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Πξφινγνο 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηνπ ζνθνχ, φπσο απηήλ 

ζθηαγξαθήζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ, φπσο ν Ζξάθιεηηνο, 

ν Ξελνθάλεο, ν Γεκφθξηηνο, θνηλή αθεηεξία ηεο ζεσξίαο ησλ νπνίσλ, απνηέιεζε ε 

θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ θφζκνπ θαζψο επίζεο θαη ε 

πεπνίζεζε φηη ν Γίαο απνηειεί ηελ αλψηεξε δχλακε σο αξρεγφο ησλ ζεψλ θαη ηεο 

θχζεο. Αληίζεηα, νη θηιφζνθνη κεηά ηνλ σθξάηε ηείλνπλ πξνο έλαλ ζεφ, ν νπνίνο 

δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε έλα πξφζσπν, φπσο απηφ ηνπ Γία, αιιά είλαη κηα πην 

αθεξεκέλε νληφηεηα, έρεη ηελ κνξθή ελφο παληνγλψζηε ζενχ θαη είλαη ν ππέξηαηνο 

ζνθφο. Ο Πιάησλαο, βέβαηα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηνλίδεη, πσο ε ζνθία είλαη θαη ε 

εκπεηξία, ην βίσκα ηεο απφιπηεο αιήζεηαο θαη θαζαξφηεηαο απφ ηελ ςπρή, πέξα απφ 

ηνλ θφζκν ησλ αηζζήζεσλ ελψ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε νη ζνθνί είλαη απηνί πνπ κειεηνχλ 

ηηο αλψηεξεο επηζηήκεο, δειαδή, ηηο ζεσξεηηθέο. Οη επηζηήκεο απηέο αζρνινχληαη φρη 

κε πξαθηηθέο ηέρλεο αιιά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. Σέινο, ν Δπίθηεηνο, ν 

νπνίνο εθθξάδεη ηελ ζεσξία ησλ ησηθψλ θαη ηελ εμειίζζεη, ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

αηαξαμίαο ηεο ςπρήο, ν νπνία νδεγεί ζηελ επδαηκνλία θαη είλαη, βέβαηα, 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ απαιιαγή απφ ηα πάζε καο, ηα νπνία καο δεκηνπξγνχλ άγρνο, 

αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία θαιψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο. Ζ 

ινγηθή, ε απηνλνκία θαη ε ειεπζεξία απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ. Ζ επηδίσμε ηνπ ζνθνχ γηα ηνλ Δπίθηεην ηαπηίδεηαη θαη κε ηελ 

απνζηνιή πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ζεφ λα εξκελεχεη ηελ αιήζεηα, λα βνεζά ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη λα επηδεηθλχεη ην βέιηηζην γη‟ απηνχο.   
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1.Ζ έλλνηα ηνπ ζνθνχ ζηνπο Πξνζσθξαηηθνχο θηινζφθνπο 

Πξνηνχ δνζεί έλαο νξηζκφο ηνπ ζνθνχ φπσο ζθηαγξαθείηαη ηελ επνρή ησλ ζησηθψλ 

θαζψο επίζεο θαη κηα αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη πξαθηηθά γηα ηελ ζηάζε θαη ηηο αμίεο ηεο δσήο πνπ αθνινπζεί, πξφθεηηαη 

λα γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηνπ ζνθνχ πξηλ απφ ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληίιεςε πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζνθνχ θαηά 

ηελ ζησηθή πεξίνδν, έρεη σο ππφβαζξν θαη εξείζκαηα ηηο ζέζεηο ησλ θηινζφθσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ ησλ ζησηθψλ θαη νξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ θαη αληαλαθινχζαλ ηηο αληίζηνηρεο „θνηλσληθέο θαη 

ηδενινγηθέο αλαγθαηφηεηεο ηεο επνρήο‟ (Σξηαληάξε, 2012).  

Αλαιπηηθφηεξα, ν Ζξάθιεηηνο, ν νπνίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θηινζφθσλ πξηλ 

ηνλ σθξάηε, ππνζηήξηδε φηη ην θέληξν φισλ ησλ απνθάζεσλ είλαη ε θχζε. Ο  

Ἡξάθιεηηνο ὁ Ἐθέζηνο ήηαλ Έιιελαο πξνζσθξαηηθφο θηιφζνθνο πνπ έδεζε ηνλ 6ν κε 

5ν π.Υ. αηψλα ζηελ Έθεζν, ζηελ Ησλία ηεο Μηθξάο Αζίαο (Φάιθνο-Αξβαληηάθεο, 

1999).  

Ήηαλ απφγνλνο ηνπ ηδξπηή ηεο πφιεο, Αλδξφθινπ. Λίγα καο είλαη γλσζηά γηα ηα 

πξψηα ρξφληα θαη ηε κφξθσζή ηνπ αιιά ζεσξείηαη κάιινλ απηνδίδαθηνο θαη 

εκπλεπζκέλνο, παξά εξγαηηθφο κειεηεηήο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

γλψζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο ιίγα έρνπλ δηαζσζεί, αιιά θαη γηα ηελ 

αηληγκαηηθή θχζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ, θαιείηαη «θνηεηλφο».  

ε γεληθέο γξακκέο ν Ζξάθιεηηνο είλαη γλσζηφο γηα ηελ ηδέα ηεο ζπλερνχο αιιαγήο 

πνπ δηέπεη σο λφκνο ην ζχκπαλ. Γηθή ηνπ είλαη ε θξάζε «Καλείο δελ κπνξεί λα κπεη 

ζην ίδην πνηάκη δχν θνξέο». Πίζηεπε ζην φηη ν θφζκνο δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

«θσηηά», ηελ αληίζεζε θαη ηνλ πφιεκν κεηαμχ ησλ αληηζέησλ, ζην νπνίν 

ζπκπιεξψλεη: «ηα ελαληηφδξνκα έρνπλ εληαία θνξά – απφ ηα αληίζεηα γελληέηαη ε 

σξαηφηεξε αξκνλία» (Φάιθνο-Αξβαληηάθεο, 1999),. 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ: (1) Οη άλζξσπνη πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηνλ 

Λφγν (πηζαλψο ζεκαίλεη: βαζηθή ελνπνηεηηθή αξρή ή "δνκηθφ ζρέδην" ηνπ θφζκνπ θαη 

ησλ πξαγκάησλ), ηνλ νπνίν θαηέρεη ν ίδηνο ν θηιφζνθνο. (2) Ο θφζκνο κεηαβάιιεηαη 

αζηακάηεηα. (3) Ο θφζκνο είλαη κηα αηψληα θσηηά (ε θσηηά απνηειεί ζχκβνιν ηεο 

αέλαεο κεηαβνιήο). (4) Ζ ηζνξξνπία ηνπ θφζκνπ δηαηεξείηαη κφλνλ κε ηνλ ζπλερή 
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αληαγσληζκφ ησλ αληίζεησλ· ν πφιεκνο είλαη παηέξαο θαη βαζηιηάο φισλ. Απφ ηα 

ζσδφκελα απνζπάζκαηα ζπλάγεηαη φηη ην έξγν είρε ηξηκεξή δηάξζξσζε: ζην πξψην 

κέξνο παξνπζηαδφηαλ ε ζεσξία γηα ην βαζχηεξν λφεκα ησλ πξαγκάησλ, δειαδή ε 

"ζεσξία πεξί Λφγνπ", ζην δεχηεξν ε "ζεσξία ηεο θσηηάο", ελψ ην ηξίην πεξηιάκβαλε 

απνθάλζεηο γηα εζηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα (Καλ, 2011). 

ληαο, ινηπφλ, θπζηνθξάηεο ηνπνζεηνχζε ηελ θχζε σο ηελ πεγή θαη ηελ αξρή ηνπ 

θφζκνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ Σξηαληάξε (2012), ν Ζξάθιεηηνο 

«ήηαλ εθείλνο πνπ γλψξηδε ηελ αηηία εμαηηίαο ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε δηάηαμε 

ησλ πξαγκάησλ, πνπ εκπεξηέρεη ην κέηξν». Γηα απηφλ ην κνλαδηθφ νλ πνπ θαηέρεη 

ζπλνιηθή αληίιεςε φινπ ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ηάμεο πξαγκάησλ θαη ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ιεγφκελν „κέηξν‟, είλαη ν ζεφο.  

Δπηπξφζζεηα, ν Ξελνθάλεο, ν νπνίνο αλήθεη επίζεο ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο 

θηινζφθνπο, νξίδεη ηνλ ζνθφ σο εθείλνλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα „αλαθαιχςεη‟ ή λα 

κπνξεί λα μερσξίζεη απηφ πνπ είλαη ζνθφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Eιεαηηθήο ρνιήο, ν ηδξπηήο ηεο, ν 

Ξελνθάλεο ν Kνινθψληνο (565-488 π.X.), έδσζε κέζα απφ ηηο ζέζεηο ηνπ θάπνην 

είδνο θνζκνγνληθνχ ζπζηήκαηνο δερφκελνο ηηο θηινζνθηθέο δνμαζίεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ θπζηνιφγσλ θηινζφθσλ γηα ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγίαο, απφ 

ηα νπνία ν ίδηνο ζεσξνχζε σο πξσηαξρηθά ηε γαία θαη ην χδσξ.  

Πξάγκαηη, ζε δχν απφ ηα 29 απνζπάζκαηα πνπ ζψζεθαλ απφ ην Πεξί Φχζεσο έξγν 

ηνπ θαίλεηαη πσο ν Ξελνθάλεο ζηε γαία θαη ζην χδσξ είρε ζηεξίμεη ηελ Kνζκνινγία 

ηνπ: απφ ηε γε (ρψκα) πξνέξρνληαη ηα πάληα θαη ην θαζεηί, θαη ζηε γε έρνπλ ην 

ηέξκα ηνπο (Πεξί Φχζεσο, απφζπαζκα B 27), θαη γε θαη χδσξ θαη θαζεηί απφ φζα 

γίλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη θαη βιαζηάλνπλ (Πεξί Φχζεσο, απφζπαζκα B 29). 

Πάλησο, ην γεληθφηεξν πξφβιεκα κε ηε ζεσξία ηνπ ήηαλ φηη ζηελ Kνζκνινγία ηνπ 

ππέζεηε πσο ηα πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγίαο ήηαλ ην χδσξ θαη ε γε, ηα 

νπνία δελ βξίζθνληαλ ζε αληίζεζε, φπσο ε γε θαη ν αήξ ή ην χδσξ θαη ην ππξ, νχησο 

ψζηε λα δηθαηνινγνχλ θίλεζε αλάκεζά ηνπο. 

O Ξελνθάλεο ζεσξνχζε ην χκπαλ αηψλην, ρσξίο αξρηθή δεκηνπξγία. Γίδαζθε φηη 

κφλνλ ηα επηκέξνπο κέξε ηνπ (νη Kφζκνη) πθίζηαληαη ζπλερή κεηαβνιή. χκθσλα κε 
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ηνλ Γηνγέλε ηνλ Λαέξηην ν Ξελνθάλεο ππνζηήξηδε φηη ππάξρνπλ άπεηξνη 

παλνκνηφηππνη Kφζκνη.  

O Iππφιπηνο, γξάθεη πσο ν Ξελνθάλεο ηζρπξηδφηαλ φηη ην πεξηνδηθφ θαηλφκελν ηεο 

αλακείμεσο ηεο γεο (ρψκα) κε ηε ζάιαζζα θαη ελ ζπλερεία ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο, 

είλαη θνηλφ ζε φινπο ηνπο Kφζκνπο. Eπίζεο ν Iππφιπηνο ζπλερίδεη γξάθνληαο φηη –

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Ξελνθάλε– ν Ήιηνο απνηεινχληαλ απφ «ππξίδηα», πνπ 

ζπλαζξνίδνληαλ θάζε εκέξα· ε Γε είλαη «άπεηξνο» φκνηα κε ηνπο Ήιηνπο θαη ηηο 

ειήλεο πνπ είλαη άπεηξεο ζε αξηζκφ θαη, φπσο αλαθέξακε, απνηεινχληαη απφ γήηλα 

ζηνηρεία.  

H Γε, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Ξελνθάλε, απνηεινχληαλ απφ χδσξ θαη ππξ, 

θαηείρε ην ήκηζπ ηεο παγθφζκηαο ζθαίξαο θαη εθηεηλφηαλ πξνο ηα θάησ ζε άπεηξν 

βάζνο. Tελ άπνςε απηή ηνπ Ξελνθάλε πεξί ξηδψζεσο ηεο Γεο ζην άπεηξν ηελ 

αλαθέξεη ν Aέηηνο. O Ξελνθάλεο, φζνλ αθνξά ηε Γε, δηαηχπσζε ηελ άπνςε, 

ζχκθσλα κε καξηπξία ηνπ Πινχηαξρνπ, φηη ήηαλ απεξηφξηζηε, ην δε χκπαλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Aέηην, ήηαλ ζθαηξνεηδέο, αθίλεην, πεπεξαζκέλν θαη αηψλην.  

O ίδηνο ν Ξελνθάλεο, ζην έξγν ηνπ Πεξί Φχζεσο, ηζρπξηδφηαλ φηη: Tα φξηα ηεο Γεο 

πξνο ηα επάλσ ηα βιέπεη θαλείο πιάη ζηα πφδηα ηνπ θαζψο πξνζθξνχνπλ ζηνλ αέξα, 

ζην θάησ άθξν ηεο φκσο ε γε θηάλεη ζην άπεηξν. πλεπψο, ν Kνινθψληνο ζνθφο 

ηζρπξηδφηαλ φηη ην άλσ πέξαο ηεο Γεο είλαη νξαηφ (πιάη ζηα πφδηα καο) θαη αγγίδεη 

ηνλ αέξα, ελψ ην θάησ πέξαο ηεο θηάλεη ζην άπεηξν (απεξηφξηζην). O Aξηζηνηέιεο, 

ζρνιηάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ Ξελνθάλε, ππνζηεξίδεη φηη ν Kνινθψληνο ζνθφο 

ζεσξνχζε ηε Γε αθίλεηε, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είρε ηηο «ξίδεο» ηεο ζην άπεηξν. 

πκπεξαίλεη κάιηζηα φηη ν Ξελνθάλεο ππνζηήξηδε απηή ηελ άπνςε, επεηδή κ‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν απέθεπγε εκκέζσο ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζα αληηκεηψπηδε αλαδεηψληαο ηηο 

πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο αθηλεζίαο ηεο Γεο: O Ξελνθάλεο ππνζηήξηδε θη απηφο, φπσο 

νη πεξηζζφηεξνη πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη, φηη ε Γε ήηαλ ην θέληξν ηνπ Kφζκνπ, 

αθνχ δίδαζθε φηη ε εκεξήζηα πνξεία ησλ πιαλεηψλ νθεηιφηαλ ζε νθζαικαπάηε, 

ιφγσ ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ ηε Γε (πνπ βέβαηα βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηνπ 

χκπαληνο).  

Πίζηεπε εζθαικέλα φηη ε ειήλε ήηαλ 18 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε Γε. Γηα ηνλ Ήιην 

θαη ηα άζηξα δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη δεκηνπξγήζεθαλ απφ δηάππξα λέθε πνπ 
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έζβελαλ θαη αλαδσππξψλνληαλ θαζεκεξηλψο. Θεσξνχζε φηη ηα άζηξα ζπλίζηαλην 

απφ «αηζέξα» θαη βξίζθνληαλ ζην επάλσ ήκηζπ ηνπ Kφζκνπ. Πηζαλψο ν Ξελνθάλεο 

λα ζεσξνχζε ηα νπξάληα ζψκαηα θιεγφκελα λέθε, παξφκνηα κε ηνπο Γηφζθνπξνπο, 

πνπ θηλνχληαλ ζε επζεία γξακκή εθ Γπζκψλ πξνο Aλαηνιάο.  

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ν Ξελνθάλεο ήηαλ ν πξψηνο ελίζαο, δειαδή, ν 

πξψηνο πνπ έηεηλε ζε επνπηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, θαη παξάιιεια ν πξψηνο 

κεηαθπζηθφο, ν νπνίνο απνθάιπςε ηε θελάθε ηεο αλζξσπφκνξθεο παξάζηαζεο ησλ 

ζεψλ.  

O Ξελνθάλεο θαηαπνιεκνχζε ζηα πνηήκαηά ηνπ ηνλ ζξεζθεπηηθφ κχζν θαη δίδαζθε 

φηη ν Θεφο ήηαλ έλαο, αζψκαηνο θαη ηαπηφζεκνο πξνο κία αλψηεξε θνζκηθή ηάμε. 

Πξάγκαηη, απφ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ θαίλεηαη κηα δηάζεζε δηαζαθήληζεο ελλνηψλ, 

πνπ ζηελ επνρή ηνπ ζπλέρεαλ κέζα ηνπο ηελ Kνζκνινγία ησλ Mηιήζησλ θπζηνιφγσλ 

κε ηελ νκεξηθή θαη ηελ εζηφδεηα κπζνινγία.  

O ίδηνο αξλνχληαλ ηνπο κχζνπο πνπ έιεγαλ φηη νη ζενί δψξηζαλ ζηνλ θφζκν ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη δίδαζθε φηη νη ίδηνη νη άλζξσπνη κε ηελ έξεπλά ηνπο αλαθαιχπηνπλ ηα 

πάληα θαη βήκα βήκα ηα ηειεηνπνηνχλ. εκεηψλεηαη, φηη ν Ξελνθάλεο ζπλέιαβε ηε 

δηαιεθηηθή έλλνηα ηεο αληίθαζεο· δειαδή φηη νη θαηαθάζεηο (ή νη ζεηηθνί 

πξνζδηνξηζκνί) δελ ζπκπηέδνληαη ζε ζχζηεκα ρσξίο αληηθάζεηο. 

ηνπο πξνζσθξαηηθνχο, πνπ ζεσξνχληαη θπζηνθξάηεο, εληάζζεηαη θαη ν Γεκφθξηηνο, 

ν νπνίνο πίζηεπε κε ηελ ζεηξά ηνπ, φηη ν ζνθφο άλζξσπνο έρεη γλψζε φιεο ηεο γεο, 

εθφζνλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ Σξηαληάξε (2012), «ε παηξίδα θάζε αγαζήο 

ςπρήο είλαη φινο ν θφζκνο». Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ζεσξνχζε, φηη ν ζνθφο άλζξσπνο 

δελ ππνηάζζεηαη ζε λφκνπο, δηφηη έηζη πεξηνξίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί παξά ηελ ζέιεζή 

ηνπ.  

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Γθηξγθέλε (2004) ζε κεηάθξαζε, ν νθφο Φηιφζνθνο 

Γεκφθξηηνο (460-350 π.θ.ε.) γελλήζεθε ζηα Άβδεξα ηεο Θξάθεο θαη απφ πνιχ λεαξή 

ειηθία αθνζηψζεθε ηειείσο ζηε θηινζνθία, παξακειψληαο θάζε άιιε ππφζεζε ηεο 

πεδήο θαη κεηξίαο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο παηέξαο ηνπ Γεκφθξηηνπ ήηαλ 

κεγαιέκπνξνο, θαη, φηαλ πέζαλε, άθεζε ζηνλ Γεκφθξηην κηα πεξηνπζία εθαηφ 

ηαιάλησλ, πνζφ, ηεξάζηην γηα ηελ επνρή. 
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Ο Γεκφθξηηνο ακέζσο ρξεζηκνπνίεζε απηή ηελ θιεξνλνκηά γηα λα θάλεη έλα κεγάιν 

θαη πνιχρξνλν ηαμίδη ζε φιν ηνλ γλσζηφ θφζκν, αλαδεηψληαο ηε γλψζε, ηε ζνθία 

θαη ηα αμηνζέαηα (απηά πνπ είλαη άμηα λα ζεαζνχλ), φπνπ θη αλ βξίζθνληαη, κε ζθνπφ 

ηε ζεσξία θαη ηε ζχλζεζε Κνζκνζεσξίαο. 

Γηα πνιιά ρξφληα, ηαμίδεςε απφ ηελ Αίγππην σο ηελ Αηζηνπία, ζηε Μηθξά Αζία, ζηε 

Βαβπιψλα, ζηελ Πεξζία θαη ζηελ Ηλδία. Ο Γεκφθξηηνο ήηαλ έλαο ελζνπζηψδεο 

δηαλννχκελνο, εμαηξεηηθά θηινκαζήο θαη πνιπκαζήο, αθνζησκέλνο, ηίκηνο θαη 

επζπλείδεηνο πεξηπεηεηψδεο, πνπ ήζειε λα γλσξίζεη ηα πάληα θαη‟ ηδία, λα ηα 

αηελίζεη κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα, δελ είρε θακία πξνθαηάιεςε θαη δνγκαηηζκφ, 

ζσβηληζκφ. 

Ήηαλ έλαο ειεχζεξνο άλζξσπνο. Δίρε αθηεξψζεη ηε δσή ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο, δελ ήζειε λα πεξηνξίδεηαη απφ θαλέλα φξην ή ζχλνξν, γεσγξαθηθφ ή 

άιιν. «Ζ παηξίδα ηνπ ζψθξνλνο αλζξψπνπ είλαη ν θφζκνο» έιεγε, θαη ήηαλ 

Κνζκνπνιίηεο, πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, ηαμηδεπηήο, νηθνπκεληθφο ζνθφο. «Πην 

ζεκαληηθή είλαη ε θαηάθηεζε κίαο αιήζεηαο, απφ ηελ θαηάθηεζε ελφο ζξφλνπ», 

έιεγε, δείρλνληαο ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ηα αμηψκαηα θαη ηελ εμνπζία 

(Γθηξγθέλεο, 2004). 

Απφ ηαπεηλφηεηα ή ππεξεθάλεηα ή ινγηθή αξλήζεθε λα ηδξχζεη κηα ζρνιή, λα 

πξνθαιέζεη ζπδεηήζεηο, λα πξνσζήζεη ηηο ζεσξίεο ηνπ, φπσο έθαλαλ ζρεδφλ φινη νη 

θηιφζνθνη. Ξφδεςε φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζην θπλήγη ηεο γλψζεο θαη ζηα ηαμίδηα, 

αθφκε θη φηαλ έθηαζε ζην ζεκείν λα κελ έρεη θαζφινπ ρξήκαηα, αληί λα επσθειεζεί 

απφ ηελ ηεξάζηηα παηδεία ηνπ θαη λα ηδξχζεη ζρνιή φηαλ εγθαηαζηάζεθε ηειηθά ζηελ 

Αζήλα γηα θάπνηα ρξφληα, πεξηφξηζε ζην ειάρηζην φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ, έδεζε ζρεδφλ 

ηειείσο απνκνλσκέλνο, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζηνπο θηινζνθηθνχο θχθινπο θαη ζηελ 

αγνξά, θαη αθηεξψζεθε εμ νινθιήξνπ ζηε ζπγγξαθηθή, ζηνλ ζηνραζκφ θαη ζηελ 

έξεπλα. 

Ίζσο ήηαλ ν πξψηνο παλεπηζηήκνλαο ζνθφο. Απφ ηνλ Γηνγέλε Λαέξηην καζαίλνπκε 

φηη ν Γεκφθξηηνο έγξαςε πάξα πνιιά ζπγγξάκκαηα θηινζνθίαο, αζηξνλνκίαο, 

ηαηξηθήο, καζεκαηηθψλ, θπζηθήο, ςπρνζεξαπείαο, αλαηνκίαο, ινγνηερλίαο, αηζζεηηθήο 

ηερλνινγίαο, εζηθήο, αλζξσπνινγίαο, θπζηθά, δελ δηαζψδεηαη θαλέλα. 
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 Ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν κεγαιχηεξνο ζηνραζηήο ηεο αξραίαο Διιάδαο, αλψηεξνο 

αθφκε θαη ηνπ Αξηζηνηέιε ή ηνπ Πιάησλα, κε κηα ζνθία μερσξηζηή θαη ζπάληα, κε 

κεγάιν ηαιέλην ζηνλ ιφγν, πνπ φκσο ήηαλ πάληα γιαθπξφο θαη κεηξεκέλνο, θαη κε 

ηδηαίηεξα ςπρηθά ραξίζκαηα. 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δηαζσζεί γηα ηνλ Γεκφθξηην, κνλάρα κηα 

θνξά απνθάζηζε λα εκθαληζηεί ζην θνηλφ, φηαλ επέζηξεςε γέξνληαο πηα ζηα Άβδεξα, 

γηα λα δηαβάζεη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ έλα έξγν ηνπ, ην Μέγαο Γηάθνζκνο, δελ είλαη 

γλσζηφ εάλ πξφθεηηαη γηα ην έξγν ηνπ Λεχθηππνπ πνπ απνδίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηνλ Γεκφθξηην, ή αλ πξφθεηηαη γηα έξγν κε ηνλ ίδην ηίηιν ή κία ζχκπηπμε ησλ 

γλψζεσλ ησλ δχν ζνθψλ. Τπνηίζεηαη φηη ην έξγν απηφ ήηαλ ην απάλζηζκα φιεο ηεο 

ζνθίαο ηνπ θαη φπνηνο ηνλ άθνπζε λα ην δηαβάδεη, έκεηλε κε αλνηρηφ ην ζηφκα. 

Λέγεηαη φηη νη πνιίηεο ησλ Αβδήξσλ απνθάζηζαλ λα ηνλ αληακείςνπλ θαη έθαλαλ 

έξαλν θαη ηνπ έδσζαλ πίζσ ην πνζφ ησλ εθαηφ ηαιάλησλ, ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πνπ ηελ 

είρε μνδέςεη γηα λα απνθηήζεη απηέο ηηο ζαπκαζηέο γλψζεηο. Κη απηφ είλαη έλα 

παξάδεηγκα πνπ ζα έπξεπε λα κηκεζνχλ νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη, αληακείβνληαο ηνπο 

θφπνπο ησλ ζνθψλ δηαλννχκελσλ. Οη θάηνηθνη ησλ Αβδήξσλ, ζε φιε ηελ αξραία 

Διιάδα ζεσξνχληαλ «κσξνί θαη γεινίνη». 

Ο Γεκφθξηηνο αθνινχζεζε ηηο δηδαρέο ηνπ δαζθάινπ ηνπ, Λεχθηππνπ, θαη φπσο 

εθείλνο, έθηαζε ζηηο πιηζηηθέο ζεσξίεο ηνπ μεθηλψληαο απφ ηηο ηδεαιηζηηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ Παξκελίδε. πσο θη ν Παξκελίδεο, αξλήζεθε θη ν Γεκφθξηηνο ηηο 

αηζζήζεηο σο ηθαλά φξγαλα γλψζεο, θαη θαηέιεμε φηη νη αηζζήζεηο «καο επηηξέπνπλ 

λα αλαγλσξίδνπκε κφλν ηηο δεπηεξεχνπζεο ηδηφηεηεο» ησλ πξαγκάησλ: ην ζρήκα, ην 

ρξψκα, ηε γεχζε, ηε ζεξκνθξαζία, θιπ. Μαο δίλνπλ κηα κηθξή άπνςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ε αιήζεηα καο δηαθεχγεη ηειείσο. Σα άηνκα θαη νη ζρέζεηο 

ηνπο θαη νη ζπλδπαζκνί ησλ ζρέζεσλ ηνπο, απνηεινχλ ηε κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηνπ ζχκπαληνο. 

Ζ αιήζεηα ζπλίζηαηαη ζηελ «Αλαγθαηφηεηα», πνπ είλαη αθαηαλφεηε γηα εκάο. Σα 

πάληα απνηεινχληαη απφ ηα άηνκα. Σα άηνκα είλαη αηψληα: νχηε πεζαίλνπλ νχηε 

γελληνχληαη πνηέ θαηλνχξηα άηνκα. Δθείλν πνπ αιιάδεη είλαη κφλν νη ελψζεηο ησλ 

αηφκσλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο. Γελ αλαγλσξίδνπκε ηελ «αλαγθαηφηεηα» ησλ πάλησλ, 

θαη γη‟ απηφ εθεπξίζθνπκε ηελ έλλνηα ηνπ «ηπραίνπ» απφ ηελ άγλνηα καο γηα ηελ 
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αλαγθαηφηεηα πνπ ππαγνξεχεη φιεο ηηο αιιαγέο. ια γίλνληαη γηα θάπνηνλ αλαγθαίν 

ιφγν. Ο άλζξσπνο απνηειείην επίζεο απφ άηνκα. Ο άλζξσπνο έρεη φλησο κία ςπρή, ε 

νπνία είλαη θηηαγκέλε απφ δηαθνξεηηθή χιε, επγελέζηεξε (Γθηξγθέλεο, 2004). 

Βέβαηα, νη ζεσξίεο ηνπ Γεκφθξηηνπ γηα ηα άηνκα, είλαη αξθεηά ζπζθνηηζκέλεο, θαη 

δελ είλαη απνιχησο ζίγνπξν φηη ελλννχζε ηα ζσκαηίδηα πνπ νλνκάζηεθαλ απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο «άηνκα» πξνο ηηκήλ ηνπ. αθψο, πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε απηά, 

αιιά δηαθαίλεηαη φηη κε ηελ Αηνκηθή ζεσξία, ν Γεκφθξηηνο ελλννχζε πνιχ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, ηα νπνία, δπζηπρψο, δελ ζα ηα κάζνπκε πνηέ, φπσο ην 

ζέιεζαλ νη ερζξνί ηεο γλψζεο. 

Ο ζνθφο Γεκφθξηηνο έιεγε πσο ν άλζξσπνο πξέπεη λα αξθεζηεί ζηε κέηξηα επηπρία 

πνπ ηνπ επηηξέπεη ε ηφζν ζηελή εμάξηεζε ηνπ απφ ηελ χιε. Οη αηζζήζεηο δελ ηνλ 

βνεζνχλ θαζφινπ, δηφηη δελ ηνπ είλαη ρξήζηκεο παξά κφλν γηα λα παξαηεξεί έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπ θφζκνπ θη φρη γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν. Δίκαζηε πεξηνξηζκέλνη 

απφ ηηο αηζζήζεηο καο. Σν θαιφ θαη ηα θαθφ ππάξρνπλ κφλν κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

φρη έμσ ηνπ.  

Ο ζνθφο άλζξσπνο, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ Γεκφθξηηνπ, πξέπεη λα μερσξίδεη ην θαθφ 

κέζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη λα ην απνθεχγεη. Σν θαιφ πξέπεη λα ην βξεη κέζα ηνπ θαη 

φρη λα ην πεξηκέλεη απφ ηνλ έμσ θφζκν. Αλ ν άλζξσπνο ζέιεη ηε γαιήλε, πξέπεη λα 

δήζεη κηα δσή ηαθηηθή, κε νιηγάξθεηα, ρσξίο πνιιέο πξνζδνθίεο, κε ζηνραζκφ θαη κε 

αγάπε πξνο ηνπο άιινπο. Αλ αλαδεηεί ηε γλψζε θαη ηελ αιήζεηα, ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο λα πεξάζεη απφ πνιχ κεγάιεο ηαιαηπσξίεο θαη βάζαλα θαη κνλαμηά 

θαη κεγάιεο ζπζίεο, κε ακθίβνια απνηειέζκαηα. 

Ο Κιήκεο ν Αιεμαλδξεχο παξαζέηεη ην εμήο απφζπαζκα σο πξνεξρφκελν απφ ηνλ 

Γεκφθξηην: «Δγψ φκσο εμ φισλ ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο κνπ πεξηεγήζελ πιείζηελ 

έθηαζηλ γεο, θαη έθαλα καθξνηάηαο εξεχλαο, θαη πιείζηαο θιηκαηνινγηθάο θαη 

γεσγξαθηθάο πνηθηιίαο είρνλ ηελ επθαηξίαλ λα παξαηεξήζσ, θαη εγελφκελ αθξναηήο 

κεγίζηνπ αξηζκνχ πεπαηδεπκέλσλ αλζξψπσλ, θαη σο πξνο ηελ ζχλζεζηλ γξακκψλ επί 

ηε βάζεη απνδείμεσο θαλείο εθ ησλ αλζξψπσλ δελ εδείρζε αλψηεξφο κνπ, νχηε νη ελ 

Αηγχπησ νλνκαδφκελνη Αξπεδνλάπηαη.  
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Με απηά δε φια επί νγδνήθνληα έηε έδεζα εηο ηα μέλα» (Πηζηεχεηαη φηη ν αξηζκφο 

ησλ νγδφληα εηψλ πνπ δίδεηαη εδψ, απνηειεί ιαλζαζκέλε εξκελεία ηνπ αξηζκνχ Π, 

πνπ ζηελ αξραηφηεηα ζήκαηλε ηνλ αξηζκφ πέληε θαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξφλνπο 

ζήκαηλε ην νγδφληα, φηαλ απνδφζεθε ην απφζπαζκα απηφ). 

ηαλ επέζηξεςε απφ ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ, έκεηλε γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ 

Αζήλα, φπνπ αληηιήθζεθε φηη ήηαλ εληειψο άγλσζηνο γηα ηνπο Αζελαίνπο, θαλείο 

δελ είρε αθνχζεη πνηέ γηα ηνλ Γεκφθξηην. «Ήιζνλ γαξ είο Αζήλαο θαη νπ ηηο κε 

έγλσθελ». Ο Κηθέξσλαο θαη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο καο ιέλε φηη επεηδή ν Γεκφθξηηνο 

θαηαθξνλνχζε ηελ δφμα, δελ έπξαμε ηίπνηε απνιχησο γηα λα γίλεη γλσζηφο ζηελ 

Αζήλα, πξνζζέηνπλ επίζεο φηη απηφο ήμεξε κελ ηνλ σθξάηε, αιιά «ν σθξάηεο 

νπδεκία γλψζηλ είρε πεξί απηνχ».  

Ο Απνιιφδσξνο ν Κπδηθελφο καξηπξεί φηη ν Γεκφθξηηνο είρε γλσξηζηεί κε ηνλ 

Ππζαγφξεην θηιφζνθν Φηιφιαν. Ο Θξάζπιινο καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη ν 

Γεκφθξηηνο είρε κειεηήζεη κε κεγάιε αθνζίσζε ηα καζεκαηηθά ζπγγξάκκαηα ησλ 

Ππζαγνξείσλ.  

Τπάξρεη, επίζεο, ε πιεξνθνξία φηη έλα απφ ηα πνιιά ζπγγξάκκαηα ηνπ είρε ηνλ 

ηίηιν Ππζαγφξεο, αιιά δελ είλαη γλσζηφ ηη αθξηβψο έγξαθε ν Γεκφθξηηνο ζε απηφ. 

ηαλ νινθιήξσζε ν Γεκφθξηηνο ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ, επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ, 

ζηα Άβδεξα, θη εθεί νη ζπκπνιίηεο ηνπ (πνιχ πξηλ αθνχζνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ 

Μέγαο Γηάθνζκνο) ηνλ έβιεπαλ σο αμηνπεξίεξγν πιάζκα, ηνλ ζεσξνχζαλ άξξσζην 

θαη πεηξαγκέλν ζην κπαιφ ή καληαθφ. ηηο Ηππνθξαηηθέο Δπηζηνιέο, δηαθαίλεηαη φηη 

νη Αβδεξίηεο έζηεηιαλ κία επηζηνιή ζηνλ θεκηζκέλν γηαηξφ Ηππνθξάηε, παηέξα, ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο, παξαθαιψληαο ηνλ λα έξζεη ζηα Άβδεξα γηα λα ζεξαπεχζεη ηνλ 

Γεκφθξηην πνπ «έπαζρε απφ καλία». 

Οη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ δσή ηνπ Γεκφθξηηνπ είλαη ειάρηζηεο θαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν κε επηβεβαησκέλεο. Σν θείκελν ηεο παξαθάησ επηζηνιήο πξνο ηνλ 

Ηππνθξάηε καο δίλεη κηα πεξηγξαθή γηα ηνλ θηιφζνθν. ηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη: «Ζ 

βνπιή θαη ν δήκνο ησλ Αβδεξηηψλ ζηέιλεη ηνπο ραηξεηηζκνχο ηεο εηο ηνλ Ηππνθξάηελ. 
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Απηφο ν Γεκφθξηηνο έρεη πεξίπεζεη εηο λφζνλ έλεθαλ ηεο θαηερνχζεο απηφλ 

ππεξβνιηθήο ζνθίαο. Γειαδή, αθνχ εμέραζε ηα πάληα θαη πξψηα απφ φια ηνλ ίδηνλ 

ηνλ εαπηφλ ηνπ, κέλεη άγξππλνο θαη ηελ εκέξαλ θαη ηελ λχθηα. Πεξλά δε δηαξθψο ηνλ 

βίνλ ηνπ γειψλεξ αθνξκήο αζήκαλησλ αιιά θαη ζεκαληηθψλ πξαγκάησλ θαη 

θαληάδεηαη φηη φιε ε δσή δελ αμίδεη ηίπνηε. Κάκλεη δε απηφο ν άλζξσπνο θαη 

αλαδεηήζεηο δηα ηα εηο ηνλ Άδελ ζπκβαίλνληα θαη ηα πεξηγξάθεη. Λέγεη αθφκελ φηη 

νινθιήξσζε ν -πεξηβάιισλ ηελ γελ- αήξ, είλαη γεκάηνο απφ είδσια θαη κε κεγάιελ 

πξνζνρήλ αθξνάηαη ηαο θσλάο ησλ πηελψλ θαη πνιχ ζπρλά ζεθψλεηαη ηελ λχθηα 

κφλνο εηο ηελ εζπρίαλ θαη ζπκπεξηθέξεηαη σζάλ λα ςάιιεη άζκαηα θαη ιέγεη φηη ν 

λνπο ηνπ πεξηηξέρεη εηο ην ρσξίο πέξαο δηάζηεκα» 

Ζ παξάδνζε ιέεη φηη ν Ηππνθξάηεο πεξλψληαο απφ ηα Άβδεξα επηζθέθηεθε ηνλ 

κεγάιν θηιφζνθν, ηνλ βξήθε απφιπηα πγηή θαη δηαβεβαίσζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ φηη 

δελ έπξεπε λα αλεζπρνχλ γηα ηελ πγεία ηνπ θαη φηη θαλέλαλ θίλδπλν δελ δηέηξεραλ 

απφ απηφλ. 

ε κηα επηζηνιή ηνπ Ηππνθξάηε πξνο ηνλ θίιν ηνπ ηνλ Γακάγεην ζηε Ρφδν, ν 

Ηππνθξάηεο πεξηγξάθεη ην κέξνο ζην νπνίν έκελε θαη εξγαδφηαλ ν Γεκφθξηηνο θαζψο 

θαη ην ηη έθαλε εθεί: «Έμσ απφ ηελ πφιε ππήξρε ζε κεγάιν χςνο έλαο ιφθνο, 

ζθηαζκέλνο απφ ςειέο ιεχθεο κε ππθλφ θχιισκα. Απφ εθεί ππήξρε ε ζέα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο έκελε ν Γεκφθξηηνο. 

Ο ίδηνο ν Γεκφθξηηνο θαζφηαλ θάησ απφ έλαλ ρακειφ θαη ππθλφθπιιν πιάηαλν, 

θνξνχζε έλδπκα ρνλδξφ πνπ άθελε ειεχζεξα ηα ρέξηα ηνπ απφ ηνπο ψκνπο ήηαλ 

κφλνο ηνπ κε απεξηπνίεην ην πξφζσπν ηνπ, θαζηζκέλνο ζε έλαλ ιίζηλν ζξφλν, πνιχ 

σρξφο, ζηελ φςε θαη πνιχ αδπλαηηζκέλνο, κε αθνχξεπην γέλη. Παξάπιεπξα, απφ ηα 

δεμηά ηνπ, έηξερε δηάκεζν ηεο θαησθέξεηαο ηνπ ιφθνπ έλα ξπάθη κε λεξφ κε ήξεκν 

θειάξηζκα. Πέξα απφ ηνλ ιφθν, ζε θάπνην ςειφηεξν κέξνο, ππήξρε θάπνην ηέκελνο, 

αθηεξσκέλν κάιινλ ζηηο λχκθεο, ην νπνίν ήηαλ ζηεγαζκέλν απφ ακπέινπο πνπ είραλ 

θπηξψζεη κφλνη ηνπο. 

Απηφο δε είρε πάλσ ζηα γφλαηα ηνπ, κε κεγάιε επθνζκία, έλα βηβιίν θαη ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλα, θαη απφ ηα δχν κέξε γχξσ ηνπ, θαη άιια πνιιά βηβιία. Δίρε δε 

ζσξεπηεί εθεί δίπια θαη κεγάινο αξηζκφο δψσλ ηα νπνία είραλ ππνζηεί αλαηνκία εμ 

νινθιήξνπ.  
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Απηφο δε άιινηε κε βηαζηηθφ ξπζκφ παξαδηδφηαλ εηο ην λα γξάθεη, άιινηε έπεθηε ζε 

θαηάζηαζε εξεκίαο, ζπγθξαηψλ ηνλ εαπηφ ηνπ εηο αθηλεζίαλ θαη βπζηδφκελνο εηο 

εζσηεξηθέο ζθέςεηο. Έπεηηα δε απφ νιίγνλ ρξφλν αθνχ έθαλε απηά, ζεθσλφηαλ θαη 

πεξπαηνχζε θαη εμέηαδε ηα ζπιάρλα ησλ δψσλ. Έπεηηα, αθνχ ηα ηνπνζεηνχζε ζηε 

ζέζε ηνπο, εξρφηαλ ζηνλ ιίζηλν ζξφλν, θαζφηαλ θαη ζπλέρηδε λα γξάθεη.» 

Σέινο, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ Γεκφθξηην ζε αληίζεζε κε ηνλ Ζξάθιεηην, γηα ηνλ 

νπνίν έγηλε πξσηχηεξα αλαθνξά, είλαη ην παξαθάησ: Δίλαη αιήζεηα φηη ν 

Γεκφθξηηνο αληίθξηδε ηα πάληα κε γέιην θαη αζηείν ηξφπν, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Ζξάθιεηην πνπ ζεσξνχληαλ ζιηκκέλνο. Ο ηνβαίνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδε ηα ίδηα γεγνλφηα ν Γεκφθξηηνο. ηη, δειαδή, «αληί 

λα νξγίδνληαη νη ζνθνί θαηειακβάλνλην ν κελ Ζξάθιεηηνο απφ δάθξπα, ν δε 

Γεκφθξηηνο απφ γέισηα». 

Καη αθνχ έγηλε κηα κηθξή παξάζεζε γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ Γεκφθξηηνπ σο 

έλαλ επηπιένλ θπζηνθξάηε ζνθφ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ 

παξαηήξεζε πνπ έζεζε ν Αλάμαξρνο, φηη «ν βαζηθφο φξνο ηεο νθίαο» είλαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θηινζφθνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ην κέηξν ηνπ «θαηξνχ» ην «ηη» 

θαη ην «πσο», δειαδή ηνλ ηξφπν, πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη θαλείο ζε κηα επθαηξία 

πνπ  ζα αλαθχςεη (Σξηαληάξε, 2012).  

Ο Αλάμαξρνο πξφζζεζε επίζεο κέζα απφ ηελ θηινζνθηθή ηνπ ζηάζε, φηη δελ 

απαηηείηαη θαλέλα ζηαζεξφ θξηηήξην γηα ηελ απνδνρή ηεο αιήζεηαο. Αληίζεηα, 

ηζρπξηδφηαλ, φηη φια φζα αθνχκε βξίζθνληαη ζε κηα ζθελνγξαθία, ζε κηα ζπλερή 

ζηάζε χπλνπ θαη νλείξνπ ή ζε κηα θαηάζηαζε ηξέιαο. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ε πνηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο ηείλεη λα ραξαθηεξίδεηαη αδηάθνξε 

(www.avdera.gr).  

ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ν ζηφρνο ηνπ βίνπ ηνπ θαζελφο θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ 

θηινζφθνπ, είλαη ν παξαθάησ: Πξέπεη λα είλαη αηάξαρνο θαη ρσξίο πάζε. Γη‟ απηφλ 

ηνλ ιφγν, νλνκάζηεθε θαη επδαηκνληθφο ν βίνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αξρέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηινζφθνπ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζεσξίαο 

ηνπ ήηαλ ην πάζνο ηνπ γηα δσή θαη επηπιένλ ε επραξίζηεζε πνπ ιάκβαλε απφ ην 

νηηδήπνηε.     
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ε απηφ ην ζεκείν, κηαο θαη έρεη νινθιεξσζεί ε πεξηγξαθή ησλ πξνζσθξαηηθψλ 

θηινζφθσλ πνπ ελζηεξλίδνληαη ηελ θπζηνθξαηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηνπ 

θφζκνπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην επηπιένλ θνηλφ ηνπο ζεκείν απνηειεί ε πεπνίζεζε 

φηη φινη ηνπο έρνπλ σο αλψηεξε δχλακε ηνλ Γία σο ηνλ αξρεγφ ησλ ζεψλ θαη ηεο 

θηλεηήξηαο δχλακεο φισλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ή πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ.  

2. Οη θηιφζνθνη κεηά ηνλ σθξάηε 

Σν ίδην ηζρχεη, παξφια απηά, θαη γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο θηινζφθνπο ηνπ 

σθξάηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο ππνγξακκίδεηαη θαη ζην ζχγγξακκα γηα ηνλ 

Δπίθηεην απφ ηελ Σξηαληάξε (2012), «ε αξρηθή κπζηθή πίζηε γηα ηνλ Γία σο παηέξα, 

Θεφ θαη βαζηιηά απνηειεί ζεκέιην ζε φιε ηε κεηέπεηηα θηινζνθηθή ζθέςε». Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηφζν νη Πξνζσθξαηηθνί φζν θαη κεηαγελέζηεξνη ηνπ σθξάηε έρνπλ ηνλ 

Γία σο ηνλ αλψηεξν φισλ.  

Ζ δηαθνξά, φκσο, ησλ κεηαγελέζηεξσλ θαη ηνπ Ζξάθιεηηνπ, γηα ηνλ νπνίν έγηλε 

πξσηχηεξα ιφγνο, έγθεηηαη ζηελ γεληθφηεξε ζεψξεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζείν, ηνλ 

ζεφ βαζηιηά φισλ θαη ζπλεπψο ηνλ ηέιεην ζνθφ. Γηα ηελ έλλνηα ηνπ θηινζφθνπ, 

πνιινί νξηζκνί έρνπλ δνζεί αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ επνρή πνπ 

δηαηππψζεθαλ, αιιά φινη εκπεξηέρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν: ηε ζνθία. 

πγθεθξηκέλα, ε αληίιεςε ηνπ Ζξάθιεηηνπ γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζνθνχ, βαζηιηά 

ζπκπίπηεη κε απηήλ ηνπ Πιάησλα αιιά θαη ηνπ Αξηζηνηέιε θαζψο επίζεο θαη ησλ 

ησηθψλ θηινζφθσλ, ηνπ „δηαλνεηή‟ ηνπ Θσκά ηνπ Μαγίζηξνπ. Δπηπιένλ, ε εηθφλα 

απηήλ ηαπηίδεηαη θαη κε ηνλ ζνθφ ζηελ κνξθή ηνπ εγεκφλα ηνπ Νηθνιφ Μαθηαβέιιη, 

ηνλ άξρνληα ηνπ Υνκπο θαη ηελ εηθφλα ηνπ αλψηαηνπ λνκνζέηε ηνπ Ρνπζζψ 

(Φάιθνο-Αξβαληηάθεο, 1999).  

Δίλαη, επνκέλσο, θαλεξφ, φπσο απνξξέεη απφ ηα παξαπάλσ, φηη ν ζνθφο 

ελζαξθψλεηαη κέζα απφ ηηο κνξθέο πνπ κφιηο πεξηγξάθεθαλ, ζην πέξαζκα ησλ 

επνρψλ, κε αθεηεξία ηηο απφςεηο ηνπ Ζξάθιεηηνπ, ν νπνίνο δελ πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ κνξθή ηνπ αλψηεξνπ Γία, άξα θαη πξνζσπνπνηείηαη 

κφλν απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλ (2011) ζην έξγν ηνπ απφ κεηάθξαζε γηα ηελ 

ηέρλε θαη ηελ ζθέςε ηνπ Ζξάθιεηηνπ .  
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Αληηζέησο, ε έλλνηα ηνπ ζνθνχ απφ ηνλ Ζξάθιεηην θαη έπεηηα παίξλεη ηελ κνξθή κηαο 

αθφκε πην αλψηεξεο δχλακεο πνπ θαιχπηεη έλα επξχηεξν θάζκα θαη αλάγεηαη πην 

ςειά, απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο θαη κφλν πξνζψπνπ, κε ηελ κνξθή ελφο 

παληνγλψζηε Θενχ, πνπ είλαη θαη ν ηέιεηνο ζνθφο. Δίλαη, δειαδή, ιίγν πην αφξηζηε ε 

έλλνηα απηνχ ηνπ ζνθνχ, φ νπνίνο κπνξεί λα είλαη αθφκε πην αλψηεξνο απφ ηνλ Γία 

(Καλ, 2011).  

Δπηπξφζζεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παξαπάλσ θηινζφθνπο, ν Πιάησλαο 

δηαθνξνπνηείηαη ζε έλα αθφκε ζεκείν, θαη ππνζηεξίδεη κέζα απφ ηελ ζεσξία ηνπ φηη 

ε ζέζε ηνπ ζνθνχ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο θηινζφθνπο, 

θαη κάιηζηα ζην ζεκείν πνπ ν Πιάησλαο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Δπίθηεην ηεο 

Σξηαληάξε (2012), ηνπνζεηεί ηνλ ζνθφ σο ηνλ θηιφζνθν, ν νπνίνο «δηαιέγεηαη θαη 

δελ εκθαλίδεηαη πηα σο δάζθαινο ηεο αιήζεηαο».  

3. Ζ έλλνηα ηνπ ζνθνχ θαηά ηνλ Πιάησλα 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Πιάησλαο ζην πκπφζην νξίδεη ηνλ θηιφζνθν σο ην άηνκν πνπ 

ακθηζβεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, εμ‟ αηηίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο φηη “δελ είκαζηε απηφ πνπ 

ζα έπξεπε λα είκαζηε” θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θηιφζνθνο είλαη απηφο πνπ 

επηζπκεί ηε ζνθία. Δπηπιένλ, γηα ηνλ Πιάησλα, ε θηινζνθία είλαη ε γλψζε ή ε ζέαζε 

ησλ αηψλησλ θαη ακεηάβιεησλ ηδεψλ (http://www.pi-schools.gr).  

Αθφκε, γηα ηνλ Πιάησλα ν Θεφο δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κηα λνεηηθή έλλνηα 

ή ηδέα. Ήηαλ θάηη πνπ κπνξνχζε λα βησζεί άκεζα - θαη απηή ε εκπεηξία ήηαλ ην 

χςηζην επίηεπγκα ζηε δσή. Μαο άθεζε κε κεξηθέο σξαίεο πεξηγξαθέο απηήο ηεο 

εκπεηξίαο. Δδψ, γηα παξάδεηγκα, είλαη έλα απφζπαζκα απφ ην "Φαίδσλ": 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ην εμήο: «ηαλ επηζηξέθεη ζηνλ εαπηφ ηεο 

(ε ςπρή) πεξλάεη ζηνλ άιιν θφζκν, ηελ πεξηνρή ηεο θαζαξφηεηαο, θαη αησληφηεηαο, 

θαη αζαλαζίαο, θαη ηνπ ακεηάβιεηνπ, πνπ είλαη ε πξνέιεπζή ηεο. Σφηε μεθφβεηαη απφ 

ην δξφκν ησλ ιαζψλ, θαη ηαπηηδφκελε κε ην ακεηάβιεην είλαη ακεηάβιεηε. Καη απηή 

ε θαηάζηαζε ηεο ςπρήο απνθαιείηαη ζνθία. Ζ ςπρή είλαη θαηά πνιχ φκνηα κε ην 

ζετθφ, ην αζάλαην, ην δηαλνεηηθφ, θαη ην εληαίν θαη αθαηάιπην, θαη ακεηάβιεην." 

(Πεηξάθεο, 2014), (Φάιθνο- Αξβαληηάθεο, 2007). 
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Ση καο ιέεη ν Πιάησλ ζρεηηθά κε απηήλ ηελ εκπεηξία; Τπνζηεξίδεη, φηη απηή δελ 

δηαδξακαηίδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ηεο αηζζεηήξηαο αληίιεςεο. Καη κάιηζηα 

έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο "ζηξνθήο πνπ θάλεη" ε ςπρή "πξνο ηνλ εαπηφ ηεο" - κηα 

πξνο ηα κέζα ζηξνθή ηεο επίγλσζεο. 

Βαζηά, κέζα, ιέεη ν Πιάησλ, θάπνηνο βηψλεη έλα πεδίν ηεο δσήο πνπ είλαη θαζαξφ, 

αηψλην, αζάλαην, ελνπνηεκέλν, θαη ακεηάβιεην. Ο Πιάησλ νλνκάδεη απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε ζνθία. ηνλ Φαίδσλα ν Πιάησλ πεξηγξάθεη ηελ ίδηα εκπεηξία μαλά: 

"Απφ ηνλ παξάδεηζν πνπ είλαη πάλσ απφ ηα νπξάληα, ηη ζα έθαλε πνηέ έλαο γήηλνο 

πνηεηήο ή ηη ζα ηξαγνπδνχζε επάμηα; Δίλαη παξφκνην κε απηφ πνπ ζα ζαο πεξηγξάςσ, 

γηαηί πξέπεη λα ηνικήζσ λα πσ ηελ αιήζεηα, αθήο ζηηγκήο ε αιήζεηα είλαη ην ζέκα 

κνπ. Δθεί θαηνηθεί ην ίδην θαζεαπηφ ην "είλαη" κε ην νπνίν ζρεηίδεηαη ε θαζαξή 

γλψζε. Ζ άρξσκε, ε άλεπ κνξθήο, αθαζφξηζηε νπζία, νξαηή κφλν ζην λνπ, ν πηιφηνο 

ηεο ςπρήο (Πεηξάθεο, 2014).  

Ζ ζετθή δηάλνηα, έρνληαο ηξαθεί απφ ην λνπ θαη ηελ θαζαξή γλψζε, θαη ε δηάλνηα ηεο 

θάζε ςπρήο πνπ είλαη ηθαλή λα ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε γηα απηήλ ηξνθή, πνπ 

ραίξεηαη λα αηελίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη πνπ γηα άιιε κηα θνξά αηελίδεη επίκνλα 

ηελ αιήζεηα, μαλαγεκίδεη θαη ραίξεηαη, έσο φηνπ ην πιήξσκα ηνπ θχθινπ ησλ θφζκσλ 

θέξεη ηνλ δηθφ ηεο θχθιν μαλά ζην ίδην κέξνο.  

Σελ ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ αηελίδεη ηε δηθαηνζχλε, θαη ηελ εγθξάηεηα, 

θαη ηελ απφιπηε γλψζε, φρη κε κηα κνξθή γεληάο, ή ζρέζεο, πνπ νη άλζξσπνη 

νλνκάδνπλ χπαξμε, αιιά απφιπηεο γλψζεο ζηελ απφιπηε χπαξμε. Καη αηελίδεη ηελ 

άιιε αιεζηλή χπαξμε κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαη ηε γεχεηαη, πεξλά θάησ πξνο ην εζψηεξν 

ησλ νπξαλψλ θαη επηζηξέθεη ζπίηη". 

Ο Πιάησλ πεξηγξάθεη έλα ππεξβαηηθφ πεδίν ηεο δσήο, "ηελ άρξσκε, άλεπ κνξθήο, 

αθαζφξηζηε νπζία". Σελ ραξαθηεξίδεη σο "ζετθή δηάλνηα", "θαζαξή γλψζε", 

"αιήζεηα", "πξαγκαηηθφηεηα", "απφιπηε γλψζε". Βηψλνληαο θάπνηνο απηφ ην πεδίν 

"μαλαγεκίδεη, αλεθνδηάδεηαη θαη γίλεηαη ραξνχκελνο". 

Δίρε ν Πιάησλ κηα ηερληθή θαιιηέξγεηαο απηήο ηεο εκπεηξίαο; Πξνθαλψο λαη, θαη 

θαίλεηαη φηη ήηαλ απζηεξή. Πξνυπέζεηε ρξφληα ζπνπδήο ησλ καζεκαηηθψλ, 

αζηξνλνκίαο, κνπζηθήο θαη γπκλαζηηθήο (πξνθαλψο φρη πάιεο) δψληαο κηα δσή 

ελάξεηε πέληε ρξφληα απζηεξψλ δηαιεθηηθψλ ζπδεηήζεσλ ρξφληα ππεξεζίαο ζην 
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θξάηνο θαη κφλν κεηά απφ φια απηά ζα κπνξνχζαλ ιίγνη επηιεγκέλνη άλζξσπνη λα 

είλαη έηνηκνη θαη άμηνη λα ιάβνπλ ηελ ηειηθή πηλειηά ηεο γλψζεο. 

πλεπψο, γηα ηνλ Πιάησλα, φπσο απνξξέεη θαη απφ ηα παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο γλψζεο είλαη ε εζηθν-πνιηηηθή αλαγέλλεζε ηεο θνηλσλίαο. 

Θεσξεί βαζηθή ηελ αλάγθε «αλαγέλλεζεο ηνπ θφζκνπ κε βάζε κηα ηάμε 

ζεκειησκέλε ζηηο αμίεο πνπ κφλν ν θηιφζνθνο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί».  

Ο Πιάησλαο ζην πκπφζην δίλεη γηα ηνλ ζνθφ δχν ραξαθηεξηζκνχο. Απφ ηελ κηα 

πιεπξά ηνλ νλνκάδεη «δαηκφλην», θαζψο βξίζθεηαη ζε επηθνηλσληαθή ζρέζε θαη 

επηθνηλσλία κε ην ζείν δηακέζνπ ησλ ηειεηνπξγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ησλ 

επσδψλ αιιά θαη ηεο καγείαο, φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηελ 

Σξηαληάξε (2012).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ραξαθηεξηζκφο πνπ δίλεηαη ζηνλ ζνθφ απφ κέξνπο ηνπ 

Πιάησλα, θαη πνπ ζπλαληάηαη ζην πκπφζην (203, 4-6), είλαη ν ηίηινο ηνπ 

«βάλαπζνπ», δεδνκέλνπ φηη απηφο θαηέρεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ Πιάησλα θαη ηελ ζέζε ηνπ γηα ηνλ ζνθφ, ηζρπξίδεηαη ζην 

έξγν ηνπ «Φαίδξνο», ζχκθσλα κε ηνλ θνπηεξφπνπιν (2015), φηη πθίζηαηαη δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ ζνθνχ θαη ηνπ θηινζφθνπ. Ο ζνθφο, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ Πιάησλα, 

αξκφδεη κφλν ζηνλ ζεφ σο ηδηφηεηα θαη ραξαθηεξηζκφο, ελψ ν θηιφζνθνο ηείλεη λα 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηα δεδνκέλα θαη ηα κέηξα ηνπ αλζξψπνπ, κηαο θαη ν θηιφζνθνο 

δηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη ν εξαζηήο ηεο αιήζεηαο.  

Έλα ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηνλ ζνθφ είλαη θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα θπβεξλά 

ηελ πφιε θαη λα εγείηαη ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ. Ο ζνθφο θαη ν αγαζφο, δειαδή, ζηνλ 

«Πνιηηηθφ», πνπ είλαη έξγν ηνπ Πιάησλα, απνθαιείηαη θαη σο εγέηεο θαη θπβεξλήηεο 

(θνπηεξφπνπινο, 2015).  

4. Ζ έλλνηα ηνπ νθνχ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζνθνχ, 

πεξηιακβάλεη θπξίσο κηα ηεξάξρεζε ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο. 

Ο Αξηζηνηέιεο (αξρ. Ἀριστοτέλης. ηάγεηξα 384- Υαιθίδα 322 π.Υ), ήηαλ αξραίνο 
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Έιιελαο θηιφζνθνο θαη πνιπεπηζηήκνλαο. Αλαθέξεηαη, φηη ζε ειηθία 17 εηψλ 

εηζέξρεηαη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα, ζηελ Αζήλα, φπνπ παξακέλεη έσο ηα 37 ηνπ 

έηε. Δθεί ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ ίδην ηνλ Πιάησλα φζν θαη κε ηνλ Δχδνμν, ηνλ 

Ξελνθξάηε θαη άιινπο ζηνραζηέο (Μπαγηφλαο, 2005).  

Σα έξγα ηνπ αλαθέξνληαη ζε πνιιέο επηζηήκεο, φπσο θπζηθή, βηνινγία, δσνινγία, 

κεηαθπζηθή, εζηθή, πνίεζε, πνίεζε, ζέαηξν, ξεηνξηθή θαη άιια θαη ζπληζηνχλ ην 

πξψην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζηελ Γπηηθή Φηινζνθία. 

Ζ πεξίνδνο ηεο σξηκφηεηαο αξρίδεη κε ηηο βηνινγηθέο έξεπλεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπ είλαη ε πξψηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ Δπξψπε. Ζ 

ζθέςε θαη νη δηδαζθαιίεο ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ ζπλνπηηθά πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν 

Αξηζηνηειηζκφο, επεξέαζαλ γηα αηψλεο ηε θηινζνθηθή, ζενινγηθή θαη επηζηεκνληθή 

ζθέςε έσο θαη ηνλ χζηεξν Μεζαίσλα. 

Απφ ην έξγν ηνπ, ηα «Μεηά ηα θπζηθά», ή πξψηε θηινζνθία, φπσο ην απνθαινχζε ν 

Αξηζηνηέιεο πξνήιζε ν φξνο „κεηαθπζηθή‟ ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ. ηα 12 βηβιία πνπ 

αθνινπζνχλ ηα Φπζηθά πξνζζέηνπλ ζπλήζσο θαη ηελ δηαηξηβή κε ηνλ ηίηιν: "Πεξί 

Μειίζζνπ, Ξελνθάλνπο θαη Γνξγίνπ" (Καιθάο, 2014).   

ηελ νκάδα απηή ησλ έξγσλ ηνπ ν Αξηζηνηέιεο εμεηάδεη ηηο πξψηεο αξρέο φισλ ησλ 

φλησλ θαη ησλ "θηλνπκέλσλ" θαη ησλ "αθηλήησλ". Δθεί αλάγεη θαη ην θξηηήξην ηνπ 

ζνθνχ ν ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο, θαζψο φπνηνο αζρνιείηαη κε ηηο πξψηεο αξρέο θαη ηηο 

αηηίεο ησλ πξαγκάησλ, είλαη ν αλψηεξνο φισλ (Μπαγηφλαο, 2005).  

Καηά ηα ιεγφκελά ηνπ, ζηα «Μεηά ηα Φπζηθά», δηαρσξίδεη απηνχο πνπ επηλφεζαλ ηηο 

ηέρλεο θαη πνπ δελ πεξηνξίδνληαη απιά ζηηο αηζζήζεηο αιιά απνζθνπνχλ θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ σθέιεηα πνπ ζα έρνπλ νη ππφινηπνη ζπκπνιίηεο ηνπο σο πξνο ην πξαθηηθφ 

θνκκάηη ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο. Οη άλζξσπνη απηνί ινγίδνληαη σο 

πεξηζζφηεξν ζνθνί απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο ηνπο (Καιθάο, 2014).   

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη νη άιινη θαη είλαη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζε κία μερσξηζηή 

θαηεγνξία θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε πην ζνθνί ζε ζρέζε κε απηνχο, γηα 

ηνπο νπνίνπο έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. Οη θηιφζνθνη απηνί δηεξεπλνχλ θάηη αλψηεξν. 

Σελ πνξεία ηεο δσήο.      

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Ο Αξηζηνηέιεο, ζπλερίδνληαο ηνλίδεη θαη ηελ ρξνληθή αθνινπζία ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

ησλ ζνθψλ θαη ησλ επηζηεκψλ, κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη. Τπνγξακκίδεη, δειαδή, φηη 

ρξνληθά αλαπηχρζεθαλ πξψηα νη επηζηήκεο εθείλεο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα 

θαζεκεξηλψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ. ηελ ζπλέρεηα, πξνέθπςαλ νη αλψηεξεο 

επηζηήκεο, κε ηηο νπνίεο θαηαπηάλνληαλ νη αλψηεξνη φισλ ησλ ζνθψλ, θαη νη νπνίεο 

κειεηνχζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο, ζε ζέκαηα 

επραξίζηεζεο ή θαη αλαγθψλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, απνξξέεη απφ ηα έξγα θαη ηηο ζέζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε, πσο νη 

ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αλζξψπσλ ζηελ πνξεία ηνπ βίνπ ηνπο αιιά θαη ε ελαζρφιεζε εθείλσλ πνπ επηιέγνπλ 

ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο αξρήο θαη ηεο αηηίαο ησλ πξαγκάησλ, είλαη αλψηεξεο απφ 

ηηο πξαθηηθέο επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαη κε πξαθηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξα ή θαιχηεξα, ιηγφηεξν αλψηεξα απφ ηα ζέκαηα ησλ 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ν ζνθφο ηαμηλνκείηαη θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε ζηηο παξαθάησ 

ηεξαξρήζεηο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη απηφλ πνπ έρεη θάπνηνπ είδνπο εκπεηξία γηα ηα 

δηάθνξα ζέκαηα θαη ζεσξείηαη ζαθψο ζνθφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ έρεη απιψο κηα 

„αίζζεζε‟ γηα ηα πξάγκαηα.  

Αθφκε ζνθφηεξνο απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, είλαη θαηά ηνλ 

Αξηζηνηέιε „ν ηερλίηεο‟, φπσο απνθαιείηαη θαη ζην έξγν «Δπίθηεηνο» ηεο Σξηαληάξε 

(2012), θαη ν νπνίνο έρεη απιψο κηα εκπεηξία αλαθνξηθά κε δηάθνξα ζέκαηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλάγεηαη σο πεξηζζφηεξν ζνθφο απφ φιεο ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ κφιηο, θαη αλαθέξεηαη σο φρη απιψο ν ηερλίηεο αιιά ν 

„Αξρηηέθηνλαο‟ ησλ πξαγκάησλ, πνπ ζεσξείηαη αθφκε πην εηδήκνλαο απφ έλαλ απιφ 

ρεηξνηέρλε. Βέβαηα, ν „Αξρηηέθηνλαο‟ πζηεξεί θαη έπεηαη ηνπ ζνθφηεξνπ φισλ, φπσο 

απηφο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί.  

Ο ζνθφηεξνο, ινηπφλ, θαηά ηελ ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε, είλαη ν θάηνρνο, φπσο 

ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ, ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ 

αξρή ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη φρη ησλ πξαθηηθψλ. Ο 
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ζνθφο είλαη απηφο πνπ θαηέρεη ηελ νθία, ηελ επηζηήκε εθείλε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

απαξρή θαη ηελ αηηία ησλ πξαγκάησλ.  

Έηζη, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζνθνχ, 

ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: πξψηνλ, ν ζνθφο έρεη γλψζε γηα φια ηα ζέκαηα ρσξίο 

βέβαηα ε γλψζε απηή λα είλαη εμεηδηθεπκέλε, δεχηεξνλ ν ζνθφο γλσξίδεη ηα δχζθνια, 

φζα, δειαδή, δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ν θνηλφο άλζξσπνο, ηξίηνλ, ν ζνθφο 

εμεηάδεη κε αθξίβεηα θαη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο αηηίεο θαη είλαη ηθαλφο λα ηηο κεηαδψζεη 

θαη λα ηηο δηδάμεη θαη ζε άιινπο θαη ηέηαξηνλ θαη ηειεπηαίν, ν ζνθφο δελ πξέπεη λα 

δέρεηαη δηαηαγέο απφ άιινπο αιιά νη ππφινηπνη πνπ είλαη ιηγφηεξν ζνθνί λα ηνλ 

ζέβνληαη, λα ηνλ ππαθνχλ θαη λα ηνλ έρνπλ ςειά.  

Καη εθφζνλ ε ηέρλε ηεο ζνθίαο απνηειεί θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε απηνζθνπφ, 

πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηέρλεο κε βάζε ηελ γλψζε ηεο θαη φρη γηα ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. Δπνκέλσο, ε ζνθία είλαη ηέρλε θπξίαξρε θαη φρη απηήλ πνπ 

ππεξεηεί. πγθεθξηκέλα, ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη γηα ηελ γλψζε ηεο ζνθίαο, φηη 

δελ έρεη θάπνην πξαθηηθφ ζθνπφ αιιά πξφθεηηαη γηα κηα γλψζε ειεχζεξε, πνπ 

ιεηηνπξγεί κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηεο.  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ιεηηνπξγεί θαη ν ζνθφο, δειαδή, ν θάηνρνο απηήο ηεο γλψζεο. 

Απηφο πνπ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Αξηζηνηέιε, είλαη απφιπηα ειεχζεξνο. 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη ηελ γλψζε απηήλ ηελ θαηέρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φρη γηα ηνπο 

άιινπο. Καη πην ζπγθεθξηκέλα, «ν ειεχζεξνο άλζξσπνο ιεηηνπξγεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη φρη γηα ηνπο άιινπο». Γελ νξίδεηαη επνκέλσο νχηε θαη εμαξηάηαη ή πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηνπο άιινπο.  

Ο κφλνο ζνθφο θαηά ηελ ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη ν ζεφο ν ίδηνο θαη γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο αιεζηλήο γλψζεο δελ είλαη θαηάιιεινο ν άλζξσπνο αιιά κφλν ν ζεφο, 

σο ν θπζηθφο θάηνρνο ηεο γλψζεο απηήο θαη απηφο πνπ θαηέρεη ην πξνλφκην απηφ. 

Καη βέβαηα ν άλζξσπνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηελ γλψζε εθείλε 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αμία θαη ηελ θχζε ηνπ, θαζψο είλαη αλψηεξε.  

Ο Αξηζηνηέιεο ζπλερίδνληαο, πξνζζέηεη φηη ν ζνθφο δηαθξίλεηαη θαη απφ ηελ ςπρηθή 

ηνπ ηδηφηεηα. Αλαιπηηθφηεξα, ζηα „Ζζηθά Νηθνκάρεηα‟, ηνλίδεηαη φηη ν ζνθφο είλαη 

ηδηαίηεξα αγαπεηφο θαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ δεηλφηεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν 
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ζηνηρεία. Σν πξψην απφ απηά ηα δχν είλαη ην φηη ν ζνθφο δξα ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή 

ηνπ, ηελ ππεξεηεί θαη ηελ θξνληίδεη θαη ην δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη βξίζθεηαη πάληα 

ζε άξηζηε ςπρηθή θαηάζηαζε (Λππνπξιήο, 2006).  

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ, ν ζνθφο είλαη αγαπεηφο ζηνπο ζενχο θαζψο απηνί δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη «νη 

ζνθνί πξάηηνπλ ζσζηά θαη σξαία» (Σξηαληάξε, 2012). Καη εθφζνλ ν ζνθφο θαηά ηελ 

ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε ζην έξγν ηνπ „Ζζηθά Νηθνκάρεηα‟, θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη 

ηελ λνεηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία, ζεσξείηαη, φπσο εηπψζεθε ήδε, αγαπεηφο απφ ηνπο 

ζενχο γηα έλαλ παξαπάλσ ιφγν.  

Δπηπιένλ, ν Αξηζηνηέιεο ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα, πξνζζέηεη φηη ε επδαηκνλία 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο αξεηήο, θαη εθφζνλ ν ζνθφο ιεηηνπξγεί κε βάζε 

απηνχο, είλαη ινγηθφ θαη επφκελν λα είλαη πιήξεο θαη επδαίκσλ.   

Ζ δηαθνξά, φκσο, πνπ έγθεηηαη θαη παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηα δχν έξγα ηνπ 

Αξηζηνηέιε, γηα ηα νπνία έγηλαλ αλαθνξέο ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, είλαη ε 

παξαθάησ: ππάξρεη κηα ζαθήο ζηξνθή πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζεσξείηαη 

ζνθφο. πγθεθξηκέλα, ελψ ζηα „Μεηά Φπζηθά‟ ν κφλνο ζνθφο είλαη ν ζεφο ν ίδηνο, 

δηφηη είλαη απηφο πνπ γλσξίδεη ηελ ζεσξεηηθή επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ αξρή θαη ηηο 

αηηίεο ησλ πξαγκάησλ, θαη πνπ απηή είλαη ε αλψηεξε φισλ ησλ ππφινηπσλ 

επηζηεκψλ. 

Αληίζεηα, ζην κεηαγελέζηεξν έξγν ηνπ, ν ζνθφο θαηά ηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε δελ 

κπνξεί λα είλαη κφλν ν ζεφο, αιιά θαη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε 

γλψκνλα ηελ ινγηθή ηνπο, ηελ δηαθπιάζζνπλ θαη ηελ θξνληίδνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαηαθηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απφιπηε επδαηκνλία. Δίλαη θαλεξφ ζην έξγν απηφ, 

φηη ππάξρεη κηα ζηξνθή ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ςπρήο ηνπ, πξνο ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ψζηε λα είλαη θαιχηεξνο άλζξσπνο θαη λα γεχεηαη ηελ επδαηκνλία ηνπ. 

Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ε εζηθή είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν κηα πξαθηηθή παξά κηα 

ζεσξεηηθή κειέηε, δειαδή, κε ζηφρν θάπνηνο λα γίλεη θαιφο θαη λα θάλεη θαιφ, αληί 

λα γλσξίδεη γηα λα εμππεξεηεί ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο. Έγξαςε πνιιέο πξαγκαηείεο 

ζε ζέκαηα εζηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπξίσο, ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα (πξβι. 

Λππνπξιήο, 2006). 



22 
 

Ο Αξηζηνηέιεο δίδαζθε φηη ε αξεηή έρεη λα θάλεη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία (έξγνλ) 

ελφο πξάγκαηνο. Έλα κάηη είλαη κφλν έλα θαιφ κάηη εθφζνλ κπνξεί λα βιέπεη, γηαηί ε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ καηηνχ είλαη λα βιέπεη. Ο Αξηζηνηέιεο εμεγεί φηη νη άλζξσπνη 

πξέπεη λα έρνπλ κηα εηδηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ άλζξσπν, θαη φηη απηή ε ιεηηνπξγία 

πξέπεη λα είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ςπρήο, ζχκθσλα κε ην ιφγν.  

Δπηπξφζζεηα, ζην έξγν ηνπ δηαθαίλεηαη θαζαξά, φηη ν Αξηζηνηέιεο πξνζδηφξηζε κηα 

ηέηνηα βέιηηζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ςπρήο σο ην ζηφρν φισλ ησλ αλζξψπσλ γηα 

ελέξγεηα, επδαηκνλία, ή κεξηθέο θνξέο „επεκεξία‟. Γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη 

άλζξσπνη λα είλαη επηπρηζκέλνη κε απηφ ηνλ ηξφπν απαηηεί νπσζδήπνηε έλα θαιφ 

ραξαθηήξα (εζηθήο αξεηήο).  

Ο Αξηζηνηέιεο δίδαμε φηη γηα λα επηηεπρζεί έλαο ελάξεηνο θαη δπλεηηθά επηπρηζκέλνο 

ραξαθηήξαο απαηηείηαη έλα πξψην ζηάδην λα έρεη ηελ ηχρε λα απνθηήζεη ζπλήζεηεο 

φρη ζθφπηκα, αιιά απφ δαζθάινπο, θαη ηελ εκπεηξία, νδεγψληαο ζε έλα 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην ζην νπνίν θάπνηνο επηιέγεη ζπλεηδεηά λα θάλεη ηα θαιχηεξα 

πξάγκαηα. ηαλ νη θαιχηεξνη άλζξσπνη έξρνληαη λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ πξαθηηθή ζνθία ηνπο (θξφλεζηο) θαη ηεο δηάλνηάο ηνπο (λνπο) κπνξνχλ 

λα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ πςειφηεξε δπλαηή αλζξψπηλε αξεηή, ηε ζνθία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζεσξεηηθνχ ή ππνζεηηθνχ ζηνραζηή, ή κε άιια ιφγηα, ελφο 

θηινζφθνπ. 

Δπηζθξάγηζε γηα ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, απνηειεί θαη ε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε, 

πνπ ππνγξακκίζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, φηη αλψηεξνο άλζξσπνο είλαη 

απηφο πνπ ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη θνηηά πψο λα ηελ θάλεη θαιχηεξε. Ζ 

ελαζρφιεζε, ινηπφλ, κε ηελ ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο σο ηελ αλψηεξε ηέρλε, 

αλαδεηθλχεη ηνλ άλζξσπν σο ζνθφ θαη ηνλ αλπςψλεη ηφζν ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ φζν 

θαη ζηνλ ίδην ηνλ ζεφ, θαζηζηψληαο ηνλ ηθαλφ θαη αγαπεηφ.  

Ζ ηερληθή ηνπ „ειέγρνπ‟ πνπ αλέιπζε ν Αξηζηνηέιεο, πξνέξρεηαη απφ ηελ σθξαηηθή 

θαη θαη‟ επέθηαζε Πιαησληθή ζεσξία, ε νπνία κεηαβηβάζηεθε θαη επεξέαζε θαη ηνλ 

Δπίθηεην αιιά θαη κεηέπεηηα ηνπο ησηθνχο. Ζ δηαθνξά είλαη, φκσο, φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηδέα αλαιχζεθε απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θάζε θνξά.   

Βέβαηα, ε Αξηζηνηειηθή νπηηθή γσλία ήηαλ απηή πνπ επεξέαζε θπξίσο ηνλ Δπίθηεην 

θαη έπεηηα ηνπο ζησηθνχο θηινζφθνπο, θαζψο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε θαιιηέξγεηα ηεο 
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λνεηηθήο θαη ςπρηθήο ηζνξξνπίαο κέζα απφ ηελ θξνληίδα θαη ηελ άζθεζε. Απηά 

άιισζηε είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ θάπνηνλ ζνθφ εμαζθψληαο ηελ αλψηεξε 

ηέρλε, απηήλ ηεο δσήο.  

πγθεθξηκέλα, ν Αξηζηνηέιεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Σξηαληάξε (2012), 

παξνπζηάδεη ηνλ ζνθφ σο εθείλνλ πνπ δνπιεχεη ζπλερψο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ ελψ ε εζσηεξηθή αλαδίθεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, δηφηη κέζσ απηήο θαηαθέξλεη λα γίλεη ν απφιπηνο θπξίαξρνο 

ησλ πξάμεψλ ηνπ.  

Δίλαη, επνκέλσο, ν κφλνο θαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηα πεπξαγκέλα πνπ νθείινληαη 

θαη πξνέξρνληαη απφ απηφλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θηάλεη ζην ζεκείν λα θαηαινγίδεη 

επζχλεο ζηνπο άιινπο. Οη πξάμεηο ηνπ είλαη απνιχησο „ζπλεηδεηέο‟ αιιά θαη 

„εθνχζηεο‟.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζνθνχ λα ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα έρεη 

απηνθπξηαξρία θαζψο επίζεο θαη λα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, 

παξαηεξείηαη ζην „εγρεηξίδηνλ‟ ηνπ Δπίθηεηνπ ε Αξηζηνηειηθή ζεσξία ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο θαζψο 

πξάηηεη ζπλεηδεηά θαη απηφλνκα.  

Ζ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο παξαπέκπεη ζηελ εζηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή απηνλνκία θαη 

αλεμαξηεζία ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κέζσ απηήο ηεο νδνχ ζχκθσλα κε 

ηελ θχζε. Γηφηη θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηνλ Δπίθηεην, ν 

άλζξσπνο δελ γελληέηαη νπδέηεξνο αιιά απφ ηελ γέλλεζή ηνπ είλαη πξνηθηζκέλνο λα 

πξάηηεη φηη είλαη ζσζηφ, φπσο επίζεο είλαη απηφο ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο 

αδπλακίεο ηνπ. 

Ζ αξηζηνηειηθή θηινζνθία αλαθνξηθά κε ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν θάζε άλζξσπνο θέξεη ηελ βνχιεζε, ηελ επηζπκία θαη ηελ 

πξναίξεζε. Μέζσ απηψλ θαζίζηαηαη ηθαλφο λα θξίλεη εμ‟ αξρήο ηη ζεσξείηαη ζσζηφ 

θαη ηη φρη θαη λα ην πξάηηεη.  

Απηφ ππνζηεξίδεη θαη ν Α.Α. Long ζηελ Σξηαληάξε (2012), θαζψο ηηο ηξεηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο ηηο ζεσξεί θηλεηήξηεο δπλάκεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηηο ξίδεο 
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ηνπο ζηελ ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε, φπσο απηήλ πεξηγξάθεηαη ζην έξγν ηνπ Ζζηθά 

Νηθνκάρεηα θαη νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο ηφζν ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ πξάμεσλ 

φζν θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ αηφκνπ. 

Ο A.A. Long ζπλερίδεη θαη πξνηείλεη θαη κηα πεξαηηέξσ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο 

ζέζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Δπίθηεηνπ. πσο, ινηπφλ, ν Αξηζηνηέιεο θάλεη ιφγν 

γηα ηηο ηξεηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνχλ ζηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ θαη αθνξνχλ 

ζηελ επηζπκία, ζηελ βνχιεζε θαη ζηελ πξναίξεζε, κε αληίζηνηρν ηξφπν ηνλίδεηαη απφ 

ηνλ Δπίθηεην θαη ε ινγηθή σο ε θαζνξηζηηθφηεξε ζπληζηακέλε γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηεο ζσζηήο πξνζσπηθφηεηαο.  

5. Ζ έλλνηα ηνπ ζνθνχ θαηά ηνπο ησηθνχο θαη ηνλ Δπίθηεην 

ε απηφ ην ζεκείν, φκσο, είλαη αλαγθαία ε ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ Δπίθηεην σο 

πξνζσπηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, ν Δπίθηεηνο γελλήζεθε ζηελ Ηεξάπνιε ηεο Φξπγίαο. 

Ήηαλ δνχινο θαη δνχζε ζηε Ρψκε, αιιά θάπνηα ζηηγκή θαηάθεξε – δελ μέξνπκε πψο- 

λα δεη ειεχζεξνο. Έγηλε θηιφζνθνο θαη δηψρζεθε απφ ηε Ρψκε εμαηηίαο ζρεηηθνχ 

δηαηάγκαηνο ηνπ Γνκηηηαλνχ. Πήγε κεηά ζηε Νηθφπνιε ηεο Ζπείξνπ (Ννκφο 

Πξέβεδαο), φπνπ ίδξπζε θηινζνθηθή ζρνιή. ε απηφ ην ζεκείν λα ππνγξακκηζηεί, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν Κακπάλεο (2003), φηη ην Δγρεηξίδηνλ δελ είλαη 

γξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Δπίθηεην.  

Μεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ν ηζηνξηθφο Φιάβηνο Αξξηαλφο, ν 

πξαγκαηηθφο θαηαγξαθέαο ησλ θηινζνθηθψλ ηνπ απφςεσλ, θαζψο ν ίδηνο δελ άθεζε 

θαλέλα ζχγγξακκα (φπσο θαη ν σθξάηεο). Ήηαλ αλάπεξνο απφ ην έλα πφδη, δελ 

είλαη γλσζηφ, φκσο, πψο αθξηβψο ην έπαζε, θάπνηνη ιέλε φηη έηζη γελλήζεθε, άιινη 

φηη ηνπ ην έζπαζε ζθφπηκα ν θχξηφο ηνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα θχξηα ζεκεία ηεο θηινζνθίαο, ζηα νπνία εζηηάδεη ν Δπίθηεηνο 

είλαη ε αθεξαηφηεηα, ε απηνδηαρείξηζε θαη ε πξνζσπηθή ειεπζεξία, ηελ νπνία 

πξνσζεί κε ην λα δεηάεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ ιεπηνκεξή εμέηαζε δχν θεληξηθψλ 

ηδεψλ, ηελ πξναίξεζε ειεχζεξε εθινγή ζηάζεο δσήο  θαη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

εληππψζεσλ. 
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ην Δγρεηξίδηνλ ν Δπίθηεηνο δίλεη ξεηέο ζπκβνπιέο γηα ην πψο πξέπεη λα 

δνχκε. Λέγεηαη Δγρεηξίδηνλ γηαηί φια ηα άηνκα πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ φπσο πξέπεη, 

πξέπεη λα ην έρνπλ πάληα καδί ηνπο εχθαηξν. Δίλαη έλα βηβιίν ζπλερνχο θαη 

απαξαίηεηεο ρξήζεο, φπσο ην ζπαζί (πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη κε απηή ηελ ιέμε θαη 

θαίλεηαη ε παξνκνίσζε λα έρεη παξζεί απφ εθεί) γηα έλαλ ζηξαηηψηε. 

 

Ο ζνθφο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην, νθείιεη λα πξάηηεη κε βάζε ηελ ινγηθή 

ηνπ γηα λα ιακβάλεη απνθάζεηο θαη λα κελ έρεη αλαζηνιέο γη‟ απηφ. Δπίζεο, ζε έλα 

δεχηεξν απφζπαζκα, ν Δπίθηεηνο ζπκβνπιεχεη φπνηνλ ζέιεη λα ινγίδεηαη σο ζνθφο, 

φηη ζα πξέπεη λα κεξηκλά θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ινγηθή ηνπ θαη ηέινο, φηη ζα 

απαηηείηαη λα θαιιηεξγνχκε πεξηζζφηεξν ην πλεχκα καο παξά ην ζψκα καο.  

Ο Δπίθηεηνο ζπλερίδεη θαη πξνζζέηεη, φηη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη θαλείο λα ηεξεί 

είλαη επίζεο θαη νη παξαθάησ: 

Κάπνηα πξάγκαηα ηα εμνπζηάδνπκε θαη άιια φρη, ιέεη ν Δπίθηεηνο, θαη πξέπεη λα 

κάζνπκε ηελ δηαθνξά. Σεο εμνπζίαο καο είλαη ε γλψκε καο, ε δηάζεζή καο, ε 

επηζπκία λα απνιαχζνπκε, ε πξνζπάζεηα λα απνθχγνπκε, κε άιια ιφγηα φζα είλαη 

δηθή καο ελέξγεηα. Γελ είλαη ηεο εμνπζίαο καο ην ζψκα, ε πεξηνπζία, νη δφμεο, ηα 

αμηψκαηα, κε κηα ιέμε φζα δελ αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηεο δηθήο καο δηθαηνδνζίαο, δελ 

είλαη δπλαηφ λα ηα νξίζνπκε θαη επηπιένλ δελ είλαη ηεο δηθήο καο ελέξγεηαο.  

 

Ο Κακπάλεο (2003) επηζεκαίλεη αθφκε ζην Δγρεηξίδην, φηη γηα ηνλ Δπίθηεην ππάξρεη 

κφλν έλαο ηξφπνο λα είκαζηε επηπρηζκέλνη θη απηφο είλαη λα ζηακαηήζνπκε λα 

αζρνινχκαζηε κε πξάγκαηα πέξα απφ ηνλ έιεγρφ καο. Γειαδή, εάλ θάπνηνο επηζπκεί, 

λα κε ηνπ ηχρνπλ αξξψζηηεο, ζάλαηνο ή θηψρεηα, ζα δπζηπρήζεη. Σελ επηζπκία απηήλ 

ζα πξέπεη λα ηελ θαηαξγήζεη θαλείο κε θάζε ηξφπν, δηφηη αλ επηζπκεί θάηη πνπ δελ 

είλαη ηεο εμνπζίαο ηνπ, ηφηε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ θηιφζνθνπ ζα βξεη ηελ 

απνηπρία κπξνζηά ηνπ. 

 

πλερίδνληαο, αλαθέξεη φηη «Κάζε ηη πνπ αγαπάο λα εμαθξηβψλεηο ηη είλαη, γηα 

παξάδεηγκα λα ιεο ρχηξα είλαη έηζη ψζηε αλ ζπάζεη λα κελ ηαξαρζείο, αλ θηιάο ην 

παηδί ζνπ ή ηελ γπλαίθα ζνπ λα ιεο, άλζξσπνο είλαη, έηζη δε ζα ηαξαρζείο φηαλ 
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πεζάλεη. Αλ ζεο ε γπλαίθα ζνπ, ηα παηδηά ζνπ θαη νη θίινη ζνπ λα δνπλ αησλίσο, είζαη 

ειίζηνο. Θέιεηο δειαδή λα εμνπζηάδεηο εθείλα πνπ δελ είλαη ηεο δηθήο ζνπ εμνπζίαο.» 

Δπηπξφζζεηα, ηξαγηθά γεγνλφηα, φπσο ν ζάλαηνο θαη ε εμνξία θαη φια πνπ θαίλνληαη 

ζε θάπνηνλ ηξνκεξά είλαη πξνηηκφηεξν λα ηα ζπιινγίδεηαη θαλείο θάζε κέξα, ψζηε λα 

εμνηθεησζεί πιήξσο κε ηελ ηδέα ησλ παξαπάλσ θαη λα είλαη έηνηκνο ςπρνινγηθά λα 

ηα αληηκεησπίζεη.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα θαη ηελ ηδέα θπξίσο ηνπ ζαλάηνπ, πξνηείλεη λα κελ κπεη 

θαλείο ζε θακία πεξίπησζε ζε πεξαηηέξσ ζπιινγηζκνχο, νη νπνίνη λα είλαη ηαπεηλνί, 

νχηε θαη λα επηζπκήζεη θάηη κε ππεξβνιή θαη ππέξκεηξν βαζκφ. Αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, φηη πξέπεη λα αγαπάκε ηα παηδηά καο, ηα αδέξθηα καο, ηνπο θίινπο 

καο αιιά ηαπηφρξνλα λα ππελζπκίδνπκε ζηνλ εαπηφ καο ηελ ζλεηφηεηά ηνπο, ψζηε λα 

εμνηθεησζνχκε κε ηελ παξνδηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ θαη λα κελ δνχκε ζε πιάλε.  

ηνλ Δπίθηεην αλαθέξεηαη θαη ε ζρέζε κε ηνλ ζεφ σο ε θπξίαξρε θαη σο ε πην 

θαζνξηζηηθή ζηελ δσή ελφο αλζξψπνπ. Ζ θπξίαξρε απηή ζρέζε είλαη, επνκέλσο, κε 

ηνλ ζεφ: Οη αλζξψπηλεο ζρέζεηο δελ ζα έπξεπε λα καο δίλνπλ ιφγν λα κεκθφκαζηε 

ηνλ ζεφ αιιά ζα έπξεπε λα καο παξαθηλνχλ λα ραηξφκαζηε κε ηελ θπζηθή ηάμε 

πξαγκάησλ. 

Αθφκε, αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη άλζξσπνη γηα ηα πξάγκαηα, 

αλαθέξεηαη φηη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα απηά θαζαπηά δελ πεηξάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο, 

αιιά νη γλψκεο πνπ ζρεκαηίδνπλ απηνί γηα ηα πξάγκαηα.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ν ζάλαηνο δελ είλαη θάηη θνβεξφ, αλ ήηαλ ζα θαηλφηαλ θαη ζηνλ 

σθξάηε, ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ, επεηδή είλαη ηξνκεξή, απηή καο ηξνκάδεη. Παξφια 

απηά αλ αιιάμνπκε ηηο εληππψζεηο καο, ζα αιιάμνπλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο. ε 

απηφ ην αμίσκα βαζίζηεθε θαη ε γλσζηηθή ςπρνζεξαπεία ηνπ Albert Ellis γηα ηελ 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. 

 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε απηνβειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη πξνζσπηθή εμέιημή ηνπ. Ζ 

πξαγκαηηθή δηαδηθαζία απηνβειηίσζεο, θαηά ηνλ Δπίθηεην, είλαη αξρηθά δήηεκα ηνπ 

ζπλεηδεηά λα επηβξαδχλεη θαλείο ηελ δηαδηθαζία ησλ ζθέςεψλ ηνπ, ψζηε λα επηηξέςεη 
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ηελ αληαλάθιαζε φζσλ ζπκβαίλνπλ. Μνηάδεη θαηά έλαλ ηξφπν κε ηα θίιηξα πνπ ιέκε 

ζηελ ςπρνζεξαπεία, αλάκεζα ζηελ ζθέςε θαη ηε δξάζε. 

  

Ζ κέζνδνο απηήλ έρεη σο εμήο: Δίλαη ζαλ λα ιέεη θαλείο “Δληχπσζε, πεξίκελέ κε 

ιίγν. Άζε λα δσ ηη είζαη θαη ηη ζπκβνιίδεηο, άζε λα ζε ηεζηάξσ”. Σν λα έρσ κία 

εληχπσζε ζεκαίλεη λα έρσ επίγλσζε γηα θάηη ζηνλ θφζκν. 

 

Οπφηε, εάλ θάπνηνο ζε έρεη ζπκψζεη λα έρεηο επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα κελ 

ζεσξήζεηο ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξήζεηο φηη είλαη ε δηθή ζνπ ζθέςε πνπ ζε 

ζπκψλεη (απηφ κνηάδεη κε ην ηη ιέεη θαη ν Γαιάη Λάκα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκφ).  

 

Οπφηε πξηλ αληηδξάζεηο κελ αθήζεηο ηηο εληππψζεηο ζνπ λα ζε παξαζχξνπλ. Γηαηί αλ 

πάξεηο ιίγν ρξφλν ζα δεηο φηη είλαη πην εχθνιν λα ειέγμεηο ηνλ εαπηφ ζνπ. Ο 

ζπκφο θαηαζηξέθεη ηελ ηθαλφηεηά καο λα ινγηθεπηνχκε θαη λα πάξνπκε θαιέο 

απνθάζεηο γηα απηφ πξέπεη λα ηνπ θεξφκαζηε κε θξνληίδα, αιιά θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα.  

 

Ο Δπίθηεηνο ιέεη, επηπιένλ, φηη θάζε πξάγκα έρεη ζην ζχλνιν δχν ρεξνχιηα, έλα ην 

νπνίν κπνξείο λα ην ζεθψζεηο θη έλα ην νπνίν είλαη αζήθσην. Γειαδή απηφ ζεκαίλεη, 

φηη θάζε πξάγκα έρεη δχν φςεηο, κία ππνθεξηή θαη κία πνπ δελ ππνθέξεηαη θαη είλαη 

δπζβάζηαρηε. Ο ζπκφο κνηάδεη άρξεζηνο γηα θάζε γεγνλφο ζηελ δσή καο. Μαο 

εκπνδίδεη απφ ην λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ θαηάζηαζε πνπ νπζηαζηηθά ηνλ πξνθάιεζε. 

Δίλαη εξγαιείν παξαινγηζκνχ. 

 

Γηα ηνλ Δπίθηεην, ε βάζε ηεο θηινζνθίαο είλαη ε απηνγλσζία. Ζ θηινζνθία είλαη 

ηξφπνο δσήο, δηδάζθεη ν Δπίθηεηνο, θαη φρη απιά ζεσξία. Γηα εθείλνλ φια ηα 

εμσηεξηθά γεγνλφηα θαλνλίδνληαη απφ ηε κνίξα, επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα ηα 

ειέγμνπκε. Πξέπεη λα ηα δερφκαζηε ήξεκα, ρσξίο πάζε. Χζηφζν είκαζηε ππεχζπλνη 

γηα ηηο ελέξγεηέο καο. Πξνζπαζψληαο λα ειέγμνπκε ηα αλεμέιεγθηα αξρίδνπκε λα 

ππνθέξνπκε.  

 

Αλ θαη ν φξνο εηκαξκέλε πνπ ρξεζηκνπνηεί παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ πεπξσκέλνπ 

θαη ηεο κνίξαο, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ κνηξνιαηξία. ηελ πεξίπησζε ηεο 
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εηκαξκέλεο κπνξνχκε λα επηιέγνπκε παξφιν πνπ φιεο νη δπλαηφηεηεο ζηηο νπνίεο έλα 

γεγνλφο ελδέρεηαη λα εμειηρζεί, είλαη ήδε δεδνκέλεο.  

 

Σν πνηα φκσο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζα επηιέμνπκε αλήθεη ζηε δηθή 

καο δηθαηνδνζία. Γη‟ απηφ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηηο ζσζηέο επηινγέο ζα πξέπεη 

λα έρνπκε κειεηήζεη ηελ θχζε, ψζηε γλσξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γεγνλφησλ λα 

επηιέμνπκε απηέο πνπ ζα καο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ε αξξψζηηα δελ είλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε, ην πφηε ζα 

αξξσζηήζνπκε, ην γηα πφζν, ην αλ ζα ζπλέιζνπκε, δελ εμαξηψληαη απφ εκάο. 

Μπνξνχκε βέβαηα λα επηζθεθηνχκε έλαλ θαιφ γηαηξφ αιιά δελ κπνξνχκε λα έρνπκε 

έιεγρν ζην αλ ζα πεηχρεη ε ζεξαπεία. 

 

Γηα λα πεηχρνπκε ηε γαιήλε, ηελ απάζεηα, πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα 

αζρνινχκαζηε κε ραδέο αλεζπρίεο, πξνζπάζεηεο λα ειέγμνπκε ηνπο άιινπο, γηαηί ζα 

νδεγνχκαζηε ζπλερψο ζε αγσλία θαη άγρνο. Αληίζεηα, ζα έπξεπε λα δίλνπκε ηελ 

ελέξγεηά καο ζην λα πξνζπαζνχκε λα βειηησζνχκε ζαλ άλζξσπνη θαη λα θάλνπκε ην 

θαζήθνλ καο θαη λα δνχκε κε ηηκή, πξνζπαζψληαο λα δερηνχκε φζν πην ήξεκα γίλεηαη 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κπξνζηά καο. 

 

Ζ απάζεηα, δειαδή ε αηαξαμία ηεο ςπρήο, είλαη ε πξνυπφζεζε ηεο αξεηήο θαη ηεο 

επηπρίαο. Ζ αγσλία καο γηα ηελ δσή πξνέξρεηαη απφ ηα πνιιά πάζε καο. Σν πάζνο 

είλαη κηα αθχζηθε θίλεζε ηεο ςπρήο, κηα νξκή πιενλάδνπζα, πνπ καο παξαζχξεη ζε 

επηθίλδπλεο γηα ηελ εζηθή ηζνξξνπία θαη ηελ επηπρία καο, αληηδξάζεηο. Πξέπεη, 

ινηπφλ, λα βγάινπκε απφ ηελ ςπρή καο θάζε είδνπο πάζνο γηα λα θαηαθηήζνπκε ηελ 

αξεηή θαη λα γίλνπκε επηπρηζκέλνη. 

 

Δπηπιένλ, ηα ζπλαηζζήκαηα πέλζνπο, νίθηνπ θαη ζηνξγήο είλαη γλσζηέο ελνριήζεηο 

ηεο ςπρήο. Ζ ζιίςε είλαη ην πην επηζεηηθφ, θαη ν Δπίθηεηνο ζεσξνχζε ην λα πελζνχκε 

ή λα ζιηβφκαζηε πξάμε θάθηζηε. Δίλαη ζαλ λα πεγαίλνπκε ελάληηα ζηελ ζέιεζε ηνπ 

Θενχ, έιεγε. 

ηαλ ζπλαληνχκε εκπφδηα, πνηέ λα κελ θαηεγνξνχκε ηνπο άιινπο αιιά κφλν ηνλ 

εαπηφ καο, δειαδή ηηο γλψκεο καο. Ο απαίδεπηνο θαηεγνξεί ηνπο άιινπο γηα ηα δηθά 
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ηνπ αηπρήκαηα, εθείλνο πνπ άξρηζε λα εθπαηδεχεηαη αληίζηνηρα θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ ελψ ν πεπαηδεπκέλνο νχηε ηνλ εαπηφ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Μελ 

γπξεχεηο ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη φπσο ζέιεηο, αιιά λα επηζπκείο ηα πξάγκαηα, φπσο 

γίλνληαη θαη ηφηε ζα επηπρίζεηο», δηαθήξπζζε ζπρλά ν Δπίθηεηνο. 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη θαη ην παξαθάησ: Ζ αξξψζηηα είλαη εκπφδην γηα ην 

ζψκα, φρη φκσο θαη γηα ηελ ειεχζεξε θξίζε. Αλ θνπηζαζείο απηφ είλαη εκπφδην γηα ην 

πφδη, φρη φκσο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο θξίζεο. 

Σεο πεξηνπζίαο θαζελφο κέηξν είλαη ην ζψκα ηνπ. Γηα ην ζψκα κφλν φηη έρεηο αλάγθε 

λα παίξλεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ξνχρα θαη ηξνθή. Δάλ ηχρεη θαη πεξάζεηο ην κέηξν, 

ηφηε δελ ππάξρεη πηα φξην. Ζ εζηθή πξνζηπρηά ή ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ην 

ζψκα, λα ηξσο, δειαδή, ππεξβνιηθά, ή αθφκε θαη λα πίλεηο ππεξβνιηθά θαη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλήζεηεο είλαη εθείλεο πνπ ζε βιάπηνπλ θαη ζε θξαηνχλ φκεξν ησλ παζψλ 

ζνπ. Ζ πξνζνρή πξέπεη λα είλαη ζην πλεχκα. Σα ζψκαηά καο δε καο αλήθνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ δελ κπνξνχκε πάληα λα απνθαζίζνπκε ηη ζα ηνπο ζπκβεί. 

 

Μελ ιεο πψο πξέπεη λα ηξψλε αιιά ηξψγε φπσο πξέπεη. Ο Δπίθηεηνο ζε απηφ ην 

ζεκείν ηνλίδεη, φηη πξέπεη λα έρεη θαλείο σο παξάδεηγκα ηνλ σθξάηε, ν νπνίνο κέζα 

απφ ηηο πξάμεηο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απνδείθλπε ζπλερψο πσο είρε βγάιεη ζε 

ηέηνην βαζκφ απφ ηελ δσή ηνπ ηελ επίδεημε, πνπ ην ζεσξνχζε απφιπηα θπζηνινγηθφ 

ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη έξρνληαλ θαη ηνπ δεηνχζαλ λα ηνπο ζπζηήζεη ζε 

θηινζφθνπο θη εθείλνο ηνπο έζηειλε, αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ ηνλ πείξαδε 

νχηε ζην ειάρηζην λα ηνλ παξαβιέπνπλ.  

 

πγθεθξηκέλα, έιεγε ην παξαθάησ: Γελ ρξεηάδεηαη λα θαπρηέζαη γηα φηη θάλεηο. 

Πξνζδηφξηζε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ έλαλ ραξαθηήξα θη έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ζα ηνλ 

θξαηήζεηο αλάιιαρην θαη κφλνο φηαλ είζαη θαη κε άιινπο. Σνπ απαίδεπηνπ 

θαηάζηαζε θαη ραξαθηήξαο: πνηέ δελ πεξηκέλεη σθέιεηα ή βιάβε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, 

αιιά απ‟ έμσ, ελψ ηνπ θηιφζνθνπ θαηάζηαζε θαη ραξαθηήξαο: θάζε σθέιεηα ή 

βιάβε απφ ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη θπζηνινγηθφ λα ηελ πεξηκέλεη θαη λα ηελ πξνζδνθά. 

 

Έιεγε, αθφκε, πσο ε ειεπζεξία θαη ε ζθιαβηά δελ είλαη παξά νλφκαηα γηα ηελ αξεηή 

θαη ηελ θαθία θαη νη δχν εμαξηψληαη απφ ηε βνχιεζε. Καλέλαο ηνπ νπνίνπ ε 
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βνχιεζε είλαη ειεχζεξε, δελ είλαη δνχινο. ε απηφ ην ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηνπ, 

ζπκίδεη ιίγν θαη απηφ πνπ ραξαθηεξηζηηθά έιεγε θαη ν Φξάλθι, φηη κπνξείο λα 

δηαιέμεηο πσο ζα ζπκπεξηθεξζείο ζε θάζε θαηάζηαζε. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν, φηη ην θνηλφ ηνπο ζεκείν ήηαλ φηη θαη νη δπν ήηαλ αηρκάισηνη. πσο, δειαδή, 

ν Δπίθηεηνο ήηαλ δνχινο, έηζη θαη ν Φξαλθι ήηαλ θξαηνχκελνο ζε ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ν Δπίθηεηνο εζηηάδεη πνιχ ζηελ ειεπζεξία. Έλα αιεζηλά ειεχζεξν 

άηνκν δελ είλαη ειεχζεξν κφλν απφ ρξέε, αιιά θαη απφ ηηο ελνριήζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη πξνζπαζψληαο λα πείζνπλ ηνπο άιινπο ή λα ηνπο αιιάμνπλ. 

Γπζθνιεπφκαζηε πάξα πνιχ λα αληέμνπκε ηελ θξηηηθή, εηδηθά φηαλ δε δίλεηαη κε 

θαιφ ηξφπν.  

 

Ο Δπίθηεηνο ξσηάεη: “Αλ θάπνηνο έδηλε ην ζψκα ζνπ ζε θάπνηνλ πνπ γλψξηδε ηπραία 

ζηνλ δξφκν ζα ζχκσλεο πνιχ. Καη δελ ληξέπεζαη λα δίλεηο ν ίδηνο ην κπαιφ ζνπ, λα 

αθήλεηο λα ζε επεξεάδεη φπνηνο ηχρεη λα ζνπ επηηεζεί ιεθηηθά;” Καη ζπλερίδνληαο, 

ηνλίδεη: Ζ νπζία ηνπ ζενχ είλαη ε θαινζχλε, έρνπκε φια ηα θαιά πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα καο δνζνχλ. 

 

Ο Δπίθηεηνο, βέβαηα απφ ηελ άιιε, δελ ηαζζφηαλ ππέξ ηνπ γάκνπ θαη ησλ παηδηψλ. Ο 

γάκνο κπνξεί λα ήηαλ θαιφο ζε κηα θνηλσλία ζνθψλ αλδξψλ, αιιά κε ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε πνπ είλαη ζαλ λα βξίζθεζαη ζε κάρε δηαξθψο, κάιινλ ζα 

απνζπάζεη ηνλ θηιφζνθν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Θενχ. Ο γάκνο ζα καο βγάιεη ηηο 

ρεηξφηεξέο καο πιεπξέο, ππνγξάκκηδε ν Δπίθηεηνο. Πίζηεπε πνιχ ζηελ θηιία, αιιά 

δελ πίζηεπε κε ηίπνηα φηη κπνξνχλ δχν ζχδπγνη λα είλαη θίινη.  

Ο γάκνο, έιεγε, είλαη κηα ηξνκεξή δηάζπαζε απφ ηελ θαιή δσή. Σν λα αζρνιείζαη 

θαζεκεξηλά κε κηθξνπξάγκαηα θαη κε ην λα αζρνιείζαη κε ηη θάλεη ην παηδί ζνπ, αλ, 

δειαδή, έθαγε ή φρη, ή αθφκε αλ είλαη άξξσζηνο ν άληξαο ζνπ θαη ηα ινηπά, είλαη 

ζθέηε αγγαξεία. Ζ ζπλερήο ζπλαηζζεκαηηθή πξνζνρή πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο 

ζπδχγνπο ζπλερψο είλαη κεγάιν βάξνο. Οη ζνθνί δελ πξέπεη λα αλεζπρνχλ θαη λα 

αζρνινχληαη κε ηηο αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο.  
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ηε κφλε πεξίπησζε πνπ ήηαλ ππέξ ηνπ γάκνπ ήηαλ κεηαμχ δχν θηινζφθσλ, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κξάηε θαη ηεο Ηππαξρίαο (Κπληθψλ θηινζφθσλ) πνπ δνχζαλ 

ιηηά, ρσξίο ζπίηη ή ππάξρνληα, δψληαο ζηνπο δξφκνπο, ρσξίο λα αλαιψλνληαη ζε 

ηζαθσκνχο γηα ην πνηνο ζα πιχλεη ηα πηάηα. 

Ο Δπίθηεηνο παξαζέηεη παξαθάησ νξηζκέλεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην πψο ζα έπξεπε 

λα δνπλ νη ησηθνί ηελ δσή ηνπο, κηαο θαη ζεσξείηαη φηη έρεη εθθξάζεη κέζα απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο ησηθήο θηινζνθίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

παξάκεηξνη πνπ αθνινπζνχλ, απνηεινχλ ηνλ δεθάινγν θαη ηελ πεκπηνπζία ηεο δσήο, 

φπσο νη αθφινπζνη:  

Ζ δσή ζαλ κηα γηνξηή 

Δλζαξξχλεη λα ζθεθηνχκε ηε δσή καο ζαλ γηνξηή, θαλνληζκέλε πξνο φθειφο καο απφ 

ηνλ Θεφ, ζαλ θάηη πνπ πξέπεη λα δνχκε κε ραξά θαη λα κε ιπγίδνπκε απφ ηηο 

δπζθνιίεο, αιιά λα βιέπνπκε ηελ κεγαιχηεξε εηθφλα. 

 Ζ δσή ζαλ παηρλίδη 

Ο Δπίθηεηνο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα εθηηκήζνπλ ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα 

πνπ είλαη αδηάθνξα (νχηε θαιά, νχηε θαθά). Σν ηη κεηξάεη είλαη ην πψο παίδνπκε ην 

παηρλίδη. πσο θαη φηαλ θάπνηνη παίδνπλ κπάια δε ζθέθηνληαη αλ ε κπάια είλαη θαιή 

ή θαθή, ζέινπλ απιά λα ηελ πεηάμνπλ θαη λα ηελ πηάζνπλ. Με ηα παηρλίδηα ζπδεηά 

θαη πεξί ηεο απηνθηνλίαο. 

Λέεη δειαδή, αλ δελ αληέρεηο ηελ δσή κπνξείο λα παξαηηεζείο, φπσο αλ δε ζνπ άξεζε 

έλα παηρλίδη ζα ην ζηακαηνχζεο. Να είζαη ζαλ ηα παηδηά πνπ ιέλε “δε ζα παίμσ άιιν” 

θαη θεχγνπλ φηαλ δελ απνιακβάλνπλ ην παηρλίδη. Έηζη λα θάλεηο θη εζχ θαη αλ κείλεηο 

ηειηθά, λα ζηακαηήζεηο λα γθξηληάδεηο. πνηνο βξίζθεη ηελ δσή αβάζηαρηε είλαη 

ειεχζεξνο λα παξαηηεζεί, αιιά λα ην ζθεθηεί θαιά πξηλ αθήζεη ηνλ ξφιν ηνπ. Οη 

ησηθνί πνηέ δε ζα ηελ βξνπλ αβάζηαρηε θαη δε ζα παξαπνλεζνχλ ζε θαλέλαλ – Θεφ 

ή άλζξσπν. 

Ζ δσή ζαλ χθαλζε 

ηη πιηθφ καο δίλεηαη πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζσζηά θαη φζν θαιχηεξα 

κπνξνχκε. πσο  γηα παξάδεηγκα απηνί πνπ θηηάρλνπλ ηηο πιέμεηο.  

Ζ δσή ζαλ ζεαηξηθφ έξγν 
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Ο ξφινο πνπ παίδνπκε ζηελ δσή θαλνλίδεη θαη πνηεο πξάμεηο είλαη θαηάιιειεο γηα 

καο. Πξέπεη λα δερφκαζηε ηελ κνίξα καο, φπνηα θη αλ είλαη, αθνχ δελ επηιέγνπκε ηνλ 

ξφιν καο. Να ζπκάζαη φηη είζαη έλαο εζνπνηφο ηνπ νπνίνπ ν ραξαθηήξαο έρεη 

απνθαζηζηεί απφ ηνλ ζπγγξαθέα – είηε είλαη κηθξφο, είηε είλαη κεγάινο. ηη θη αλ 

ζέιεη λα είζαη, παίμε ηνλ ξφιν πνπ ζνπ δφζεθε φζν θαιχηεξα κπνξείο. Δίλαη δνπιεηά 

ζνπ λα θάλεηο ην θαιχηεξν πνπ κπνξείο, αιιά είλαη δνπιεηά άιινπ λα επηιέμεη ηη 

ξφιν ζα παίδεηο. 

Ζ δσή ζαλ έλαο αζιεηηθφο αγψλαο 

πσο νη αζιεηέο πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα λα κπνπλ ζηελ αξέλα, έηζη θαη νη 

ησηθνί πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ θηινζνθηθή δσή κέζσλ ηεο εζηθήο πνπ 

δηδάζθνληαη.  

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε ησηθή δσή είλαη φπσο ε εθπαίδεπζε ηνπ αζιεηή, δχζθνιε, 

απαηηεηηθή θαη δπζάξεζηε. Πξέπεη λα ηα έρνπκε ζθεθηεί φια απηά πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα λα πξνεηνηκαζηεί θάπνηνο γηα θάηη, ψζηε λα κε θαλνχκε κεηά ραδνί, αλ δελ 

έρνπκε ππνινγίζεη ζσζηά. Πξέπεη λα εθπαηδεπφκαζηε ζπλερψο θαη λα είκαζηε 

έηνηκνη γηα φια φζα κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε κπξνζηά καο, ν αγψλαο είλαη εδψ θάζε 

ζηηγκή. 

Ζ δσή ζαλ ζηξαηησηηθή ζεηεία 

Ζ κεηαθνξά απηή επηζηξέθεη ζηελ ησηθή ηδέα φηη ην ζχκπαλ θπβεξλάηαη απφ ηνλ 

Θεφ θαη είηε καο αξέζεη είηε φρη, είκαζηε φινη ζηελ ππεξεζία ηνπ. Ζ δσή είλαη ζαλ 

ηελ ππεξεζία ηνπ ζηξαηηψηε, θαζέλαο είλαη ππεχζπλνο γηα θάηη. Αλ δελ ην θάλεηο, ν 

ζηξαηεγφο ζνπ ζα παξαπνλεζεί θαη ζα θέξεηο θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζε δπζκελή 

ζέζε φιν ηνλ ζηξαηφ κε ην ιάζνο ζνπ.  

Αλ ν θαζέλαο έθαλε φηη ήζειε, δελ ζα ππήξρε ζηξαηηψηεο λα θξαηά ζθνπηά ή λα 

πνιεκήζεη. Έηζη είλαη θαη ζηελ δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη κηα εθζηξαηεία. Δίλαη 

γηα ζέλα λα παίμεηο ηνλ ξφιν ηνπ ζηξαηηψηε, λα θάλεηο ηα πάληα γηα λα επραξηζηήζεηο 

ηνλ ηξαηεγφ.  

Ο Δπίθηεηνο θαη θαη‟ επέθηαζε ε ησηθή θηινζνθία, θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί 

απφ ηελ Αξηζηνηειηθή άπνςε γηα ηελ ινγηθή θαη απηφ είλαη μεθάζαξν θαη 

πεξηγξάθεθε δηεμνδηθά θαη παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε 

ςπρή δηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε.  
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ην έιινγν ή αιιηψο ινγηθφ, ζε απηφ, δειαδή, πνπ νδεγείηαη θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο, θαη ζην άινγν, ζην νπνίν ε ινγηθή δελ έρεη ζέζε θαη 

ζπλεπψο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηφ, δελ δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

νξζφηεηά ηνπο θαη ζπλεπψο γηα ην γεγνλφο φηη έλαο άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη 

ππεχζπλνο ησλ πξάμεψλ ηνπ.  

Δίλαη, επνκέλσο, απνιχησο θπζηνινγηθφ λα πεξλά ε ζηάζε απηήλ γηα ηελ ινγηθή 

κέζα απφ ηελ σθξαηηθή ζηάζε ζηνλ Πιάησλα θαη ηελ ζεσξία ηνπ θαη κεηέπεηηα θαη 

ζηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία, δηφηη ν Αξηζηνηέιεο σο καζεηήο ηνπ Πιάησλα, θαίλεηαη 

λα πηνζεηεί θαη λα ελζηεξλίδεηαη ηηο απφςεηο ηνπ δαζθάινπ ηνπ θαη ηέινο λα 

επεξεάδεη θαη ηνλ Δπίθηεην θαη ηελ ησηθή θηινζνθία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο. 

Γηεμνδηθφηεξα, ζην έξγν ηνπ „Ζζηθά Νηθνκάρεηα‟, ν Αξηζηνηέιεο εθζέηεη ηηο απφςεηο 

ηνπ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα θαη θάλεη ιφγν γηα ηελ „θέςε ηνπ εγψ‟, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ Σξηαληάξε (2012) θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ηεο νδνχ ηεο ινγηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζέλαο θξνληίδεη γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ην λα δνπιεχεη θαη λα αλαπηχζζεη ηελ ινγηθή ηνπ. 

Ο Δπίθηεηνο θαη ζε απηφ ην ζεκείν ελζηεξλίδεηαη ηηο απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη 

πξνζζέηεη φηη «ε κε νξζή ρξήζε ηνπ ινγηθνχ θαη ε έιιεηςε θξνληίδαο ηνπ απφ ηνλ 

άλζξσπν, κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα επηζπκνχκε άθξηηα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη 

ζηελ δχλακή καο». πλεπψο, κελ έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε πξάγκαηα 

πνπ είλαη αλέθηθην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ ινγηθή, καο αλαγθάδεη λα 

δπζηπρήζνπκε, θαζψο δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα ηα θαηαθηήζνπκε.   

ε θακία πεξίπησζε, ζπλερίδεη ν Δπίθηεηνο, δελ είλαη επηπρηζκέλνο θαη ειεχζεξνο ν 

άλζξσπνο πνπ επηζπκεί φζα βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία ησλ άιισλ αιιά απφ ηελ άιιε 

πιεπξά λα κελ ηα απνθεχγεη θηφιαο.  

Οη κφλεο επηζπκίεο θαηά ηα δεδνκέλα ηνπ Δπίθηεηνπ είλαη απηέο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ έιεγρν ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ δχλακεο ηνπ αλζξψπνπ. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν ν ζνθφο 

απαηηείηαη λα είλαη „εγθξαηήο‟ θαη λα πξνζηαηεχεη γηα θάζε ιφγν θαη πάλσ απφ φια 

ηελ ινγηθή ηνπ. Μφλν κέζσ απηήο ηεο νδνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηπρήζεη. 
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Ζ βνχιεζε, αθφκε, ε νπνία απνηειεί επίζεο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Αξηζηνηειηθήο 

ζεσξίαο, είλαη απηήλ πνπ επηδξά θαη ζηελ ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ, θάλεη ηνλ ζνθφ 

λα μερσξίδεη ηα ζεκαληηθά απφ ηα αζήκαληα ζέκαηα κε βάζε ηνλ ινγηθφ ζπιινγηζκφ 

θαη θαη‟ επέθηαζε λα είλαη ηθαλφο λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζε ζεσξεηηθά φζν θαη ζε 

πξαθηηθά δεηήκαηα.  

Ζ βνχιεζε, ζπλερίδεη ν Δπίθηεηνο, ηάζζεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ αλζξψπνπ θαη 

δεδνκέλνπ φηη ε ινγηθή βνεζά ηνλ άλζξσπν λα μεπεξλά δπζθνιίεο, αλαθέξεη ην 

παξαθάησ απφθζεγκα: «Ζ αξξψζηηα είλαη εκπφδην γηα ην ζψκα, φρη γηα ηελ βνχιεζε, 

εθηφο θη αλ ην ζέιεη ε ίδηα ε βνχιεζε» (Σξηαληάξε, 2012). 

ηελ ιήςε κηαο νξζήο θαη ινγηθήο απφθαζεο, ν επίθηεηνο πξνζζέηεη θαη ηνλίδεη 

ιεγφκελε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο δηαβνχιεπζεο. Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ, 

δειαδή, ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ θαη ηελ έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο ησλ πξαγκάησλ, 

νδεγείηαη θαλείο ζηελ απφ πξαθηηθήο απφςεσο εθινγηθεπκέλε απφθαζε θαη ζηάζε 

γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα, ηα νπνία θαιείηαη ζε θάζε πεξίζηαζε λα αληηκεησπίζεη.  

Δπηπξφζζεηα, θάλεη έλα βήκα παξαπάλσ ν Δπίθηεηνο αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ 

δήηεκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία γηα ηελ παξάκεηξν ηεο 

βνχιεζεο θαη ηεο πξναίξεζεο, πξνζζέηεη θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο βνχιεπζεο, δειαδή, 

ηεο ιεγφκελεο εζσηεξηθήο δηαβνχιεπζεο.  

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία απνηειεί ελδηάκεζν ζηάδην ησλ δχν παξαπάλσ πνπ αλέιπζε ν 

Αξηζηνηέιεο. Ζ αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ έρεη σο εμήο: βνχιεζε- βνχιεπζε θαη ηέινο 

πξναίξεζε. Ζ πξναλαθεξζείζα ρξνληθή αθνινπζία είλαη θαη ε θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

νξζή επεμεξγαζία θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Ο Δπίθηεηνο, δειαδή, πάεη έλα βήκα παξαπέξα θαη πξνζζέηεη ζηηο έλλνηεο πνπ είρε 

ζέζεη ν Αξηζηνηέιεο, ηελ ζηελή θαη άξξεθηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

βνχιεζεο θαη ηεο πξναίξεζεο γηα λα απνδείμεη, φηη ν ζνθφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηαθηηθή, ψζηε λα πξνβεί ζηελ ηειηθή ηνπ θξίζε.  

Γηα λα αλαιχζεη θαη λα ηεθκεξηψζεη ν Δπίθηεηνο ηελ ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ δχν 

παξαπάλσ δηεξγαζηψλ παξαζέηεη ην εμήο παξάδεηγκα: To πξψην πνπ πξέπεη λα θάλεη 

θαλείο πξνηνχ πάξεη κηα απφθαζε, είλαη λα εμεηάδεη θαηαξράο ηηο πξνυπνζέζεηο αιιά 
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θαη ηα φζα αθνινπζνχλ ελφο πξάγκαηνο κε ζθνπφ λα έρεη πιήξε θαη ζπλεηδεηή 

επίγλσζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην εγρεηξίδην ηνπ Δπίθηεηνπ, ε Σξηαληάξε (2012), αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη φηαλ θάπνηνο δελ αλαινγηζηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπ θαη 

ησλ πξάμεψλ ηνπ, ηφηε παίξλεη απνθάζεηο απζφξκεηα θαη δελ κπνξεί λα ππνινγίζεη 

ηηο ζπλέπεηεο. Έηζη, φηαλ παξνπζηαζηνχλ αξγφηεξα δπζθνιίεο ζα αλαγθαζηεί λα ηα 

παξαηήζεη ή λα ληξνπηαζηεί.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Δπίθηεηνο δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξία ησλ ησηθψλ 

θηινζφθσλ ζην εμήο ζεκείν: Καηά ηελ άπνςή ηνπ ην θαιφ δελ απνηειεί πιένλ πξντφλ 

ζεφζηαιηεο βνχιεζεο, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε ζεσξία ησλ ησηθψλ, αιιά ππάξρεη 

κηα πξνζσπηθή αληίιεςε γηα απηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ο ιεγφκελνο δπηζκφο, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Δπίθηεην θαη αλαιχεηαη θαη απφ ηνλ Α.Α. Long ζηελ 

Σξηαληάξε (2012), εμαίξεη ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ ζενινγηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ, ην νπνίν ζπλαληάηαη ζαλ έλα εληαίν θξάκα ζηνλ αλζξψπηλν λνπ. 

Ζ ηθαλφηεηα, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ, είλαη θαη απηήλ πνπ δηαθξίλεη ηνλ 

άλζξσπν σο κηα δχλακε ελ δπλάκεη ζετθή, ε νπνία πξνζπαζεί λα πιεζηάζεη θαη λα 

κνηάζεη ζηελ δχλακε ηνπ αλψηεξνπ φληνο, ηνπ ζενχ, δεδνκέλνπ φηη ν άλζξσπνο είλαη 

ην κνλαδηθφ νλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νξζνινγηθά ην θνκκάηη απηφ. Απηφ 

ηνλ ραξαθηεξίδεη θαη ζνθφ θαηά ηνλ Δπίθηεην. 

Αθφκε, αλαθνξηθά κε ηελ ζεσξία ηνπ Δπίθηεηνπ, αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη παξφηη έρεη 

σο πξφηππν ηνλ σθξάηε, θέξεη ζηελ βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ηελ Αξηζηνηειηθή ζέζε 

επί ηνπ ζέκαηνο ηεο επζχλεο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ, ε νπνία έρεη 

επεξεάζεη θαη ηνπο ησηθνχο, θαη ε νπνία έγθεηηαη ζηελ πιήξε επζχλε ηνπ ζνθνχ σο 

πξνο ηηο πξάμεηο ηνπ αιιά θαη ηηο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ζηελ πνξεία ηεο 

δσήο ηνπ. Σν παξαπάλσ, άιισζηε, αλαδεηθλχεη θαη ηνλ ζνθφ.  

Σν παξφλ παξάδεηγκα απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ησλ φζσλ εηπψζεθαλ ζηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν πεξί ηεο ησηθήο ζεσξίαο πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ Δπίθηεην γηα ηελ 

απφιπηε επζχλε ησλ πξάμεψλ καο. Αλαιπηηθφηεξα, ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: Σαξαρή 

ζηνπο αλζξψπνπο δελ πξνμελνχλ ηα πξάγκαηα, αιιά νη ηδέεο ηνπο γηα ηα πξάγκαηα. 

«ηαλ, ινηπφλ, ζπλαληάκε εκπφδηα, φηαλ θάηη καο αλαζηαηψλεη ή καο πξνθαιεί 
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ζιίςε, αο κελ ξίρλνπκε πνηέ ηελ επζχλε ζε άιινλ, αιιά ζηνλ εαπηφ καο, δειαδή ζηηο 

ηδέεο πνπ εκείο έρνπκε γηα ηα πξάγκαηα». 

Ζ παξάκεηξνο ηεο ππεπζπλφηεηαο ζε θάζε άλζξσπν θαηά ηνλ Δπίθηεην, πφζν κάιινλ 

ζηνλ ζνθφ, θαίλεηαη λα έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, θαζψο ν θαζέλαο έρεη ηελ νινθιεξσηηθή επζχλε ηεο εμέιημεο θαη 

δηακφξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν έρεη ηνλ έιεγρν γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπ.  

Σν παξαθάησ απφθζεγκα, ζχκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ζιίςε 

ζε φζνπο ην ιέλε. ζνη, δειαδή, ζθέθηνληαη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν, ζεσξνχληαη φηη 

δελ ζθέθηνληαη ζνθά. ηαλ, ινηπφλ, θάπνηνο επηκέλεη φηη δελ πξφθεηηαη νη ππφινηπνη 

ζπκπνιίηεο ηνπ λα ηνλ ινγαξηάζνπλ πνπζελά θαη ζε θαλέλαλ ηνκέα, νχηε θαη λα ηνλ 

ζεσξήζνπλ ζεκαληηθφ θαη απηφ ην ζπλαίζζεκα πνπ ζπλνδεχεη απηά ηα ιφγηα είλαη 

αξλεηηθφ θαη λα δειψλεη ζιίςε, ζεκαίλεη φηη θαη ν ίδηνο απφ κφλνο ηνπ δελ ζεσξεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ αξθεηά ζεκαληηθφ, ψζηε λα ηνλ ζεσξήζνπλ θαη νη άιινη. 

Γηφηη, φπσο ζπλερίδεη ν Δπίθηεηνο «κφλν ζηα πξάγκαηα πνπ είλαη ε δχλακή ζνπ 

πξέπεη λα κεηξάο θάηη». Καη απφ απηά κφλν λα θξίλεζαη. Καη εθφζνλ θάπνηνο κπνξεί 

ζε ηέηνηα ζέκαηα νηθεία λα είλαη „ζεκαληηθφηαηνο‟, ηφηε  είλαη ζε ζέζε θαη λα 

κεηξάεη. ρη απφ ηα ππφινηπα, ζηα νπνία δελ έρεη δχλακε θαη γλψζε. Δθεί δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζεσξείηαη θαλείο άξηζηνο νχηε θαη απηφ λα ηνπ πξνμελεί ζιηβεξά 

ζπλαηζζήκαηα.       

ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ηζρχεη φηη ν ζνθφο πξέπεη λα αθνινπζεί ην ζέιεκα ηεο 

θχζεο θαη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο. Δάλ θάλεη θάηη παξά θχζεη, παξά 

ην ζέιεκα ηεο θχζεο δειαδή, ζα παξαβεί ηνπο θψδηθεο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ θαη ζα 

έξζεη αληηκέησπνο κε ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο. Δπνκέλσο, ην θαιχηεξν ζα είλαη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο.  

Καηά ηνλ Δπίθηεην, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα ιάβεη ρψξα θαη ζα πξαγκαησζεί κφλν 

κέζσ ηεο παηδείαο. Σν φπιν, δειαδή, ηνπ θάζε αλζξψπνπ πξνο ηελ νδφ ηεο νθίαο 

είλαη ε παηδεία, κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ε ζπλείδεζε ηνπ Δαπηνχ ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη, ινηπφλ, ε παηδεία απηήλ πνπ 

δηαρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο ζε απηνχο πνπ ξίρλνπλ ηηο επζχλεο ζε άιινπο θαη ζε 

απηνχο πνπ αλαινγίδνληαη ηηο ην κεξίδην ηεο επζχλεο ηνπο θάζε θνξά.  



37 
 

Γηα ηνλ Δπίθηεην, νη ζνθνί πξέπεη πξψηα λα θνηηνχλ ζε ηη έρνπλ θηαίμεη νη ίδηνη θαη 

ζε πνην βαζκφ. Κάπνηνο, φκσο, πνπ δελ έρεη ιάβεη αλψηεξε παηδεία, δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θξίλεη ηη είλαη εζηθά νξζφ. ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ζπληειεί θαη ε 

παξνπζία θαη νη δηδαρέο απφ έλαλ πεπεηξακέλν θαη θαιφ δάζθαιν, ν νπνίνο ζα 

κπνξέζεη λα ζπκβνπιεχζεη ζσζηά θαη λα θαηεπζχλεη ζην ζεκείν εθείλν ηνλ καζεηή 

ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα έρεη ηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ επζπλψλ θαη ησλ 

πξάμεψλ ηνπ.  

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ππέξηαηε επίηεπμε ηνπ ζνθνχ 

αλζξψπνπ, είλαη ε επδαηκνλία. Γηα ηνλ Δπίθηεην ε επδαηκνλία ηαπηίδεηαη κε ηελ 

απφιπηε αηαξαμία θαη ηελ απάζεηα. Απηφ πξαθηηθά, φκσο, ζεκαίλεη, φηη ν ζνθφο 

άλζξσπνο, γηα λα θαηαθηήζεη ηνλ απφιπην απηφλ ζηφρν, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα 

απαιιαγεί απφ ηα ελδερφκελα πάζε ηνπ θαη δεπηεξεπφλησο λα ηξέθεη θαιά 

ζπλαηζζήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη θαηά βάζε λα ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ινγηθήο, λα ιεηηνπξγεί κε βάζε απηνχο θαη λα ζεσξείηαη ινγηθφ νλ. 

πλεπψο, κέζσ απηήο ηεο ζηάζεο, θαηαθηά θαη ηελ απφιπηε επδαηκνλία (Seddon, 

2005). 

Ζ πξναίξεζε, ε νπνία δηδάρζεθε θαη εηζήρζε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, βξήθε πξφζθνξν 

έδαθνο θαη ζηελ θηινζνθία ησλ ησηθψλ θαη επνκέλσο θαη ζε απηήλ ηνπ Δπίθηεηνπ. 

χκθσλα θαη κε φζα παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, αλαθνξηθά κε ηηο επζχλεο πνπ πξέπεη 

λα αλαιακβάλεη έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη ιάβεη αλψηεξε παηδεία θαη ζεσξείηαη ζνθφο, 

ε έλλνηα ηεο πξναίξεζεο αλάγεηαη σο ε πην ζεκαληηθή εθείλε πξνυπφζεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη έλαλ άλζξσπν θαη ηηο επηινγέο ηνπ, νη νπνίεο γίλνληαη ζπλεηδεηά θαη 

έηζη νδεγνχλ ζην ππέξηαην αγαζφ, ηελ επδαηκνλία.  

ην εγρεηξίδηνλ ηνπ Δπίθηεηνπ, απνδεηθλχεηαη ε παξαπάλσ ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ 

επδαηκνλία, θαζψο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην, φηη φια ηα ζέκαηα θαη νη ιήςεηο 

απνθάζεσλ βαζίδνληαη θαηά βάζε ζηελ δηαδηθαζία εμάζθεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ 

απηνειέγρνπ θαζψο επίζεο θαη φηη φια εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζσπηθή δχλακε ηνπ 

θαζελφο θαη ζεσξνχληαη δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηθαηνδνζία καο. Απηφ είλαη 

θαη ην βαζηθφηεξν θξηηήξην, ην νπνίν αλάγεη θαη θάπνηνλ άλζξσπν ζε ζνθφ.  

Ο Δπίθηεηνο ζηελ ζεσξία ηνπ ππνζηεξίδεη, αθφκε, πσο ε επδαηκνλία κπνξεί λα 

απνθηεζεί κέζα απφ ηηο ελάξεηεο πξάμεηο. Καη θπζηθά δελ ρξεηάδεηαη ν ζνθφο 
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άλζξσπνο λα απνζηξέθεηαη ηα εμσηεξηθά αγαζά νχηε λα κελ ηα απνιακβάλεη θαη λα 

ηα ελζσκαηψλεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, αιιά λα θξαηάεη ην κέζν, φπσο 

ππνζηήξημε θαη ν Αξηζηνηέιεο.  

Ζ Αξηζηνηειηθή ζεσξία πεξί κέζνπ πνπ πξέπεη λα ζέηνπκε ζηελ δσή καο επέδξαζε, 

πξνθαλψο, θαη ζηνλ Δπίθηεην, θαζηζηψληαο ηνλ ππέξκαρφ ηεο. Ζ έλλνηα ηνπ κέζνπ, ή 

αιιηψο κέηξνπ θαηά ηελ Πιαησληθή ζεσξία, ε νπνία επίζεο έπαημε ξφιν ζηελ ζέζε 

ηνπ Δπίθηεηνπ, νξίδεη ηνλ θηιφζνθν σο ην άηνκν εθείλν πνπ γλσξίδεη εμαξρήο ην 

κέηξν φισλ ησλ πξαγκάησλ, φπσο αθξηβψο γλσξίδεη ν θαζέλαο ην λνχκεξν ηνπ 

παπνπηζηνχ πνπ θνξάεη (Σξηαληάξε, 2012). 

ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί, φηη ν Δπίθηεηνο παξαζέηεη ηελ πξναίξεζε σο έλλνηα 

πνπ ηελ ιακβάλεη σο έλαπζκα απφ ηελ ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηεο δίλεη έλαλ 

εμειηθηηθφ ραξαθηήξα. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ φξνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ηελ „εζσηεξίθεπζε κηαο πξάμεο‟ θαη ηνλίδεη παξάιιεια ηελ „εζσηεξηθή πνηφηεηα‟ 

ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ην ήζνο ηνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πξναίξεζε, φπσο απηήλ 

δίλεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε θαη παξαπέκπεη ζηηο απνηειεζκαηηθέο πξάμεηο 

θαη δηεξγαζίεο.  

Γηεμνδηθφηεξα, ε θχξηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Αξηζηνηέιε θαη Δπίθηεηνπ είλαη ε 

εμήο: Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ε πξναίξεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη 

ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πξάμεο. Αληίζεηα ν Δπίθηεηνο ππνζηεξίδεη, φηη ε έλλνηα 

ηεο πξναίξεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ ζέιεζε, ηελ δχλακε θαη άξα ηνλ εαπηφ καο ηνλ 

ίδην. Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη θακία άιιε εμσηεξηθή δχλακε δελ παίδεη ξφιν ζηηο 

απνθάζεηο καο πέξα απφ εκάο ηνπο ίδηνπο θαη δελ κπνξεί λα ηηο επεξεάζεη (Sorabji, 

2007). 

Μηα πεξαηηέξσ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζεσξηψλ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε 

πξναίξεζε δελ αθνξά ζηελ δχλακε πνπ εθθξάδεηαη γηα ηελ επηζπκία θαη ηελ ζέιεζε 

πνπ επηδεηθλχεη έλαο άλζξσπνο, φπσο θήξπηηε ν Αξηζηνηέιεο αιιά θπξίσο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. Ο Δπίθηεηνο 

ηνλίδεη ζε απηφ ην ζεκείν, φηη είλαη ζην ρέξη ηνπ θαζελφο λα κελ απνηχρεη θαη φρη ζε 

άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ δχλακε πνπ έρεη θαλείο κέζα ηνπ 

λα πηζηέςεη φηη δελ ζέιεη λα απνηχρεη ζηνλ ζηφρν ηνπ.   
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Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Δπίθηεηνο ηάζζεηαη ππέξ ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

απηνθπξηαξρίαο πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνλ ζνθφ, θαζψο κέζσ ηεο ινγηθήο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξάγκαηα θαζψο επίζεο θαη νη ζθέςεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηά θαη ηηο πξαγκαηνπνηεί θαλείο αθνξνχλ θαζαξά θαη κφλνλ απηφλ 

ηνλ ίδην. Δάλ, ινηπφλ, θάπνηνο κπνξεί λα έρεη ηελ απφιπηε θπξηαξρία ησλ ζθέςεψλ 

ηνπ, ηφηε είλαη απηφλνκνο θαη φια βξίζθνληαη ζην ρέξη ηνπ.  

ε εθείλν ην ζεκείν ζπλαληάηαη θαη ε απφιπηε επδαηκνλία, θαηά ηνλ Δπίθηεην, ε 

νπνία ηζνδπλακεί κε ηελ ειεπζεξία, δειαδή, ηελ ιεγφκελε εζσηεξηθή γαιήλε θαη 

αηαξαμία. Απηή είλαη θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ θνηλνχ αλζξψπνπ κε ηνλ ζνθφ, ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ νπνίνπ μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. 

πλνςίδνληαο, ελψ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε πξναίξεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε φιεο 

εθείλεο ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν ζνθφο, ψζηε λα νξγαλψζεη πξαθηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε γλψκνλα ηα θξηηήξηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο νξζήο θξίζεο, γηα 

ηνλ Δπίθηεην, ε ζπλερήο δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο, δειαδή, ε ιεγφκελε 

αθεαπηνχ εξγαζία, απνηειεί απφ πιεπξάο ηνπ ηνλ νξηζκφ ηεο πξναίξεζεο παξφηη θαη 

νη δχν έρνπλ σο αθεηεξία ηελ ίδηα ηελ πξναίξεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο. 

Ο Δπίθηεηνο, φκσο, δελ κέλεη νχηε απιά ζηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία, φπσο εηπψζεθε 

παξαπάλσ, νχηε, φκσο, ζηελ „απιή, ζησηθή αληίιεςε ηεο απάζεηαο θαη ηεο 

αηαξαμίαο‟ ε νπνία, φπσο παξαζέηεηαη θαη απφ ηελ Σξηαληάξε (2012), ηζνδπλακεί κε 

ηελ επδαηκνλία κέζσ ηεο απηνθπξηαξρίαο, ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνδπλακίαο. 

Δμειίζζεη, δειαδή, ηελ ζεσξία ηνπ σο πξνο ηελ επηδίσμε ηνπ ζνθνχ θαη πξνζζέηεη 

θαη ηελ έλλνηα ηεο ππεπζπλφηεηαο αιιά θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζνθνχ. 

Χο απφδεημε ηνπ παξαπάλσ επηρεηξήκαηνο, ν Δπίθηεηνο αλαθέξεη ην εμήο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο θαη ππεπζπλφηεηαο: «Αλ 

θάπνηνο επέηξεπε ζηνλ πξψην ηπρφληα λα έρεη εμνπζία επάλσ ζην ζψκα ζνπ, ζα 

αγαλαθηνχζεο. Γηα ην φηη φκσο επηηξέπεηο εζχ ζηνλ πξψην ηπρφληα λα εμνπζηάδεη ηελ 

ςπρηθή ζνπ δηάζεζε, έηζη ψζηε αλ θάπνηνο ζε βξίζεη, απηή ακέζσο λα ηαξάδεηαη θαη 

λα αλαζηαηψλεηαη- απηφ δελ ζε θάλεη λα ληξέπεζαη;». 

Αληίζηνηρα, φπσο ππάξρνπλ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ Αξηζηνηέιε θνηλά ζεκεία, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ε αθεηεξία θαη γηα ηνπο ησηθνχο θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηνλ Δπίθηεην, 

έηζη αθξηβψο εληνπίδνληαη θαη ζεκεία, ηα νπνία εηζάγνληαη πξσηίζησο απφ ηελ 
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ζεσξία ηνπ σθξάηε θαη πηνζεηνχληαη έπεηηα απφ ηνπο ησηθνχο, ησλ νπνίσλ ν 

σθξάηεο, ε δσή ηνπ θαη ε θηινζνθία ηνπ ππήξμαλ πξφηππα. 

Πην δηεμνδηθά, νη ησηθνί έβιεπαλ ηνλ σθξάηε σο ηελ πξαθηηθή ελζάξθσζε ηεο 

ίδηαο ηεο ησηθήο θηινζνθίαο θαη ηνπ ζνθνχ. Ο σθξάηεο, είρε, δειαδή, φια εθείλα 

ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά πνπ έπξεπε λα έρεη έλαο θηιφζνθνο, ν νπνίαο δηαθξίλνληαλ 

θπξίσο γηα ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ.  

Ζ Σξηαληάξε (2012) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ν „σθξάηεο ππήξμε έλα ιακπξφ 

πξφηππν ζνθνχ γηα ηνλ Δπίθηεην‟. Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ φηη ν Δπίθηεηνο ήηαλ 

ζαπκαζηήο ηνπ σθξάηε θαη νη ιφγνη ηνπ ζνθνχ απνηέιεζαλ πεγέο έκπλεπζεο γηα 

ηνλ ίδην ηνλ Δπίθηεην. Ο σθξάηεο, πέξα απφ πξφηππν θηινζφθνπ, ζεσξνχληαλ απφ 

ηνλ Δπίθηεην ην παξάδεηγκα ζνθνχ, ζην νπνίν έπξεπε λα ζηεξηρηεί θαη ν απιφο 

άλζξσπνο, ψζηε λα δηεμάγεη έλαλ ελάξεην βίν κε εζηθέο αξρέο θαη νξζή ζπκπεξηθνξά. 

Αθφκε, ε αξρή ηεο απηνθπξηαξρίαο θαη ηεο δπλακηθήο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζνθνχ, είλαη απηήλ ε νπνία δηαθξίλεη ηνλ σθξάηε, θαη επνκέλσο ηνλ θαζέλαλ πνπ 

πξνζπαζεί λα ηνπ κνηάζεη. Ζ αξεηή ηεο ζσθξνζχλεο, ηελ νπνία θαηέρεη ν ζνθφο θαη 

ζεκαίλεη φηη δελ ελδίδεη ζηηο επηζπκίεο ηνπ αιιά θαη ε εγθξάηεηα ψζηε λα ηνλ θαζηζηά 

θφζκην ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, είλαη δχν πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηνπ σθξάηε, απφ ηα 

νπνία εκπλέεηαη ν Δπίθηεηνο.  

Έλα ηξίην ζηνηρείν απνηειεί θαη ε ζπλεηδεηή άξλεζε θαη ε απνθπγή απφ ηελ 

απηνπξνβνιή ηνπ θαζψο επίζεο θαη ε δχλακε ηνπ θηινζφθνπ λα κελ επηηξέπεη ζε 

θαλέλαλ λα ηνπ δηαηαξάζζεη ηελ ςπρηθή ηνπ εξεκία. Δλ θαηαθιείδη, νη έλλνηεο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο είλαη θνκβηθέο γηα ηελ δσή ηνπ θηινζφθνπ θαη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ „εζηθή πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ‟. Απηφ ζεκαίλεη, φηη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δξάζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πλεχκαηφο ηνπ. 

Ο Δπίθηεηνο ηνλίδεη έλαλ επηπιένλ ξφιν ηνπ θηινζφθνπ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, σο έλαο κάξηπξαο πνπ θαιείηαη απφ ηνλ ζεφ θαη ηνπ έρεη 

αλαηεζεί κηα ζετθή απνζηνιή, φπσο απηήλ ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα. Να δείμεη, 

δειαδή, φπσο θαη ν θηιφζνθνο, ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο ηη είλαη θαιφ θαη ηη 

είλαη θαθφ. Σν παξαπάλσ ην πξάηηεη έρνληαο ζείν ράξηζκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

σο εθπξφζσπνο κηαο αλψηεξεο δχλακεο, απηήο ηνπ ζενχ.  
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Ο Δπίθηεηνο απνθαιεί ηνλ θηιφζνθν, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ, 

ηαπηίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηνλ απηνθξάηνξα, „θαηάζθνπν‟, ηνπ νπνίνπ ν 

ζθνπφο είλαη λα αληρλεχζεη ηα επηβιαβή ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ. Ο 

Δπίθηεηνο ζπλερίδνληαο ππνγξακκίδεη φηη ν απηνθξάηνξαο πνπ είλαη θαη ν θηιφζνθνο, 

είλαη θαη ν εληνινδφρνο ηνπ ζενχ θαη ζπγθεθξηκέλα ν πηφο ηνπ ζενχ, ν νπνίνο δελ έρεη 

απιά ην „ράξηζκα‟, αιιά είλαη ν κφλνο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ν ζθνπφο λα 

αλαθαιχςεη θαη λα κεηαδψζεη ηελ αιήζεηα. 

ηνλ παξαπάλσ αγψλα ηνπ θηινζφθνπ, ηνπ έρεη δνζεί θαη σο δψξν ε θηινζνθία γηα 

λα ηνλ θαζνδεγεί θαη λα ηνλ θαηεπζχλεη. Καηά ηνλ Δπίθηεην, ν θηιφζνθνο δελ είλαη 

κφλν γλψζηεο ηεο θηινζνθίαο αιιά ηελ εθαξκφδεη πξαθηηθά θαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ρσξίο βέβαηα, φπσο ηνλίζηεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

φηη ρξεηάδεηαη λα θαπρηέηαη φηη είλαη θηιφζνθνο. 

πλνπηηθά, ην πνξηξέην ηνπ θηινζφθνπ θαηά ηνπο ησηθνχο θηινζφθνπο, θαη 

ζπλεπψο θαηά ηνλ Δπίθηεην, πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ ηελ εγθξάηεηα, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηελ επζέβεηα απέλαληη ζηνπο ζενχο αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο, ηελ 

αμηνπξέπεηα, ηελ εληηκφηεηα θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζηηο πξάμεηο θαη ζηηο απφςεηο ηνπ 

φπσο επίζεο θαη ηελ ζσθξνζχλε θαη ηελ άξλεζε ηεο πνιπηέιεηαο, ε νπνία θαίλεηαη 

θαη απφ ηηο επηινγέο θαη ηηο ζπλαλαζηξνθέο ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδεη λα ηνλ 

πιαηζηψλνπλ. 

Ζ θαζαξφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηηο ζθέςεηο ηνπ θηινζφθνπ είλαη αξρέο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ φπσο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα κελ πιαηεηάδεη 

άζθνπα γηα αζήκαληα δεηήκαηα νχηε φκσο θαη λα βξίζθεηαη ζπλερψο ζε δεκφζηα 

ζεάκαηα, ψζηε λα απνθεχγεη ηελ γειηνπνίεζε ηνπ. Ζ απηάξθεηα, ηέινο, ε νπνία 

νδεγεί ζηελ ειεπζεξία σο ππέξηαην αγαζφ, είλαη εμίζνπ θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

ζθηαγξάθεζε ηνπ πνξηξέηνπ ηνπ.   

 

 

 

 



42 
 

Δπίινγνο 

Μέζα απφ ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζνθνχ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην παξαπάλσ εξψηεκα είλαη εμίζνπ επίθαηξν θαη δηαρξνληθφ. Σφζν νη 

πξνζσθξαηηθνί θηιφζνθνη φζν θαη νη κεηαγελέζηεξνη κε απνθνξχθσκα ηνπο 

ησηθνχο θαη ηνλ Δπίθηεην, ηνπνζεηνχλ ηνλ ζνθφ ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηεο 

θνηλσλίαο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ εμαθνινπζεί ζε θάζε πεξίπησζε λα πθίζηαηαη θαη 

ζηηο εκέξεο καο. Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ησλ παξαπάλσ, ινηπφλ, κπνξνχκε κε 

βεβαηφηεηα λα παξαδερηνχκε ηελ παγθφζκηα θαη παλαλζξψπηλε πέξα απφ θάζε επνρή 

ηζρχ ηνπο, ψζηε κέζσ ηεο κειέηεο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο εθαξκνγήο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο, λα είκαζηε ζε ζέζε λα απηνβειηησλφκαζηε θαη λα 

αληηκεησπίδνπκε κε ζπλέπεηα θαη ινγηθή ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αλαδχνληαη. 
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