
ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

H κυνική φιλοσοφία και οι φιλοσοφίες 

των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Στο κεφάλαιο αυτό: 

■ Θα γνωρίσουμε την κυνική φιλοσοφία, η οποία διαμορφώθηκε τον 4ο αιώνα π.X. και ανήκει

στις σωκρατικές σχολές.

■ Θα γνωρίσουμε επίσης τις φιλοσοφίες που διαμορφώθηκαν στους ελληνιστικούς και ρωμαϊ-

κούς χρόνους (τέλος του 4ου αι. π.X. – 6 αι. μ.X.).

■ Θα μελετήσουμε κείμενα των κυνικών, των επικούρειων, των στωικών και των σκεπτικών

φιλοσόφων και θα δούμε το ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του.

■ Θα γνωρίσουμε τις ηθικές τους αντιλήψεις που συνδέονται με τη σωκρατική αντίληψη για την

αυτάρκεια, την αρετή και την ευδαιμονία.

■ Θα συζητήσουμε τη σχέση των ηθικών τους αντιλήψεων με την ιστορική, πολιτική και κοινω-

νική πραγματικότητα της εποχής.

■ Θα γνωρίσουμε τον Nεοπλατωνισμό, μια φιλοσοφία που χαρακτηρίζεται από εκλεκτικισμό και

στηρίζεται κυρίως στον Πλάτωνα· με το ρεύμα αυτό τελειώνει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

H φιλοσοφία μεταβαίνει πλέον από τον λόγο στην πίστη, συνδέεται η πίστη με τη γνώση, η

φιλοσοφία με τη θρησκεία. Mε το κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών της Aθήνας το 529 μ.X.

μεταβαίνουμε από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαίωνα. H μεσαιωνική φιλοσοφία επιχειρεί

ένωση φιλοσοφίας και θεολογίας.

Φιλόσοφοι της αλεξανδρινής σχολής φιλοσοφίας παρακολουθούν την Αγία Aικατερίνη που τους αντικρούει. Λεπτομέ-

ρεια από το έργο του Mαζολίνο ντα Πανικάλε (1425, νωπογραφία από τη Bασιλική του Aγίου Kλήμεντος στη Pώμη).



H Î˘ÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊ›Â˜ 
ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ

H ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· (323 .X. – 31 .X.)

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÙÔ 323 .Ã. ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜
Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÚÂÈ˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂÙ¿, ÌÂ ÙÔÓ
ı¿Ó·ÙÔ ÙË˜ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜, ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›ˆÓ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË
ÙË˜ ÚˆÌ·˚Î‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∂›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÂÔ¯‹ Î·Ù¿
ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ AÛ›·˜ Î·È
ÙË˜ AÊÚÈÎ‹˜: √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› ÛÂ fiÏÂÈ˜, fiˆ˜ Ë ∞ÏÂÍ¿Ó-
‰ÚÂÈ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ë ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ· ÛÙË ™˘Ú›·, Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ·ÓıÂ›
·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ fiÏÂÈ˜ ÙË˜ K¿Ùˆ IÙ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÚÒËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘
∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ·Ó¿ÌÂÈÍË˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÂ ‰È¿ÊÔÚo˘˜
Ï·Ô‡˜ Î·È ıÚËÛÎÂ›Â˜ Î·È ÌÂ Ó¤Â˜ È‰¤Â˜, ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ï¤ÔÓ Ô ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜,
Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ™ÙÈ˜
fiÏÂÈ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î¤ÓÙÚ· Ì¿ıËÛË˜ Î·È ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ï.¯. ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· fiÔ˘ È‰Ú‡ÂÙ·È Ë AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÔ
ªÔ˘ÛÂ›Ô, ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜, ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. H Î·ıÈ¤-
ÚˆÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙË˜ ÎÔÈÓ‹˜, ˆ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Î·ıÈÛÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹
ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.

™ÙËÓ Aı‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË (399 .X.), ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›-
Ô˘Ó ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ AÁÔÚ¿˜. I‰Ú‡Ô˘Ó Û¯ÔÏ¤˜, fiˆ˜ ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›· Î·È ÙÔ
§‡ÎÂÈÔ Î·È, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ∫‹Ô Î·È ÙË ™ÙÔ¿. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜
ÊÈÏÔÛÔÊ›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ (323 .Ã. - 31 .Ã.) Î·È ÛÙÔ˘˜
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (1Ô˜ ·È. .Ã. - 3Ô˜ ·È. Ì.Ã.). O ∫˘ÓÈÛÌfi˜, ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘
‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÙÔÓ 4Ô ·È. .X., ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÈ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ÛˆÎÚ·ÙÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ (MÂÁ·ÚÈ-
Î‹, K˘ÚËÓ·˚Î‹, HÏÂÈ·Î‹ Î.¿.), ÔÈ ÔÔ›Â˜ È‰Ú‡ÔÓÙ·È ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘
™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· Î·È ÙÔÓ ÛÎÔfi ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ËıÈÎ‹.
O ∫˘ÓÈÛÌfi˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ‹ ·ÙÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ¤ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. O EÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô
™ÙˆÈÎÈÛÌfi˜ Î·È Ô ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜, ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿ ÚÂ‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜
ËÁ‹ ÙË ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·. ∞fi ¿Ô„Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹, ÌfiÓÔ Ô ™ÙˆÈÎÈÛÌfi˜ Î˘ÚÈ·Ú¯Â›
ÛÂ fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎ‹ ÚˆÌ·˚Î‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

H ÚˆÌ·˚Î‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ (1Ô˜ ·È. .X.

– 3Ô˜ ·È. Ì.X.) – ⁄ÛÙÂÚË ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· (3Ô˜ – 6Ô˜ ·È. Ì.X.)

™ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ ÂÎÏÂÎÙÈÎÈ-
ÛÌfi˜ (‚Ï. ÁÏˆÛÛ¿ÚÈÔ), Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ ÎfiˆÛË˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜ Û˘ÁÎÚËÙÈÛÌfi˜, Ô˘ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÂÈ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ

2

1

∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ μπμ§π√ Δ√À ª∞£∏Δ∏ °° ’ °°ÀÀªª¡¡∞∞™™ππ√√ÀÀ

∂ π ™ ∞ ° ø ° ∏

Tα ερείπια της φιλοσοφικής σχολής

της Aλεξάνδρειας (Aίγυπτος, Komel

Dikka). H Aκαδημία του Πλάτωνα και

το Λύκειον του Aριστοτέλη χρησίμευ-

σαν ως πρότυπά της.

O λεγόμενος Oβελίσκος της Kλεοπά-

τρας στα ερείπια της Bιβλιοθήκης και

του Mουσείου της Aλεξάνδρειας (η

ονομασία «Mουσείο» φανερώνει την

ύπαρξη ιερού των Mουσών).

Aναπαράσταση τμήματος αρχαίας

βιβλιοθήκης, με απεικόνιση παπύρων

σε κυλινδρικό σχήμα, όπου γράφο-

νταν τα κείμενα.
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·ÛÙÚÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔÓ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi ÌÂ ÙÈ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ‰È·ÓfiËÛË˜
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙÔ˘ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ ·fi ÙÈ˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›Â˜ ÙË˜ ÛÙˆÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È,
·ÚÁfiÙÂÚ·, ·fi ÙÔÓ NÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi. ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë «·ÏÂ-
Í·Ó‰ÚÈÓ‹» Û¯ÔÏ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓÂ˜ ‹ ÂÏÏËÓ›˙ÔÓÙÂ˜
ÂıÓÈÎÔ› Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÂÓÒ ÛÙË PÒÌË Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ‰È‰·ÛÎ·Ï›Â˜ ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ™ÎÂÙÈÎÒÓ. OÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Á›ÓÔ-
ÓÙ·È ÔÈ Â˘ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

O ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘

∫ÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÌÂ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ‚›Ô Î·È
Ë ıÂÒÚËÛ‹ ÙË˜ ˆ˜ «Ù¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ‚›Ô˘». ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ï¤ÔÓ Ó· Â›Ó·È Ô‰Ë-
Áfi˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ËÁ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË˜, Ì›· ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÓÙÂÂ-
Í¤ÏıÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÂ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Â¯ıÚÈÎfi. ∞fi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒ-
ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓÂ˜, ÔÈ Î˘ÓÈÎÔ›, ÔÈ ÛÙˆÈÎÔ›, ÔÈ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ Î·È ÔÈ ÛÎÂÙÈÎÔ›
ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÚfiÏÔ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. √ ÛÔÊfi˜ ‹ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ÌÂ ÙÔÓ
·ÛÎËÙÈÎfi ‹ ÛÙˆÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ô‰fi ÙË˜
·Ù·Ú·Í›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ Â˘Ù˘-
¯›·˜. ΔÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ËıÈÎ‹ ·ÔÎÙ¿ ÎÂÓÙÚÈÎ‹
ı¤ÛË. ªÂ ÙÔÓ NÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ
˘ÂÚ·ÈÛıËÙfi. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·ÔÎÙ¿ «„˘¯·ÁˆÁÈÎfi» ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÚÔÛ·ıÂ› ‰ËÏ·‰‹
Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ EÓ-AÁ·ıfi, ÚÔ˜ ÙË ıÂfiÙËÙ·.

√È ∫˘ÓÈÎÔ›, Ô ∫˘ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË 
·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈÎ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·

√È ∫˘ÓÈÎÔ› ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙË˜ ÛÙˆÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜.
∂›Ó·È ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ ÛÔÊÔ›, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Î·È
·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ‚Â‚·ÈfiÙËÙÂ˜, ÙfiÛÔ ÙÈ˜ ÎÔÈÓ¤˜ fiÛÔ Î·È ÙÈ˜ ÂıÈÌÈÎ¤˜. Œ¯Ô˘Ó
·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÚfiÔ ÏÈÙfi Î·È ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi. ¶ÂÚÈÊÚÔ-
ÓÔ‡Ó ÙÈ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÂÈÚˆÓÂ›·˜, ÙÔ˘ ÛÎ·Ó‰¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û·Ú-
Î·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ËıÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÂ› Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ-
„Ë ÙË˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜, ÙË˜ ·¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙË˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.
Ÿˆ˜ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜, ÔÈ ∫˘ÓÈÎÔ› ıÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙ‹ Î·È ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ
κατ’ �ρετ�ν 
�ν. ¢›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ (γνθι

σα�τ�ν). ∂È‰ÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÈ˜ ˘ÏÈÎ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜ Î·È Î·Ù·ÊÚÔÓÔ‡Ó
ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ, ÙË ‰fiÍ· Î·È ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ·.

√È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÈÛı¤ÓË˜ Ô K˘ÓÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·, Ì·ıË-
Ù‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ô ¢ÈÔÁ¤ÓË˜ Ô K˘ÓÈÎfi˜ ·fi ÙË ™ÈÓÒË, Ô ∫Ú¿ÙË˜ Ô £Ë‚·›Ô˜ Î·È Ù·
·‰¤ÏÊÈ· MËÙÚÔÎÏ‹˜ Î·È I·Ú¯›·. 
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O Σωκράτης περιστοιχιζόμενος από

σοφούς. Ψηφιδωτό από την Aπάμεια

της Συρίας, 5ος αι. μ.X. Στην πόλη

αυτή ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος

Iάμβλιχος ίδρυσε το 290 μ.X. δική του

φιλοσοφική σχολή, τη νεοπλατωνική

σχολή της Συρίας.

O θάνατος του Mεγάλου Aλεξάνδρου

σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνι-

στικής εποχής. Eδώ, ο Aλέξανδρος

πολεμά τον βασιλιά της Περσίας

Δαρείο στη μάχη της Iσσού. Mωσαϊκό

που κοσμούσε την «Oικία του Φαύ-

νου» στην  Πομπηία (2ος-1ος αι. π.X.,

Nάπολη, Eθνικό Mουσείο).

O Mέγας Aλέξανδρος. Λεπτομέρεια

από το παραπάνω μωσαϊκό.



∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·È EÈÎÔ˘ÚÈÛÌfi˜
∏ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ, ÁÈÔ AıËÓ·›Ô˘ ÎÏËÚÔ‡¯Ô˘ Ô˘
Â›¯Â ÁÂÓÓËıÂ› ÛÙË ™¿ÌÔ (341 - 270 .X.), Î·È ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∫‹Ô, ÙË ÊÈÏÔ-
ÛÔÊÈÎ‹ Û¯ÔÏ‹ Ô˘ ·˘Ùfi˜ È‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 306 .X., ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. O K‹Ô˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Û¯ÔÏ‹ ·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ-
Î¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ (AÎ·‰ËÌ›·, §‡ÎÂÈÔ Î·È ™ÙÔ¿), ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› Î¤ÓÙÚÔ ‰ÈÂ-
Í·ÁˆÁ‹˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ fiÏÔ ¤ÏÍË˜ ÚÔÛÒˆÓ Î¿ıÂ ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘
˙Ô˘Ó ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ̇ ˆ‹ ̂ ˜ Ì¤ÏË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. H Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘
·ÔÎÙ¿ ÔÏÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ, ·ÚÁfiÙÂÚ·, Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹
M. AÛ›· (IˆÓ›·), ÛÙË ™˘Ú›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË PÒÌË (Ï.¯. ºÈÏfi‰ËÌÔ˜, ŒÚÌ·Ú¯Ô˜, MËÙÚfi‰ˆ-
ÚÔ˜, ¢ÈÔÁ¤ÓË˜ OÈÓÔ·Ó‰¤·˜, §Ô˘ÎÚ‹ÙÈÔ˜). √È ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙË
ÏÔÁÈÎ‹, ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È, È‰È·›ÙÂÚ·, ÌÂ ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙËÓ
·Ù·Ú·Í›·, Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÂ ËÚÂÌ›· Î·È „˘¯ÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Â-
ÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ „˘¯‹˜ ·fi ÙÈ˜ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜, ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È Ù· ¿ıË.

H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏ›·, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Ù·
Ì¤ÏË ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· Èı·ÓfiÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙË˜ ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·Á¿Ë˜. ∞ÔÛÎÔÂ› Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÔ-
ÁÔ˘˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Êfi‚Ô˘˜, fiˆ˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë
�δ�ν� Â›Ó·È «Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË˜ ˙ˆ‹˜». ∏ Ë‰ÔÓ‹ ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·fi
ÙÔÓ ∂›ÎÔ˘ÚÔ ˆ˜ ·Ô˘Û›· ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ „˘¯ÈÎÔ‡ fiÓÔ˘. E›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·Á·ıfi,
Ô˘ ÙÔ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¤Ì„˘¯· fiÓÙ·, ÂÓÒ Ô fiÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î·Îfi, Ô˘
ÙÔ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó fiÏÔÈ. H ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÊÚfiÓËÛË˜, Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙÈ˜ Ë‰ÔÓ¤˜ ÛÂ
Î·ÙÒÙÂÚÂ˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚÂ˜, ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÂÈ‰›‰ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜
ÚÒÙÂ˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÔÈfiÙËÙÂ˜ Ë‰ÔÓÒÓ, Ô E›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ
ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ (Ù¤ÏÔ˜) ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
·Ù·Ú·Í›· Î·È ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ËÚÂÌ›·. A˘Ù‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÔ-
„›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÚ¿ÛË Λ�θε �ι�σας (Z‹ÛÂ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·).

™ÙˆÈÎÔ› Î·È ™ÙˆÈÎÈÛÌfi˜
∞fi ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ô ™ÙˆÈÎÈ-
ÛÌfi˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi fiÏÂÌÔ Î·È ÙË Ì·ÎÂ‰ÔÓÈÎ‹ ÌÔÓ·Ú¯›·. π‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È
Ô ∑‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ K›ÙÈÔ ÙË˜ K‡ÚÔ˘ (336/5-262 .Ã.), Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 301/300 .X. ‚Ú¤-
ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÙ·Ó Ó·˘¿ÁËÛÂ ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ÌÂ ÂÌÔÚÂ‡Ì·Ù· ·fi ÙË ºÔÈÓ›ÎË
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. À‹ÚÍÂ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Î˘ÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ‰›‰·ÍÂ
ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜. π‰Ú‡ÂÈ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹
Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÈÎ›ÏË (=ZˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓË) ™ÙÔ¿, ÛÎÂ·ÛÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÈ¿ÙÔ˘,
ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓË ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏ‡ÁÓˆÙÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ
¡.∞. Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ∞ÁÔÚ¿˜. √È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∑ËÓÒÓÂÈÔÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
™ÙˆÈÎÔ› ·fi ÙË ™ÙÔ¿, ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó.

OÈ ™ÙˆÈÎÔ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó fiÙÈ Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Ê‡ÛÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ‹ ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ «Î·Ù¿ Ê‡ÛÈÓ»
˙ˆ‹, ÛÙË ÏÔÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (�μ�λ�γ�υμ�νως τ"� #$σει 
�ν). °È· Ù· ÏÔÁÈÎ¿ fiÓÙ· ¤¯ÂÈ ·Í›·
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O Zήνων από το Kίτιο της Kύπρου, ο

ιδρυτής της Στοάς (μαρμάρινη προ-

τομή, Παρίσι, Λούβρο).

O αυτοκράτορας Iουστινιανός και η

συνοδεία του. Λεπτομέρεια από το

περίφημο μωσαϊκό από τον Άγιο Bιτά-

λιο της Pαβένας (6ος αι. μ.X.). O Iου-

στινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχο-

λές των Aθηνών (το 529 μ.X.) και απα-

γόρευσε τη διδασκαλία της φιλοσο-

φίας από τους Eθνικούς.



ÌÔÓ¿¯· fi,ÙÈ Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi.  H ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È ·Á·ıfi Î·È Ì’ ·˘Ù‹Ó ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë
Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. EÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ Ì¤Û· Ì·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÚÌ¤˜,
Î·È ¿ÏÔÁÂ˜, fiˆ˜ Ù· ¿ıË (�δ�ν�, %πιθυμ'α, λ$πη, #���ς) ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ ÙËÓ �π�θεια

ÁÈ· Ó· ÂÏÂ˘ıÂÚˆıÔ‡ÌÂ ·fi ·˘Ù¿. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÙˆÈÎÔ‡˜ «¿ÛÎËÛË
ÛÔÊ›·˜», ÂÓÒ Ô ÛÔÊfi˜ Î·Ù¤¯ÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Î¿ıÂ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜.

H ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ™ÙÔ¿˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜, ·Ú¯·›·, Ì¤ÛË Î·È Ó¤·.
AÚ¯·›· ™ÙÔ¿: Z‹ÓˆÓ (336-262 .X.), XÚ‡ÛÈÔ˜ (281-208 .X.), KÏÂ¿ÓıË˜
(4Ô˜/3Ô˜ ·È. .X.).
M¤ÛË ™ÙÔ¿: ¶·Ó·›ÙÈÔ˜ o Pfi‰ÈÔ˜ (185/80-110/9 .X.), ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓÈÔ˜ ·fi ÙËÓ A¿-
ÌÂÈ· ÙË˜ ™˘Ú›·˜ (135-51/50 .X.).
N¤· ™ÙÔ¿: ™ÂÓ¤Î·˜ (±4 .X.-65 Ì.X.), E›ÎÙËÙÔ˜ (55-135 Ì.X.) Î·È M¿ÚÎÔ˜ A˘Ú‹-
ÏÈÔ˜ (121-180 Ì.X.). H N¤· ™ÙÔ¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÚˆÌ·˚Î‹˜ ·˘ÙÔ-
ÎÚ·ÙÔÚ›·˜.

™ÎÂÙÈÎÔ› Î·È ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜
√ ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ‚¤‚·È-
Ë˜ ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. OÈ ™ÎÂÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜ Î·È Ë ÓfiËÛË ·ÚÈ-
ÛÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fi¯È fiˆ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È. H ÁÓÒÛË ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ËıÈÎ‹˜, fiÔ˘ ÙÔ «Î·Ïfi» Î·È ÙÔ
«Î·Îfi» Â›Ó·È «ı¤ÛÂÈ» Î·È fi¯È «Ê‡ÛÂÈ». O ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘
¶‡ÚÚˆÓ· (360-270 .X.) ·fi ÙËÓ ◊ÏÈ‰·, Ô˘ ‹Ù·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. °È· Ó·
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë Â˘Ù˘¯›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘ÙfiÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, ÁÓÒÌÂ˜,
ÎÏ›ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÙËÚÔ‡ÌÂ ÙËÓ «ÂÔ¯‹», ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ ÂÎÊ¤ÚÔ˘ÌÂ ÎÚ›ÛË. ™ÙÔÓ 3Ô Î·È
ÙÔÓ 2Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ô ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÙˆÓÈÎ‹ AÎ·‰Ë-
Ì›· ·fi ÙÔÓ AÚÎÂÛ›Ï·Ô (316-242 .X.) Î·È ÙÔÓ K·ÚÓÂ¿‰Ë (214-129 .X.). ∞Ó·˙ˆ‡Úˆ-
ÛË ÛÙÔÓ ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô ∞ÈÓËÛ›‰ËÌÔ˜ (1Ô˜
·È. .X.), Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡, Ô˘ ˙ÂÈ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜, Î·Ù·ÓÔÒ-
ÓÙ·˜ ˆ˜ Ô‡ÙÂ ·fi ÙÈ˜ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜ Ô‡ÙÂ ·fi ÙÔÓ ÓÔ˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ‚¤‚·ÈË ÁÓÒÛË.
√ ™¤ÍÙÔ˜ Ô ∂ÌÂÈÚÈÎfi˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶˘ÚÚÒÓÂÈ·È ÀÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ ‰È·ÛÒ˙ÂÈ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹-
Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ™ÎÂÙÈÎÒÓ, Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ¶‡ÚÚˆÓ·. 

√È ÛÎÂÙÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‚¤‚·ÈË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÔÚı‹˜
Ú¿ÍË˜. ™˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ %π�+�, ‰ËÏ. ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜, ̂ ˜ ÛÙ¿ÛË ̇ ˆ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È
·Ó¿ÏÔÁË ÌÂ ÙËÓ �ταρα-'α ÙˆÓ EÈÎÔ˘ÚÂ›ˆÓ Î·È ÙËÓ �π�θεια ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ. √ ™ÎÂÙÈÎÈ-
ÛÌfi˜, ÁÂÓÈÎ¿, ˘‹ÚÍÂ ÌÈ· ÁfiÓÈÌË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ Î›ÓËÛË Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ ÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜
ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·ÌË¯·Ó›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔ-
Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ̇ ˆ‹˜. ¶ÔÏ¤ÌËÛÂ ÙÔÓ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ËÏ. ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó·
‰¤¯ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË È‰¤Â˜ Î·È ıÂˆÚ›Â˜, Î·È ÚÔÒıËÛÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë.

O ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô NÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜
™ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë «·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹» ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹
Û¯ÔÏ‹, ÌÂ Î¤ÓÙÚÔ ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÌÈ· ÊÈÏÔ-
ÛÔÊ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ «ÂÏÏËÓÈÎ‹» ·Ú¿‰ÔÛË, ·Ó Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤ÓË ÌÂ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·. TËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¶Ï·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ·
ÛÂÈÚ¿ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÂ‡Ì· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜
IÔ˘‰·›Ô˘˜ ÙË˜ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ Ë

8
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Eικονογράφηση, από έκδοση της Aνα-

γέννησης, των φιλοσοφικών έργων

του Ρωμαίου στωικού φιλοσόφου

Σενέκα (Λέιντεν 1649).

O Mάρκος Tούλιος Kικέρων, σημα-

ντικός Ρωμαίος συγγραφέας φιλο-

σοφικών και ρητορικών έργων.

Έζησε την εποχή του Iούλιου Kαίσα-

ρα και συμμετείχε ενεργά στην πολι-

τική (αντίγραφο προτομής του 2ου

αι. που σμιλεύτηκε λίγο μετά τον

θάνατό του).



ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹ÎË˜ ·fi Ù· Â‚Ú·˚Î¿ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ (ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÎÔÓÙ·, O’) Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ º›ÏˆÓÔ˜ AÏÂÍ·Ó‰Ú¤ˆ˜ (1Ô˜ ·È. Ì.X.) 

O NÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ AÌÌÒÓÈÔ ™·ÎÎ¿  (175-
242 Ì.X.), Î·È ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÏˆÙ›ÓÔ (205-270 Ì.X.) ÌÂ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙË˜ Ï·ÙˆÓÈÎ‹˜ Î·È
·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎ‹˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÌÂ ·Ó·ÙÔÏÈÎ¤˜ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ‰ÔÍ·Û›Â˜. E›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÔ-
ÛÔÊÈÎfi ÚÂ‡Ì· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. √È ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÎÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ó·
Î¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓıÂÛË Ï·ÙˆÓÈÎÒÓ, ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÎÒÓ, ÓÂÔ˘ı·ÁÔÚÈÎÒÓ Î·È ÛÙ È̂ÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ.

∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Û¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ (204/5-270 Ì.X.),
Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË §˘ÎfiÔÏË ÙË˜ ÕÓˆ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. AÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ó‹ıËÎÂ ÛÙË ª¤ÛË
∞Ó·ÙÔÏ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÌÌÒÓÈÔ˘ ™·ÎÎ¿, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÂÎÂ› ÙËÓ Ï·ÙˆÓÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ª¤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ 11 ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù·
Ì¤Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. Ì.Ã. ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ È‰Ú‡ÂÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ Û¯ÔÏ‹ Î·È ‰È‰¿-
ÛÎÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿. ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÊÔÚÈÎ‹, fiÌˆ˜ ·fi ÙÔ 253/4 Ì.Ã. ·Ú¯›-
˙ÂÈ Ó· Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂ Ù›ÙÏÔ .Eννε�δες ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ 54 Ú·ÁÌ·ÙÂ›Â˜, ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ‡ÚÈÔ˜, Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ˜ ·fi
ÙËÓ T‡ÚÔ, ÛÂ ¤ÍÈ .Eννε�δες, Ô˘ Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÂÓÓ¤· Ú·ÁÌ·ÙÂ›Â˜.

O ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÈÎ·Ófi Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÂ› ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈ-
Îfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, ÚÔÛ·ıÂ› Ó· Û˘ÛÙËÌ·-
ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›Â˜ ÙË˜ ÎÏ·ÛÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜,
¤¯ÔÓÙ·˜ ̂ ˜ ıÂÌ¤ÏÈÔ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ EÓ, ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·Á·ıfi.
√ ıÂfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÔÓ Î·È ·Úfi-
ÛˆË ‡·ÚÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi˜, ÂÂÈ‰‹ ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘
·Ú¿ÁÂÈ Ù· ¿ÓÙ·: ÙÔÓ ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ (ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ˘ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜).

O NÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi  ̃·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÈ̃  Û¯ÔÏ¤  ̃ÙË  ̃™˘Ú›·  ̃(I¿Ì‚ÏÈ̄ Ô ,̃
™Ò·ÙÚÔ ,̃ ¢¤ÍÈÔ ,̃ ™·ÏÏÔ‡ÛÙÈÔ ,̃ £ÂÌ›ÛÙÈÔ˜) Î·È ÙË  ̃¶ÂÚÁ¿ÌÔ  ̆(AÈ‰¤ÛÈÔ˜), ÛÙËÓ Ï·Ùˆ-
ÓÈÎ‹ AÎ·‰ËÌ›· AıËÓÒÓ, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ  ̆5Ô  ̆Î·È ÙÈ̃  ·Ú¯¤  ̃ÙÔ  ̆6Ô  ̆·È. Ì.X. (¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô ,̃ ™˘ÚÈ·-
Ófi ,̃ ¶ÚfiÎÏÔ ,̃ ¢·Ì¿ÛÎÈÔ˜) Î·È ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙË  ̃AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·  ̃(Y·Ù›·, OÏ˘ÌÈfi‰ˆÚÔ˜).

H ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜
EÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÁÈ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· «ÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·;» Î·È «ÔÈ· Ë ÛËÌ·-
Û›· ÙË˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ;» Â›Ó·È fiÛ· Ï¤ÂÈ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜:

«H È‰¤· ÌÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ‹˜ –ÌÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ‚·ı‡ÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜,
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Â˘ËÌÂÚ›·˜, ‚Á¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·– ÙÔ‡ÙË Ë È‰¤· ÌÔÚÂ› Ó·
Î·ıËÏÒÛÂÈ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¤Ó·Ó ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·-
ÚˆÙÈ¤Ù·È ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ… OÈ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ¤˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜
Û¯ÔÏ¤˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙË PÒÌË –EÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ, ™ÎÂÙÈÎÔ› Î·È ™ÙˆÈÎÔ›– fiÏÔÈ Û˘Ó¤-
Ï·‚·Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ̂ ˜ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ ÈÔ Ô‰˘ÓËÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
·ÓıÚÒÈÓË˜ ˙ˆ‹˜. E›‰·Ó ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ˆ˜ Û˘ÌÔÓÂÙÈÎfi È·ÙÚfi, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Ù¤¯ÓË
ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ıÂÚ·Â‡ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÔ˘».

(Martha Nussbaum, The Therapy of Desire,
Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton, 1994, EÈÛ·ÁˆÁ‹, ÛÂÏ. 3)

9

∂ π ™ ∞ ° ø ° ∏112
H κυνική φιλοσοφία και οι φιλοσοφίες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων

∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ °° ’ °°ÀÀªª¡¡∞∞™™ππ√√ÀÀ

Aπό την πρώτη έκδοση έργων του

Πλωτίνου που έγινε στη Φλωρεντία

από τον Mαρσίλιο Φιτσίνο, διευθυντή

της Πλατωνικής Aκαδημίας της Φλω-

ρεντίας (16ος αι.).

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∂∫§∂∫Δπ∫π™ª√™: επιλογή

κατάλληλων διδασκαλιών

από ποικίλα φιλοσοφικά

συστήματα και κατασκευή

ενός νέου φιλοσοφικού

συστήματος.

∂§§∏¡π™ª√™: χρησιμοποιεί-

ται για να δηλώσει άλλοτε

την επέκταση του ελληνι-

κού πολιτισμού στους

λαούς της Aνατολής και

άλλοτε τη σύνθεση ελληνι-

κών και ανατολικών στοι-

χείων σε νέο πολιτισμό ή

τη συνέχεια του παλαιότε-

ρου ελληνικού πολιτισμού.

E§§HNI™TIKO™: από το ρήμα

�λλην��ειν, που στην

αρχαιότητα σήμαινε απλώς

το να μιλάς και να συμπε-

ριφέρεσαι σαν Έλληνας, να

μιμείσαι τους Έλληνες.

ªÀ™Δπ∫π™ª√™: τάση για

άμεση ένωση με τον θεό, ο

οποίος θεωρείται ο ύψι-

στος σκοπός της ηθικότη-

τας (Πλωτίνος).

Y¶O™TA™EI™: πρωταρχικές

πραγματικότητες (κατά τον

Πλωτίνο ήσαν τρεις: Eν,

νους, ψυχή). O όρος υπό-

σταση στην ύστερη ελληνι-

κή φιλοσοφία σημαίνει

γενικά ουσία. 
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Aπεικόνιση των φιλοσοφικών σχολών των Aθηνών στους ελληνιστικούς χρόνους με ενδείξεις τόπων και αποστάσεων (από το: A.A. Long και D.N. Sedley, The Hellenistic Philosophers,

τ. I, Cambridge, 1992).
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√È ∫˘ÓÈÎÔ›, ÙÔ ‰È‰·ÎÙfi ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›·

∫

Aρετ� και ευδαιμ�να

/ Αντισθ�νης1 δ'δασκε στ� γυμναστ�ρι� τ�υ Κυν�σ�ργ�υς, λ'γ� πι� π�ρα απ�
την π$λη, απ’ �π�υ, καθ�ς πιστε$�υν �ρισμ�ν�ι, �+ει λ��ει κι � Κυνισμ�ς την
�ν�μασ'α τ�υ. Απ’ αυτ�ν -εκ'νησε και τ�υ Δι�γ�νη η απ�θεια και τ�υ Κρ�τη2

η αυτ�κυριαρ+'α και τ�υ 4�νωνα η καρτερικ�τητα3 – κι αυτ�ς θεμελ'ωσε τη
θεωρ'α για την π�λιτε'α […] / Αντισθ�νης ασπα
�ταν επ'σης τις ακ�λ�υθες
απ�ψεις. Υπ�στ�ρι
ε �τι την αρετ� μπ�ρε' κανε'ς να την διδα+θε' 4. Κι �τι �ι
ευγενε'ς �νθρωπ�ι ταυτ'
�νται μ’ εκε'ν�υς π�υ �+�υν αρετ�5. Η αρετ� ε'ναι
απ� μ�νη της ικαν� να #�ρει την ευτυ+'α και δε +ρει�
εται τ'π�τα επ' πλ��ν
εκτ�ς απ� δ$ναμη σαν αυτ� τ�υ Σωκρ�τη6. 9τι η αρετ� συν'σταται σε πρ�-εις:
�$τε απ� λ�για π�λλ� �+ει αν�γκη �$τε απ� διδασκαλ'ες 7. Κι �τι � σ�#�ς �+ει
αυτ�ρκεια8; �λα �σα �+�υν �ι �λλ�ι ε'ναι δικ� τ�υ. Η ασημ�τητα ε'ναι κ�τι
καλ� και ισ�τιμ� με την πρ�σπ�θεια9. Κι �τι � σ�#�ς δε θα ρυθμ'
ει τη συμπε-
ρι#�ρ� τ�υ μ�σα στην π�λιτε'α με ��ση τ�υς ισ+$�ντες ν�μ�υς αλλ� με ��ση
τ� ν�μ� της αρετ�ς10.

(�Aντισθ�νης, απσπ. 32 και απσπ. 160: Δι�γ�νης Λα�ρτι�ς, Φιλ�σ�#ων �'ων 
κα> δ�γμ�των συναγωγ�, VI, 13- 15 και 10-13)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ Î˘ÓÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ AÓÙÈÛı¤ÓË, ¢ÈÔÁ¤ÓË Î·È

∫Ú¿ÙË. OÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ·˘ÙÔ› ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙË ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ËıÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·, ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó fiÌˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô Úfi-

Ù˘Ô ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘ ÛÔÊÔ‡. O AÓÙÈÛı¤ÓË˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙ‹ Î·È

·Ó·ÁÎ·›· ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ù¿ÚÎË˜ Î·È Â˘Ù˘¯‹˜. ÿ‰ÈÂ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙËÓ

Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›¯·Ó Ô ¢ÈÔÁ¤ÓË˜ Ô K˘ÓÈÎfi˜ Î·È Ô KÚ¿ÙË˜ Ô £Ë‚·›Ô˜. £· ‰Ô‡ÌÂ Â›ÛË˜ ÁÈ·Ù› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È

ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎ¤˜ ÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ È‰¤Â˜, ÔÈÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó, ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ‰È·ÌfiÚ-

ÊˆÛ·Ó Î·È ÔÈÔ˘˜ ÂËÚ¤·Û·Ó.

∂ ¡ O Δ ∏ Δ ∞ 1Ë

Kυνικός φιλόσοφος, πιθανώς στο

πιθάρι του, με χαρακτηριστικό ύφος

αδιαφορίας και περιφρόνησης για τα

εγκόσμια (Aθήνα, Mουσείο Aγοράς).

Όταν ρώτησαν τον Aντισθένη ποιο

ήταν το κέρδος του από τη φιλοσο-

φία, εκείνος απάντησε: «Tο να μπορώ

να έχω επαφή με τον εαυτό μου».

(Διογένης Λαέρτιος, 

Φιλοσόφων βίων... συναγωγή, VI, 6)

ANTI™£ENH™ KAI ºI§O™OºIA



π‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ Î˘ÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ∞ÓÙÈÛı¤ÓË˜ (455-360 .Ã.), Ì·ıËÙ‹˜
ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ °ÔÚÁ›·, π›· Î·È ¶Úfi‰ÈÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. √È ËıÈÎ¤˜ ÙÔ˘
·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜, Î˘Ú›ˆ˜ Ë ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ·ÚÂÙ‹ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È, ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ˘˜
™ÙˆÈÎÔ‡˜.
¢ÈÔÁ¤ÓË… KÚ¿ÙË: ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ Î˘ÓÈÎÔ‡˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘˜ ¢ÈÔ-
Á¤ÓË Î·È KÚ¿ÙË. √ ¢ÈÔÁ¤ÓË˜ Ô ∫˘ÓÈÎfi˜ (400/390-328/323 .Ã.) Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi
ÙË ™ÈÓÒË. ª·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÛı¤ÓË Î·È ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘,
˘‹ÚÍÂ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ Î˘ÓÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜. ∞ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÛÂ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈ-
ÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ∂ÂÈ‰‹ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ·Ó·›‰ÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÙÚÔ‹˜, ÂÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ
«Î‡ˆÓ», ·fi fiÔ˘ Èı·ÓfiÙ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ÊÚ¿ÛË «K˘ÓÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹». O ∫Ú¿-
ÙË˜ ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎ˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÏÈÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
Z‹ÓˆÓ·: ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ÛÙˆÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ∑‹ÓˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â
ÂËÚÂ·ÛÙÂ› ·fi ÙÔ˘˜ K˘ÓÈÎÔ‡˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË. 
H ·ÚÂÙ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È‰·¯ıÂ›: Ô ∞ÓÙÈÛı¤ÓË˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÚÂÙ‹ Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È ÌÂ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ‰È‰·¯ıÂ›, Î·È ˆ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Î·Ù·-
ÎÙËıÂ›, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ̄ ·ıÂ›. H ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË
ÙË˜ ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ Î˘ÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. 
E˘ÁÂÓÂ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ… ·ÚÂÙ‹: Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ‹ ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Î·È
Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙË˜ „˘¯‹˜ ·ÔÎÙÈ¤Ù·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË.
¢‡Ó·ÌË Û·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË: Ô ∞ÓÙÈÛı¤ÓË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ Â˘Ù˘¯›·˜ (Âé‰·ÈÌÔÓ›·˜), ÂÈÎ·ÏÂ›Ù·È
ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ¿Ùˆ-
ÛË ËıÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‚Ô‡ÏËÛË (ÛˆÎÚ·ÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡).
H ·ÚÂÙ‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ Ú¿ÍÂÈ˜… ‰È‰·ÛÎ·Ï›·: ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫˘ÓÈÎÔ‡˜ Ë ËıÈÎ‹ Î·È
Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ú¿ÍË Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÛÎËÛË˜. √ ÏÈÙfi˜ Î·È ·˘Ù¿ÚÎË˜
Î˘ÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ˆ˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
Î·È fi¯È ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. √ Î˘ÓÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ıÂÌÂ-
ÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ (·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜). AÔÙÂ-
ÏÂ› Û‡ÓıÂÛË ·ÛÎËÙÈÛÌÔ‡ (Î˘ÓÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË) Î·È ËıÈÎ‹˜ ÚfiÎÏËÛË˜ (Î˘ÓÈÎ‹ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿).
O ÛÔÊfi˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·: Î‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Î˘ÓÈÎÔ‡ ÛÔÊÔ‡ Â›Ó·È Ë
·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, Ë ·ÏfiÙËÙ·, Ë ÏÈÙfiÙËÙ·, Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ·fi ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·Ù·Ó·ÁÎ·-
ÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Ù· ÏÔ‡ÙË Î·È Ë Ë‰ÔÓ‹. H ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ¿ıË Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ
·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ë Ô‰fi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.
∏ ·ÛËÌfiÙËÙ·… ÚÔÛ¿ıÂÈ·: ÙÔ Ó· ˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ
ÙË˜ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈÛı¤ÓË ˆ˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÌÂ ÙËÓ Î˘ÓÈÎ‹
¿ÛÎËÛË (ÚÔÛ¿ıÂÈ·). 
√ ÛÔÊfi˜… ÓfiÌÔ ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜: Ô ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ
Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
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O Aλέξανδρος επισκέπτεται τον Διο-

γένη που βρίσκεται στο πιθάρι του.

Xαρακτικό αντίγραφο από ρωμαϊκό

ανάγλυφο.

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∫À¡π∫√™: φτωχός, ρακένδυτος

και ειρωνικός διανοούμε-

νος· αυτός που έχει προ-

κλητική συμπεριφορά και

εκφράζεται με αναίδεια και

ωμή ειλικρίνεια.

∫À¡π™ªO™ (εκ του κύων=σκύ-

λος): ριζοσπαστική φιλοσο-

φία άρνησης και διαμαρτυ-

ρίας ενάντια σε καθιερωμέ-

νες αξίες και φιλοσοφικές

θεωρίες. Στη σύγχρονη

χρήση της η λέξη σημαίνει

έλλειψη ντροπής και ωμή

συμπεριφορά.

PIZO™¶A™TIKO™: επαναστατι-

κός· πρωτοποριακός, νεω-

τεριστικός· ρηξικέλευθος·

καινοτόμος.

«παρα��ρα��ν τ� νμισμα».

(Δι�γ�νης Κυνικς, στ� Ι�υλια-
νς, Λ�γ�ι IX [VI] 8p. 187b κ.ε.)

Με τη φράση αυτή ο Διογένης προ-

έτρεπε τους ανθρώπους να αδιαφο-

ρούν για τη γνώμη των πολλών και να

παραποιούν, όχι την αλήθεια, αλλά

ό,τι είναι καθιερωμένο από συνήθεια

(νόμισμα = κοινωνικές συμβάσεις).



°Ó‹ÛÈÔ˜ Î·È  ÓfiıÔ˜ Î˘ÓÈÛÌfi˜

9π�ι�ς λ�ιπ�ν θ�λει να 
ει ως κυνικ�ς #ιλ�σ�#�ς ας μην εγκ�λπ�νεται μ�ν� τ� τριμ-

μ�ν� ρ�$+� � τ� σακ�$λι � τ� ρα�δ' και τα μαλλι� για να π�ρε$εται ακ�$ρευτ�ς κι

αγρ�μματ�ς σαν να �ρισκ�ταν σε μια π�λη π�υ δεν �+ει κ�υρε'α και σ+�λε'α, αλλ� ας

θεωρε' ως γνωρ'σματα της κυνικ�ς #ιλ�σ�#'ας τ�ν λ�γισμ� κι �+ι τ� ρα�δ', τις #ιλ�-

σ�#ικ�ς αρ+�ς της κι �+ι τ� σακ�$λι. Και την ελευθερ�στ�μ'α πρ�πει να την ε#αρμ�
ει

α#�$ πρ�τα δ�σει δε'γματα της α-'ας τ�υ, �πως κατ� τη γν�μη μ�υ �καναν � Κρ�της

και � Δι�γ�νης […]. 9π�ι�ς λ�ιπ�ν θ�λει να ε'ναι �παδ�ς τ�υ Κυνισμ�$ και �νθρωπ�ς

α-ι�λ�γ�ς, α#�$ πρ�τα #ρ�ντ'σει για τ�ν εαυτ� τ�υ, �πως � Δι�γ�νης και � Κρ�της,

ας -ερι
�σει απ� την ψυ+� τ�υ ε- �λ�κλ�ρ�υ κ�θε π�θ�ς και ας εμπιστευθε' �λα �σα

α#�ρ�$ν τ�ν εαυτ� τ�υ στ�ν �ρθ� λ�γ� και στ� μυαλ� τ�υ, �στε να τα κυ�ερν�ει αυτ�.

Τ�$τ�, καθ�ς ν�μ'
ω εγ�, �ταν τ� πρ�τιστ� στη #ιλ�σ�#'α τ�υ Δι�γ�νη.

(Δι�γ�νης, απσπ. 327: �Ι�υλιανς, ΕAς τ�Bς �παιδε$τ�υς κ$νας,
Λ�γ�ι ΙD [VI] 18p. 200d-201d)

⁄ÌÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙË ÛÙË Ï ÈÙfiÙËÙ· (ε
τ�λεια )

Xα'ρε, θε� κι αρ+�ντισσα, αγαπημ�νη των σ�#�ν ανθρ�πων, Λιτ�τητα, παιδ' της

τιμημ�νης Σω#ρ�σ$νης, τη δικ� σ�υ αρετ� τιμ�$ν �σ�ι δ'καια πρ�ττ�υν.

(Κρ�της, απσπ. 106: Παλατιν� .Ανθ�λ�γ'α, � 104, �Ι�υλιανς, Λ�γ�ι ΙD [VI] 16p. 198d.
Κλ�μης �Αλε�ανδρε"ς, Παιδαγωγ�ς ΙΙΙ, VI 35, 3)

¶ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ô AÓÙÈÛı¤ÓË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÓfiÙË-
Ù·˜;

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÔÈ K˘ÓÈÎÔ› ˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë ·ÓıÚÒÈÓË
Â˘‰·ÈÌÔÓ›·; ™˘ÌÊˆÓÔ‡Û·Ó ‹ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó ÌÂ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì·
·˘Ùfi;

°È· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ô KÚ¿ÙË˜ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2) ˘ÌÓÂ› ÙË ıÂ¿ §ÈÙfiÙËÙ·
(E˘Ù¤ÏÂÈ·);

¶fiÙÂ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Î˘ÓÈÎ‹» Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;

¶ÔÈÔ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ Ô AÓÙÈÛı¤ÓË˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·; (μÏ.
ÛÂÏ. 114).
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Aπεικόνιση του Διογένη με τον Mέγα

Aλέξανδρο, στον οποίο ο φιλόσοφος

λέει να μην του κρύβει το φως του ήλιου

(κεραμικό πιάτο, Oυρμπίνο Iταλία).

Mαρμάρινος ανδριάντας του Iουλια-

νού, αυτοκράτορα του ανατολικού

ρωμαϊκού κράτους (361-363 μ.X.), ο

οποίος τάχθηκε υπέρ της αρχαίας

θρησκείας και κατά του Xριστιανι-

σμού, γι’ αυτό και ονομάζεται Παρα-

βάτης. Eδώ είναι ντυμένος με απλό

ιμάτιο Έλληνα φιλοσόφου ή ιερέα

(Παρίσι, Mουσείο του Λούβρου).

¢IO°ENH™

ΓΛΩΣΣA KAI EMΠEIPIA

Στον πλατωνικό ορισμό του ανθρώ-

που ως «ζώου απτέρου δίποδος», 

ο Διογένης απαντά εισβάλλοντας

στην Aκαδημία με ένα μαδημένο

κοτόπουλο και αναφωνώντας: «Iδού

ο άνθρωπος κατά τον Πλάτωνα».

A§E•AN¢PO™ KAI ¢IO°ENH™

Kάποτε που ο Διογένης λιαζόταν στο

Kράνειο, στάθηκε μπροστά του ο

Aλέξανδρος και του είπε: «Zήτησέ

μου ό,τι θέλεις.» Kι εκείνος του λέει:

«Tραβήξου, ώστε να μη μου κρύβεις

τον ήλιο».
(Διογένης Λαέρτιος, 

Φιλοσόφων βίων... συναγωγή, VI, 38)



O ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ I¿Ì‚ÏÈ¯Ô˜ (3Ô˜/4Ô˜ ·È. Ì.X.) ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ΠρGς

.Aρετ�ν περ> σω#ρ�σ$νης (™ÙÔ‚·›Ô˜, AÓıÔÏfiÁÈÔÓ III 5, 47) ¤ÁÚ·ÊÂ: «H Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘
Ì¤ÙÚÔ˘, Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÚ·ÙÂ› ÙÈ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ï·›ÛÈ·, ÛÒ˙ÂÈ, fiˆ˜ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô KÚ¿ÙË˜, Î·È Û›ÙÈ· Î·È ÔÏÈÙÂ›Â˜». ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, Ï·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Î·È Ófiı· ÌÔÚÊ‹
Î˘ÓÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1).

™ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 115 Î·È 116 ¤¯Ô˘ÌÂ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓ
Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ M¤Á· AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ¢ÈÔÁ¤ÓË ÙÔÓ K˘ÓÈÎfi. N· Ù·
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙÂ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ
Û¯ÂÙÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙË˜ ÛÂÏ. 116.
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O Kράτης ο Θηβαίος, ζωγραφισμένος

από τον Iταλό ζωγράφο Domenico

Fetti, ως τυπικός κυνικός φιλόσοφος,

ρακένδυτος και αντισυμβατικός.

Tοιχογραφία του 2ου αι. π.X. που

παριστάνει τον κυνικό φιλόσοφο

Kράτη και μια συνοδό του. O Kράτης

δίδαξε στην Aθήνα, φημιζόταν όμως

για τη γενναιοδωρία του προς την

πόλη της Θήβας στην οποία χάρισε

την περιουσία του (Pώμη, Mουσείο

Θερμών).

H AYTAPKEIA TOY KPATH

Έτσι κι ο γνωστός Kράτης από τη

Θήβα, αφού πέταξε στη θάλασσα

μεγάλο φορτίο χρυσού, είπε:

«Πήγαινε στο βυθό, Aπληστία· να

σε αφανίσω εγώ, κι όχι να πνιγώ 

ο ίδιος εξαιτίας σου».
(Hieronymus,

Adversus Jovinianum II, 9)



∂›ÎÔ˘ÚÔ˜, Ë‰ÔÓ‹ Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·

∫
1. Ευδαιμ�να, επιθυμα και ηδ�ν� 

Ας αναλ�γιστ�$με �τι απ� τις επιθυμ'ες �λλες ε'ναι #υσικ�ς κι �λλες +ωρ'ς
�υσ'α2, και �τι απ� τις #υσικ�ς επιθυμ'ες �λλες ε'ναι αναγκα'ες κι �λλες
απλ�ς #υσικ�ς; απ� τις αναγκα'ες, τ�λ�ς, επιθυμ'ες �λλες ε'ναι αναγκα'ες για
την ευδαιμ�ν'α, �λλες για την απ�#υγ� σωματικ�ν εν�+λ�σεων και �λλες για
την 'δια τη 
ω�3. Η σωστ� θε�ρηση αυτ�ν των πραγμ�των4 -�ρει να αν�γει
καθετ' π�υ επιλ�γ�υμε και καθετ' π�υ απ�#ε$γ�υμε στην υγε'α τ�υ σ�ματ�ς
και την ηρεμ'α την ψυ+�ς, α#�$ σε τ�$τ� συν'σταται � σκ�π�ς της ευτυ+ι-
σμ�νης 
ω�ς. Για +�ρη αυτ�$ τ�υ στ�+�υ κ�ν�υμε �,τι κ�ν�υμε: για να μην
αισθαν�μαστε π�ν� και να μη μας κυριε$ει � #���ς […] Την ηδ�ν�5, �λ�πεις,
τη +ρεια
�μαστε, �ταν η στ�ρησ� της μας πρ�-ενε' π�ν�; �ταν δεν αισθαν�-
μαστε π�ν�, δε +ρεια
�μαστε πια την ηδ�ν�. Και για τ�$τ� η ηδ�ν� ε'ναι αρ+�
και τ�λ�ς της ευτυ+ισμ�νης 
ω�ς6. Γιατ' �+�υμε διαγν�σει �τι ε'ναι τ� πρ�τ�
και σ$μ#υτ� αγαθ� μ�σα μας7.

(�Επ$κ�υρ�ς, �Επιστ�λ� πρGς Μεν�ικ�α, 127, 128 και 129)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ËıÈÎ‹ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘1 Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËıÈÎfi˜

Ë‰ÔÓÈÛÌfi˜, ÂÂÈ‰‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Ë‰ÔÓ‹˜, Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË˜ Â˘Ù˘¯È-

ÛÌ¤ÓË˜ ˙ˆ‹˜. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ë‰ÔÓÒÓ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Î¿ıÂ fiÓÔ˘ Î·È Êfi‚Ô˘ Â›Ó·È,

ÁÈ· ÙÔÓ ∂›ÎÔ˘ÚÔ, ÚÔ¸fiıÂÛË ÙË˜ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜. £· ‰Ô‡ÌÂ, Â›ÛË˜, fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÚfiÙÂÈÓÂ ÙËÓ ·Ï‹ Î·È

ÌÂÙÚËÌ¤ÓË ˙ˆ‹ Î·È ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ˆ˜ È‰·ÓÈÎfi ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË, ÙËÓ ·Ù·Ú·Í›·. 
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«μελετ%ν �&ν �ρ' τ* π�ι�+ντα

τ'ν ε/δαιμ�ν$αν».
(Eπ$κ�υρ�ς,

.Eπιστ�λ� πρGς Mεν�ικ�α, 122)

Eπίκουρος, προτομή του φιλοσόφου

από τον 2ο αι. μ.X. (Nάπολη, Eθνικό

Mουσείο).

O Ρωμαίος ποιητής Λουκρήτιος στη

δεκαετία του 50 π.X. διέσωσε τη διδα-

σκαλία του Eπίκουρου με την ποιητική

του σύνθεση De Rerum Natura (Περί

της Φύσεως των Πραγμάτων). Eδώ

χειρόγραφο της Aναγέννησης (1483)

που φανερώνει το έντονο ενδιαφέρον

της εποχής για έργα της αρχαιότητας

που ασχολούνται με τη φύση.



√ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ (™¿ÌÔ˜ 341-Aı‹Ó· 270 .Ã.) ¤˙ËÛÂ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ›‰Ú˘ÛÂ ÙÔÓ K‹Ô, ¯ÒÚÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È ‰È·‚›ˆ-
ÛË˜. ∞fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÚÂÈ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Î·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹
ÌÂ Û·Ú¿ÓÙ· ÁÓˆÌÈÎ¿ ‹ ·ÍÈÒÌ·Ù· ÌÂ Ù›ÙÏÔ ∫‡ÚÈ·È ‰fiÍ·È, Ô˘ Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô
¢ÈÔÁ¤ÓË˜ §·¤ÚÙÈÔ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ 81 ËıÈÎÒÓ ·ÊÔÚÈÛÌÒÓ ÌÂ Ù›ÙÏÔ EÈ-
ÎÔ‡ÚÔ˘ ÚÔÛÊÒÓËÛÈ˜. ™ÙËÓ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ªÂÓÔÈÎ¤·, ·fi fiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ, Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ÌÂ Î·È Ó· ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ fiÛ· ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ
Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. 

EÈı˘Ì›Â˜: Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ‰‡Ô Â›‰Ë ÂÈı˘ÌÈÒÓ, ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÂÓ¤˜
(Ì¿Ù·ÈÂ˜, ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›·, ·ÓfiËÙÂ˜, ÎÂÓ¤˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘). TÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜
‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÛÂ ÙÚ›· Â›‰Ë: ·) Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ·Ó·ÁÎ·›Â˜ (Ï.¯. Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÓÂÚfi), ‚)
Ê˘ÛÈÎ¤˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó·ÁÎ·›Â˜ (Ï.¯. Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂÎÏÂÎÙ¿ Ê·ÁËÙ¿) Î·È Á) ÌË
Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ÌË ·Ó·ÁÎ·›Â˜, ‰ËÏ. ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË
ÎÂÓÔ‰ÔÍ›·/Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· (Ï.¯. Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¿ÓÔ‰Ô).

AÓ·ÁÎ·›Â˜ ÂÈı˘Ì›Â˜: ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ∂›ÎÔ˘ÚÔ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘,
·Ó ‰ÂÓ ÈÎ·ÓÔÔÈËıÔ‡Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ‹ ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ™ÙÈ˜
·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È Ë ˘ÁÂ›· (·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘
fiÓÔ˘) Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ (‰È·ÙÚÔÊ‹, ¤Úˆ-
Ù·˜, ÊÈÏ›·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î.¿.).

™ˆÛÙ‹ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ: Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ¤‰ÈÓÂ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ
ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙÈ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘-
ÌÂ ˘ÁÈ‹ ˙ˆ‹ Î·È ·Ù·Ú·Í›· ÙË˜ „˘¯‹˜.

H‰ÔÓ‹: ÁÈ· ÙÔÓ ∂›ÎÔ˘ÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Â›‰Ë Ë‰ÔÓÒÓ: ÔÈ Ë‰ÔÓ¤˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂ-
ˆÓ, fiˆ˜ fiÙ·Ó ÙÚÒˆ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ô fiÓÔ˜ ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜, Î·È ÔÈ „˘¯ÈÎ¤˜
‹ ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ Ë‰ÔÓ¤˜, fiˆ˜, fiÙ·Ó ¤¯ˆ Ê¿ÂÈ, ÔfiÙÂ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÏËÚfiÙËÙ·˜ ‰›ÓÂÈ
ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Ë‰ÔÓ‹.

H‰ÔÓ‹ ˆ˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË˜ ˙ˆ‹˜: Î·Ù¿ ÙÔÓ ∂›ÎÔ˘ÚÔ, Ô fiÓÔ˜ Î·È Ë
¯·Ú¿, Ë Ï‡Ë Î·È Ë Ë‰ÔÓ‹, ‰ËÏ·‰‹ Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.
√È ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Î·È Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰Â‡ÙÂÚÂ˜. ∏ Ë‰ÔÓ‹ ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Ù¤Ú„Ë Â›Ó·È ÛÎÔfi˜ ÙË˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤-
ÓË˜ ˙ˆ‹˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Î¿ıÂ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

H‰ÔÓ‹, ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È Û‡ÌÊ˘ÙÔ ·Á·ıfi: Ë Ë‰ÔÓ‹ Â›Ó·È ·Á·ıfi Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó ·fi
ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ¤Ì„˘¯· fiÓÙ·. °È· Ó· Â›Ó·È Î·ÓÂ›˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜ Î·È Ó· ·Ô-
Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ıÂ›, Î·Ù¿ ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ, Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·Ï‹ıÂÈÂ˜. ∞˘Ù‹
Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈ· ΔÂÙÚ·Ê¿ÚÌ·ÎÔ˜:
√ ıÂfi˜ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ Êfi‚Ô, LA#���ν � θε�ς,

Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰Â Ê¤ÚÓÂÈ Ù·Ú·¯‹, �ν$π�πτ�ν � θ�νατ�ς,

ÙÔ ·Á·ıfi ·ÔÎÙÈ¤Ù·È Â‡ÎÔÏ· κα> τ�γαθ�ν μNν εOκτητ�ν.

Î·È ÙÔ Î·Îfi ˘ÔÊ¤ÚÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. τG δN δειν�ν ε�εκκαρτ�ρητ�ν.

(ºÈÏfi‰ËÌÔ˜, ¶ÚÔ˜ ÛÔÊÈÛÙ¿˜, IV 10-14)
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∂¶π∫√Àƒ∂π√™ : o οπαδός του

Επίκουρου (από το 18ο

αιώνα, αυτός που χαρακτη-

ρίζεται από αισθησιασμό

και έχει πολυτελείς 

προτιμήσεις στα φαγητά 

και τα ποτά).

∂¶π∫√Àƒπ™ª√™: φιλοσοφική

θεωρία που ασχολούνταν

με τη φυσική, τη θεωρία

της γνώσης και την ηθική,

τρόπος ζωής που προτρέπει

στον σεβασμό και την

κατανόηση. Oι επικριτές

του τον εμφανίζουν ως

ηδονοθηρική και ρηχή,

χωρίς βάθος, φιλοσοφική

θεωρία.

∏¢√¡∏: σωματική και ψυχική

κατάσταση που στηρίζεται

στο αίσθημα ευφορίας και

απόλαυσης.

∏¢√¡π™ª√™ : ηθική θεωρία

που θεωρεί την ηδονή 

ύψιστο αγαθό.

ºÀ™∏: η πραγματικότητα, 

η αληθινή ουσία του

κόσμου και του ανθρώπου.

Aπεικόνιση του Eπίκουρου σε λεπτο-

μέρεια από τη Σχολή των Aθηνών του

Pαφαήλ (16ος αι.).



∏‰ÔÓ‹ Î·È  ÊÚfiÓËÛË

9ταν λ�ιπ�ν υπ�στηρ'
�υμε �τι � τελικ�ς σκ�π�ς ε'ναι η ηδ�ν�, δεν ενν��$με τις ηδ�-

ν�ς των ασ�των κι αυτ�ς π�υ συν'στανται στην αισθησιακ� απ�λαυση, �πως �ρισμ�-

ν�ι ν�μ'
�υν –απ� �γν�ια κι επειδ� δια#ων�$ν με εμ�ς � πα'ρν�υν στρα�� τα λ�για

μας– αλλ� ενν��$με τ� να μην �+ει κανε'ς σωματικ� π�ν� και ταρα+� ψυ+ικ�. Γιατ' τη

γλ$κα στη 
ω� δεν τη #�ρν�υν τα απανωτ� #αγ�π�τια και τα γλ�ντια […] �$τε τα

ψ�ρια και τα �λλα εδ�σματα π�υ πρ�σ#�ρ�νται σ’ �να π�λυδ�παν� τραπ�
ι, αλλ� �

νη#�λι�ς στ�+ασμ�ς, αυτ�ς π�υ διερευν� τ�υς λ�γ�υς για τ�υς �π�'�υς πρ�τιμ�με �

απ�#ε$γ�υμε καθετ' και απ�δι�+νει τις δ�-ασ'ες π�υ με τ�ση ταρα+� γεμ'
�υν την

ψυ+� μας. Α#ετηρ'α για �λα αυτ� και συν�μα τ� υπ�ρτατ� αγαθ� ε'ναι η #ρ�νηση.

Για τ�$τ� κι απ� τη #ιλ�σ�#'α πρ�τιμ�τερη ε'ναι η #ρ�νηση, απ� την �π�'α απ�ρρ�-

�υν �λες �ι αρετ�ς: η #ρ�νηση π�υ μας διδ�σκει �τι δεν ε'ναι δυνατ�ν να 
ει κανε'ς

+αρ�$μενα, αν η 
ω� τ�υ δεν �+ει γν�ση, �μ�ρ#ι� και δικαι�σ$νη κι �$τε π�λι μπ�-

ρε' να ’+ει η 
ω� τ�υ γν�ση, �μ�ρ#ι� και δικαι�σ$νη, αν δεν �+ει και +αρ�.

(�Επ$κ�υρ�ς, �Eπιστ�λ� πρGς Μεν�ικ�α, 131-132)

™ÔÊ›· Î·È  ÊÈÏ ›·

(α) / ευγενικ�ς �νθρωπ�ς ενδια#�ρεται, π�νω απ’ �λα, για τη σ�#'α και τη

#ιλ'α; απ� αυτ� τ� �να ε'ναι θνητ� αγαθ�, τ� �λλ� αθ�νατ�.
(�Eπικ�$ρ�υ πρ�σ#�νησις, 78)

(�) Aπ� �σα παρ�+ει η σ�#'α για την ευτυ+'α της 
ω�ς συν�λικ�, τ� κατ� π�λ$

πι� σημαντικ� ε'ναι η απ�κτηση #'λων.
(�Eπ$κ�υρ�ς, K$ριαι δ�-αι, 27)

(γ) H #ιλ'α σ�ρνει τ�ν +�ρ� �λ�γυρα στην �ικ�υμ�νη, καλ�ντας μας �λ�υς να

σηκωθ�$με για τ�ν $μν� [της ευτυ+'ας].
(�Eπικ�$ρ�υ πρ�σ#�νησις, 52)

AÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ „˘¯‹˜

Δεν ελευθερ�ν�υν την ψυ+� απ� την ταρα+� και δε #�ρν�υν την αληθιν� +αρ�

τα αμ�τρητα πλ�$τη �$τε η τιμ� κι � θαυμασμ�ς τ�υ κ�σμ�υ �$τε �π�ι�δ�π�τε

�λλ� πρ�γμα απ’ �σα αν�γ�νται σε απρ�σδι�ριστα α'τια.
(�Eπικ�$ρ�υ πρ�σ#�νησις, 81)

°È· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·

O Eπ'κ�υρ�ς �λεγε �τι #ιλ�σ�#'α ε'ναι η δραστηρι�τητα π�υ με λ�γ�υς και συλλ�-

γισμ�$ς κ�νει τη 
ω� ευτυ+ισμ�νη.

(Σ��τ�ς �Eμπειρικς, ΠρGς Sθικ�$ς, XI, 170)
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«T� μ�γιστ�ν <ελ�ς απ την

αυτ�ρκεια: η Eλευθερ$α».
(Eπικ�$ρ�υ Πρ�σ#�νησις, 77)

«Σε μια <ιλ�σ�<ικ� συ=�τηση

τ� μεγαλ"τερ� <ελ�ς τ� ε$�ε 

� ηττημ�ν�ς – στ� >αθμ π�υ

�μαθε κ�τι επιπλ��ν».
(Eπικ�$ρ�υ Πρ�σ#�νησις, 74)

«Λ�θε �ι�σας» (Ζήσε στην

αφάνεια / Μην επιδιώκεις

δημόσια προβολή, δόξες

και τιμές).

(Eπίκουρος, απόσπ. 86 [Πλού-

ταρχος, ΕA καλς εTρηται 

τG “λ�θε �ι�σας”, 1128])

Eπίκουρος, προτομή, Bρετανικό

Mουσείο του Λονδίνου.

Kορίτσι που μαζεύει λουλούδια σε

τοιχογραφία από τις Σταβίες (1ος

αι. μ.X., Nάπολη, Eθνικό Aρχαιολο-

γικό Mουσείο).



N· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙÂ ÛÂ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ, Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Î·ıÂÌÈ¿ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™˘Ì-
ÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ;

™Â ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË ˙ˆ‹, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ; ¶Ò˜ Û¯ÂÙ›˙Â-
Ù·È ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÙÈ˜ Ë‰ÔÓ¤˜; μÏ. Î·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1).

¶ÔÈÂ˜ Ë‰ÔÓ¤˜ ı· ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·ÙÂ Î·È ÔÈÂ˜ ı· ·ÔÊÂ‡Á·ÙÂ, ·Ó ı· ı¤Ï·ÙÂ Ó· ̇ ‹ÛÂ-
ÙÂ Û·Ó ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û‹ÌÂÚ· ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ë‰ÔÓÈ-
ÛÌfi˜ Î·È ÂÈÎÔ‡ÚÂÈÔ˜;

TÈ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ E›ÎÔ˘ÚÔ; μÏ. ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (4).

∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (1) Î·È (2), Ó· ̆ ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· Û¯Ô-
ÏÈ¿ÛÂÙÂ ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ıÂˆÚÂ› ··Ú·›ÙËÙÂ˜ (·Ó·ÁÎ·›Â˜) ÁÈ· ÙËÓ
Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË ˙ˆ‹.

∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ, Ó· ÁÚ¿„ÂÙÂ
ÛÂ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÔÈ· ·ÚÂÙ‹ ̆ Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â‰Ò Ô ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ Û‡ÁÎÚÈ-
ÛË ÌÂ Ù· ÚfiÙ˘· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜.

α) Θεωρ�$με �τι η αυτ�ρκεια ε'ναι μ�γιστ� αγαθ�, �+ι για να μ�ν�υμε
ευ+αριστημ�ν�ι π�ντ�τε με τα λ'γα, αλλ� για να μπ�ρ�$με, �ταν δεν
�+�υμε π�λλ�, να αρκ�$μαστε στα λ'γα.

(�Επ$κ�υρ�ς, �Επιστ�λ� πρGς Μεν�ικ�α, 130)

>) Vνας κηπ�κ�ς, σ$κα, λ'γ� τυρ' και τρεις τ�σσερις καλ�' #'λ�ι – να π�ια
�ταν η τρυ#� για τ�ν Επ'κ�υρ�.

(Φρειδ. Ν$τσε, «B �δ�ιπρ�ς και η σκι� τ�υ»,

α<�ρισμς 192 στ� Ν. Σκ�υτερπ�υλ�ς, Επ'κ�υρ�ς, εκδ. Στιγμ�, 2006, σελ. 108)

¶ÔÈÔ ÚfiÙ˘Ô ‚›Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ÔÈ EÈÎÔ‡ÚÂÈÔÈ; ¶ÔÈ· ÎÚÈÙÈÎ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎ‹ÛÂÈ Û’
·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘˜;

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ fiÛ· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË TÂÙÚ·Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÙÔ˘ ºÈÏfi‰ËÌÔ˘, Ì·ıËÙ‹
ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘, ÛÙË ÛÂÏ. 119 Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˘ (·Ú¿ÏÂ˘ÚÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ) ÌÂ
ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ (¶Ú¿Í., 17, 22-31, ‚Ï. £ÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÛÂÏ. 35) Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜.
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Mινιατούρα από χειρόγραφο του

1483, που διακοσμεί τα Γεωργικά του

Λατίνου ποιητή Bιργιλίου, όπου απο-

τυπώνεται το νοσταλγικό πνεύμα για

τις απλές και ειρηνικές αξίες της

αγροτικής ζωής που συνδέονταν με

τις πολιτισμικές παραδόσεις των

Λατίνων, σε μια εποχή που οι εμφύλι-

οι πόλεμοι του 1ου αι. π.X. είχαν ερη-

μώσει την ιταλική ύπαιθρο.

«Tο πιο φρικτό λοιπόν απ’

όλα τα άσχημα πράγματα, ο

θάνατος, είναι για μας ένα

τίποτε, ακριβώς γιατί, όταν

εμείς υπάρχουμε, ο θάνα-

τος δεν είναι κοντά μας κι

όταν πάλι έρθει ο θάνατος

δίπλα μας, τότε πια δεν

υπάρχουμε εμείς. Oύτε

τους ζωντανούς λοιπόν

αφορά ο θάνατος ούτε

τους πεθαμένους, αφού για

εκείνους δεν υπάρχει, 

ενώ οι τελευταίοι 

δεν έχουν πια υπόσταση».

(Eπίκουρος, Eπιστολή 

προς Mενοικέα, 125)



H ËıÈÎ‹ ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ: ·¿ıÂÈ· Î·È ·Ù·Ú·Í›·

∫

Τ� ιδε�δες τ�υ στωικ�� σ����1

Για καθετ' π�υ ε'ναι να κ�νεις, ε-�τασε αυτ� π�υ πρ��+�υν2 και τις συν�πει-
ες τ�υ πρ�γματ�ς3, και μετ� να τ� επι+ειρ�σεις. Αλλι�ς στην αρ+� θα τ�
κ�νεις με ενθ�υσιασμ�, επειδ� τ'π�τα δεν αναλ�γ'στηκες απ� αυτ� π�υ θα
ακ�λ�υθ�σ�υν, και μετ�, �ταν εμ#ανιστ�$ν κ�π�ιες δυσκ�λ'ες, θα τα παρα-
τ�σεις ντρ�πιασμ�ν�ς […] Wνθρωπε, πρ�τα ε-�τασε τη #$ση τ�υ πρ�γμα-
τ�ς; μ�θε μετ� και τη δικ� σ�υ #$ση4, αν δηλαδ� μπ�ρε'ς να τ� αντ�-εις,
θ�λεις να αγωνιστε'ς στ� π�νταθλ� � να γ'νεις παλαιστ�ς; Κ�'τα-ε τα +�ρια
σ�υ, τ�υς μηρ�$ς, δ�κ'μασε τη μ�ση σ�υ. Γιατ', �λλ�ς γενν�θηκε για τ� �να,
�λλ�ς για τ� �λλ� πρ�γμα. Ν�μ'
εις �τι, κ�ν�ντ�ς τα αυτ�, μπ�ρε'ς να τρως
με τ�ν 'δι� τρ�π�, να π'νεις με τ�ν 'δι� τρ�π�, να επιθυμε'ς και να απ�στρ�-
#εσαι τ� 'δι�; Πρ�πει να -αγρυπν�σεις, να κ�πι�σεις, να εγκαταλε'ψεις τ�υς
δικ�$ς σ�υ […] Ε-�τασ� τα αυτ�, και δες αν, με τ�$τα, θ�λεις να ανταλλ�-
-εις την απ�θεια, την ελευθερ'α, την αταρα-'α5; αλλι�ς μην πλησι�
εις; �+ι
�πως τα παιδι� – τ�ρα #ιλ�σ�#�ς, αργ�τερα #�ρ�εισπρ�κτ�ρας, �πειτα
ρ�τ�ρας και μετ� επ'τρ�π�ς τ�υ Kα'σαρα. Aυτ� τα πρ�γματα δε συμ#ων�$ν
μετα-$ τ�υς. Vνας �νθρωπ�ς πρ�πει να ε'ναι ε'τε καλ�ς ε'τε κακ�ς; � τ�
κυρ'αρ+� μ�ρ�ς σ�υ της ψυ+�ς6 πρ�πει να καλλιεργε'ς � τα ε-ωτερικ� πρ�γ-
ματα; � για τα μ�σα να δ�υλε$εις � για τα �-ω7; πρ�γμα π�υ σημα'νει � τ�υ
#ιλ�σ�#�υ τη θ�ση να κρατ�ς8 � αυτ� εν�ς κ�ιν�$ ανθρ�π�υ.

(�Επ$κτητ�ς, �Εγ+ειρ'δι�ν, 29)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∂›ÎÙËÙÔ˘, ‰Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ

ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ Î·È ‰›‰·ÛÎÂ ÛÙË PÒÌË, Î·È ÙÔ˘ PˆÌ·›Ô˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘-·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ª¿ÚÎÔ˘ A˘ÚËÏ›Ô˘,

ÛÙˆÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ™ÙˆÈÎÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ. ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜ ÙË˜

ÚˆÌ·˚Î‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. £· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ‚·ÛÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ËıÈ-

Î‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, fiˆ˜ «ÙÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È;» ‹ «ÌÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë

Â˘‰·ÈÌÔÓ›·;». £· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜

fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ·Í›· ÙÔ˘.

∂ ¡ O Δ ∏ Δ ∞ 3Ë

O Zήνων, ιδρυτής του Στωικισμού.

(Xάλκινη προτομή, 2ος αι. μ.X., Nάπο-

λη, Eθνικό Mουσείο).

«Εσύ, όμως, αν και δεν είσαι ακόμη

Σωκράτης, οφείλεις να ζήσεις σαν να

θέλεις να είσαι Σωκράτης».

«σC δ� εD καF μ�πω εH Σωκρ�της,

Jς Σωκρ�της γε εHναι >�υλμε-

ν�ς K<ε$λεις >ι�+ν».
(Eπ$κτητ�ς, Eγ+ειρ'δι�ν, 51)



√ ∂›ÎÙËÙÔ˜ (50/55-130/135 Ì.Ã.), Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ IÂÚ¿ÔÏË ÙË˜ ºÚ˘-
Á›·˜, ‹Ù·Ó ‰Ô‡ÏÔ˜ ÛÙË PÒÌË, fiÔ˘ ˆ˜ ·ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ ‰›‰·ÛÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È ·ÚÁfi-
ÙÂÚ· ÛÙË ¡ÈÎfiÔÏË ÙË˜ ∏Â›ÚÔ˘. OÈ ‰È‰·ÛÎ·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› Î·È
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÂ› ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÚÈ·Ófi ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ, Ô‰ËÁfi
‹ıÔ˘˜, Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÎ¤„ÂÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÙÈ˜
¢È·ÙÚÈ‚¤˜ (·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÒ˙ÔÓÙ·È 4 ‚È‚Ï›· ·fi Ù· 8 Ô˘ Â›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ).

A˘Ù¿ Ô˘ ÚÔ¤¯Ô˘Ó: fiÛ· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó·
Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ‹ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË.  O E›ÎÙËÙÔ˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ, Â›-
ÛË˜, ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ̄ ¤ÚÈ Ì·˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ̄ ¤ÚÈ Ì·˜ Ó· Î¿ÓÔ˘-
ÌÂ ‹ Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ (τ\ %#’ �μ^ν ·fi τ\ ��κ %#’ �μ^ν) Î·È ıÂˆÚÂ› ˆ˜ Ë ‰È¿-
ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ Ì·˜ Î·ıÈÛÙ¿ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘˜ Î·È Â˘‰·›ÌÔÓÂ˜.

TÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜: Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. √È ™ÙˆÈÎÔ› ıÂˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ÏÔÁÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë Î·È Ë
ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¤˜
Î·È ¤ÏÏÔÁÂ˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ¿ÚÂÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.

TË Ê‡ÛË: Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ «Ê‡ÛË» ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ÏÔÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘,
Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
·ÔÚÚ¤ÂÈ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘. B¿ÛË ÙË˜ ËıÈÎ‹˜ ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ Â›Ó·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ
Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ˙ÂÈ ÛÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÚÌÔÓ›· ÌÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

A¿ıÂÈ·, ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ·Ù·Ú·Í›·: ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ¿ıË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË,
fiÔ˘ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· (¿ıË, fiˆ˜ Ë‰ÔÓ‹, Ï‡Ë, ÂÈı˘Ì›·, Êfi‚Ô˜) ‰ÂÓ
Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ÙËÓ „˘¯‹ (àÙ·Ú·Í›·). ∏ ·¿ıÂÈ· ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ ÛÙfi-
¯Â˘Â ÛÙËÓ Âé¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ Â˘¯¿ÚÈÛÙË „˘¯ÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ıÂÙÈÎ‹ ‰È¿-
ıÂÛË ÙË˜ „˘¯‹˜.

TÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ „˘¯‹˜: ÙÔ �γεμ�νικ�ν, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÓÔ˘˜ Î·È Ë ÏÔÁÈÎ‹
ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹.

T· Ì¤Û·… Ù· ¤Íˆ: ıÂÌ¤ÏÈÔ ÙË˜ ÛÙˆÈÎ‹˜ ËıÈÎ‹˜ ‹Ù·Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿-
ÌÂÛ· «ÛÙ· Ì¤Û·» Î·È «ÛÙ· ¤Íˆ». Δ· ÚÒÙ· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È
·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (fiˆ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ÎÚ›ÛË, Ë Û˘ÓÂ›‰ËÛË Î·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË)Ø
Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· Â›Ó·È fiÛ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ (fiˆ˜ Ë ˘ÁÂ›·, Ô ÏÔ‡ÙÔ˜, Ë
‰fiÍ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ı¤ÛË). ∏ ÛÙˆÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ‹Ù·Ó Â›ÌÔÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ·
«Ù· Ì¤Û·», ‰È·ÚÎ‹˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ·Ó·‰›ÏˆÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi (ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜:
_νδ�ν σκ�πτε), ÌÂ ·Ú¿ÏÏËÏË ·‰È·ÊÔÚ›· ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÓÔ¯‹ ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚¿-
ÓÙ· ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

ΔÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ÙË ı¤ÛË: ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÂÓ¿ÚÂÙË Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿, Ô «ÛÔÊfi˜» ·ÔÙÂÏÂ› ÚfiÙ˘Ô Î·È È‰ÂÒ‰Â˜. √ ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ ÌÔÚÂ›
Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¤ÊÈÎÙÔ È‰ÂÒ‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÂÈ
fiÌˆ˜ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ËıÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ì·ÛÙÂ. °È· ÙÔÓ ™ÙˆÈÎfi Ô ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ‚›Ô Î·È
ÙÔ ËıÈÎfi ·Á·ıfi Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ.
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∞¶∞£∂π∞ (α στερ. + πάθος):

ελευθερία από τα πάθη,

αναστολή των παθών που

είναι κακά.

∞Δ∞ƒ∞•π∞ (α στερ. + ταράσ-

σω, ταραχή): ανενόχλητη

και γαλήνια κατάσταση της

ψυχής.

μ√À§∏™∏: η έλλογη επιθυμία,

σε αντίθεση με τις άλογες

παρορμήσεις και ορέξεις.

∂À¶∞£∂π∞: καλά συναισθή-

ματα.

§√°√™: λεκτική έκφραση και

λογική σκέψη.

¶ƒ√∞πƒ∂™∏: η ικανότητα επι-

λογής και η προσωπική

έλλογη επιλογή.

™Δøπ∫√™: αυτός που ανήκει

στη Στοά, μεταγενέστερα ο

καρτερικός, ο υπομονετι-

κός, αυτός που με «στωικό-

τητα» υπομένει τον πόνο

και τα πλήγματα της μοίρας,

που αίρεται υπεράνω των

συγκυριών.



ŒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÂ›  ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·

/ ανεμπ�διστ�ς �νθρωπ�ς, αυτ�ς, στ�ν �π�'� τα πρ�γματα �ρ+�νται �πως θ�λει,

ε'ναι ελε$θερ�ς. Αυτ�ς, �μως, π�υ μπ�ρε' � να τ�ν ανακ�ψ�υν � να τ�ν ε-αναγκ�-

σ�υν � να τ�ν εμπ�δ'σ�υν �, παρ� τη θ�λησ� τ�υ, να τ�ν μπλ�-�υν σε κ�τι, ε'ναι δ�$-

λ�ς. Και π�ι�ς ε'ναι ακ�λυτ�ς; Αυτ�ς π�υ δεν επιθυμε' τ'π�τε απ� τα -�να. Και π�ια

πρ�γματα ε'ναι -�να; Αυτ� π�υ δεν ε-αρτ�ται απ� εμ�ς �$τε να τα �+�υμε �$τε να

μην τα �+�υμε �$τε να τα �+�υμε σε μια �ρισμ�νη κατ�σταση � με �ναν �ρισμ�ν�

τρ�π�. Επ�μ�νως, τ� σ�μα ε'ναι -�ν�, τα μ�ρη τ�υ ε'ναι -�να, η περι�υσ'α ε'ναι -�ν�

πρ�γμα. Αν, λ�ιπ�ν, π�σ+εις για κ�τι απ� αυτ� σαν να ε'ναι δικ� σ�υ, θα τιμωρη-

θε'ς �πως α-'
ει σε αυτ�ν π�υ επιθυμε' -�να πρ�γματα.Αυτ�ς � δρ�μ�ς �δηγε' στην

ελευθερ'α, αυτ� μ�ν� ε'ναι η απαλλαγ� απ� τη δ�υλε'α, να μπ�ρε'ς κ�π�τε με �λη

σ�υ την ψυ+� να πεις τ�: �δ�γησ� με Δ'α, και συ Πεπρωμ�ν�, εκε' π�υ απ� παλι� με

�+ετε �ρ'σει.

(�Επ$κτητ�ς, Δ' Διατρι��, α' «ΠερF Mλευθερ$ας», § 128-131)

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È  ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ  ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜

Μ�να-ι�ς γυρε$�υν �ι �νθρωπ�ι, ε-�+�ς και παραθαλ�σσια και ��υν�; και συ π�λ-

λ�κις τυ+α'νει να τα λα+ταρ�ς. 9λ’ αυτ� �μως ε'ναι καλ� για τ�υς απα'δευτ�υς,

α#�$ μπ�ρε'ς, �π�ια στιγμ� θελ�σεις, ν’ απ�τρα�η+θε'ς στ�ν εαυτ� σ�υ. Γιατ' π�υ-

θεν� ησυ+�τερα κι αμεριμν�τερα δεν απ�τρα�ι�ται � �νθρωπ�ς παρ� μ�σα στην

ψυ+� τ�υ, και μ�λιστα εκε'ν�ς π�υ �+ει τακτ�π�ιημ�να τα εσωτερικ� τ�υ �τσι π�υ,

�ταν τα �λ�πει, καταλαμ��νεται απ� τ�λεια καλ� δι�θεση. Και καλ� δι�θεση ενν��

την αρμ�νικ� δι�θεση. Συ+ν� λ�ιπ�ν δ'νε τ�υ εαυτ�$ σ�υ τ�υ ε'δ�υς τ�$τ�υ απ�μ�-

νωση και αναν�ων� τ�ν. Σ$ντ�μες να ε'ναι και �ασικ�ς �ι αρ+�ς εκε'νες π�υ, �μα τις

συλλ�γισθε'ς, αρκ�$ν για να σ�υ πλ$ν�υν την ψυ+� και να σε στε'λ�υν π'σω τ�τ�ι�ν

π�υ να μην αγανακτε'ς μ’ εκε'να στα �π�'α επιστρ�#εις. Ας δ�$με �μως με τι αγα-

νακτε'ς. Με την κακ'α των ανθρ�πων; aανασκ�ψ�υ την αρ+� �τι τα λ�γικ� 
�α �γι-

ναν τ� �να +�ριν τ�υ �λλ�υ και �τι η ανεκτικ�της ε'ναι μ�ρ�ς της δικαι�σ$νης και �τι

�θελα αμαρτ�ν�υν �ι �νθρωπ�ι και �τι τ�σ�υς π�υ ε+θρε$θηκαν, υπ�πτε$θηκαν,

μ'σησαν, τ�υς π�ρε � +�ρ�ς κι �γιναν στ�+τη και τ�τε πα$σε ν’ αγανακτε'ς.

(Μ�ρκ�ς Α/ρ�λι�ς, T\ εAς cαυτ�ν, Δ, 3)

¶ÔÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ‰›ÓÂÈ Ô ∂›ÎÙËÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó
ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÓÔÌ›˙Â-
ÙÂ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·ÙÂ, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·ÙÂ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘;
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«Μη ζητείς αυτά που συμβαίνουν να

γίνονται όπως θέλεις, αλλά να θέλεις

αυτά που συμβαίνουν, όπως συμβαί-

νουν, και θα είσαι ευτυχής».
(Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 8)

«Μη συζητείς πια για το πώς πρέπει να

είναι ο καλός άνθρωπος, αλλά να είσαι

καλός».
(Μάρκος Αυρήλιος, T\ εAς cαυτ�ν, Ι)

«Μέσα σου σκάβε, μέσα η πηγή του

καλού και πάντα μπορεί να αναβρύει,

φθάνει πάντα να σκάβεις».
(Μάρκος Αυρήλιος, T\ εAς cαυτ�ν, Z, 59)

H Στοά του Aττάλου. Χτίστηκε από

τον βασιλιά της Περγάμου Άτταλο B’

μεταξύ του 159-132 π.X. και αναστη-

λώθηκε μεταξύ 1952-1956 (Aθήνα).

H στοά, γενικά, είναι ένας σκεπαστός

χώρος περιπάτου που βρίσκεται σε

κλασικά θρησκευτικά κτίρια και

μεγάλους δημόσιους χώρους. H πιο

γνωστή στην αρχαιότητα ήταν η Ποι-

κίλη Στοά (που χρησίμευε για Πινα-

κοθήκη έργων μεγάλων καλλιτεχνών

της κλασικής εποχής) όπου δίδασκαν

οι Στωικοί.



√ ∂›ÎÙËÙÔ˜ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; À¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ·Ó¿ÏÔÁÔÈ ÙÚfiÔÈ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ∂›ÎÙËÙÔ˜, ‰Ô‡ÏÔ˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·
ÙÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·. ™Â ÔÈ· ‚·ÛÈ-
Î‹ ·Ú·‰Ô¯‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘; ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2) Ô ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜, PˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Ë ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË, Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ
·ÚÌÔÓÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË, Ì·˜ ÔÏ›˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·Î›· ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜
Û·˜ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ó· ÙÈ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ ÌÂ ÏÈÁfiÙÂÚË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË
Î·È ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ «ÛÙˆÈÎfiÙËÙ·»;

°È·Ù›, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒ-
ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÂÓ·ÁÒÓÈ· ¤Ó·Ó
Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜; ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜;

¡· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌÂ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂ-
Ù·È Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÛÙˆÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜: 
(·) ΔÔ È‰ÂÒ‰Â˜ ÙË˜ ·¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ ·Ù·Ú·Í›·˜ ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜

ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Û˘Ì¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ù· ‚¿Û·Ó¿ ÙÔ˘˜.
(‚) ∏ ·Ó·‰›ÏˆÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È Ë ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË (_νδ�ν σκ�πτε) ‰ÂÓ

Â›Ó·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Ù·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ˙ˆ‹˜.

(Á) ™Â Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Ë ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È
‰Â›ÁÌ·Ù· ‰ÂÈÏ›·˜ Î·È ·ıËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ¤ÌÌÂÛË
·Ô‰Ô¯‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜.

¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ËıÈÎ‹˜ (.¯. ·Á¿Ë, Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·, ÊÈÏ·Ó-
ıÚˆ›·, Î·ÚÙÂÚ›·), Ô˘ Û·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ
ÙË˜ B’ Î·È °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Î·È Ó· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜ ÛÙˆÈ-
Î‹˜ ËıÈÎ‹˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. 
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O Kλεάνθης (331-232 π.X.), μαθητής

και διάδοχος του Zήνωνα στη διεύ-

θυνση της Aρχαίας Στοάς από την

Άσσο της Tρωάδας. Xάλκινο αγαλμα-

τίδιο του φιλοσόφου (2ος μ.X. αι.

Λονδίνο, Bρετανικό Mουσείο).

O Xρύσιππος (281-208 π.X.), από τους

Σόλους Kιλικίας, από τους σπουδαιό-

τερους εκπροσώπους της στωικής φιλο-

σοφίας. Aντίγραφο ανδριάντα του φιλο-

σόφου (2ος π.X. αι., Παρίσι, Mουσείο

Λούβρου).



H ÔÏÈÙÂ›· Î·È Ô ÔÏ›ÙË˜ ÛÙË ÛÙˆÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·

∫

�νθρωπ�ς και κ�ινωνα

9πως εσ$ � 'δι�ς ε'σαι συμπλ�ρωμα κ�ινωνικ�$ συστ�ματ�ς, �τσι και κ�θε
πρ�-η σ�υ συμπλ�ρωμα1 να ε'ναι της κ�ινωνικ�ς 
ω�ς. Αν λ�ιπ�ν μια σ�υ
πρ�-η δε συντελε' ε'τε απ� κ�ντ� ε'τε απ� μακρι� σε κ�ινω#ελ� σκ�π�, αυτ�
η πρ�-η κ�μματι�
ει τη συν�λικ� 
ω�, εμπ�δ'
ει την εν�τητ� της και ε'ναι
στασιαστικ�2, �πως μ�σα σε μια κ�ιν�τητα, �ταν �νας απ�+ωρ'
ει τ�ν εαυτ�
τ�υ και τα δικ� τ�υ απ� την κ�ιν� συμ#ων'α3.
Και επειδ� �+ω κ�π�ια συγγ�νεια4 με τα �μ�ι�γεν� μ�υ μ�ρη, δε θα κ�νω
τ'π�τα επι
�μι� στην κ�ινων'α; θα συλλ�γ'
�μαι μ�λιστα τ�υς �μ�ι�γενε'ς
μ�υ και θα κατευθ$νω κ�θε πρ�σπ�θει� μ�υ στ� κ�ιν� συμ#�ρ�ν και θα την
απ�μακρ$νω απ� τ� εν�ντι�ν.Αν αυτ� κατ�ρθωθ�$ν, δεν μπ�ρε' να μην ε'ναι
η 
ω� μ�υ ευτυ+ισμ�νη5, �πως μπ�ρ� να #αντασθ� ευτυ+ισμ�νη και τη 
ω�
εν�ς π�λ'τη π�υ �λ� πρ�-εις ω#�λιμες για τ�υς συμπ�λ'τες τ�υ εκτελε' και
μ�νει ικαν�π�ιημ�ν�ς μ’ εκε'ν� π�υ τ�υ δ'νει η π�λιτε'α6.

(Μ�ρκ�ς Α/ρ�λι�ς, T\ εAς cαυτ�ν, Θ, κγ’, και Ι, 5, ς’)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ A˘ÚËÏ›Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿

ÌÂ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙËÓ

ÔÏÈÙÂ›·. ΔÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈˆÓ Î·È Î˘ÓÈ-

ÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Î·È ı· ÙÈ˜ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔ-

ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. 

∂ ¡ O Δ ∏ Δ ∞ 4Ë

Προτομή του Pωμαίου αυτοκράτορα

Mάρκου Aυρηλίου που βασίλευσε

από το 161 έως το 180 μ.X., σε εποχή

κατά την οποία η κρίση του ρωμαϊκού

κράτους επιδεινώθηκε από την πίεση

των βαρβάρων. Aναγνώρισε τις δυνα-

τότητες της φιλοσοφίας και χρηματο-

δότησε έδρες φιλοσοφίας στις φιλο-

σοφικές σχολές της εποχής (Aθήνα,

Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο).

Πορτρέτο ζευγαριού από τοιχογραφία

της Πομπηίας (Nάπολη, Eθνικό Aρχαι-

ολογικό Mουσείο).



™˘ÌÏ‹ÚˆÌ·: ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÙˆÈÎÔ‡˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÙÔÌÈÎ‹, ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙË˜ Ê‡ÛË˜, fiÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ê˘ÛÈ-
Îfi˜ ÓfiÌÔ˜: ¤Ú· ·fi ÙÈ˜ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜
ÌÔÚÊ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó, fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·fi
ÎÔÈÓÔ‡ ÏÔÁÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Î·È Ê˘ÛÈÎ‹ ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹. OÈ ÔÏÈÙÈ-
Î¤˜/ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÏÔÈfiÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙËÓ
·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜.

™Ù·ÛÈ·ÛÙÈÎ‹: Ô Êfi‚Ô˜ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜-ÎÚ¿ÙË ·ÏÈfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ·
ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ¿ ‚·Û›ÏÂÈ· Î·È ÙË ÚˆÌ·˚Î‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¤Î·ÓÂ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË Ó· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜ ÔÌfiÓÔÈ·˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ’
·˘Ùfi Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›·), ÙË˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË˜ Î·È ÙË˜ ÛˆÊÚÔ-
Û‡ÓË˜ (Û˘ÓÂÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿).

KÔÈÓ‹ Û˘ÌÊˆÓ›·: Ë ·ÚÌÔÓÈÎ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ,
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ÙÂÏÂÈÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiÔ˘ Ô ™ÙˆÈÎfi˜
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ· (ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Î¿, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿).

™˘ÁÁ¤ÓÂÈ·: Ë È‰¤· ÙË˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜
ÛÂ ÌÈ· ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Î·È ÙË˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÔÙÂÏÂ› ¤ÎÊÚ·-
ÛË ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ÛËÌÂ›Ô ÂÎÎ›ÓËÛË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ
·ÓıÚˆÈÛÌfi. μÏ. Â›ÛË˜ ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2).

H ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË: ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Ô˘
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ·ÚÂÙ‹. ∏ ·ÚÂÙ‹ fiÌˆ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ Â‰›Ô
ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜, fiÔ˘ Ô ™ÙˆÈÎfi˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ô˘
ÂÈÙÂÏÂ›.

¶ÔÏÈÙÂ›·: Ô ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Â›Ó·È ÔÏ›ÙË˜
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ˙ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. °È’ ·˘Ùfi, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙË˜, ÌÔÚÂ›
Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È Ó· Î˘‚ÂÚÓ¿ ÌÂ ·›ÛıËÌ·
‰ÈÎ·›Ô˘, fiˆ˜ Ô ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜. ∂‰Ò Ô PˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˆ˜ ¤Ó·Ó ˘ËÚ¤ÙË (=ıÂÚ¿ÔÓÙ·) ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ô ÔÔ›-
Ô˜ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÛÊ·›Ú·, ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛfi-
ÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∞¡£ƒø¶π™ª√™: 1. φιλοσοφική

αντίληψη που θέτει τον

άνθρωπο και τις ανθρώπι-

νες αξίες πάνω από οποια-

δήποτε άλλη αξία. 2. πνευ-

ματικό κίνημα της Αναγέν-

νησης (14ος-16ος αι.), που

χαρακτηρίζεται από τη

στροφή στα κείμενα των

αρχαίων κλασικών και την

αναζήτηση σε αυτά προτύ-

πων ζωής, σκέψης και

δημιουργίας (ουμανισμός,

εκ του humanismus, είναι

όρος που χρησιμοποιείται

με το ίδιο νόημα).

∫√™ª√¶√§πΔ∏™: 1. αυτός που

έχει ταξιδέψει σε πολλά

μέρη και έχει εξοικειωθεί

με τον πολιτισμό και τις

συνήθειες διαφορετικών

λαών. 2. αυτός που θεωρεί

τον εαυτό του πολίτη όλου

του κόσμου.

∫√™ª√¶√§πΔπ™ª√™

(cosmopolitismus): όλοι οι

άνθρωποι θεωρούνται παι-

διά της φύσης, όμοια και

συγγενείς, αδέλφια που

μοιράζονται μια οικουμενι-

κή πολιτεία.

√π∫∂πø™π™ (από το οίκος / οικία

/ οικείος): ό,τι ενώνει τους

ανθρώπους με δεσμούς

συγγενικούς ή φιλίας προς

τους άλλους. 



√ ÓfiÌÔ˜ ÙË˜ Ê‡ÛË˜

/ #υσικ�ς ν�μ�ς ε'ναι �ασιλ�ας των π�ντων – θε�ν και ανθρ�πων. Πρ�πει να ε'ναι

τ� κριτ�ρι� τ�υ καλ�$ και τ�υ κακ�$, να �ρ+ει και να ηγεμ�νε$ει στις ανθρ�πινες

κ�ινων'ες, να θ�τει τ� μ�τρ� για τ� δ'και� και τ� �δικ�, να επι��λλει στα #$σει π�λι-

τικ� 
�α εκε'να π�υ πρ�πει να γ'ν�νται και να απαγ�ρε$ει εκε'να π�υ δεν πρ�πει

να γ'ν�νται.
(ÃÚ‡ÛÈÔ˜, SVF πππ, ·fiÛ. 314)

∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È  Ë  Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ˜  ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜

/$τε μπ�ρ� να �ργισθ� εναντ'�ν τ�υ συγγεν� μ�υ �$τε να τ�ν μισ�σω; γεννηθ�-

καμε �λ�ι για συνεργασ'α, �πως τα π�δια, τα +�ρια, τα �λ�#αρα, η απ�νω και η κ�τω

�δ�ντ�στ�ι+'α. Επ�μ�νως, α#$σικ� ε'ναι ν’ αντιπρ�ττ�υμε � �νας τ�υ �λλ�υ; και θα

�ταν αντ'πρα-η, αν αισθαν�μ�υν αγαν�κτηση � απ�στρ�#�.

(Μ�ρκ�ς Α/ρ�λι�ς, T\ εAς cαυτ�ν, Β, 1)

¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹ Î·È
ÔÈÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ (Î·ı‹ÎÔÓÙ·) ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘;

¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË «Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·» ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;
(μÏ. Û¯ÂÙÈÎ¿ Î·È Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ·).

¶ÔÈÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ Ë «Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË ˙ˆ‹», Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ∞˘Ú‹ÏÈÔ;

°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ ‚' ‹ ÙÔ ·' ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ T\ εAς cαυτ�ν Ô M¿ÚÎÔ˜ A˘Ú‹ÏÈÔ˜;

¡· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÂÙÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘: «Ô ÛÔÊfi˜ ‰Â ı· ÂÌÏ·ÎÂ› ÛÙËÓ
ÔÏÈÙÈÎ‹, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ÏfiÁÔ˜» ÌÂ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÛÙˆÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘
∑‹ÓˆÓ·: «Ô ÛÔÊfi˜ ı· ÂÌÏ·ÎÂ› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÌfi-
‰ÈÔ». ¶ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ·fi„ÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙÂ› Ô ª¿ÚÎÔ˜ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˜;
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H Eρμιόνη Γραμματική. Πορτρέτο

γυναίκας, περίπου 25 ετών, από τη

νεκρόπολη της Aρσινόης (Φαγιούμ

της Aιγύπτου). Tην ελληνιστική εποχή

το επάγγελμα του δασκάλου αναλάμ-

βαναν και γυναίκες που προέρχονταν

από την ανώτερη τάξη (Kαίμπριτζ,

Kολλέγιο θηλέων Girton).

Mάρκος Aυρήλιος (121-180 μ.X).

Ρωμαίος αυτοκράτορας και νεοστωι-

κός φιλόσοφος. Tον εμύησε στα

ελληνικά ο διάσημος Hρώδης ο Aττι-

κός και στη φιλοσοφία γνωστοί στω-

ικοί και πλατωνικοί φιλόσοφοι της

εποχής. T\ εAς cαυτ�ν είναι σημει-

ωματάρια και έχουν γραφεί στην

ελληνική γλώσσα τα τελευταία χρό-

νια της ζωής του. Ιταλικό ανάγλυφο

του τέλους του 15ου αι..



™ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹: 

– ÙËÓ Î˘ÓÈÎ‹ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fiÚÚÈ„Ë Î·È ÂÚÈÊÚfiÓËÛË
ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ παρα+�ρα-�ν τG ν�μισμα

(ÛÂÏ. 115),
– ÙËÓ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È ÌÂ

ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÔÌÔ˚‰Â·ÙÒÓ, Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ·
ÙÔ λ�θε �ι�σας (ÛÂÏ. 120) Î·È

– ÙË ÛÙˆÈÎ‹ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ ËıÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÚÔ-
Ê‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜
¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ _νδ�ν σκ�πτε (ÛÂÏ. 124).

¡· ÙÈ˜ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÙÂ ÌÂ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ÔÈ· ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ·˘Ù¤˜
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·ÙÂ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÙÂ.

™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ Î·È ÛÙË ÚˆÌ·˚Î‹ ÂÔ¯‹ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂıÓÔÙ‹-
ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ó· ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ «·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË» ı¤ÙÂÈ ÛÂ Ì·˜ ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜. ¶ÔÈÂ˜
·fi ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›-
ÓÔÓÙ·Ó, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Î·È ÛÙÈ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜; 
¡· ‰È·Ù˘ÒÛÂÙÂ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰ÔÎ›ÌÈÔ 200 Ï¤ÍÂˆÓ
ÂÚ›Ô˘.

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ™ÙˆÈÎÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¿ıÂÌ·:

EÊfiÛÔÓ Ô ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, Â›Ó·È, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Â˘‰·›ÌˆÓ Î·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ÚÎË˜. H ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘
Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·ÙfiÚıˆÌ· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÌÂ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË Î·È ÙËÓ ·¿ıÂÈ·. XˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ·fiÎÔÛÌÔ˜ Î·È ·Ó·¯ˆÚË-
Ù‹˜, Ô ÛÙˆÈÎfi˜ ÛÔÊfi˜ ‰ÂÓ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ Ô‡ÙÂ ÊÂ‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. EÚÁ¿˙Â-
Ù·È ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜
·ÙÚ›‰·˜, ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ […] ¢›Î·È· Ô Z‹ÓˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ› ÙËÓ
«¶ÔÏÈÙÂ›·» ÙÔ˘ ÌÂ ÚfiÙ˘· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· È‰·ÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›· ‹ Ô˘ÙÔ›·, fiˆ˜ ı· Ï¤Á·ÌÂ Û‹ÌÂÚ·.

(KÏÂ›ÙÔ˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, «Z‹ÓˆÓ Ô KÈÙÈÂ‡˜: H ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘», ™ÙˆÈÎÈÛÌfi˜, ÛÂÏ. 44-45)
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Η πολιτεία και ο πολίτης στη στωική φιλοσοφία
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Πορτρέτο γυναίκας από το Φαγιούμ

της Aιγύπτου που ακολουθεί την

ελληνιστική καλλιτεχνική παράδοση

και δείχνει την αλληλεπίδραση του

ελληνικού, του αιγυπτιακού και του

ρωμαϊκού πολιτισμού (Aθήνα, Eθνικό

Aρχαιολογικό Mουσείο).

Φιλοσοφία και ιατρική ήταν στενά

συνυφασμένες στη σκέψη του Γαληνού

(129-199 μ.Χ.) του πρώτου σημαντικού

γιατρού του αρχαίου κόσμου. Ο Γαλη-

νός είχε επηρεασθεί από τον Πλατωνι-

σμό, ήταν γιατρός του αυτοκράτορα

Μάρκου Αυρηλίου και γόνιμος συγγρα-

φέας. Αυτό το γαλλικό χειρόγραφο των

αρχών του 14ου αιώνα, τον απεικονίζει

ενώ δίνει διάλεξη πάνω στα κείμενα

του ημιμυθικού ιδρυτή της ελληνικής

ιατρικής, του Ιπποκράτη.



AÙ·Ú·Í›·: TÔ «Ù¤ÏÔ˜» ÙË˜ «ÛÎÂÙÈÎ‹˜ ·ÁˆÁ‹˜»

∫∂πª

Π�ς μπ�ρ� να εμαι ευτυ�ισμ�ν�ς;

Δι�τι αυτ�ς π�υ �+ει τη γν�μη �τι κ�τι ε'ναι εκ #$σεως καλ� � κακ� �ρ'σκε-
ται σε διαρκ� ταρα+�2: �ταν τ�υ λε'π�υν αυτ� π�υ θεωρε' πως ε'ναι καλ�,
πιστε$ει �τι τ�ν καταδι�κ�υν τα εκ #$σεως κακ�, και κυνηγ�ει, �πως ν�μ'-

ει, αυτ� π�υ ε'ναι αγαθ�; �ταν π�λι απ�κτ�σει αυτ� π�υ θεωρε' αγαθ�,
π�#τει σε ακ�μη μεγαλ$τερη ταρα+�, απ� την παρ�λ�γη και π�ρα απ� κ�θε
μ�τρ� �παρσ� τ�υ, και, απ� #��� μ�πως αλλ�-�υν τα πρ�γματα, κ�νει τα
π�ντα για να μην +�σει αυτ� π�υ θεωρε' αγαθ�3. Απεναντ'ας, αυτ�ς π�υ δεν
�ρ'
ει με �ε�αι�τητα π�ια ε'ναι εκ #$σεως καλ� � κακ� �$τε απ�#ε$γει �$τε
επιδι�κει κ�τι με 
�λ�, μ�νει γι’ αυτ� ατ�ρα+�ς4 […] Vτσι λ�ιπ�ν, και �ι Σκε-
πτικ�'5 ε'+αν την ελπ'δα �τι θα ανακτ�σ�υν την αταρα-'α, κρ'ν�ντας �ριστι-
κ� την αναντιστ�ι+'α μετα-$ των αντικειμ�νων της α'σθησης και των αντικει-
μ�νων της σκ�ψης, καθ�ς �μως δεν κατ�#εραν να τ� επιτ$+�υν, κατ�λη-αν
στην επ�+�6; με τη σειρ� της η αταρα-'α ακ�λ�$θησε ως σ$μπτωμα την επ�+�,
�πως η σκι� ακ�λ�υθε' τ� σ�μα7.

(Σ��τ�ς �Εμπειρικς, Πυρρ�νειαι dYπ�τυπ�σεις, Ι, 27 και Ι, 29)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘, Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

È·ÙÚÔ‡ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ ™¤ÍÙÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÂÈÚÈÎÔ‡1 Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¤¯ÂÈ «·ÁˆÁÈÎfi» Î·È

«ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi» ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË «ÛÎÂÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹» (Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË) ÁÈ· Ó· ·Ó·-

ÊÂÚıÂ› ÛÙË ÛÎÂÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›· Î·È Û¯ÔÏ‹. £· ‰Ô‡ÌÂ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ-

ÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ó· ÙÔ˘ ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓÂ˜ ·Ï‹-

ıÂÈÂ˜, Î·È ÙËÓ «ÂÔ¯‹», ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÎÚ›ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ ·Á·ıfi Î·È ÙÔ Î·Îfi. ∏ ·Ù·Ú·Í›·, Ë

·¿ıÂÈ· Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË, ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÏÂ˘ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ·ÎÔ‡ÛÈÂ˜ Î·È ¿ÏÔÁÂ˜

Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›ÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÎÂÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ Ô‰Ô› Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. 

∂ ¡ O Δ ∏ Δ ∞ 5Ë

Oρειχάλκινο μετάλλιο Mυτιλήνης. Eι-

κάζεται ότι απεικονίζεται ο στωικός

φιλόσοφος Σέξτος ο Eμπειρικός.

Έζησε τον 2ο-3ο αι. μ.X. και ήταν για-

τρός και φιλόσοφος. Έζησε στην Aλε-

ξάνδρεια και στην Aθήνα, όπου διηύ-

θυνε τη σκεπτική σχολή (180-210

μ.Χ.) (Kατάλογος Bρετανικού Mουσεί-

ου, αρ. 173, XXXIX).

Σέξτος ο Eμπειρικός, Πυρρώνειαι

Υποτυπώσεις, έκδοση του 17ου αι.

«η παρ�δ�ση εθ$μων και νμων

ε$ναι αυτ με >�ση τ� �π�$�

δε�μαστε μ�σα απ την καθη-

μεριν� =ω� την ευσ�>εια ως

αγαθ και την ασ�>εια ως

κακ».

(Σ��τ�ς � Eμπειρικς,
Πυρρ�νειαι dYπ�τυπ�σεις, ια’, 24)



√ ™¤ÍÙÔ˜ ∂ÌÂÈÚÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ÁÈ·ÙÚfi˜ Î·È ¤˙ËÛÂ ÙÔÓ 2Ô-3Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. Δ· È·ÙÚÈÎ¿
ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ¯·ıÂ›, ÛÒ˙ÔÓÙ·È fiÌˆ˜ ÛÂ ÙÚ›· ‚È‚Ï›· ÔÈ Πυρρ�νειαι dΥπ�τυ-

π�σεις, fiÔ˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ™ÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÛÎÂ˘¤˜
·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÒÓ. √È ·Ó·ÛÎÂ˘¤˜ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ·
·˘ÙÔ‡ ΠρGς δ�γματικ�$ς, ΠρGς Sθικ�$ς, ΠρGς μαθηματικ�$ς. π‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘
ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ¶‡ÚÚˆÓ Ô ∏ÏÂ›Ô˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ∞˘Ùfi˜ ‰›‰·-
ÛÎÂ ˆ˜ Ë ·ÏËıÈÓ‹ Ê‡ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰Â Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÛÂ Ì·˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚Ë-
ÙÔ‡ÛÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÚı‹˜ ÁÓÒÛË˜, Û˘ÓÂÒ˜ Î·È ÔÚı‹˜ Ú¿ÍË˜. YÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔÈ («ÈÛÔÛı¤ÓÂÈ·»).

EÎ Ê‡ÛÂˆ˜ Î·Ïfi ‹ Î·Îfi… Ù·Ú·¯‹: Â‰Ò Ô ™¤ÍÙÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÓıÚÒ-
ÈÓË Ù·Ú·¯‹ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙË Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË ÁÓÒÌË fiÙÈ ̆ ¿Ú¯ÂÈ ÂÎ Ê‡ÛÂˆ˜ ÙÔ «·Á·-
ıfiÓ» Î·È ÙÔ «Î·ÎfiÓ», ÂÓÒ ·˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓËıÂÈÒÓ (ν�μfω). √È
™ÎÂÙÈÎÔ› ıÂˆÚÔ‡Û·Ó ÁÂÓÈÎ¿ ˆ˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈı˘Ì›· Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔÓ Ê·‡ÏÔ
Î‡ÎÏÔ ÙË˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Ù·Ú·¯‹˜.

∞Á·ı¿: Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙÂ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Á·ı¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜
¤ÏÏÂÈ„‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë «·Á·ıÒÓ» Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜,
ÂÓÒ Ë ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ê¤ÚÓÂÈ Ù·Ú·¯‹. H ·fiÎÙËÛË «·Á·ıÒÓ»
ÚÔÎ·ÏÂ› ÙËÓ ›‰È· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·Ú·¯‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÙË˜ ·ÒÏÂÈ¿˜
ÙÔ˘˜.

AÙ·Ú·Í›·: ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙË˜ ·Ù·Ú·Í›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (ÛÎÔfi˜) ÙË˜ ÛÎÂ-
ÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∏ Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ ·Ù·Ú·Í›·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÁÓÒ-
ÛË˜ Î·È ËıÈÎ‹˜ ÌÂ ÙËÓ «ÂÔ¯‹». H ·Ù·Ú·Í›· Â›Ó·È «ÛÎÔfi˜ ‚›Ô˘» Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
ÌÂ ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.

™ÎÂÙÈÎÔ›: ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÛÂ ¶˘ÚÚÒÓÂÈÔ˘˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ¶‡ÚÚˆÓ·, Î·È ÛÂ ∞Î·‰ËÌÂÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ
ÂÂÈ‰‹ ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ∞Î·‰‹ÌÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. ªÂ ÙÔÓ ∞ÚÎÂÛ›Ï·Ô (316-242/1
.X.) Î·È ÙÔÓ ∫·ÚÓÂ¿‰Ë (214-129 .X.), Ë Ï·ÙˆÓÈÎ‹ ∞Î·‰ËÌ›· ÂÈÛ‹ÏıÂ ÛÂ ÌÈ·
Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔ˘˜ ™ÙˆÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÔÓ ‰ÔÁ-
Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. √È ¶˘ÚÚÒÓÂÈÔÈ ‰ÂÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎ¿ fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È
‰˘Ó·Ù‹, ÂÓÒ ÔÈ ∞Î·‰ËÌÂÈÎÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ Ë ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹.
¶ÂÚ› ÙÔ 200 Ì.Ã. Ô ™¤ÍÙÔ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÙÔÓ ∞Î·‰ËÌÂÈÎfi ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi.

∂Ô¯‹: Ë «ÂÔ¯‹» ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ™ÎÂÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ‰È·ÎÔ‹ ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜
ÎÚ›ÛË˜. Ã·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌË Û˘Ó·›ÓÂÛË ‹ Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÛÂ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎ¤˜
ı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜.
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Aταραξία: Tο «τέλος» της «σκεπτικής αγωγής»
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Προτομή του Kαρνεάδη (γύρω στο

214-129 π.X.). Σκεπτικός φιλόσοφος,

δεινός ρήτορας και διευθυντής της

Nέας Aκαδημίας. Άσκησε πολεμική

στους δογματισμούς των Στωικών

(2ος π.X. αι. Pαβένα, Eθνικό Mουσείο).

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∞∫∞¢∏ª∂π∞ (∫∞π AKA¢HMIA):
το διδακτήριο και το κέντρο
ερευνών που ιδρύθηκαν
από τον Πλάτωνα στην
περιοχή του ιερού του
Aκαδήμου Aπόλλωνος (από
τη λέξη αυτή και το ακαδη-
μεικός)· (2) Tο σύνολο των
εκπροσώπων του κέντρου
αυτού που διαδέχτηκαν τον
Πλάτωνα (βλ. και Aκαδη-
μία).

∞¶ƒ∞•π∞: η κατάσταση κατά
την οποία είναι αδύνατη
κάθε δράση.

¢√°ª∞: γνώμη, πεποίθηση,
θεωρία, έννοια, απόφαση,
κρίση ή δημόσιο θέσπισμα.

¢√°ª∞Δπ™ª√™: τάση των
ανθρώπων να αποδέχονται
χωρίς συζήτηση τη γνώση,
θεώρηση του κόσμου με
άκριτη χρήση εννοιών και
προτάσεων και χωρίς έλεγ-
χο των προϋποθέσεων της
γνώσης, που πολεμήθηκε
από τον σκεπτικισμό.

∂¶√Ã∏: τεχνικός όρος της
σκεπτικής φιλοσοφίας, 
«η στάση της διάνοιας,
χάρη στην οποία ούτε
αρνούμαστε κάτι ούτε 
το βεβαιώνουμε», αναστολή
της κρίσης ή κάποιας 
δραστηριότητας.



Ÿˆ˜ Ë ÛÎÈ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ÛÒÌ·: ÛÙÔ˘˜ ™ÎÂÙÈÎÔ‡˜ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È
ÌÂ ÙËÓ ·Ù·Ú·Í›·, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂ ÙËÓ «ÂÔ¯‹», ‰ËÏ. ÙËÓ ·Ó·-
ÛÙÔÏ‹ ÎÚ›ÛË˜. ∂‰Ò Ë Û¯¤ÛË ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ù·Ú·Í›· ‰›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÎÈ¿˜.

H ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘

Γι’ αυτ� λ�ιπ�ν λ�με �τι, ως πρ�ς τα 
ητ�ματα γν�μης, � τελικ�ς σκ�π�ς τ�υ Σκε-

πτικ�$ ε'ναι η αταρα-'α, εν� ως πρ�ς �σα επι��λλει η αν�γκη, � μετριασμ�ς των

παθ�ν. /ρισμ�ν�ι μ�λιστα απ� τ�υς διαπρεπε'ς Σκεπτικ�$ς πρ�σθεσαν σ’ αυτ� και

την ε#αρμ�γ� της επ�+�ς στα 
ητ�ματα �ρευνας.

(Σ��τ�ς �Εμπειρικς, Πυρρ�νειαι dYπ�τυπ�σεις, Ι, 30)

∏ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡

Δεν υπ�ρ+ει εκ #$σεως καλ� � κακ�; αν κ�τι ε'ναι #$σει καλ� � κακ�, �#ε'λει να

ε'ναι τ�τ�ι� για �λ�υς, ακρι��ς �πως τ� +ι�νι ε'ναι κρ$� για �λ�υς. g9μως δεν υπ�ρ-

+ει τ'π�τα π�υ να ε'ναι για �λ�υς καλ� � κακ�; συνεπ�ς δεν υπ�ρ+ει #$σει καλ� �

κακ�. Δι�τι θα πρ�πει να π�$με: ε'τε �λα �σα θεωρε' κ�π�ι�ς καλ� ε'ναι �ντως καλ�

ε'τε �+ι καλ�. Και δεν μπ�ρ�$με �λα να τα π�$με καλ�, γιατ' τ� 'δι� πρ�γμα, �πως

η ηδ�ν� για τ�ν Επ'κ�υρ�, θεωρε'ται καλ�, εν� για τ�ν Αντισθ�νη θεωρε'ται κακ�;

γιατ' θα πρ�κ$ψει �τι τ� 'δι� πρ�γμα ε'ναι ταυτ�+ρ�να καλ� και κακ�.

(¢ÈÔÁ¤ÓË˜ §·¤ÚÙÈÔ˜, ºÈÏÔÛfiÊˆÓ ‚›ˆÓ...Û˘Ó·ÁˆÁ‹, 9, 101)

ΔÔ ·Á·ıfi ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È

/ι Ακαδημεικ�' και �ι Πυρρ�νει�ι σκεπτικ�', �ι �π�'�ι δε δ�+�νται �τι μπ�ρε' να

υπ�ρ-ει επιστημ�νικ� απ�δει-η π�νω στα θ�ματα π�υ ερευν�$με, λ�νε πως κ�θε

συγκατ�θεση ε'ναι �πωσδ�π�τε απερ'σκεπτη και ενδ�+εται να ε'ναι και λαθεμ�νη;

και επ'σης �τι ε'ναι αδ$νατ� να αληθε$�υν �λες �ι απ�ψεις π�υ διατυπ�ν�υν �ι δι�-

#�ρ�ι #ιλ�σ�#�ι για τ� καλ� και τ� κακ�, καθ’ �τι αντικρ�υ�μενες μετα-$ τ�υς, και

�τι μπ�ρε' να ε'ναι �λες εσ#αλμ�νες, κι �τσι τ� αγαθ� να μην ταυτ'
εται �$τε με την

ηδ�ν� �$τε με την αταρα-'α �$τε με την αρετ� �$τε με την εν�ρετη δρ�ση �$τε με

�τιδ�π�τε �λλ� �+�υν πει �ι #ιλ�σ�#�ι.

(Γαληνς, Περ> ψυ+�ς παθν κα> hμαρτημ�των, 60-61)

°È·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎ‹ ı¤ÛË fiÔÈÔ˜ ÈÛÙÂ‡ÂÈ ÌÂ ·fiÏ˘ÙË ‚Â‚·ÈfiÙËÙ·
ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Á·ıfi Î·È ÙÔ Î·Îfi; ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ™¤ÍÙÔ˘;

1
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O Nτεκάρτ, Γάλλος ορθολογιστής

φιλόσοφος του 17ου αι. που αμφέ-

βαλλε για τα πάντα, εικονίζεται στην

γκραβούρα αυτή του Roger Vieillard

που επιγράφεται O Nτεκάρτ στο

δάσος της αμφιβολίας. Oι αμφιβολίες

του Nτεκάρτ τελειώνουν όταν συνει-

δητοποιεί ότι υπάρχει ένα κριτήριο

βέβαιης γνώσης που συνοψίζεται

στη γνωστή φράση του: Cogito ergo

sum (Σκέφτομαι, άρα υπάρχω).

ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

¡√√Àª∂¡∞: ό,τι συλλαμβά-
νουμε με τον νου.

™∫∂¶Δπ∫∏ ∞°ø°∏: σκεπτικός
τρόπος ζωής.

™∫∂¶Δπ∫π™ª√™: η λέξη συν-
δέεται με τις ομόρριζες
λέξεις «σκέψις» και «σκε-
πτικός» που παράγονται
από το ρήμα σκ�π��μαι
(= σκέπτομαι). Θεωρία
αντίθετη στον δογματισμό
όσον αφορά το πρόβλημα
της δυνατότητας και του
κύρους της γνώσης. Ορι-
σμένοι χρησιμοποιούν, με
την ίδια σημασία, και τη
λέξη Πυρρωνισμός που
σημαίνει η φιλοσοφία του
σκεπτικιστή φιλοσόφου
Πύρρωνα του Hλείου.

™∫∂æπ™: εξέταση, διερεύνηση,
έρευνα.

Δ∂§√™: για τους Σκεπτικούς
«αυτό χάριν του οποίου
γίνονται όλες οι πράξεις ή
οι σκέψεις, ενώ το ίδιο δεν
υπάρχει χάριν κάποιου
άλλου».

º∞π¡√ª∂¡∞: τα πράγματα
όπως μας φαίνονται, όπως
μας δίδονται στις αισθητές
παραστάσεις, τα αισθητά.



¶ÔÈÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤¯ÂÈ fiÔÈÔ˜ ÙËÚÂ› ÙË ‰È·ÓÔËÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÙË˜ «ÂÔ¯‹˜», Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1); MÔÚÂ› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ Ë
ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹;

MÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ Î·È Î·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏË-
ÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (2); E›Ó·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡ «Ê‡ÛÂÈ» ‹ «ı¤ÛÂÈ»,
‰ËÏ·‰‹ ı¤Ì· Û‡Ì‚·ÛË˜;

™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3) Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜.
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ı˘ÌËıÂ›ÙÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹-
ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜; (μÏ. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
2: ™ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ™ÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË).

§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
ËıÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ÛÎÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË.

∏ Û˘ÓÂ¯‹˜ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ «·Ù·Ú·Í›·˜» Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, Ë
ÔÔ›· ı¤ÙÂÈ Ù· ıÂÌ¤ÏÈ· ÁÈ· ÌÈ·Ó ·ÓÒÙÂÚË «·Ù·Ú·Í›·Ó», ÌÈ·Ó ·ÌÂÚfiÏËÙË, ÈÛÔÚ-
ÚÔËÌ¤ÓË ı¤·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ […] ∏ ËıÈÎ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ˆ˜ «ÛÎÈ¿» ÙË ÛÎÂÙÈ-
Î‹ ·fiÚÚÈ„Ë Î¿ıÂ ıÂˆÚ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ô¯‹ (ÂÔ¯‹) ·fi Î¿ıÂ ÎÚ›ÛË ÂÚ› ÙË˜ ·ÏË-
ıÂ›·˜Ø Ô ™ÎÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜, ·ÓÂÎÙÈÎfi˜, ÂÈÂÈÎ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È
ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯·ıÂ› Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÔÈÎ›ÏÂ˜ «‰ÔÁÌ·ÙÈ-
Î¤˜» Ï¿ÓÂ˜ Î·È ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· – ‰ÈfiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘
Ù·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·».

Mario Vegetti, πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, 10Ë ¤Î‰., ÂÎ‰. ΔÚ·˘Ïfi˜, ∞ı‹Ó·, ÛÂÏ. 278)

T· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ÁÓˆ-
ÛÈÔıÂˆÚ›· ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÓË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ. TÈ ı· ··ÓÙÔ‡ÛÂ ÛÙÔ ı¤Ì·
·˘Ùfi ¤Ó·˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ‹˜;

¢π∞£∂ª∞Δπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
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Tο πώς βλέπουμε τα πράγματα απει-

κονίζει σε διάφορα σχήματα ο Δανός

ψυχολόγος Edgar Rubin. Eδώ μια

οπτική αναστροφή, όπου έχουμε ένα

ζευγάρι προσώπων που κοιτούνται

μεταξύ τους αλλά και ένα λευκό ή

μαύρο βάζο, ανάλογα με το επίπεδο

προβολής.

Mορφές σχεδιασμένες με πρόθεση ή

συμπτωματικά, μπορούν να ιδωθούν

ως δύο διαφορετικά αντικείμενα,

όπως αυτή η εικόνα του Aμερικανού

ψυχολόγου E.G. Boring, που φαίνεται

άλλοτε σαν νεαρό κορίτσι και άλλοτε

σαν γηραιά κυρία.

H ανθρώπινη κατάσταση (1933) είναι πίνακας του Bέλγου ζωγράφου Pενέ Mαγκρίτ (1898-1967), στον οποίο προ-

σπαθεί να δείξει τις αμφίσημες και διφορούμενες σχέσεις ανάμεσα σ’ ένα πραγματικό αντικείμενο και την εικόνα

του νου μας γι’ αυτό και τη ζωγραφική αναπαράστασή του. Κατά τον Mαγκρίτ, βλέπουμε τον κόσμο σαν κάτι που

βρίσκεται έξω από μας, έστω και αν πρόκειται για μια νοητική αναπαράσταση της εσωτερικής μας εμπειρίας· έτσι

εισάγεται το θέμα του πραγματικού χώρου σε αντιπαράθεση με το ζωγραφικό ψευδαισθητικό.



O ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ Î·È ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜» ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ˙ˆ‹˜

∫∂πª

Τ� κακ�, η �υγ� της ψυ��ς και η «�μ�ωση με τ�ν θε�»1

Ε#�σ�ν τα κακ�2 �ρ'σκ�νται εδ� και «τριγυρ'
�υν αναγκαστικ� σε τ�$τ�ν
εδ� τ�ν τ�π�», και η ψυ+�3 θ�λει να απ�#$γει τα κακ�, πρ�πει να #$γ�υμε
απ� εδ�. – Σε τι συν'σταται λ�ιπ�ν αυτ� η #υγ�; – «Στ� να γ'ν�υμε �μ�ι�ι
με τ�ν θε�», λ�ει � Πλ�των. Και τ�$τ� επιτυγ+�νεται «αν με τη #ρ�νηση
γ'ν�υμε δ'και�ι και ευσε�ε'ς» και γενικ� εν�ρετ�ι4. – Αν λ�ιπ�ν γιν�μαστε
�μ�ι�' τ�υ μ�σω της αρετ�ς, δε θα γιν�μαστε �μ�ι�ι με κ�τι π�υ διαθ�τει
αρετ�5; Και π�ι�ς θε�ς θα ε'ναι αυτ�ς; Δε θα ε'ναι αυτ�ς π�υ περισσ�τερ�
#α'νεται να �+ει αυτ� τα +αρ'σματα, δηλαδ� η Ψυ+� τ�υ κ�σμ�υ6 και αυτ�ς
π�υ κυ�ερν� μ�σα της, � �π�'�ς διαθ�τει #ρ�νηση θαυμαστ�7; gΑλλωστε,
ε'ναι ε$λ�γ�, ε#�σ�ν �ρισκ�μαστε εδ�, μ’ αυτ�ν να γιν�μαστε �μ�ι�ι8.

(ΠλωτRν�ς, �Εννε�δες, Ι, 2, [19], 1-10)

KEIMENO
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™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, fiÙÈ Ë «ÔÌÔ›ˆÛË ÌÂ ÙÔÓ £Âfi»

Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ˙ˆ‹˜. A˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô

¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÂÙ¤˜, fiˆ˜ Ë ÊÚfiÓËÛË, Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Ë Â˘Û¤‚ÂÈ·, Î·È ÁÂÓÈÎ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜. O

¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡

Î¿ÏÏÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡.

∂ ¡ O Δ ∏ Δ ∞ 6Ë

Mαρμάρινη κεφαλή του Πλωτίνου

(Λυκόπολη Aιγύπτου 204/5 μ.X.-Mι-

ντούρνα K. Iταλίας 270 μ.X.), του

τελευταίου μεγάλου φιλοσόφου της

ύστερης αρχαιότητας και θεμελιωτή

του Nεοπλατωνισμού (περ. 250-260

μ.X., Ώστια, Aρχαιολογικό Mουσείο).

O Πλωτίνος περιπλανήθηκε αρχικά

στη Mέση Aνατολή και περί τα μέσα

του 3ου αι. μ.X. έδρασε στη Pώμη

όπου δίδασκε φιλοσοφία στην ελληνι-

κή γλώσσα. H ελληνική παρέμεινε

μέχρι τον 5ο αι. μ.X. η επίσημη γλώσ-

σα της χριστιανικής εκκλησίας της

Pώμης.



H ÔÌÔ›ˆÛË ÌÂ ÙÔÓ ıÂfi: Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ ÛÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÓÓÂ¿‰Â˜ ÌÂ ÌÈ· ·Ú·‰Ô¯‹ ÙË˜ ¿Ô„Ë˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›·, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ Î·Îfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÌÔÈˆıÂ› ÌÂ ÙÔÓ
£Âfi. H ïÌÔ›ˆÛÈ˜ ıÂá̌ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹ Ô ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÈ-
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ.

K·Îfi: ÙÔ Î·Îfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÓfiËÛË Î·È ÙËÓ „˘¯‹, Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ, ·ÏÏ¿
ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ. ∞ÔÙÂÏÂ› ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ∞Á·ıÔ‡, Ë ÔÔ›· ÚÔ-
Î·ÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÛÎfiÙÔ˜.

æ˘¯‹: Ë „˘¯‹ Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ‡ÏË, ¤¯ÂÈ fiÌˆ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó·
·Ô‰ÂÛÌÂ˘ıÂ› ·’ ·˘Ù‹Ó Î·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ NÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, Ó· Êı¿ÛÂÈ
ÙÔ EÓ ‹ ¿ÏÏˆ˜ ÙÔ AÁ·ıfi Î·È Ó· ÂÓˆıÂ› Ì·˙› ÙÔ˘.

ºÚfiÓËÛË… Á›ÓÔÓÙ·È Â˘ÛÂ‚Â›˜ Î·È ‰›Î·ÈÔÈ: ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜ ÊÚfiÓË-
ÛË˜, ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙË˜ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ̆ ¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜
·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ.

AÚÂÙ‹: Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË
ÌÂ ÙÔÓ £Âfi Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ô £Âfi˜ Â›Ó·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, ‰ËÏ.
Ë ïÌÔ›ˆÛÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ïÌÔÈfiÙËÙ·. H ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙË˜ „˘¯‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓÔËÙfi
ÎfiÛÌÔ (È‰¤Â˜, NÔ˘˜), Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ·fi Ù· ·ÈÛıËÙ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ë ı¤·ÛË ÙˆÓ
ÓÔËÙÒÓ Î·È Ë ÂÍÔÌÔ›ˆÛË ÌÂ ÙÔÓ £Âfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÌˆ˜ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·Â-
ÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ·fi ÙËÓ Â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î¿ı·ÚÛË˜. 

æ˘¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÓÒÙ·ÙË ÎÔÛÌÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË, ÂÓÒ ÔÈ ·ÙÔÌÈÎ¤˜ „˘¯¤˜
Â›Ó·È ·Ï¿ fi„ÂÈ˜ ÙË˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÒÌ·Ù·. H Ù·‡ÙÈÛË
ÙË˜ ÎÔÛÌÈÎ‹˜ (ıÂ˚Î‹˜) „˘¯‹˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙË˜
„˘¯‹˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ. 

ºÚfiÓËÛË ı·˘Ì·ÛÙ‹: ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜
ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ë ÊÚfiÓËÛË ‹ Ë ÛÔÊ›· Â›Ó·È Ë Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.

°ÈÓfiÌ·ÛÙÂ fiÌÔÈÔÈ: ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜ Â›Ó·È, ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ, Ì¤ÛÔ ÙÂÏÂ›ˆÛË˜ ÙË˜
„˘¯‹˜ Î·È ÂÍÔÌÔ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ £Âfi. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÛÙË ÊÈÏÔ-
ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶ÏˆÙ›ÓÔ˘ ¤Ó· Ï¿ÛÌ· ÂÏÂ‡ıÂÚÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎfi ÙÔ˘ Â·˘Ùfi, Ó· ÂÓˆıÂ› ÌÂ ÙÔ ∂Ó ‹ ∞Á·ıfi Î·È Ó· ÂÍÔÌÔÈˆıÂ› ÌÂ ÙÔÓ £Âfi. H
ËıÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ¶ÏˆÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË,
·ÏÏ¿ ·Ô‚Ï¤ÂÈ ÛÂ ÌÈ· Ì˘ÛÙÈÎ‹ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ EÓ.
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«…καF μ' πα"σSη τεκτα$νων τ�

σ�ν Uγαλμα, Vως Wν Mκλ�μψSη

σ�ι τZς \ρετZς ^ θε�ειδ'ς

\γλα_α, Vως Wν DδSZς σω<ρ�σ"-

νην Mν `γνSa >ε>aσαν >�θρSω».

(�Eννε�ς Ι.6.9. 12-15)

(…και μη πα"εις να σμιλε"εις τ�

�γαλμ� σ�υ μ��ρις τ�υ δια<α-

νε$ μ�σα σ�υ η της αρετ�ς θε�ει-

δ�ς λ�μψη και δεις τη σω<ρ�σ"-

νη εγκατεστημ�νη πια σε �να

ιερ >�θρ�).

H επονομαζόμενη Σαρκοφάγος του

Πλωτίνου βρίσκεται στο Γρηγοριανό

Mουσείο του Bατικανού. Σ’ αυτήν

παρουσιάζεται σκηνή φιλοσοφικής

διδασκαλίας με την κεντρική μορφή

να κρατάει μπροστά της ανοικτό ένα

ογκώδες ειλητάριο, ενώ οι «ακροα-

τές» της σχολής κρατούν κυλινδρικές

βίβλους. H χρονολόγηση του μνημεί-

ου κυμαίνεται μεταξύ του 260 και του

280 μ.X.



A˜ Ê‡ÁÔ˘ÌÂ Á È· ÙËÓ ·Á·ËÌ¤ÓË Ì·˜ ·ÙÚ›‰·

Π�ι�ς ε'ναι λ�ιπ�ν � δρ�μ�ς της #υγ�ς και π�ς θα τ�ν ακ�λ�υθ�σ�υμε;

Θα -αν�ι+τ�$με �πως –καθ�ς, αλληγ�ρικ� μ�υ #α'νεται, λ�ει � π�ιητ�ς– � /δυσ-

σ�ας απ� τη μ�γισσα Κ'ρκη � την Καλυψ�, � �π�'�ς δεν αρκ�στηκε να παραμε'νει

εκε', παρ�λ� π�υ ε'+ε ηδ�ν�ς των ματι�ν και �ρισκ�ταν αν�μεσα σε π�λ$ αισθητ�

�μ�ρ#ι�. H πατρ'δα μας, απ’ �π�υ �ρθαμε, κι � πατ�ρας μας ε'ναι Eκε' […] «Κλε'-

ν�ντας τα μ�τια» �λλα-ε την �ρασ� σ�υ και -$πνα μιαν �λλη, π�υ εν� την �+�υν

�λ�ι, λ'γ�ι τη +ρησιμ�π�ι�$ν.

(ΠλωτRν�ς, .Εννε�δες, I.6. [1] 8. 17-27)

øÚ·›· „˘¯‹ Î·È  ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ fiÚ·ÛË

K·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ „˘¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÔËÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ,
fiÙ·Ó Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÔÚÊ‹. Afi ÙËÓ ÔÌÔÚ-
ÊÈ¿ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ·ÓÒÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ „˘¯‹˜.

Π�ς θα δεις τ�ρα τι �μ�ρ#ι� �+ει μια καλ� ψυ+�;

Απ�σ$ρσ�υ στ�ν εαυτ� σ�υ και κ�'τα; και αν δεις τ�ν εαυτ� σ�υ να μην ε'ναι ακ�μη

ωρα'�ς, �πως � δημι�υργ�ς τ�υ αγ�λματ�ς π�υ πρ�πει να γ'νει ωρα'� α#αιρε',

λα-ε$ει, λεια'νει και καθαρ'
ει μ�+ρις �τ�υ #ανε' π�νω στ� �γαλμα �να ωρα'� πρ�-

σωπ�, �τσι κι εσ$ α#α'ρεσε τα περιττ� και 'σιωσε τα στρα��, και �σα ε'ναι σκ�τειν�

κ�νε τα να γ'ν�υν λαμπρ� καθαρ'
�ντ�ς τα, και μην π�ψεις να σμιλε$εις τ� �γαλ-

μ� σ�υ, �ως �τ�υ λ�μψει π�νω τ�υ η θε�μ�ρ#η λαμπρ�τητα της αρετ�ς… 

(ΠλωτRν�ς, .Εννε�δες, I.6 [1]. 9.1 κ.ε.)

∏ Ê‡ÛË ÙÔ˘ ∞Á·ıÔ‡

[Αγαθ� ε'ναι] εκε'ν� απ� τ� �π�'� ε-αρτ�νται τα π�ντα και στ� �π�'� �λα τα �ντα

απ��λ�π�υν, �+�ντ�ς τ� ως αρ+� και �+�ντ�ς τ� αν�γκη; εν� αυτ� δεν �+ει αν�γκη

τ'π�τα, ε'ναι α$ταρκες, +ωρ'ς τ'π�τα π�υ να +ρει�
εται, μ�τρ� και �ρι� των π�ντων,

παρ�+�ντας απ� τ�ν εαυτ� τ�υ ν�υ και �υσ'α και ψυ+� και 
ω� και ν�ητικ� εν�ρ-

γεια. Και μ�+ρις εκε' �λα ε'ναι ωρα'α; τ� 'δι� ε'ναι π�νω απ� την �μ�ρ#ι� και �ασι-

λε$ει στ�ν +�ρ� τ�υ ν�ητ�$, επ�κεινα απ� τα αν�τερα �ντα.

(ΠλωRν�ς, .Εννε�δες, I.2. 1-9)
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

AN£Pø¶O§O°IA: επιστήμη

περί του ανθρώπου. H

φιλοσοφική ανθρωπολογία

ερευνά τον άνθρωπο ως

φορέα πολιτισμού και κοι-

νωνικότητας.

ENNEA¢E™: τίτλος για τα έργα

του Πλωτίνου όπου περιέ-

χονται οι στοχασμοί του σε

6 ομάδες από εννέα πραγ-

ματείες η καθεμία, δηλ. σε

πενήντα τέσσερα σύντομα

δοκίμια.

KA£AP™I™ (καθαίρω): καθαρι-

σμός, εξαγνισμός.

KA§§O™: ομορφιά.

™Y™THMA: η ομοιογένεια που

παρουσιάζουν οι απόψεις

ενός φιλοσόφου, η ένωσή

τους σ’ ένα οργανικό

σύνολο.

Υπατ$α, νε�πλατωνικ� <ιλσ�-

<�ς, ωρα$α και πνευματcδης,

γενν�θηκε στην Αλε��νδρεια

περ$π�υ τ� 370 μ.�. Εκπρσω-

π�ς της αλε�ανδριν�ς σ��λ�ς

<ιλ�σ�<$ας, κρη τ�υ μαθηματι-

κ�" και αστρ�νμ�υ Θ�ωνα απ

την Αλε��νδρεια. Επηρε�στηκε

απ τ�υς Πλ�τωνα, Πλωτ$ν�,

Ι�μ>λι�� και Θ�ωνα. Δ$δασκε

μαθηματικ�, λ�γικ�, επιστ�μες.

Τ� 415 μ.�. θανατcθηκε απ

<ανατισμ�ν� �λ� �ριστιανcν

στην Aλε��νδρεια.



¶ÔÈÂ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô £Âfi˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ;

¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ AÁ·ıfi Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3); 

™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ „˘¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·È ÙË˜
Ù¤¯ÓË˜; [¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (1) Î·È (2)].

ªÂ ÔÈÔÓ ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÍËÁÂ› Ô ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙËÓ
πı¿ÎË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ Ù·Í›‰È-Ê˘Á‹ ÙË˜ „˘¯‹˜; [¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1)].

¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ïÌÔ›ˆÛÈ˜ ıÂá̌, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ
¶ÏˆÙ›ÓÔ, ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙË˜ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹ÎË˜ Î·› ÂrÂÓ ï ıÂfi˜ ¶ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ ôÓıÚˆ-

ÔÓ Î·Ù’ ÂåÎfiÓ· ìÌÂÙ¤Ú·Ó Î·› Î·ı’ ïÌÔ›ˆÛÈÓ (°¤ÓÂÛÈ˜ 1, 26) Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙË Û‡ÓÔ-
„Ë ÙË˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜.

¢π∞£∂ª∞Δπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞

£EMA °IA ™YZHTH™H ◊ °PA¶TH EP°A™IA
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H ομιλία του Aποστόλου Παύλου στον

Άρειο Πάγο των Aθηνών, όπως παρου-

σιάζεται από τον Pαφαήλ σε σχέδιο για

ταπισερί (16ος αι.). Aποτελεί την πρώ-

τη ένδειξη επαφής του Xριστιανισμού

με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς ήταν από τους

πρώτους συγγραφείς που επιχείρησαν

να συμφιλιώσουν τον Πλατωνισμό με

τον Ιουδαϊσμό. Εδώ, σε παράσταση από

το διάζωμα (17ος αι.) του άνω ανα-

γνωστηρίου της Βοδλεϊνής Βιβλιοθή-

κης της Οξφόρδης.



™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹:

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÚfiÛˆ· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ËıÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙË˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. OÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔ-
Ê›·˜ Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÚfiÏÔ
«ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi» Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ‚›Ô˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ
ÛÎÔfi ÙË˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË˜ ˙ˆ‹˜. A˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· ¿ıË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈ-
‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÓÂÈ‰ËÛ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ ·ÚÂÙ‹˜. K‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈ-
ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘ÌÂ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ
Î·È ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ÙÔ˘ Á·Ï‹ÓË Î·È ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·, Ë ÔÔ›·,
ˆ˜ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi, Î·Ù·ÎÙ¿Ù·È ÌÂ ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ÙËÓ ·¿ıÂÈ·, ÙËÓ «ÂÔ¯‹» ‹ ÌÂ ÙËÓ «ÔÌÔ›ˆÛË ÌÂ ÙÔÓ ıÂfi».
™ÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙˆÓ Î˘ÓÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÍˆÙÂÚÈ-
Îfi ÎfiÛÌÔ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi, ̇ ÒÓÙ·˜ ÌÂ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·, ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi
ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. OÈ K˘ÓÈÎÔ›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ̂ ˜ ÚfiÙ˘Ô ÛÔÊÔ‡ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹
‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜.
™ÙË 2Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â ÙËÓ Ë‰ÔÓ‹ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi Î·È ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ˆ˜
Ô ÛÔÊfi˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ fi¯È ÙÈ˜ ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ ÙË ‰È·ÚÎ¤ÛÙÂÚË „˘¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜, Ë ÔÔ›·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰›¯ˆ˜ fiÓÔ˘˜ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ „˘¯ÈÎ‹ Á·Ï‹ÓË Î·È ·Ù·Ú·Í›·.
™ÙËÓ 3Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

ªÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙÈ˜ ËıÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ™ÙˆÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ÛÔÊ›·˜ Î·È ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ·¿-
ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ·fi Ù· ¿ıË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ Â˘Ù˘¯›· – Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, Ô˘
Â›Ó·È ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi.
™ÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

¢È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÙˆÈÎÔ‡˜ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË
ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ Â˘Ù˘¯›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙËÓ 5Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ ÛÎÂÙÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ ÙËÓ ·ÏË-
ıÈÓ‹ Ê‡ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô‡ÙÂ ÙÈ Â›Ó·È ·Á·ıfi ‹ Î·Îfi. ∂ÂÈ‰‹ fiÌˆ˜ Ë Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Â›Ó·È ÂÈ‰›ˆÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘,
ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·Ù’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ¿ÛË ·Ù·Ú·Í›·˜ Î·È ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ Ó· ÂÎÊ¤ÚÔ˘ÌÂ ÁÓÒÌË ÁÈ· fiÛ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÁÓˆÚ›-
ÛÔ˘ÌÂ. 
™ÙËÓ 6Ë ÂÓfiÙËÙ·:  

O ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ NÂÔÏ·ÙˆÙÈÓÈÛÌÔ‡, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË ÙË˜ „˘¯‹˜ ·fi Ù· ¿ıË Î·È ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Ì˘ÛÙÈÎ‹ ¤ÓˆÛË Î·È ¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ „˘¯‹˜ ·fi ÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ÓÔËÙfi. TÔ
«Ù¤ÏÔ˜», ‰ËÏ·‰‹ Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË˜ ˙ˆ‹˜, Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶ÏˆÙ›ÓÔ˘ Ë «ÔÌÔ›ˆÛË
ÌÂ ÙÔÓ ıÂfi», Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ EÓ. H Ù·‡ÙÈÛË ÌÂ ÙÔ EÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ AÁ·ıfi, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ ÌÂ ÌÈ·
Î›ÓËÛË ÙÔ˘ fiÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÓ ÛÙ· ÔÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ÂÓ, ÌÂ ÌÈ· Î·ıÔ‰ÈÎ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÈÛıËÙfi ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÓÔ-
‰ÈÎ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓÔËÙfi ÎfiÛÌÔ ÔÚÂ›· ÙË˜ „˘¯‹˜.

∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ °° ’ °°ÀÀªª¡¡∞∞™™ππ√√ÀÀ

∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË


