὥρμησαν ἢ ὠρέχθησαν), και να τιθασεύσει 

τις άλογες επιθυμίες, που έρχονται σε αντίθεση με την κοσμική τάξη, όπως την καθόρισε 

ο παγκόσμιος λόγος. 
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Προτεινόμενες Ασκήσεις παραλλήλων κειμένων  

1. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο,  να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές σε 

σχέση με τα όσα αναφέρονται στο Κείμενο Αναφοράς για τη σχέση του ανθρώπου με 

τον κόσμο. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από τα δύο κείμενα. 

 

Ώρα όμως να προσθέσουμε και κάτι άλλο στον λόγο μας: Στην τάξη της φύσης η πόλη 

προηγείται από την οικογένεια κι απ’ τον καθένα μας ως άτομο· ο λόγος είναι ότι το 

όλον αναγκαστικά προηγείται του μέρους· πραγματικά, αν πάψει να υπάρχει τ ο σώμα 

ως σύνολο, δεν θα υπάρχει πια ούτε πόδι ούτε χέρι παρά μόνο ως (ίδια) λέ ξη, όπως, 

ας πούμε, αν μιλούμε για πέτρινο χέρι (θα είναι, πράγματι, κάτι σαν αυτό, αν μια 

φορά πεθάνει): όλα τα πράγματα είναι αυτό που λέμε ότι είναι, αν τα κρίνουμε με 

κριτήριο τη λειτουργία και τις ιδιότητές τους· από τη στιγμή, επομένως, που θα 

πάψουν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα πρέπει πια να λέμε ότι είναι ό,τι 

ήταν πριν, αλλ’ ότι απλώς εξακολουθούν να λέγονται ακόμη με την ίδια λέξη.  

Ἀριστοτέλης, Πολιτικὰ Α 2, 10-13 

2. Αφού μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα να εξηγήσετε αξιοποιώντας στοιχεία  και 

από το Κείμενο Αναφοράς σε τι συνίσταται η έννοια του κόσμου κατά τους Στωικούς.  

Κατ’ αρχήν, ο ίδιος ο κόσμος δημιουργήθηκε για χάρη των θεών και των ανθρώπων· 

ο,τιδήποτε υπάρχει μέσα σ’ αυτόν προετοιμάστηκε και επινοήθηκε για να το 

απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Γιατί ο κόσμος ήταν και είναι κοινή κατοικία θεών και 

ανθρώπων· με άλλα λόγια, πολιτεία και των δύο, γιατί εννόμως και ορθώς ζουν μόνον 

όσοι χρησιμοποιούν τον Λόγο.  

Κικέρων, De natura deorum, 2.154 
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Διδακτική Ενότητα 21η - Η νέα οικουμένη 

 

 Στα ελληνιστικά χρόνια μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) υπάρχει 

ουσιαστική αλλαγή του προσανατολισμού που επηρεάζει τη φιλοσοφία. Όσο η αρχαία 

πόλις (στο πλαίσιο της οποίας ανέπτυξαν τον στοχασμό τους ο Πλάτων και ο 

Αριστοτέλης) χάνει τη σημασία της ως πηγή και μέτρο των αξιών και επιβάλλεται η ισχύς 

των μεγάλων κρατών (των βασιλείων), ο πολίτης νιώθει ότι τα κοινά αποφασίζονται 

χωρίς τη συμμετοχή του, ότι η εξουσία έχει εκχωρηθεί στον μονάρχη, ότι η γνώση έχει 

σπάσει σε κομμάτια απρόσιτα σε όλους. (Φάκελος Υλικού, σ.184)  

 Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο Πλούταρχος επιδιώκοντας να εξιδανικεύ σει τον 

Μ. Αλέξανδρο, συσχετίζει (λανθασμένα) την πολιτική του μεγάλου ηγέτη με την ουτοπική 

ιδέα που οραματίστηκε ο ιδρυτής της Στοάς, ο Ζήνων ο Κιτιεύς (333 -περ. 264 π.Χ.) ο 

ιδρυτής της Στωικής φιλοσοφίας.  

 

Κείμενο Αναφοράς: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ ἀρετῆς, 6 329Α-D, 1-4, 

1103a14 - b2 

Καὶ μὴν ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν καταβαλομένου Ζήνωνος 

εἰς ἓν τοῦτο συντείνει κεφάλαιον, ἵνα μὴ κατὰ πόλεις μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι 

διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ 

καὶ κόσμος, ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης. Τοῦτο Ζήνων μὲν 

ἔγραψεν ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου καὶ πολιτείας ἀνατυπωσάμενος, 

Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν.  

Οὐ γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης συνεβούλευεν αὐτῷ, τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ 

βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος, καὶ τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενος τοῖς δ’ 

ὡς ζῴοις ἢ φυτοῖς προσφερόμενος, πολέμων πολλῶν καὶ φυγῶν ἐνέπλησε καὶ στάσεων 

ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλὰ κοινὸς ἥκειν θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων 

νομίζων, οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος καὶ εἰς ταὐτὸ συνενεγκὼν τὰ 

πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους καὶ τὰ ἤθηκαὶ τοὺς γάμους καὶ 

τὰς διαίτας, πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ καὶ 

φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθούς, ἀλλοφύλους δὲ 

τοὺς πονηρούς· τὸ δ’ Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μηδὲ πέλτῃ μηδ’ ἀκινάκῃ 

μηδὲ κάνδυι διορίζειν, ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ 

τεκμαίρεσθαι, κοινὰς δ’ ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ διαίτας, δι’ 

αἵματος καὶ τέκνων ἀνακεραννυμένους. 

 

 

Η ιδανική πολιτεία του Ζήνωνα, τα χαρακτηριστικά της και η σημασία της  

 

ἡ πολὺ θαυμαζομένη πολιτεία τοῦ τὴν Στωικῶν αἵρεσιν καταβαλομένου Ζήνωνος: 

Πράγματι, ο Ζήνων συνέγραψε την Πολιτεία του, στην οποία υπάρχουν έντονα κυνικά 

στοιχεία ως αποτέλεσμα της σχέσης που είχε  με τον κυνικό φιλόσοφο Κράτη, τον οποίο 

γνώρισε όταν έφτασε στην Αθήνα από την Κύπρο.  
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 Πιο συγκεκριμένα, ο Ζήνων απορρίπτει την εγκύκλιο παιδεία, τα δημόσια κτήρια 

(ναούς, δικαστήρια, γυμναστήρια), το νόμισμα και τους γάμους, ενώ προτείνει μεταξύ 

άλλων κοινοκτημοσύνη των γυναικών και κοινά ρούχα για άνδρες και γυναίκες 

ανεξαρτήτως φύλου. Στην ουσία πρόκειται για μία ριζοσπαστική αποβολή των 

δημοσίων θεσμών, καθώς καταργούνται οι θεμελιώδεις κοινωνικοί και οικονομικοί 

θεσμοί του ελληνικού κόσμου29. Με άλλα λόγια ο ιδρυτής της Στοάς διαπιστώνει ότι η 

πόλη-κράτος λειτουργεί ως κέντρο διαρκούς ανταγωνισμού  εξ αιτίας λανθασμένων 

διακρίσεων και σχέσεων υποταγής, οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν σε λανθασμένες 

κρίσεις, πάθη, κακία και φαυλότητα.  

 Όπως ο Πλάτων στη δική του Πολιτεία έτσι και ο Στωικός Ζήνων κάνει τη δική του, 

εναλλακτική, πολιτική πρόταση για την ιδανική πολιτεία, στο πλαίσιο όμως μιας εποχής 

που αλλάζει. Πρόκειται, ίσως, για μία κοινότητα σοφών και ενάρετων ανθρώπων, όπου 

η ιδιότητα του πολίτη είναι μία μόνο πτυχή της ηθικής προσωπικότητας  (Φάκελος 

Υλικού σ.194). 

 Επομένως, η Πολιτεία του Ζήνωνα συνιστά μια ενσυνείδητη απόρριψη της 

Πολιτείας του Πλάτωνα, αν και το πλατωνικό έργο αναμφίβολα λειτούργησε ως 

καταλύτης. Ενώ ο Πλάτων περιέγραψε μία ιδανική Πολιτεία υπό τη διακυβέρνηση των 

σοφών (φιλοσόφων) προς το συμφέρον όλων των κατοίκων της (όπως τουλάχιστον 

θεωρούσε ο ίδιος βλ. Δ.Ε. 10η), ο Ζήνων περιγράφει μία Πολιτεία που περιλαμβάνει 

καταρχήν μόνο τους σοφούς30. 

 

ἵνα μὴ κατὰ πόλεις μηδὲ δήμους οἰκῶμεν ἰδίοις ἕκαστοι διωρισμένοι δικαίοις, ἀλλὰ 

πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας, εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος:  

Η βασική θέση του Ζήνωνα είναι:  

α) να μη νιώθουμε τους εαυτούς μας ως κατοίκους ξεχωριστών πόλεων ή δήμων, οι 

οποίοι ακολουθούν τους ιδιαίτερους κανόνες δικαίου που έχουν θεσπιστεί σε καθεμία 

πόλη ή σε κάθε δήμο χωριστά (αποφατική διατύπωση-άρση) 

 

μὴ κατὰ πόλεις                            μηδὲ δήμους 

 

δημότας                   καὶ                  πολίτας 

β) αλλά προτείνει (καταφατική διατύπωση):  

1. να θεωρούμε πως όλοι οι άνθρωποι είναι συνδημότες και συμπολίτες  

2. να επικρατεί ένας κοινός τρόπος ζωής (εἷς βίος), δηλαδή με αξίες, ήθη, έθιμα κτλ 

κοινά για όλους. (θέση) 

3. να υπάρχει μία ενιαία τάξη (εἷς κόσμος), δηλαδή ένας κοινός τρόπος οργάνωσης 

ως αποτέλεσμα ενός κοινού νόμου εξασφαλίζοντας την ευνομία, την αρμονία και 

την ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων.  

 

 
29 Long A. A. (1990), σ. 181 & σ. 321  
30 Sharples R.W. (2002), σ. 207 
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 Το ιδανικό κράτος, λοιπόν, όπως το σχεδίασε ο Ζήνων, δεν αναγνωρίζει τους 

φραγμούς της εθνικότητας ή του ιστορικού κράτους. Η στωική ουτοπία δεν είναι παρά 

μία έλλογη συμβιωτική κοινότητα όλων των ανθρώπων , μία ιδανική παγκόσμια 

αυτοκρατορία, καθώς θα περιέκλειε όλα τα μέρη του κόσμου και θα περιελάμβανε όλους 

τους ανθρώπους, χωρίς να υφίστανται φυλετικές, θρησκευτικές, νομικές, πολιτικές και 

πολιτισμικές διακρίσεις μεταξύ τους.  Ακόμη, δεν θα υπήρχε η διάκριση των πολιτών της 

πόλης σε ελεύθερους και δούλους, επειδή  η κοινωνία της θα ήταν ενιαία. Αυτό που θα 

ένωνε τους ανθρώπους δεν θα ήταν ο εξαναγκασμός των ανθρώπινων νόμων, αλλά η 

δική τους εκούσια συναίνεση.  

 Πρέπει, όμως, να διευκρινιστεί ότι αυτή η κοσμική αυτοκρατορία δεν νοείται ως 

πολιτική δύναμη, αλλά κυρίως ως πνευματική ενότητα γνώσης και βούλησης 31, η οποία 

περιοριζόταν εκ των πραγμάτων μόνο στους σοφούς 32 (βλ. και σχόλιο βιβλίους σ. 194). 

Πρόκειται ουσιαστικά για μία κοινότητα σοφών και ενάρετων ανθρώπων, στην οποία 

καθένας –χάρη στην ηθική προσωπικότητά του– θα ενεργεί σύμφωνα με την αρετή τόσο 

στον ιδιωτικό βίο του (στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους) όσο και στον 

δημόσιο (στη δράση του ως πολίτης). 

 

ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης: Με την παρομοίωση αυτή αλλά 

και την οπτική εικόνα, όπου στο πλαίσιο μιας αγέλης τα ζώα δεν ανταγωνίζονται το ένα 

το άλλο για την εξασφάλιση της τροφής καθώς τα ζώα διαβιούν σύμφωνα με τον φυσικό 

νόμο, τονίζεται ότι αυτή η οικουμενική Πολιτεία (των σοφών) θεμελιώνεται πάνω στον 

κοινό - δηλαδή στον αληθινό και φυσικό - νόμο, και όχι εκείνο των συμβάσεων, όχι στο 

θετό δίκαιο που είναι διαφορετικό σε κάθε πόλη -κράτος· κατά συνέπεια ο νόμος 

εξισώνεται με τον ορθό λόγο, ο νόμος μετατρέπεται σε φωνή της συνείδησης, σε ένα 

εσωτερικό ηθικό νόμο και δεν συνιστά τεχνητή εξωτερική επιβολή. 

 Η ιδέα αυτή βασίστηκε στην πεποίθηση του Ζήνωνα πως ο άνθρωπος μπορεί να 

ζήσει σύμφωνα με τον φυσικό νόμο, ο οποίος ισχύει καθολικά για όλα τα είδη της ζωής  

– αφού η φύση είναι μία και ενιαία –, άρα μπορεί να επικρατήσει μία κοινή νοοτροπία 

για όλους τους ανθρώπους, ένας κοινός τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς, που θα 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο μίας ενιαίας οργανωμένης πολιτικά κοινότητα ς. 

 Παρατηρούμε, λοιπόν, μία ανατροπή της παραδοσιακής αντίθεσης μεταξύ 

φύσεως και νόμου, καθώς ο νόμος της φύσεως αποκτά νέο περιεχόμενο (δεν είναι πλέον 

το φυσικό δίκαιο του ισχυρότερου): πρόκειται για τον «ορθό λόγο που διαπερνά τα 

πάντα» (Διογένης Λαέρτιος, VII 8) που θεμελιώνει όχι μόνο τη φυσική, αλλά και την 

ηθική τάξη. Από τον καθολικά  έγκυρο νόμο της φύσεως που είναι πάνω από κάθε 

ανθρώπινη αυθαιρεσία και κάθε αλλαγή που συντελείται στον ιστορικό βίο, απορρέουν 

οι ηθικές επιταγές και οι ηθικές εντολές της κοινωνίας.  

Για τον Ζήνωνα, λοιπόν, η πηγή της ηθικής τάξης στην Πολιτεία των σοφ ών δεν 

είναι πλέον το θετό δίκαιο και οι επιμέρους συμβάσεις, αλλά ο νόμος της φύσεως που 

αποτελεί και τον μοναδικό νόμο που υποχρεώνει σε υπακοή. Σε αυτό το σημείο μπ ορεί 

 
31 Windelband W.- Heimsoeth H. (1991), τ. Α΄, σ. 205 
32 Sharples R.W. (2002), σ. 207. Δες και σχόλιο στον Φάκελο Υλικού Γ΄ Λυ κείου (2019), σ. 194  
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εύκολα να διαπιστώσει κάποιος επιρροές από την ηρακλείτεια αντίληψη πως « όλοι οι 

ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από τον έναν νόμο, τον θεϊκό» (114 DK).  

 Ανάλογα και ο Χρύσιππος, εκπρόσωπος επίσης της αρχαίας Στοάς, θα υποστηρίξει 

ότι «ο νόμος είναι ο βασιλιάς των πάντων, θεϊκών και ανθρώπινων πραγμάτων, 

προστάτης και οδηγός, το κριτήριο του δίκαιου και του άδικου, που προστάζει τα όντα 

που έχουν πολιτική φύση τι να κάνουν και τα απαγορεύει να κάνουν ό,τι δεν πρέπει να 

κάνουν» (Φάκελος Υλικού σ. 187)  

 

ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας: Κλείνοντας την αναφορά του στην Πολιτεία  του 

Ζήνωνα, ο Πλούταρχος με μια δεύτερη παρομοίωση παραλληλίζει το έργο αυτό με την 

αποτύπωση ενός ονείρου ή μιας εικόνας που δημιούργησε ο φιλόσοφος με τη φαντασία 

του. Με την παρομοίωση  αυτή τονίζει ότι βασικό χαρακτηριστικό της οικουμενικής 

πόλης που οραματίστηκε ο Ζήνων είναι η εὐνομία. Η ευνομία αποτελούσε μόνιμο 

αίτημα στη θεωρία και την πρακτική της ελληνικής αρχαιότητας. Ένας από τους 

υποστηρικτές της δημοκρατίας, ο λεγόμενος «Ανώνυμος του Ιαμβλίχου» συνοψίζει τα 

πλεονεκτήματά της, αξιολογώντας την ως «ό,τι καλύτερο για το σύνολο και για το 

άτομο». Στους Στωικούς, ο νόμος είναι ουσιαστικό στοιχείο της πόλης, η οποία ορίζεται 

ως ένα «πλήθος ανθρώπων που διοικούνται από τον νόμο»  (Κλήμης Αλεξανδρεύς, 

Στρωματεῖς, 4.26), τον φυσικό νόμο που ισχύει για όλα τα πράγματα . Ο ηγέτης αυτής 

της κοσμόπολης πρέπει να γνωρίζει τα αγαθά και τα κακά (φρόνηση), να κατέχει το 

κύριο πολιτικό αγαθό, την αρετή, και να αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους (κυβερν ήτης, 

δικαστικός, παιδαγωγός κ.ά.), ώστε να διασφαλιστεί η ευνομία. Επομένως, η διασφάλιση 

της εὐνομίας θα γίνει μέσω του σοφού (Φάκελος Υλικού, σ.194).  

 Άλλωστε οι σοφοί μόνον διαθέτουν την ικανότητα να συμπεριφέρονται με 

ομόνοια και ενότητα (Διογένης Λαέρτιος VII, 32-33). Ο σοφός είναι ο μοναδικός αληθινός 

πολίτης, φίλος και ουσιαστικά ελεύθερος, ενώ ο κακός είναι ξένος, εχθρός και δούλος. 

Επομένως, για τον Ζήνωνα όλοι οι σοφοί (άνδρες&γυναίκες) θα ακολουθήσουν τον ίδιο 

νόμο, αυτόν του κοσμικού Λόγου, θα  έχουν τις ίδιες απόψεις για την κοινωνία, θα 

ονομαστούν πολίτες της ίδιας πολιτείας και κάθε πράξη ενός σοφού θα είναι προς 

όφελος κάθε σοφού.  

Ἀλέξανδρος δὲ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον παρέσχεν: Από το σημείο αυτό ο Πλούταρχος αρχίζει 

να εξυμνεί τον Αλέξανδρο. Διατυπώνει την άποψη πως ο Αλέξανδρος με το έργο του 

έκανε πράξη τη θεωρητική σύλληψη του Ζήνωνα . Όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

στόχος του Πλουτάρχου μάλλον ήταν να απαντήσει σε όσους υποτιμούσαν το έργο του 

Αλέξανδρου, θεωρώντας πως ήταν προϊόν συγκυριών και εύνοιας της τύχης. Κατά τον 

Πλούταρχο, αντίθετα, το μεγαλειώδες αυτό έργο ήταν προϊόν της αρετής, του οράματος 

και των ικανοτήτων ενός χαρισματικού και ανυπέρβλητου ηγέτη.  

 

Οὐ γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης συνεβούλευεν αὐτῷ, τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἡγεμονικῶς τοῖς δὲ 

βαρβάροις δεσποτικῶς χρώμενος, καὶ τῶν μὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιμελόμενος τοῖς 

δ’ ὡς ζῴοις ἢ φυτοῖς προσφερόμενος, πολέμων πολλῶν καὶ φυγῶν ἐνέπλησε καὶ 
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στάσεων ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν: Η συμβουλή του Αριστοτέλη προς τον Αλέξανδρο είχε 

δύο σκέλη: 

1. να συμπεριφερθεί 

• προς τους  Έλληνες ως ηγέτης (ἡγεμονικῶς)   

• προς τους ξένους λαούς, τους μη Έλληνες, τους αλλόγλωσσους (τοῖς βαρβάροις), 

ως δεσπότης (δεσποτικῶς). (πβ. αντιθέσεις  τοῖς μὲν  Ἕλλησιν – τοῖς δὲ 

βαρβάροις, ἡγεμονικῶς – δεσποτικῶς)   

2. να φροντίζει 

• τους  Έλληνες (τῶν μὲν) σαν να είναι φίλοι και συγγενείς του  

• τους μη  Έλληνες (τοῖς δ’) σαν να  είναι ζώα ή φυτά. (πβ. ζευγάρι παρομοιώσεων 

ὡς φίλων καὶ οἰκείων ... ὡς ζῴοις ἢ φυτοῖς).  

Από αυτές διαφαίνεται πως ο Αριστοτέλης θεωρούσε τους μη  Έλληνες 

(«βαρβάρους») ως κατώτερους από τη φύση τους σε σχέση με τους  Έλληνες και 

τους εξομοίωνε με τα άλογα όντα. Είναι προφανές ότι ο Αριστοτέλης υποστήριζε 

μία αυστηρά ελληνοκεντρική ηθική, όπου η ελληνική πόλη -κράτος ήταν η πηγή 

και το μέτρο των ηθικών αξιών.  

 Κατά τον Αριστοτέλη (Πολιτικά 1252b) βάρβαρος και δούλος φύσει 

ταυτίζονται: «Βάρβαρον καὶ δοῦλον ταὐτὸν φύσει». Οι Έλληνες κατά τον 

Ευριπίδη (Ἰφιγ. ἐν Αὐλ., 1400) είναι φυσικό να εξουσιάζουν τους βαρβάρους: 

«Βαρβάρων δ’ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ’ οὐ βαρβάρους ..Ἑλλήνων τὸ μὲν γὰρ 

δοῦλον, οἱ δ’ ἐλεύθεροι.» Ωστόσο υπήρχαν και μεμονωμένες φωνές που ήταν 

αντίθετες σε αυτόν τον παραδοσιακό διαχωρισμό πβ. 1 ο Παράλληλο Κείμενο 

(Φάκελος Υλικού σ. 195).  

 

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής του Μ. Αλεξάνδρου  

 

Ο Πλούταρχος, για να τεκμηριώσει τη σύνδεση του έργου του Αλέξανδρου με τη στωική 

διδασκαλία για την οικουμενική (κοσμική) πόλη, αναφέρει επιγραμματικά τις διάφορες 

πλευρές της πολιτικής του Αλέξανδρου .  

1. Προβολή της πεποίθησης πως με την εκστρατεία και τις  ενέργειές του εκπλήρωνε 

μια θεϊκή αποστολή (ἤκειν θεόθεν) η οποία περιελάμβανε τα εξής:  

• επιβολή μιας οικουμενικής τάξης πραγμάτων (κοινὸς ἁρμοστής)  

• συμφιλίωση όλων των λαών (διαλλακτὴς τῶν ὅλων).  

Δηλαδή, ο Πλούταρχος θεωρούσε πως ο Αλέξανδρος οραματιζόταν ένα 

οικουμενικό κράτος στο οποίο όλοι οι λαοί θα ζούσαν ισότιμα  και δεν θα 

αισθάνονταν κάποιοι ότι ήταν υποταγμένοι σε άλλους, πράγμα που θα γεννούσε 

εξεγέρσεις και συνωμοσίες από τη μία πλευρά, αλλά και τιμωρητικές 

συμπεριφορές από την πλευρά του κατακτητή.  

2. Επέκταση και σταθεροποίηση της κυριαρχίας του με τις ακόλουθες ενέργειες  

▪ ειρηνική ένταξη των φυλών και των λαών  που συναντούσε κατά την 

εκστρατεία του, αλλά και χρήση της δύναμης των όπλων  για όσους δεν 
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έπειθε να ενωθούν μαζί του χωρίς αντίσταση (συνῆγε τοῖς ὅπλοις 

βιαζόμενος).  

▪ ενσωμάτωση των κατακτημένων λαών  στο κράτος του, μέσα από ένα 

πρόγραμμα πολιτισμικής ομογενοποίησης:  

1. ανάμειξη των ηθών και εθίμων, ώστε όλοι μαζί να συναποτελέσουν ένα 

αρμονικό σύνολο, στο οποίο ο καθένας θα είχε τη θέση του.  

2. ανάμειξη των διαφορετικών τρόπων ένδυσης  (κοινὰς ἐσθῆτας) και 

διατροφής (κοινὰς τραπέζας).  

3. ενθάρρυνση ή οργάνωση μεικτών γάμων , οι οποίοι αποτέλεσαν ένα 

αποτελεσματικό μέσο για τη συμφιλίωση Ελλήνων και Περσών.  

▪ νέα αντίληψη για την πατρίδα:   

1. ως πατρίδα τους η οικουμένη, και όχι μόνο η πόλη από την οποία 

προέρχονταν (πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην)  

2. ως ακρόπολη και φρουρά τους το στρατόπεδο (ἀκρόπολιν δὲ καὶ 

φρουρὰν τὸ στρατόπεδον) 

▪ νέες ηθικοπολιτικές αντιλήψεις:  

1. υπέρβαση του παραδοσιακού διαχωρισμού μεταξύ Ελλήνων και 

βαρβάρων (μὴ Ἑλλήνων) με βάση τον τόπο καταγωγής και εξωτερικά 

πολιτισμικά στοιχεία (ενδυμασία, οπλισμός),  

2. καθιέρωση ενός νέου, ηθικού κριτηρίου διαχωρισμού (τὸ μὲν Ἑλληνικὸν 

ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι) 

 

Επισημάνσεις  

 Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται εδώ σαν να έχει σχεδιάσει και να εφαρμόζει ένα 

οργανωμένο σχέδιο πολιτισμικής ομογενοποίησης . Πάντως, ο νέος ελληνιστικός κόσμος 

που προέκυψε από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου ανέδειξε πράγματι καινούργιες 

αξίες, που υπονόμευσαν τις αξίες των πόλεων-κρατών· και στο ηθικό-πολιτικό επίπεδο, η 

ηθική του δασκάλου του Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη, αντιστοιχούσε στη μικρή  κλίμακα 

μιας πόλης και όχι στην αναδυόμενη οικουμένη. (Φάκελος υλικού σ. 194)  

 

 Η ιστορική πραγματικότητα επιβεβαιώνει την παραπάνω πολιτική . Την άνοιξη ή το 

καλοκαίρι του 324 π.Χ. εορτάστηκαν η ολοκλήρωση της κατάκτησης της Περσίας και η 

επιτυχία της εκστρατείας στην Ινδική χερσόνησο. Στη πλαίσιο της λαμπρής αυτής εορτής 

τελέσθηκαν και ομαδικοί γάμοι Μακεδόνων με Περσίδες. Οι περισσότεροι στρατ ηγοί του 

Αλέξανδρου και περίπου 10.000  Έλληνες νυμφεύτηκαν Περσίδες. Μάλιστα, οι γάμοι 

αυτοί τελέστηκαν σύμφωνα  με τα περσικά έθιμα.  

 

 Ο Πλούταρχος εκφράζει πολύ παραστατικά την πολιτική του Αλέξανδρου πάλι 

με μια παρομοίωση-μεταφορά. Παρομοιάζει την πολιτική του Αλέξανδρου για τη 

συμφιλίωση όλων των λαών, με την ανάμειξη οίνου και νερού μέσα σε ένα μεγάλο 

συμποσιακό αγγείο  (ἐν κρατῆρι).  
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 πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας: Η αγάπη προς την 

πατρίδα συνεχίζει να θεωρείται βασικό καθήκον, ωστόσο ήδη οι Κυνικοί 

επαναπροσδιορίζουν τη σημασία του όρου. Καθώς το άτομο δεν προσδένεται ούτε 

περιορίζεται στην πόλη και τον τόπο του, ο όρος διευρύνεται, για να συμπεριλάβει 

ολόκληρο τον κόσμο. Η αντίληψη ότι υπάρχει ουσιαστική και φυσική σύνδεση του 

καθενός με την ανθρωπότητα, η προτεραιότητα της ανθρώπινης ιδιότητας, είναι η βάση 

του στωικού κοσμοπολιτισμού. (Φάκελος Υλικού σ. 194) Δες και Δ.Ε. 20η την έκφραση 

«πολίτης τοῦ κόσμου» 

 

 ἀκρόπολιν δὲ καὶ φρουρὰν τὸ στρατόπεδον: Σε αντίθεση με τους Ρωμαίους, οι οποίοι 

είχαν πάντα ως κέντρο της αυτοκρατορίας τους τη Ρώμη, κέντρο του κράτους του 

Αλέξανδρου δεν ήταν η Πέλλα ή γενικότερα η Μακεδονία. Αλλά ούτε στην Ασία ίδρυσε 

ένα μόνιμο κέντρο του κράτους. Το κέντρο του κράτους του ήταν εκάστοτε εκεί όπου 

βρισκόταν ο ίδιος, δηλαδή το μέρος όπου στρατοπέδευε.  

 

 Παρατηρούμε συσσώρευση αντιθέσεων: συγγενεῖς – ἀλλοφύλους, τοὺς ἀγαθοὺς – 

τοὺς πονηρούς, τὸ μὲν  Ἑλληνικὸν – τὸ δὲ βαρβαρικόν, ἀρετῇ – κακίᾳ προκειμένου να 

εκφραστεί με το πλέον παραστατικό τρόπο το νέο ηθικό κριτήριο.  

 

 Η γλώσσα και το ύφος του κειμένου είναι απλά αλλά επιμελημένα.  Ο Πλούταρχος 

είναι εξοικειωμένος με τον καλλιεργημένο αττικό λόγο, αλλά δεν ακολουθεί τον 

κυρίαρχο αττικισμό, καθώς ο Πλούταρχος δεν δίστασε να υιοθετήσει στη γραφή του 

χαρακτηριστικά και λέξεις της Κοινής  Ελληνικής. 

 

Συμπερασματική διαπίστωση:  

 Είναι προφανές ότι ο Πλούταρχος στο συγκεκριμένο απόσπασμα παραβλέπει ότι η 

στωική πολιτεία περιοριζόταν στους σοφούς, κάνοντας λόγο για μία κοσμόπολη. 

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται και στο σχολικό εγχειρίδιο, απουσιάζει η οποιαδήποτε 

ιστορική βάση, ενώ είναι εμφανείς  

α) η προβολή μεταγενέστερων αντιλήψεων στο παρελθόν (αναχρονισμός), καθώς ο Μ. 

Αλέξανδρος πέθανε το 323  π.Χ. και ο Ζήνων αρχίζει να διδάσκει μετά το 300 π.Χ.,  

β) η τάση εξιδανίκευσης του Μ. Αλεξάνδρου33.  

 Κατά συνέπεια, η στωική πολιτική θεωρία στο πλαίσιο της αρχαίας Στοάς δεν 

αποτελεί ένα πρόγραμμα πολιτικής ή κοινωνικής μεταρρύθμισης , όπως λανθασμένα το 

αντιλαμβάνεται ο Πλούταρχος, αλλά ένα πρότυπο του κόσμου όπως αυτός θα ήταν αν 

μπορούσαν να ενωθούν οι άνθρωποι χωρίς τις διακρίσεις φύλου, καταγωγής, 

εθνικότητας ή περιουσίας· ενωμένοι όμως όχι μέσω τεχνητών -συμβατικών δεσμών, αλλά 

αναγνωρίζοντας ο ένας στον άλλο κοινές αξίες και κοινούς σκοπούς34.  

[Το αντίθετο θα ήταν πιο εύλογο να υποστηριχθεί, καθώς οι νέες συνθήκες που 

δημιούργησε η εκστρατεία του Αλέξανδρου ευνοούσαν τη διάδοση της ιδέας του 

 
33 Αρχαία Ελληνικά Φάκελος Υλικού Γ΄ ΓΕΛ (2019), σ. 193  
34 Long A.A. (1997), σ. 322  
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κοσμοπολιτισμού, η οποία ήδη προβαλλόταν έντονα από τους κυνικούς φιλοσόφους 

(π.χ. από τον Διογένη και τον Κράτη.]  

 

Προτεινόμενες Ασκήσεις Παραλλήλων Κειμένων  

Α. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο κι αντλώντας στοιχεία από το Κείμενο 

Αναφοράς, να εξηγήσετε τη στάση του Μ. Αλεξάνδρου απέναντι στους βαρβάρους .  

 

Ο Δημάρατος ο Κορίνθιος, ένας φιλοξενούμενος και φίλος του Φιλί ππου, όταν συνάντησε 

τον Αλέξανδρο στα Σούσα, περιχαρής και δακρυσμένος είπε ότι στερήθηκαν μεγάλη χαρά 

οι Έλληνες που πέθαναν πρωτύτερα, επειδή δεν είδαν τον Αλέξανδρο να κάθεται στο 

θρόνο του Δαρείου…Με μεγάλη μου χαρά έγινα θεατής εκείνης της γαμήλιας τελετής, 

όταν παρέλαβε σε μια χρυσοσκέπαστη σκηνή εκατό περσίδες νύφες και εκατό γαμβρούς 

Μακεδόνες και Έλληνες, και ο ίδιος στεφανωμένος έψαλε πρώτος τον υμέναιο, σα να 

έψαλλε τον ύμνο της αληθινής φιλίας στην ένωση των μεγαλύτερων και ισχυρότερων 

γενών, όντας εκείνος γαμβρός μιας νύφης και προξενητής όλων των υπολοίπων και 

συνάμα πατέρας και προστάτης τους, συνδέοντάς τους με τα δεσμά του γάμου.  

Πλούταρχος, Ἠθικά, 329 D.E. 

 

Β. Στο παρακάτω κείμενο ο Αρριανός ολοκληρώνει το έργο του Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 

διατυπώνοντας τις παρακάτω κρίσεις για τον Μ. Αλέξανδρο. Σε ποιο βαθμό οι κρίσεις 

του επιβεβαιώνονται από τις αναφορές του Πλουτάρχου στο Κείμενο Αναφοράς;  

[7.30.1] Και όποιος κατακρίνει τον Αλέξανδρο ας μην τον κατακρίνει παρουσιάζοντας 

μονάχα τα αξιοκατάκριτα έργα του, αλλά αφού συγκεντρώσει κατά μέρος όλες μαζί τις 

πράξεις του Αλεξάνδρου, ας αναλογισθεί τότε ποιός είναι ο ίδιος και με ποιά τύχη και τί 

έγινε εκείνος που κατακρίνει και σε ποιό βαθμό ανθρώπινης ευτυχίας έφθασε, εφόσον 

έγινε ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς και των δύο ηπείρων και έφθασε παντού το όνομά του, 

ενώ ο ίδιος είναι ένας μάλλον ασήμαντος άνθρωπος και καταγίνεται με ασήμαντα 

πράγματα, χωρίς να μπορεί και αυτά ακόμη να τα βάλει σε τάξη. [7.30.2] Γιατί εγώ 

τουλάχιστο νομίζω ότι δεν υπήρχε την εποχή εκείνη ούτε ανθρώπινη φυλή ούτε πόλη 

ούτε κανένας άνθρωπος, στον οποίο δεν είχε φθάσει το όνομα του Αλεξάνδρου. Νομίζω, 

λοιπόν, ότι δεν ήταν δυνατό να γεννηθεί χωρίς θεία παρέμβαση ένας τέτοιος άνθρωπος, 

ο οποίος δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο. Και αυτό φανερώθηκε με χρησμούς που λένε ότι 

δόθηκαν για τον θάνατο του Αλεξάνδρου, με διάφορα οράματα που είδαν διαφορετικά 

άτομα και με διάφορα όνειρα που εμφανίσθηκαν σε διαφορετικούς ανθρώπους και 

ακόμη με την τιμή που του απονέμουν μέχρι σήμερα οι άνθρωποι και με την επιβίωση 

της μνήμης του πέρα από το ανθρώπινο μέτρο· ακόμη και σήμερα, ύστερα από τόσο 

χρόνο, δίδονται και άλλοι χρησμοί προς τιμή του Αλεξάνδρου στον λαό των Μακεδόνων .  

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (7.30.1-7.30.2) 
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Γ.  Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και αντλώντας στοιχεία από αυτό να 

εξηγήσετε γιατί οι Στωικοί θεωρούσαν όλους τους ανθρώπους συνδημότες και 

συμπολίτες 

Αν η ικανότητα της νόησης είναι κοινή σ’ εμάς τους ανθρώπους, τότε κοινός είναι και ο 

ορθός λόγος που μας κάνει έλλογα όντα. Αν είναι έτσι,  τότε κοινός είναι και ο Λόγος που 

ορίζει τι να κάνουμε και τι όχι. Αν ισχύει αυτό, τότε και ο νόμος είναι κοινός. Αν είναι 

έτσι, τότε είμαστε συμπολίτες. επομένως συμμετέχουμε όλοι σε μια κοινή πολιτεία, και η 

οικουμένη είναι μια μεγάλη πόλη. Ποιο άλλο κοινό πολίτευμα μπορούμε να πούμε ότι 

μοιράζεται το ανθρώπινο γένος; Από εκεί λοιπόν, από αυτή την “κοινή πολιτεία”, 

αποκτούμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε, να είμαστε λογικοί, να ζούμε με νόμους. Από 

πού αλλού; 

Μάρκος Αὐρήλιος Τὰ εἰς ἑαυτόν 4.4 
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Διδακτική ενότητα 22η - Η επιμέλεια του εαυτού 

 

Κείμενο αναφοράς: ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3 

 

Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη, εἴωθας δὲ καὶ σὺ τὰ 

τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν. Ὅλον δὲ τοῦτο ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν ὥρας ἐθελήσῃς, 

εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν. Οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμονέστερον ἄνθρωπος 

ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μάλισθ’ ὅστις ἔχει ἔνδον τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν 

πάσῃ εὐμαρείᾳ εὐθὺς γίνεται· τὴν δὲ εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν. Συνεχῶς 

οὖν δίδου σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ ἀνανέου σεαυτόν· βραχέα δὲ ἔστω καὶ 

στοιχειώδη ἃ εὐθὺς ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν λύπην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμψαι 

σε μὴ δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ ἐπανέρχῃ. 

 

Ο Μάρκος Αυρήλιος στο παραπάνω Κείμενο Αναφοράς προβάλλει την 

ενδοσκόπηση, την καταφυγή στον εαυτό μας και τον νηφάλιο φιλοσοφικό στοχασμό, 

ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ισορροπήσει και να διαχειριστεί καλύτερα την 

εξωτερική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις της, από τις οποίες κινδυνεύει να χάσει τη 

γαλήνη και την ευτυχία. 

 

Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη: Ο Μ. Αυρήλιος 

διαπιστώνει ότι πολλοί άνθρωποι στην εποχή του αναζητούν την ηρεμία και την ευτυ χία 

στην αλλαγή περιβάλλοντος, καθώς ο άνθρωπος αισθάνεται γενικότερα ανέστιος, 

ανασφαλής και ανελεύθερος. Πάντως, η περίοδος του Μ. Αυρηλίου είναι μία εποχή 

ειρήνης, οικονομικής και πνευματικής άνθησης και ευημερίας.  

 

εἴωθας δὲ καὶ σὺ τὰ τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν: Η αλλαγή προσώπου (από γ΄ πληθυντικό 

σε β΄ ενικό) ενισχύει το δεοντολογικό και παραινετικό ύφος με αποδέκτη καταρχήν τον 

εαυτό του (εσωτερικός διάλογος), αλλά και τον αναγνώστη του κειμένου (εξωτερικός 

διάλογος). Έτσι δημιουργείται ένα ύφος συνομιλίας, στο πλαίσιο της αντίληψης ότι η 

φιλοσοφία είναι «τέχνη του βίου»  με πρακτικό χαρακτήρα και με στόχο την ευδαιμονία. 

Επιπλέον, η χρήση της προσωπικής αντωνυμίας σὺ τονίζει εμφατικά την προσωπική 

ευθύνη για την επίτευξη της ευδαιμονίας με βάση τις προσωπικές επιλογές και την 

προσπάθεια αυτοβελτίωσης.  

 

Ὅλον δὲ τοῦτο ἰδιωτικώτατόν ἐστιν: Ο Μ. Αυρήλιος επικρίνει τη στάση των 

περισσοτέρων ανθρώπων και την αξιολογεί αρνητικά· είναι μία στάση που δείχνει 

αφέλεια, επιπολαιότητα και παρορμητική διάθεση. Το επίθετο ἰδιωτικὸς  

χρησιμοποιείται εδώ με αρνητική σημασία (= άπειρος, αμαθής, αδαής). Η  έμφαση που 

δίνεται στον χαρακτηρισμό αυτόν εκφράζεται με τη χρήση τόσο του υπερθετικού 

βαθμού (ἰδιωτικότατον) όσο και του επιθέτου ὅλον.  Είναι προφανές ότι όσοι δεν 

διαθέτουν στοχαστικό νου και δεν φιλοσοφούν νιώθουν ανασφάλεια, αναζητώντας 

μάταια την πνευματική γαλήνη στην αλλαγή του περιβάλλοντος.  
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ἐξόν, ἧς ἂν ὥρας ἐθελήσῃς, εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν: Ο Μ. Αυρήλιος διατυπώνει την 

αντιπρότασή του υπογραμμίζοντας (με την μετοχή σε αιτιατική απόλυτο, την αναφορικο -

υποθετική πρόταση [παρόν-μέλλον], επανάληψη κ.α.) το παράδοξο της συνηθισμένης 

συμπεριφοράς των περισσοτέρων ανθρώπων. Η ἀναχώρησις αποτελεί την κεντρική 

έννοια του αποσπάσματος η οποία και επαναλαμβάνεται (ἀναχωρήσεις – ἀναχωρεῖν – 

ἀναχωρεῖ – τήν ἀναχώρησιν). Κατά τον Ρωμαίο αυτοκράτορα ο άνθρωπος οφείλει να 

καταφύγει στον εαυτό του (εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν). 

 Η απόσυρση του ατόμου από τον κοινωνικό  του περίγυρο είναι διπλή και επιφέρει 

αλλαγή του τρόπου ζωής: μπορεί να πάρει α) τη μορφή απομάκρυνσης από την κοινωνία 

και τον κόσμο, αλλά και β) τη μορφή μιας πνευματικής-ψυχικής άσκησης, το ἀναχωρεῖν 

εἰς ἑαυτόν. Αυτή η ενδοσκόπηση είναι ένας απαραίτητος αυτοέλεγχος για την 

ευδαιμονία και δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν το άτομο δεν απομακρυνθεί από το πλήθος.  

 Η αναχώρηση αυτή δεν είναι μόνο τοπική, δεν σημαίνει απλώς να εκδράμει 

μακριά από τους άλλους: δεν πρέπει να αποφεύγει ούτε τον εαυτό του, όπως κάν ει ο 

καθένας μέσα στο τρέξιμο των καθημερινών ασχολιών του, λένε οι Στωικοί. Η 

συγκέντρωση στον εαυτό μας γίνεται, γιατί μέσα μας βρίσκεται, κατά τον Μάρκο 

Αυρήλιο, η πηγή του καλού. Γι’ αυτό, προτρέπει ο Επίκτητος (Ἐγχειρίδιον, 10): «Για 

οτιδήποτε σου τυχαίνει θυμήσου να γυρνάς στον εαυτό σου και να ψάχνεις ποια δύναμη 

έχεις για να το αντιμετωπίσεις». (Φάκελος Υλικού σ. 202)  

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκφραση  ἀναχωρεῖν εἰς ἑαυτόν, οφείλει την 

καταγωγή της στον Πλάτωνα και πιθανότατα ανάγεται στον  δάσκαλό του, τον  Σωκράτη, 

ο οποίος, όπως παραδίδεται στο πλατωνικό Συμπόσιο, συνήθιζε να αποκόπτεται από τα 

επίγεια και να συγκεντρώνεται στον εαυτό του. Ο Πλάτων στον διάλογο Αλκιβιάδης Α΄ 

χρησιμοποιεί την έκφραση «ἐπιμελεῖσθαι σεαυτοῦ» (120d), έννοια γύρω από την οποία 

στρέφεται ο συγκεκριμένος διάλογος, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη ότι η 

αρχαιοελληνική σκέψη ήταν στραμμένη στην επιμέλεια του εαυτού. Δίπλα, κα ι όχι κατ’ 

ανάγκην αντίθετη στην παράδοση της «επιμέλειας του εαυτού» (που έχει εμφανή 

πρακτικό-ηθικό χαρακτήρα), βρίσκεται η παράδοση της «γνώσης του εαυτού» – και οι 

δυο μπορούν να αναχθούν στον Σωκράτη. (Φάκελος υλικού σ. 206) Επομένως, το γνῶθι 

σαὐτόν,  στο οποίο αποσκοπούσε κυρίως κάθε πνευματική αναζήτηση στην αρχαιότητα, 

δεν υπήρξε ποτέ αποκομμένο από την ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ. 

 

εἰς ἑαυτὸν: Το άτομο στον στωικισμό είναι μέρος του συνόλου και υπάρχει μία ουσία 

κοινή για όλα τα όντα, πάνω στην οποία θα συγκροτηθεί η ανθρώπινη προσωπικότητα. 

Αυτό αποτελεί καθήκον του ίδιου μας του εαυτού, ο οποίος έχει μια ουσιώδη διαφορά 

από τα άλλα ζώα: είναι προαίρεσις, είναι νοῦς (βλ. Δ.Ε. 20η). Άρα, ο εαυτός μας είναι 

αυτά τα λίγα που μπορούμε να ελέγξουμε και εξαρτώνται  από την έλλογη επιλογή μας: η 

έφεσή μας προς κάτι, η επιθυμία για κάτι, η αποστροφή από κάτ ι –τίποτε το εξωτερικό, 

όπως η φήμη, η περιουσία, τα αξιώματα, οι δικοί μας άνθρωποι, το σώμα μας (τα 

αποκαλούμενα ως ἀδιάφορα). Αυτήν την προαίρεσιν πρέπει να επιμεληθούμε με τη 
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φρόνηση, ώστε ο εαυτός μας να είναι ελεύθερος και ευδαίμων. (Φάκελος Υλικού, σελ. 

202). 

 

 Η αναχώρηση εἰς ἑαυτὸν δεν έχει να κάνει με μυστικιστικές εμπειρίες, αλλά συνιστά 

περισσότερο έναν εσωτερικό αυτοέλεγχο και έχει τον χαρακτήρα άσκησης , η οποία 

ενδυναμώνει εσωτερικά (δηλαδή ψυχικά, ηθικά, πνευματικά) τον άνθρωπο, προκειμένου 

να επιστρέψει με μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στις βιοτικές μέριμνες και στο 

έργο του μέσα στην κοινωνία, από την οποία δεν απέχει, αλλά και δεν παρασύρεται (δες 

και τη συνέχεια του αποσπάσματος). Επομένως, η πρόταση του Μάρκου Αυρήλιου δεν 

συνιστά εγκατάλειψη των εγκόσμιων ούτε απομάκρυνση από την κοινωνική ζωή και 

δράση – στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους «αναχωρητές», δηλαδή τους ερημίτες και 

τους μοναχούς στον Χριστιανισμό. 

 

Οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμονέστερον ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ ψυχήν, μάλισθ’ ὅστις ἔχει ἔνδον τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ εὐμαρείᾳ 

εὐθὺς γίνεται·: Η συγκέντρωση στον εαυτό μας, η προσπάθεια ενδοσκόπησης και 

αυτοελέγχου προσφέρει ἡσυχίαν, δηλαδή εσωτερική γαλήνη και ηρεμία, τα οποία 

αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της ευτυχισμένης ζωής. Επιπλέον ο άνθρωπος 

καλείται να εγκαταλείψει την πολυπραγμοσύνη προκειμένου να στραφεί στην 

απραγμοσύνη, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη νηφαλιότητα και την 

ενδοσκόπηση. Η πηγή της ευτυχίας για τον Μάρκο Αυρήλιο  (και γενικότερα τους 

Στωικούς) βρίσκεται μέσα μας (ἔνδον).Παροιμιώδης έγινε, μάλιστα, η σχετική προτροπή 

του Μ. Αυρηλίου: Ἔνδον σκάπτε, ἔνδον ἡ πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀεὶ ἀναβλύειν δυναμένη, 

ἐὰν ἀεὶ σκάπτῃς (Τὰ εἰς ἑαυτόν, 7.59.1). (Φάκελος Υλικού σ. 205). Δείχνοντας επιμέλεια 

για τον εαυτό μας, δηλαδή την προαίρεσή μας, διαμορφώνουμε τις καλύτερες συνθήκες 

ώστε να συγκεντρωνόμαστε σ’ αυτόν και να τον αξιοποιούμε ως πηγή γαλήνης και 

ευδαιμονίας (εὐμάρεια). 

 

ἀναχώρησις-εὐμάρεια-εὐκοσμία 

 

τὴν δὲ εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν: Με τη διατύπωση αυτή επεξηγεί τον 

όρο εὐμάρεια, ο οποίος ταυτίζεται πλέον με την εὐκοσμίαν, δηλαδή την εσωτερική τάξη 

και αρμονία. Η ίδια η έλλογη φύση του ανθρώπου του προσφέρει τη δυνατότητα να ζει 

σε εσωτερική αρμονία με τον έλλογο κόσμο. Επομένως, όποιος επιδιώκει την αρετή και 

κατ’επέκταση την ευτυχία οφείλει, πριν από όλα, να απελευθερωθεί από τα πάθη (: τις 

άλογες και αφύσικες κινήσεις της ανθρώπινης ψυχής) για να μπορεί να κατανοήσει το τι 

συμβαίνει πραγματικά, να αδιαφορήσει  δηλαδή για καταστάσεις όπως είναι η ζωή και ο 

θάνατος, η υγεία και ασθένεια, ο πλούτος και η φτώχεια, οι οποίες δεν έχουν από ηθική 

σκοπιά καμία αξία, ούτε θετική ούτε αρνητική. Ό,τι δεν απαγορεύεται και ό,τι δεν 

υπαγορεύεται από ηθικούς λόγους, παραμένει  ἀδιάφορον κατά την άποψη της στωικής 

ηθικής (βλ. προηγούμενο σχόλιο).  
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 Η καθ᾿ αυτό ουσία της ψυχής του ανθρώπου, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, 

εκδηλώνεται ως λογική ικανότητα που αρνείται τη συγκατάθεσή της στα ορμέμφυτα· ως 

τμήμα του κοσμικού Λόγου η ανθρώπινη ψυχή αποκλείει τον εαυτό της από τις ορμές 

των αισθήσεων, αντιστέκεται ή οφείλει να αντιστέκεται (βλ. Ἐγχειρίδιον §15). Οι 

απαιτήσεις της φύσης συμπίπτουν με τις απαιτήσεις του λόγου, και βρίσκονται σε 

αντίφαση με τις απαιτήσεις των αισθήσεων. Γι ᾿ αυτό και η ζωή που βρίσκεται σε 

αρμονική σχέση με τη Φύση και τον Λόγο είναι ένα καθῆκον που ο σοφός καλείται να το 

εκπληρώσει, ένας νόμος στον οποίο είναι αναγκαίο να υποταχθεί αντίθετα προς τις 

ροπές των αισθήσεών του. Η απελευθέρωση από τα πάθη, σε κάθε περίπτωση, δεν 

υποδηλώνει ανικανότητα να έχουμε συναισθήματα. Ο στωικός σοφός δεν είναι 

αναίσθητος ούτε ανάλγητος.  

 Όταν ο άνθρωπος, λοιπόν, έχει τη δύναμη και την καθαρότητα του λογικού με το 

οποίο κυριαρχεί στα πάθη του, τότε μπορεί να είναι ευτυχισμένος . Όταν πάλι αυτή η 

αρετή του λείπει, γίνεται έρμαιο των εξωτερικών περιστάσεων και των παθών του. Γι ᾿ 

αυτό ο Μ. Αυρήλιος στο Κείμενο Αναφοράς της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας 

επικαλείται την αναδίπλωση του ανθρώπου στον εαυτό του.  

 Τελικά, η λογική και η τάξη που βασιλεύει στο σύμπαν δείχνει στον άνθρωπο τι 

πρέπει να κάνει (βλ. Δ.Ε. 20η). Ο άνθρωπος είναι ένα ελάχιστο μέρος του κόσμου: 

γνωρίζοντας και αποδεχόμενος το Όλο στο οποίο ανήκει, μπορεί και αυτός να ζήσει σε 

αρμονία με τον εαυτό του και με τον  κόσμο. 

 

 Η συγκεκριμένη προτροπή γίνεται πιο κατανοητή αν συνεχίσουμε την ανάγνωση του 

κειμένου, όπου ο Ρωμαίος αυτοκράτορας αναφέρει παρακάτω τα εξής (δεν αναφέρ ονται 

στο σχολικό εγχειρίδιο): «Λοιπόν, να έχεις κατά νου το να αποσυρθείς σε αυτόν τον 

μικρό χώρο που ανήκει σε σένα και πριν από όλα να μην παρασύρεσαι και να μην 

καταβάλεις υπερβολικές προσπάθειες, αλλά να είσαι ελεύθερος και να αντιμετωπίζεις 

τα διάφορα ζητήματα ως άνδρας, ως άνθρωπος, ως πολίτης, ως θνητό όν. (...) Πρώτον τα 

πράγματα δεν αγγίζουν καθόλου την ψυχή σου, αλλά στέκουν ακίνητα έξω (δηλαδή στον 

εμπειρικό κόσμο), ενώ όσα σε ενοχλούν προέρχονται από την ιδέα που διαμορφώνεις 

εσύ μέσα στον εαυτό σου (...) Ο κόσμος είναι (αιώνια) μεταβολή, ενώ η ζωή είναι (η 

δική σου) ιδέα (= υποκειμενική αντίληψη)». 

 

Συνεχῶς οὖν δίδου σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ ἀνανέου σεαυτόν· βραχέα δὲ 

ἔστω καὶ στοιχειώδη ἃ εὐθὺς ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν λύπην ἀποκλύσαι καὶ 

ἀποπέμψαι σε μὴ δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ ἐπανέρχῃ.: Η αναδίπλωση στον εαυτό 

μας δεν μπορεί να είναι τυχαία και περιστασιακή. Είναι αναγκαίο να έχει συνέχεια, 

σταθερότητα και διάρκεια (χρήση ενεστώτα και επιρρήματος συνεχῶς) ώστε να 

θεωρηθεί στάση και τρόπος ζωής που θα οδηγήσει στην εσωτερική ανανέωση και στην 

αυτοβελτίωση. Τότε θα γίνει κατανοητό ότι τα μικρά και τα στοιχειώδη θα είναι 

απολύτως αρκετά για τη γαλήνη και την εσωτερική ισορροπία, διασφαλίζοντας σε κάθε 

περίπτωση την ευτυχία. Έτσι, ο άνθρωπος είναι έτοιμος χάρη στη φιλοσοφική 

ενδοσκόπηση να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές δυσκολίες χωρίς να παρασύρεται από 
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αυτές. Κάτοχος της εσωτερικής ελευθερίας μπορεί να αισθανθεί ελεύθερος απέναντι 

στις εξωτερικές περιστάσεις. Άλλωστε «Ο κόσμος είναι (αιώνια) μεταβολή, ενώ η ζωή 

είναι (η δική σου) ιδέα (= υποκειμενική αντίληψη)». 

 

 Το ύφος του κειμένου είναι οικείο, λιτό, απλό με χρήση της παρατακτικής σύνδεσης, 

απλών λέξεων, ενώ απουσιάζουν τα σχήματα λόγου και οι ειδικοί φιλοσοφικοί όροι. Η 

χρήση της προστακτικής και του β΄ ενικού διαμορφώνουν δεοντολογικό και 

παραινετικό ύφος. 

 

Προτεινόμενες Ασκήσεις παραλλήλων κειμένων  

1. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και με βάση το Κείμενο Αναφοράς να 

εξηγήσετε με ποιο τρόπο κατά τους Στωικούς ο άνθρωπος  οφείλει να συμπεριφέρεται 

απέναντι στις εξωτερικές περιστάσεις και καταστάσεις;  

Θυμήσου ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν να συμμετείχες σε κάποιο συμπόσιο. Ο 

δίσκος καθώς περιφέρεται φτάνει και μπροστά σου; Άπλωσε το χέρι και σερβιρίσου 

διακριτικά. Περνά και φεύγει; Μην τον κρατάς. Δεν έφτασε ακόμη; Μην απλώνεις ως 

εκεί πέρα την επιθυμία σου, αλλά περίμενε μέχρι να φτάσει σε σένα. Το ίδιο να 

συμπεριφέρεσαι προς τα παιδιά σου, προς τη σύζυγό σου, προς τα αξιώματα, προς 

τον πλούτο· και κάποια μέρα θα αξιωθείς να παρευρεθείς στο ίδιο συμπόσιο με τους 

θεούς. Αν δε, παρότι σου προσφερθούν διάφορα, δεν τα πάρεις, αλλά τα 

καταφρονήσεις, τότε όχι μόνο θα παρευρεθείς στο ίδιο συμπόσιο με τους θεούς, αλλά 

θα εξουσιάζεις μαζί τους. Αυτό έκαναν ο Διογένης, ο Ηράκλειτος  και οι όμοιοί τους, 

και επάξια ήταν και αποκαλούνταν θείοι άνδρες.  

Ἐπίκτητος, Ἐγχειρίδιον, 15 

2. Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και με βάση το Κείμενο Αναφοράς να 

εξηγήσετε τη φράση «τὴν δὲ εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν» 

Η αιτία των παθών, δηλαδή της ασυμφωνίας και της δυστυχίας, είναι η αποτυχία να 

ακολουθήσουμε το πνεύμα εντός μας, που συγγενεύει και έχει την ίδια φύση με το 

πνεύμα που κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο· αντ’ αυτού παρεκκλίνουμε και μας 

παρασύρει το κατώτερο και το ζωώδες πνεύμα (...) έχει πρωταρχική σημασία το να 

μην παρασυρόμαστε ούτε στο ελάχιστο από το άλογο, κακοδαίμον και άθεο μέρος της 

ψυχής. 

Ποσειδώνιος, όπως τον παραθέτει ο Γαληνός Ι.Π.Δ. 5.6.4 -5 
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