Μιχαήλ Άγγελος, Η δελφική Σίβυλλα. Απεικόνιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, κατ’ άλλους, της µάντισσας Σίβυλλας ή της Κασσάνδρας (λεπτοµέρεια από
νωπογραφία Θόλου, Καπέλλα Σιξτίνα, Βατικανό, 16ος αιώνας).

ΚΕΦAΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Σοφιστές και σοφιστική κίνηση
Στο κεφάλαιο αυτό:
■ Θα γνωρίσουµε τoυς Σοφιστές και τη σοφιστική κίνηση και θα την εντάξουµε στο πλαίσιο
της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.
■ Θα µελετήσουµε τη χρήση των όρων σοφιστής και σοφιστική τέχνη, όπως τους χρησιµοποιεί

ο σοφιστής Πρωταγόρας, υποστηρίζοντας το επάγγελµα που ασκούσε, δηλαδή τη σοφιστική
τέχνη, που ήταν άσκηση στη ρητορική και στην πολιτική.
■ Θα εκτιµήσουµε την επικοινωνιακή αξία του λόγου, προφορικού και γραπτού, και τη σηµασία του

φιλοσοφικού επιχειρήµατος, όπως αναδεικνύεται από τον ρητορικό λόγο του σοφιστή Γοργία, ο
οποίος δίδασκε τη ρητορική τέχνη και την ανέδειξε σε τέχνη της πειθούς και του επιχειρήµατος.
■ Θα εξετάσουµε το πρόβληµα της σχετικότητας της γνώσης και των αξιών µέσα από τα λόγια

του Πρωταγόρα. Θα δούµε, επίσης, τις απόψεις των σοφιστών Πρωταγόρα, Πρόδικου και Kριτία για τους θεούς και την παραδοσιακή θεολογία και θα διαπιστώσουµε την αξία των κριτηρίων για τον περιορισµό του υποκειµενικού στοιχείου σε θέµατα της γνώσης και της ηθικής.
■ Θα γνωρίσουµε την αντίθεση νόµου και φύσης, του συµβατικού ή κατά συνθήκη και του φυσι-

κού ή πραγµατικού µέσα από το κείµενο του σοφιστή Aντιφώντα και θα την συνδέσουµε µε
ανάλογες αντιλήψεις νεότερων και σύγχρονων φιλοσόφων για την πολιτική οργάνωση.
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™ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË

1 ∏ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË

Στην Aθήνα του 5ου αι. π.X. µετά τους
Mηδικούς πολέµους, ανθίζουν τα
γράµµατα και οι τέχνες, ιδιαίτερα η
αρχιτεκτονική, και εδραιώνεται η
δηµοκρατία. Απεικόνιση της Ακρόπολης και της Πνύκας που ήταν ο τόπος
συγκέντρωσης της αθηναϊκής Εκκλησίας του ∆ήµου. Στο διαµορφωµένο
στον βράχο βήµα αγόρευαν οι ρήτορες, ενώ στην ηµικυκλική κατηφορική
πλατεία στεκόταν το πλήθος (Philipp
von Foltz, O Περικλής αγορεύει από την
Πνύκα, 1852).

Ο Περικλής εκφώνησε στον Kεραµεικό,
κατά την αρχή του Πελοποννησιακού
πολέµου, τον γνωστό σε όλους επιτάφιο λόγο του προς τους Αθηναίους
(Θουκυδίδης, Iστορία, B΄ βιβλίο, κεφ.
34-47). O Περικλής, όπως και ο ιστορικός Θουκυδίδης, είχαν επηρεαστεί από
τους Σοφιστές και τη ρητορική τέχνη.

H ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒıËÎÂ ÛÙ· Ì¤Û·
ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ◊Ù·Ó
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜, ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ¿ÓıÈÛË˜ ÙË˜ ﬁÏË˜ ÙË˜
Aı‹Ó·˜ Î·È ÙË˜ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹˜ ÙË˜ ÛÂ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·È‰Â›·˜. ™˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ÙË
ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË
Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ÎÚÈÙÈÎ‹. O ¶Ï¿ÙˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ıÂˆÚÔ‡ÛÂ
ﬁÙÈ ÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ú‹ÙÔÚÂ˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ·ﬁ ÙÔ Ó· ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó
Î·È Ó· ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜.
∏ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹, ˆ˜ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÁÓÒÛË, ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÌÂ ÌÈ· Ù·ÎÙÈÎ‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË˜ ÙˆÓ
Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ™ÙËÚÈ˙ﬁÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË
ÚËÙÔÚÈÎ‹ Î·È ÛÙË ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË˜
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ı¤Ì·.

2 OÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜
∂ÎÚﬁÛˆÔÈ ÙË˜ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹˜ Î›ÓËÛË˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. ‹Ù·Ó ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÁÎ˘ÎÏÔ·È‰ÈÎ‹ ÌﬁÚÊˆÛË, ÌÂ ÔÍ‡ Î·È ·Ó‹Û˘¯Ô ÓÂ‡Ì·. ¢›‰·ÛÎ·Ó ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·, Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿, ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹, ÂÚÌËÓÂ›· ÔÈËÙÒÓ, Ì˘ıÔÏÔÁ›·,
ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °ÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ Î·È ÙË
Ì·ÓÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË. ◊Ù·Ó Ï·Óﬁ‰ÈÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜ ¤ÓÙÂ¯ÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹
ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜, Ô˘ ÙËÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÂ Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÂÈıÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.
™˘Ó¤‰ÂÛ·Ó ÙË ÚËÙÔÚÈÎ‹ ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË Î·È ‰›‰·ÛÎ·Ó ÌÂ ·ÌÔÈ‚‹ ﬁÛÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·Ï¿, ÒÛÙÂ Ó· Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹. ◊Ù·Ó ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ, ÏÔÈﬁÓ, Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜
ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó,
ÁÈ·Ù› ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÈ‰‹ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ó¤Â˜ È‰¤Â˜.
OÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚ· Î¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ◊Ù·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÂﬁÙÂÚˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ (AÓ·Í·ÁﬁÚ·˜, ¢ËÌﬁÎÚÈÙÔ˜, AÚ¯¤Ï·Ô˜ Î.¿.). OÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó: Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ·ﬁ Ù· Õ‚‰ËÚ· (ÂÚ.
490/80-420/11 .Ã.), Ô ¶Úﬁ‰ÈÎÔ˜ ·ﬁ ÙËÓ ∫¤· (460-400 .X.), Ô π›·˜ ·ﬁ ÙËÓ
◊ÏÈ‰· (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛﬁ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã.), Ô ∞ÓÙÈÊÒÓ ·ﬁ ÙËÓ ∞ı‹Ó· (480-411 .Ã.), Ô
£Ú·Û‡Ì·¯Ô˜ ·ﬁ ÙË Ã·ÏÎË‰ﬁÓ· ÙË˜ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛﬁ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .X.),
Ô ∫ÚÈÙ›·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞ı‹Ó· (·ÎÌ‹: ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ 5Ô˘ ·È. – ı¿Ó·ÙÔ˜: 403 .X.), Ô
°ÔÚÁ›·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ §ÂÔÓÙ›ÓÔ˘˜ ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ (ÂÚ. 483/80-376/5 .X.), Ô ∞ÏÎÈ‰¿Ì·˜
·ﬁ ÙËÓ EÏ·›· ÙË˜ M. AÛ›·˜ (ÚÒÙÔ ÌÈÛﬁ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .X.).

3 ¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ··Û¯ﬁÏËÛ·Ó;
OÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ ›ÛÙÂ˘·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜. ŒÛÙÚÂ„·Ó ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ, ÁÈ’
·˘Ùﬁ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÓıÚˆÔÏﬁÁÔÈ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏﬁÁÔÈ. AÛ¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó
È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ËıÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. T· Î˘ÚÈﬁÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘
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ÙÔ˘˜ ··Û¯ﬁÏËÛ·Ó ‹Ù·Ó: (1) ∏ ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Ë ËıÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. (2) H ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜, ËıÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜. (3) H ·ÓÙ›ıÂÛË
«Ê‡ÛË˜» Î·È «ÓﬁÌÔ˘», Ê˘ÛÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ, ÛÙÈ˜
ÔÏÈÙÈÎ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÔÏÈÙÂ›Â˜, Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜. (4) H Û¯ÂÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ (Û¯ÂÙÈÎÈÛÌﬁ˜), Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ Ï¿ÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ
Î·È ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. (5) ∏ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ.

4 ¶Ò˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜;
∆Ô Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·ﬁ Ù· Ï›Á· Ûˆ˙ﬁÌÂÓ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›ÛË˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘˜ ‰È·ÏﬁÁÔ˘˜ ÙÔ˘
¶Ï¿ÙˆÓ· (Ï.¯. ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, °ÔÚÁ›·˜, π›·˜ ªÂ›˙ˆÓ), Î·ıÒ˜ Î·È ·ﬁ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘
(¶ÔÏÈÙÂ›·, £Â·›ÙËÙÔ˜, ™ÔÊÈÛÙ‹˜), ·ÏÏ¿ Î·È ·ﬁ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (PËÙÔÚÈÎ‹ Î·È ™ÔÊÈÛÙÈÎÔ› ŒÏÂÁ¯ÔÈ) ‹ ·ﬁ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È
ÓÂﬁÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ÙË˜ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·˜, ﬁˆ˜ Ô πÛÔÎÚ¿ÙË˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓ Î.¿. ¶ÔÏÏ¤˜
·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÚËÙÔÚÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ·ÙÙÈÎÒÓ ÚËÙﬁÚˆÓ, ÛÂ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜
ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Î·È ÛÂ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â ÎÚÈÙÈÎ‹
ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎ‹ ËÁ‹ ÁÈ· ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ô ºÈÏﬁÛÙÚ·ÙÔ˜
(2Ô˜-3Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Ô˘ ¤ÁÚ·„Â ÙÔ ¤ÚÁÔ µ›ÔÈ ™ÔÊÈÛÙáÓ.

Ρέµπραντ, Oι δύο φιλόσοφοι (1628). Η
συζήτηση, το επιχείρηµα και η διαφωνία είναι απαραίτητα για τη φιλοσοφική συζήτηση, αφού οτιδήποτε λέγεται
χρειάζεται να είναι ανοικτό στην αµφισβήτηση και στην κριτική. Εποµένως,
η φιλοσοφία αποτελεί µια αναζήτηση
της αλήθειας από δύο ή περισσότερους
συνοµιλητές.

5 ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹˜
OÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÚËÍÈÎ¤ÏÂ˘ıÔÈ Î·È Î·ÈÓÔÙﬁÌÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜
∂ÏÏ¿‰·˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î›ÓËÛË È‰ÂÒÓ Î·È ·Ó¤Ù˘Í·Ó ¤Ó·Ó ÁﬁÓÈÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÊÈÏÔÛﬁÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜. ™ÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛÙÔÓ
ÏﬁÁÔ, ¿ÛÎËÛ·Ó ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙÔÓ Ì˘ıÈÎﬁ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÛÎ¤„Ë˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛﬁÙËÙ·. °È· ÙÔÓ ÏﬁÁÔ ·˘ÙﬁÓ, ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ÙÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ «¢È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜» Î·È ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË ˆ˜ ÙÔÓ «∞Ú¯·›Ô ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ¢È·ÊˆÙÈÛÌﬁ». K·Ù¿ ÙÔ
ÚﬁÙ˘Ô ÙˆÓ ¢È·ÊˆÙÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌﬁ, ÎÚÈÙÈÎﬁ ÓÂ‡Ì· Î·È ·ﬁ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È
ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. EÁÎ·ÈÓ›·Û·Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î‡ÚÈˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ ·ÚÂÙ‹, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜,
ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ıÚËÛÎÂ›·.
OÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹, Î˘Ú›ˆ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. K·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎﬁ ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌﬁ, ÁÈ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌﬁ, ÂÂÈ‰‹ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ﬁÚÔ˜ «ÛÔÊÈÛÙ¤˜», Ô˘ Â›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ˆ˜ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÛÂ ı¤Ì·Ù·
ÛÔÊ›·˜, Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Î·È Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË, ˆ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, ˆ˜
Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ «Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘». £ÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ˆ˜
‰ÂÓ ‹Ù·Ó «ÊÈÏﬁÛÔÊÔÈ» ÌÂ ÙËÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È Â›ÌÔÓË ÂÈ‰›ˆÍË ÙË˜ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë˜ ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹
·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÂ ·˘Ù‹Ó, ﬁˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ô ™ˆÎÚ¿ÙË˜, ·ÏÏ¿ ·ÌÂÈ‚ﬁÌÂÓÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙË˜
ÛÔÊ›·˜, Ô˘ ÂÈ‰›ˆÎ·Ó Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ﬁ¯È ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿
ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ „Â‡‰Ô˜ ˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ·.

Ο πάπυρος του Αντιφώντα.

Πάµπλο Πικάσο, Dora Maar (20ός αι.)
Μία από τις απεικονίσεις της γνωστής
καλλιτέχνιδας, η οποία αναδεικνύει
την έντονη προσωπικότητά της αλλά
και την έννοια του σκεπτόµενου προσώπου γενικότερα.
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™ÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ™ÔÊÈÛÙ‹˜
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ﬁÚˆÓ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ÛÔÊÈÛÙ‹˜. £· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜
ÂÓÓÔÂ› ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹˜ Î›ÓËÛË˜,
Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó· ÓÂ·ÓÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ﬁÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÏﬁÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó·
‰È‰·¯ıÂ› Ë ·ÚÂÙ‹. £· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ Î·Ù·ÎÚ›ıËÎ·Ó ‹ Â·ÈÓ¤ıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ ‹ ÙÔÓ „ﬁÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·, Ô˘ ‹Ù·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ Î·È Ë ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎﬁ ÏﬁÁÔ.

KEIMENO
Σοφιστικ τ χνη και σοφιστ ς κατ τον Πρωταγρα

¶ƒø∆∞°√ƒ∞™
(490/80-420/11 π.Χ.)
Ο σπουδαιότερος και αρχαιότερος
από τους σοφιστές του 5ου αιώνα
π.Χ. Γεννήθηκε και έζησε στα Άβδηρα της Θράκης. Το 443 π.Χ. εµφανίζεται στο προσκήνιο της κοινωνικής
και πνευµατικής ζωής της Αθήνας.
Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας είναι το κύριο πρόσωπο οµάδας συνοµιλητών που συζητούν αν
η αρετή, και µάλιστα η πολιτική
αρετή, διδάσκεται ή όχι.

Εγ πντως υποστηρζω1 τι η σοφιστικ τχνη εναι παλι2, αλλ τι σοι την
ασκοσαν τα παλι χρνια, επειδ φοβονταν τον φθνο που προκαλε, πρβαλλαν ως προστατευτικ κλυµµα3 λλοι την ποηση, πως ο #µηρος, ο
Ησοδος, ο Σιµωνδης, κι λλοι τις µυστηριακς τελετς και τις προφητεες,
πως οι οπαδο του Oρφα και του Μουσαου( λλοι πλι [...] ακµη και τη
γυµναστικ […] Τη µουσικ χρησιµοποησε για προκλυµµα και […] ο Αγαθοκλς, σοφιστς µεγλος…
Παραδχοµαι τι εµαι σοφιστς4 κι τι µορφνω ανθρπους5, κι χω την
εντπωση πως µε αυτν τον τρπο, δηλαδ οµολογντας το κανες πως
εναι σοφιστς, προφυλγεται πιο αποτελεσµατικ παρ αν το αρνεται […]
Και το µθηµα αυτ συνσταται στο να µπορες να αντιµετωπζεις σωστ
απ τη µια τις υποθσεις του σπιτιο σου6, δηλαδ πς να διοικες το σπτι
σου µε τον πιο σωστ τρπο, κι απ την λλη τα κοιν7, δηλαδ πς να
γνεις ασυναγνιστος στο να χειρζεσαι τις υποθσεις της πλης. Και να
µιλς γι’ αυτς8 [...] Ακριβς αυτ, επε, εναι το πργµα που αναλαµβνω
να φρω σε πρας.
(Πλ των, Πρωταγρας, 316d-e, 317b Î·È 318e-319a)
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ΓΛΩΣΣΑΡΙO

¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞

¢IA§EKTIKH (τέχνη): στη

1 EÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ: Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘
·ÛÎÂ›, ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË, ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· ·˘Ùﬁ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. √ ¶Ï¿ÙˆÓ Ï¤ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙﬁÓ ﬁÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Î·È ˙ËÙÔ‡ÛÂ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘
·ÚÂ›¯Â. EÈÛÎ¤ÊıËÎÂ ÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 443 .Ã. Î·È ÙﬁÙÂ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛÂ
Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ «Û‡ÓÙ·ÁÌ·» (¶ÔÏÈÙÂ›·) ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ·ÔÈÎ›·˜ £Ô‡ÚÈÔÈ ÙË˜ K. IÙ·Ï›·˜. ™˘Ó‰ÂﬁÙ·Ó ÌÂ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÊÈÏ›· ÌÂ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ¤Ú·ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙÈ˜ ﬁÏÂÈ˜ ÙË˜ K. IÙ·Ï›·˜.

σοφιστική, µέθοδος της
ρητορικής µε την οποία
γίνεται αντιπαράθεση ενός
ισχυρισµού ενάντια σε
κάποιο άλλο. Στη φιλοσοφία του Σωκράτη και του
Πλάτωνα µέθοδος εύρεσης
της αλήθειας που στηρίζεται στον λόγο και τον αντίλογο.
∂ƒπ™∆π∫∏ ∆∂Ã¡∏: µέθοδος

ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜ Ô˘ ·˘Ùﬁ˜ ·ÛÎÂ›. ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿‰ÔÛË, ÌÂ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‰È·ÎÚÈıÂ› ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›·
Î·È ÙË Û‡ÓÂÛË, ﬁˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÈËÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È Ú·„ˆ‰Ô›, ÔÈ Ì¿ÓÙÂÈ˜, ÔÈ
ÂÙ¿ ÛÔÊÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÊÂ˘Ú¤ÙÂ˜ ‹ ÂÈÓÔËÙ¤˜ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ.

της ρητορικής που καλλιεργήθηκε από τους
σοφιστές. Συνίσταται στη
διατύπωση πειστικών,
εκ πρώτης όψεως,
αλλά εσφαλµένων
επιχειρηµάτων.

3 ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎﬁ Î¿Ï˘ÌÌ·: Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ÈÛÙÂ‡ÂÈ ﬁÙÈ ﬁÛÔÈ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ·Ï·Èﬁ-

™√ºπZOMAI (ως αποθετικό):

2 ™ÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË… ·Ï·È¿: Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ÙË˜

ÙÂÚ· ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË ·Ó·ÁÎ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜
·˘Ù‹, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÛÔÊ›·˜, ·ﬁ Êﬁ‚Ô
Ì‹ˆ˜ ÂÁÂ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÊıﬁÓÔ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÂ›.

4 ™ÔÊÈÛÙ‹˜: ·ﬁ ÙÔ Ú‹Ì· «ÛÔÊ›˙ÔÌ·È» Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌË¯·ÓÂ‡ÔÌ·È ÙÂ¯Ó¿ÛÌ·Ù·,
Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ÂÈÓÔÒ. ∞ﬁ ·˘Ù‹Ó ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë ÛËÌ·Û›· «¤ÌÂÈÚÔ˜», «ÂÈ‰¤ÍÈÔ˜»,
«·˘ıÂÓÙ›·» ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·Û›·, ÂÈÛÙ‹ÌË ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ù¤¯ÓË, Ï.¯. ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ‹ ÛÙË Ó·˘ËÁÈÎ‹. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë Ï¤ÍË ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ÌÂ ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙÔÓ ÛÔÊﬁ,
Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÛÂ ÌË¯·ÓÈÎ‹ Ù¤¯ÓË ‹ ÛÂ Î¿ÔÈ· Â˘ÁÂÓ‹ Ù¤¯ÓË, ·ÏÏ¿
Î·È Ô Û˘ÓÂÙﬁ˜, Ô ÔÏ˘Ì·ı‹˜, ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÓÔËÙ‹˜ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ·ÏËıÂÈÒÓ.

5 ªÔÚÊÒÓˆ ·ÓıÚÒÔ˘˜: ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÈÎ·Óﬁ
ÛÙÔÓ ÏﬁÁÔ Î·È ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ∞ﬁ ÙÔÓ 5Ô ·È. .Ã. Ë Ï¤ÍË ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ÙË˜ Â˘ÁÏˆÙÙ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜, ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ Î.¿., Ô˘ ÚﬁÛÊÂÚ·Ó ·ÓÒÙÂÚË ÌﬁÚÊˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜.

6 ∆È˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘: ·ÚÔ¯‹ ÁÓÒÛÂˆÓ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹
˙ˆ‹.

µηχανεύοµαι τεχνάσµατα
ευφυή· µεταχειρίζοµαι
σοφιστικά επιχειρήµατα·
επινοώ κάτι µε πανουργία.
™√ºπZø: κάνω κάποιον σοφόν,

εκπαιδεύω, διδάσκω.
™√ºπ™ª∞: απατηλό

επιχείρηµα.
™√ºπ™∆∂π∞ (η): τέχνη του

σοφιστή, αλλά και σοφιστικός συλλογισµός ή επιχειρηµατολογία, στρεψοδικία.
™√ºπ™∆∂Àø (ρ. αµετ.): διδά-

σκω όπως οι σοφιστές,
ιδίως τη ρητορική. Προβάλλω σοφιστικά επιχειρήµατα.
™√ºπ™∆π∫√™-∏-√¡: ό,τι αφορά

το σόφισµα, απατηλός,
ψευδής.
™√º√™: αυτός που έχει

σύνεση και ασφαλή κρίση,
ο επινοητής άγνωστων
αληθειών.

7 ∆· ÎÔÈÓ¿: ÁÓÒÛÂÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹.
8 ™ÙÔ Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÛ·È... ÁÈ’ ·˘Ù¤˜: ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·
ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ˙ˆ‹. ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜.

ºπ§√™√ºπ∞: αγάπη για τη

σοφία και τη γνώση.
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¶APA§§H§A KEIMENA
1 ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ

Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας είναι
να ανακαλύψει την αλήθεια. Η ετυµολογία της λέξης «αλήθεια» (από το
στερητικό α και το ρ. λανθάνω) έχει
συχνά συνδεθεί µε αυτό που δεν µπορεί να κρυφτεί, ή να καλυφθεί, αυτό
που είναι γυµνό. Η αλήθεια, εκτός
από το αντίθετο του ψεύδους, δηλώνει το αντίθετο του φαινοµένου, δηλαδή το πραγµατικό. Γι’ αυτό και έχει
υπάρξει µια µακρόχρονη καλλιτεχνική παράδοση απεικόνισης της αλήθειας ως γυµνής, όπως στην απεικόνιση αυτή, από το έργο του Σ. Μποτιτσέλι Συκοφαντία (16ος αι., Λονδίνο, Mansell Collection). Oι σχέσεις
της φιλοσοφίας µε τη σοφία και την
πνευµατική καλλιέργεια είναι φανερές στο παράλληλο κείµενο (3).

∆ιαπιστθηκε, πρτον, τι εναι [δηλ. ο σοφιστς] αµειβµενος κυνηγς πλοσιων νων ανθρπων […] δετερον, κτι σαν χονδρµπορος των µαθηµτων
που θρφουν την ψυχ […] τρτον, λιανοπωλητς των διων αυτν πραγµτων
[…] τταρτον, µας φνηκε ως βιοτχνης που πουλει δικς του κατασκευς
µαθµατα […] πµπτον, να εδος αθλητ στο αγνισµα των λγων, ο οποος
επγγελµ του χει την εριστικ […] ωστσο δεχτκαµε, συγκαταβατικ, τι ο
σοφιστς καθαρζει την ψυχ απ δοξασες που στκονται εµπδιο στη µθηση.
(¶Ï¿ÙˆÓ, ™ÔÊÈÛÙ‹˜, 231d-6e)

2 ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹
[…] γιατ η σοφιστικ εναι φαινοµενικ σοφα, χι πραγµατικ, κι ο σοφιστς
τοµο που κερδζει χρµατα απ φαινοµενικ σοφα και χι απ πραγµατικ.
(Αριστοτλης, Σοφιστικο5 6Eλεγχοι Ι, 165a 21)

3 ∏ ·  Ô ‰ Ô ¯ ‹ Ù ˆ Ó ™ Ô Ê È Û Ù Ò Ó : Σοφιστς κοιν ν ν νοµα »
√ ¶ﬁÏÈÔ˜ ∞›ÏÈÔ˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜, Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÏﬁÁÈÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ·È. Ì.Ã., ·ﬁ ÙË M˘Û›·
ÙË˜ M. AÛ›·˜, ﬁÙ·Ó ·ÎÌ¿˙ÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ﬁÛ·ÛÌ· ﬁÙÈ Ô ﬁÚÔ˜ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙÂ˜
ÙË˜ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·˜ ÌÂ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·.

8χω την εντπωση τι δε γνωρζουν [σοι επικρνουν] καν τι δλωνε η λξη
«φιλοσοφα» στους 8λληνες και τι σµαινε, και γενικ τι δεν ξρουν τποτε γι’
αυτ τα πργµατα. ∆εν χει αποκαλσει ο Ηρδοτος «σοφιστ» τον Σλωνα;
∆εν χει επσης αποκαλσει τσι τον Πυθαγρα; ∆εν χει χαρακτηρσει και ο
Ανδροτων τους Επτ –εννο τους Επτ Σοφος– «σοφιστς»; 8τσι δε χαρακτρισε και τον Σωκρτη, τον περφηµο εκενον [...] Η γνµη µου εναι τι
«σοφιστς» ταν νας ρος αρκετ κοινς, κι τι «φιλοσοφα» σµαινε, κατ
κποιο τρπο, να ασχολεσαι µε τις ωραες τχνες και να καταπινεσαι µε διανοµατα– κι χι αυτ που υποδηλνει τρα ο ρος, αλλ εν γνει την πνευµατικ καλλιργεια […] και πως αυτς που κατεξοχν τα βαλε µε αυτν τον ρο
εναι, νοµζω, ο Πλτων.
(Αριστεδης, Λγοι 46 (II 407 Dindorf): Πρ>ς Πλτωνα ?π@ρ τAν τεττρων λγος)

4 ™ÔÊ›· Î·È ™ÔÊÈÛÙ¤˜: «¢ÂÈÓﬁÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û‡ÓÂÛÈ˜»
O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ (1Ô˜ ·È. Ì.X.), ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ AıËÓ·›Ô MÓËÛ›ÊÈÏÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘
£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ
™ÔÊÈÛÙÒÓ.

[...] Οτε ρτορας ταν οτε σ’ αυτος που αποκλθηκαν «φυσικο φιλσοφοι»
συγκαταλεγταν, αλλ εχε κνει επγγελµ του ,τι χαρακτηριζταν ττε ως
«σοφα», εν στην πραγµατικτητα ταν απλς πολιτικ ικαντητα και γνση
πως να ενεργες αποτελεσµατικ( τη σοφα αυτ ο Μνησφιλος –µε µι αδι∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ ° ’ ° À ª ¡ ∞ ™ π √ À
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σπαστη συνχεια που φθασε ως τον Σλωνα– την κρατοσε σαν να ταν η
διδασκαλα κποιας αρεσης. Οι µετπειτα, που την ανµιξαν µε τις δικανικς
τχνες και µετατπισαν την εφαρµογ της απ τα δηµσια πργµατα στη θεωρα, αποκλθηκαν «σοφιστς».
(Πλο#ταρχος, Bοι Παρλληλοι, «Θεµιστοκλ*ς» 2, 6)

∂ƒø∆∏™∂π™ – ∂ƒ°∞™π∂™
1 ™Â ÔÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜;
2 ¶ÔÈÔ ¤ÚÁÔ ÂÈÙÂÏÂ› Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÏÂÁﬁÌÂÓ¿ ÙÔ˘, Î·È Ò˜ ·˘Ùﬁ
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜; (µÏ. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÎÂ›ÌÂÓÔ).

3 ∞ﬁ ÔÈÔ Ú‹Ì· ·Ú¿ÁÂÙ·È Ë Ï¤ÍË ÛÔÊÈÛÙ‹˜ Î·È ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ
Ï¤ÍÂÈ˜ «ÛÔÊÈÛÙÂ›Â˜» Î·È «ÛÔÊ›˙ÔÌ·È»; (µÏ. ÁÏˆÛÛ¿ÚÈÔ Î·È Û¯ﬁÏÈÔ 4).

4 ¶ÔÈ· ÎÚÈÙÈÎ‹ ·ÛÎ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ·ﬁ ÔÈÔ˘˜; ¶Ò˜
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ ·ﬁ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô; [¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ∫Â›ÌÂÓÔ (4)].

H λυρική ποιήτρια Σαπφώ ήταν ένα από
τα αγαπητά θέµατα των αρχαίων καλλιτεχνών. Eδώ εικονίζεται σε µια υδρία
του 5ου αι. π.X. καθισµένη να κρατά
έναν παπύρινο κύλινδρο µε κείµενο που
πρόκειται να τραγουδήσει, το οποίο
αρχίζει µε την επίκληση Dερων Eπων Fρχοµαι Fλλων (=αρχίζω το τραγούδι µου µ’ αιθέρια λόγια, µτφρ. Oδ.
Eλύτης). Aθήνα, Eθνικό Aρχαιολογικό
Mουσείο.

5 ¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3);
£EMA °IA ™YZHTH™H ◊ °PA¶TH EP°A™IA
AÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (1) Î·È (2), Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·Ó
Û˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÛÎ‹ıËÎÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜
ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹;

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞
ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô›ËÌ· Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·‚¿ÊË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚÂ·ÛÙÂ› ·ﬁ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎ‹ ÂÔ¯‹; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùﬁ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÂ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜, ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3) Î·È ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹.
™ÔÊÔ› ‰Â ÚÔÛÈﬁÓÙˆÓ

H Θέµις, η οποία κυριαρχούσε στο δελφικό µαντείο, απεικονίζεται εδώ στο
εσωτερικό ερυθρόµορφης κύλικας να
δίνει χρησµό στον βασιλιά της Aθήνας
Aιγέα σχετικά µε τη γέννηση του
Θησέα. H Θέµις κρατά στο αριστερό
χέρι φιάλη και στο δεξιό κλαδί ιερής
δάφνης. Tο νερό και η δάφνη έδιναν
στην Πυθία µαντική δύναµη (5ος αι.
π.X., Bερολίνο, Aρχαιολογικό Mουσείο).

Οι νθρωποι γνωρζουν τα γινµενα.
Τα µλλοντα γνωρζουν οι θεο,
πλρεις και µνοι κτοχοι πντων των φτων.
Εκ των µελλντων οι σοφο τα προσερχµενα
αντιλαµβνονται. Η ακο
αυτν κποτε εν ραις σοβαρν σπουδν
ταρττεται. Η µυστικ βο
τος ρχεται των πλησιαζντων γεγοντων.
Και την προσχουν ευλαβες. Εν εις την οδν
ξω, ουδν ακοουν οι λαο.

Θεο5 µ@ν γHρ µελλντων,
Fνθρωποι δ@ γιγνοµνων
σοφο5 δ@ προσιντων
αIσθνονται.
(Φιλ-στρατος, TH Eς τ>ν Tυανα,
KAπολλνιον VIII 7)

(K. ¶. ∫·‚¿ÊË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ∞’, ÂÎ‰. ÿÎ·ÚÔ˜, Aı‹Ó· 1963)
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∏ ÚËÙÔÚÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏﬁÁÔ˘, ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ, Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó· ·ﬁÛ·ÛÌ·
·ﬁ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ °ÔÚÁ›·1 ∂Ï¤ÓË˜ ∂ÁÎÒÌÈÔÓ2. £· ‰Ô‡ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘
ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ Î·È ÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ˙ˆ‹.

KEIMENO ∫
«O λγος δυνστης µ γας στν» 3

°√ƒ°π∞™ √ §EONTINO™
(483/80-376/5 π.Χ.)
Κορυφαίος σοφιστής και ρήτορας,
δίδαξε στη Σικελία, την Αττική και
τη Θεσσαλία. Μελέτησε πρώτος
τον λόγο και την επίδρασή του
στον ψυχισµό του ανθρώπου και
είδε τη ρητορική ως «πειθούς
δηµιουργό», δηλαδή ως µέθοδο για
να διατυπώνει ο άνθρωπος τη
γνώµη του µε τρόπο πειστικό.

Ευκοσµα εναι για την πλη οι γερο νδρες, για το σµα η οµορφι, για την
ψυχ η σοφα, για την πρξη η αρετ, για τον λγο η αλθεια( τα αντθετ
τους εναι ακοσµα. Τον νδρα και τη γυνακα, τον λγο και την πρξη, την
πλη και το πργµα που αξζουν τον παινο πρπει µε επανους να τα τιµµε, εν τα ανξια να τα κατακρνουµε4 […]
[Η Ελνη] κανε σα κανε ετε απ θληµα της Τχης και απφαση των
θεν και της Ανγκης προσταγ ετε επειδ αρπχτηκε µε τη βα ετε πεστηκε µε λγια ετε επειδ απ τη θωρι ερωτετηκε5 […] Αν ταν ο λγος
που την πεισε και εξαπτησε την ψυχ της, οτε σε αυτ την περπτωση
εναι δσκολη η υπερσπιση και η ανασκευ της κατηγορας […] Ο λγος
εναι νας µεγλος δυνστης, που εν χει το πιο µικρ και αφανς σµα,
επιτελε τα ργα τα πιο θεϊκ( γιατ µπορε και το φβο να σταµατσει και τη
λπη να διξει και χαρ να προκαλσει και τον οκτο να αυξσει […] Πσοι
δεν χουν πεσει6  δεν πεθουν τσους και τσους για τσα πργµατα, πλθοντας ναν ψευδ λγο! […] Ποια αιτα λοιπν µας εµποδζει να θεωρσουµε τι η Ελνη ρθε στην Τροα χωρς τη θλησ της, το διο πως αν
αρπχτηκε απ απαγωγων τη βα; Αφο η επδραση της πειθος7, αν και
δεν χει του εξαναγκασµο τη µορφ8, χει την δια µε αυτν δναµη.
(Γοργας, 0Ελνης KΕγκµιον, 1, 6-8 και 11-12)

Aναγεννησιακή αναπαράσταση της
Ρητορικής, που κρατάει το σπαθί ως
σύµβολο της δύναµης του λόγου.
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¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 O ÛÔÊÈÛÙ‹˜ °ÔÚÁ›·˜ (483/80-376/5 .X.) Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ §ÂÔÓÙ›ÓÔ˘˜ ÙË˜
™ÈÎÂÏ›·˜. ◊ÚıÂ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 427 .X., ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜
ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, Î·È ÁÔ‹ÙÂ˘ÛÂ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÌÂ ÙË ÚËÙÔÚÈÎ‹ ÙÔ˘ Ù¤¯ÓË.
¢›‰·ÍÂ ÛÙË MÂÁ¿ÏË EÏÏ¿‰·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ Aı‹Ó·.

2 ∆o ^∂Ï¤ÓË˜ \EÁÎÒÌÈoÓ Â›Ó·È ÚËÙoÚÈÎﬁ˜ ÏﬁÁo˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· Î·È ÂÈ¯ÂÈÚÂ› ÙËÓ
˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙË˜ ˆÚ·›·˜ ∂Ï¤ÓË˜. Œ¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ› ˆ˜ δοκµιο για τη φση
και τη δναµη του λγου Î·È Â›Ó·È ÏﬁÁÔ˜ ·ÔÏÔÁËÙÈÎﬁ˜.
3 √ ÏﬁÁo˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ïo˜ ‰˘Ó¿ÛÙË˜: Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË ÛÙo ∂Ï¤ÓË˜ EÁÎÒÌÈoÓ
Ùo˘ °oÚÁ›·, ﬁÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ Ë ¿o„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙË˜
ÚËÙoÚÈÎ‹˜ Ù¤¯ÓË˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, o °oÚÁ›·˜ ÂÍ˘ÌÓÂ› ÙË ‰‡Ó·ÌË Ùo˘ ÏﬁÁo˘, ÙËÓ
oo›· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙo ÛÒÌ·. O ›‰Èo˜ o ¶Ï¿ÙˆÓ
Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚËÙoÚÈÎ‹˜ ‰ÂÈÓﬁÙËÙ·˜ Ùo˘ °oÚÁ›·, Î·ıÒ˜ ÙoÓ
·Úo˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ó· ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ùo ÂÍ‹˜ ·Ó¤Î‰oÙo: Γιατ µου χει συµβε πολλς

φορς να πω µε τον αδελφ µου (ο αδελφ-ς του Γοργα 4ταν γιατρ-ς και
ονοµαζ-ταν Πρ-δικος) και µε λλους γιατρος σε κποιον ρρωστο που δεν
θελε να πιει φρµακο  να αφσει το γιατρ να τον εγχειρσει  να του
κνει καυτηριασµ και, εν ο γιατρς δεν µποροσε να τον πεσει, τον πειθα εγ – χι µε λλη τχνη παρ µε τη ρητορικ (¶Ï¿ÙˆÓ, °oÚÁ›·˜, 456 a-b).

Αφίσα από σύγχρονη κινηµατογραφική ταινία για την Ελένη της Τροίας
(παραγωγή του 1956, σκηνοθεσία R.
Wise, µε τη Rossana Podestà). Η Ελένη αποτέλεσε πηγή έµπνευσης πολλών
διανοούµενων και καλλιτεχνών από την
αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

4 E˘ÎÔÛÌ›·… Î·Ù·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ: Â‰Ò ¤¯Ô˘ÌÂ Ùo ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘ ^∂Ï¤ÓË˜
\EÁÎÒÌÈoÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Úoo›ÌÈo (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹), ‰È‹ÁËÛË (·Ê‹ÁËÛË),
›ÛÙË (·ﬁ‰ÂÈÍË) Î·È Â›ÏoÁo (Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·). ∏ ‚·ÛÈÎ‹ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘
ÚooÈÌ›o˘ (ÛÙ. 1-5) Â›Ó·È Ë ÚoÂÙoÈÌ·Û›· Ùo˘ ·ÎÚo·ÙËÚ›o˘ ÁÈ· Ó· ·Îo‡ÛÂÈ ÌÂ
ÚoÛo¯‹, ÌÂ Â‡ÓoÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎoÏ›· ÙoÓ Ú‹ÙoÚ·. O ∞ÚÈÛÙoÙ¤ÏË˜ Â·ÈÓÂ›
ÛÙ· ¶ÔÏÈÙÈÎ¿ (∞, 1260a 25-28) ÙÔÓ °oÚÁ›·, ÁÈ·Ù› ··ÚÈıÌo‡ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜
·ÚÂÙ¤˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙoÓ ™ˆÎÚ¿ÙË o˘ ·Ó·˙ËÙo‡ÛÂ ¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎﬁ oÚÈÛÌﬁ
ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜: εκενοι που µιλον γενικ υποστηρζοντας τι η αρετ εναι

ευδαιµονα της ψυχς  ορθ πρξη  κτι παρµοιο αυταπατνται( πολ πιο
κοντ στην αλθεια εναι εκενοι που απαριθµον τις αρετς, πως κανε ο Γοργας, παρ εκενοι που δνουν ττοιας λογς ορισµος.

5 H EÏ¤ÓË ¤Î·ÓÂ ﬁÛ· ¤Î·ÓÂ… ÂÚˆÙÂ‡ıËÎÂ: Ô °oÚÁ›·˜ ÚoÙÂ›ÓÂÈ Â‰Ò Ù¤ÛÛÂÚÈ˜

Dante Gabriel Rossetti, Η Ελένη της
Τροίας (1863). Ο ζωγράφος έζησε στην
Aγγλία τον 19ο αι. και ανήκει στους
προ-ραφαηλίτες ζωγράφους, οι οποίοι
λάτρευαν την οµορφιά. Η Ελένη αποτέλεσε το τέλειο πρόσωπο για ένα από τα
πιο γνωστά αλληγορικά πορτρέτα του.

ÏﬁÁo˘˜, ÁÈ· Ùo˘˜ oo›o˘˜ Ë ∂Ï¤ÓË ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ó· Ê‡ÁÂÈ ÌÂ ÙoÓ ¶¿ÚË Î·È
ÚoÛ·ıÂ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ﬁÙÈ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∂Ï¤ÓË ‹Ù·Ó ËıÈÎ¿ ¿ÌÂÌÙË,
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Ê˘ÁÂ ÌÂ ‰ÈÎ‹ ÙË˜ ÚﬁıÂÛË.

6 ¶ﬁÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â›ÛÂÈ: Â‰Ò Û˘Ó·ÓÙo‡ÌÂ ÙËÓ È‰¤· ﬁÙÈ Ë ·¿ÙË Â›Ó·È ‚·ÛÈÎ‹
ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ oÈËÙÈÎo‡ Î·È ÚËÙoÚÈÎo‡ ÏﬁÁo˘. O ··ÙËÏﬁ˜ ÏﬁÁo˜, ı· ÂÈ Ï›Áo
·Ú·Î¿Ùˆ o °oÚÁ›·˜, ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÁoËÙÂ›·, ÒÛÙÂ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Î·È Ùo
Óo˘. O Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ú‹ÙoÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÈ˙ËÙÂ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·ÏËıoÊ¿ÓÂÈ·, ÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ. O °oÚÁ›·˜ Â›Ó·È o ÚÒÙo˜ o˘ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ
Ù¤¯ÓË ÙË˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÌÂ ÙËÓ ·¿ÙË Î·È ÙË ÁoËÙÂ›· Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì›· ıÂˆÚ›·
ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜ ˆ˜ „Â˘‰·›ÛıËÛË˜.

H αρπαγή της ωραίας Eλένης από τον
Πάρη σε ερυθρόµορφο αγγείο (περ.
450 π.X.).
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ΓΛΩΣΣΑΡΙO
∞ƒ∂∆∏: ετυµολογικά συγγε-

νής µε το επίθετο άριστος,
σήµαινε αρχικά υπεροχή
και τέλεια εκδήλωση µιας
κύριας ιδιότητας προσώπου, ζώου ή πράγµατος
(π.χ. η αρετή ενός µαχαιριού είναι ότι κόβει καλά).
Στη φιλοσοφία περιορίστηκε στην ηθική αξία.
∂π∫√™ (από το ρήµ. οικα):

το πιθανό, το εύλογο.
Το εικός αποτελούσε
σηµαντικό τεχνικό στοιχείο
του λόγου για τις ρητορικές σχολές του 5ου και
του 4ου αι. π.Χ.
EYKO™MIA: αρετή, οµορφιά,

κόσµηµα (αντίθετο ακοσµία).
§√°√™: η ενδιάθετη στον

άνθρωπο ικανότητα
έκφρασης του περιεχοµένου της διάνοιάς του µέσω
της γλώσσας, η οµιλία
(λατ. oratio), η γλώσσα,
το λογικό επιχείρηµα.
ƒ∏∆√ƒπ∫∏ (από το ρ ω=ρ",
ρήσις): µέθοδος ή τέχνη

της σύνθεσης λόγων.
∆∂Ã¡∏: στην αρχαιότητα

δήλωνε επιδεξιότητα για
εκτέλεση κάπoιας δραστηριότητας για τη δηµιουργία
έργoυ σύµφωνα µε oρισµένoυς κανόνες (γραµµατική, ρητoρική, ναυπηγική,
αρχιτεκτoνική τέχνη κ.ά.).

7 ∂›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÂÈıÔ‡˜: Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È ÛÙÈ˜ Èı·Ó¤˜ ·ÈÙ›Â˜ ÙË˜ ·Ú·Á‹˜
ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜. ∂‰Ò Ë ‰‡Ó·ÌË Ùo˘ ÏﬁÁo˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ï¤oÓ ·ﬁ ÙË ıÂ˚Î‹ Â¤Ì‚·ÛË (Ë oo›· Â›Ó·È Û˘¯Óﬁ Ê·ÈÓﬁÌÂÓo ÛÙ· oÌËÚÈÎ¿ ¤Ë).

8 ∏ ÂÈıÒ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘ ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÌÔ‡ ÙË ÌÔÚÊ‹: ÛÙo Ù¤Ïo˜ Ùo˘ ÎÂÈÌ¤Óo˘ Ùo˘ o
°oÚÁ›·˜ ÂÚÓ¿ ·ﬁ ÙoÓ ÂÈÛÙÈÎﬁ ÛÙoÓ ÂÈı·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎﬁ ÏﬁÁo. ¶ÂÈı·Ó·ÁÎ·ÛÌﬁ˜ Â›Ó·È o ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÌﬁ˜ Î¿oÈo˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌÂ ¯Ú‹ÛË
·ÂÈÏ‹˜ ‹ „˘¯oÏoÁÈÎ‹˜ ‚›·˜.

¶APA§§H§√ KEIMEN√
AÚÂÙ‹ Î·È ·ÚÂÙ¤˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ °ÔÚÁ›·

™ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ï·ÙˆÓÈÎﬁ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô ª¤ÓˆÓ ÂÎı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘
°ÔÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Î·È ÁÈ· ÙË
Á˘Ó·›Î·:

Πρτα πρτα, αν ζητς να µθεις ποια εναι η αρετ του νδρα, αυτ εναι
εκολο να προσδιοριστε, γιατ αρετ σε ναν νδρα εναι να χει την ικαντητα να καταπινεται µε τις δηµσιες υποθσεις και, κνοντς το αυτ, να
γνεται χρσιµος στους φλους και βλαβερς στους εχθρος, αποφεγοντας
να υποστε και ο διος κτι ττοιο. Αν πλι ζητς να µθεις ποια εναι της
γυνακας η αρετ, αυτ δεν εναι δσκολο να σ’ το εξηγσω, αφο η γυνακα
οφελει να φροντζει σωστ το σπτι µε το να διατηρε σο ,τι υπρχει σε
αυτ και µε το να εναι υπκουη στον ντρα της […] Κι υπρχουν πµπολλες λλες αρετς, τσι που εναι δσκολο να πεις για την αρετ τι λογς πργµα εναι( γιατ η αρετ, Σωκρτη, εξειδικεεται στον καθνα απ µας ανλογα µε τη δραστηριτητ του και ανλογα µε τις πρξεις και την ηλικα του –
και το διο, νοµζω, ισχει και για την κακα.
(¶Ï¿ÙˆÓ, M¤ÓˆÓ, 71e Î.Â.)

EPøTH™EI™ – EP°A™IE™
1 °È·Ù› Ô °ÔÚÁ›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ EÏ¤ÓË˜ EÁÎÒÌÈÔÓ ··ÚÈıÌÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·
Î·È ·ÚÂÙ¤˜;

2 MÂ ÔÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô °ÔÚÁ›·˜ ÙËÓ ·ıˆﬁÙËÙ· ÙË˜ EÏ¤ÓË˜; ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘;
Η απεικόνιση της Ρητορικής από τον
G. Cesari, ζωγράφο του 16ου αιώνα,
ο οποίος ήταν ισπανικής καταγωγής,
έζησε όµως στη Pώµη όπου, κατά παπική εντολή, πραγµατοποίησε πολλές
τοιχογραφίες µεταξύ του 1590 και του
1615.

3 ¶ﬁÛÔÈ… „Â˘‰‹ ÏﬁÁÔ!: N· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ‰ÈÎ¿ Û·˜
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

4 ¶oÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯o˘Ó oÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂoÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜; ‰oÎËÛ›ÛoÊo˜, ‰oÍ·Û›Â˜, ·Ú·‰oÍoÏoÁ›·, ÂÁÎˆÌÈ¿˙ˆ, ÂÈÎ·Û›·.
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5 ŒÓ· Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘ Î·È Ë
Ù¤¯ÓË ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ Î·È ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ›;

£EMA °IA ™YZHTH™H ◊ °PA¶TH EP°A™IA
¡· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙÂ ÛÂ Ì›· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ò˜ Ô
°ÔÚÁ›·˜ ¤‚ÏÂÂ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· Î·È Ò˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜. ¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ
ﬁÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ﬁ„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ·ÎﬁÌË ·Ô‰ÂÎÙ¤˜;

¢IA£EMATIKH EP°A™IA
∏ ÚËÙoÚÈÎ‹ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ùo ÚﬁÏo o˘ ¤·È˙Â ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·.
™‹ÌÂÚ· oÈ Ï¤ÍÂÈ˜ «ÂÈÙ˘¯›·» ‹ «ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Óo˜ ¿ÓıÚˆo˜» ·Ú·¤Ìo˘Ó ¿ÌÂÛ·
ÛÙoÓ ÎﬁÛÌo ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌﬁÓo ‰Â˘ÙÂÚÂ˘ﬁÓÙˆ˜ ÛÙËÓ oÏÈÙÈÎ‹. ™ÙËÓ
·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÈÙ˘¯›· o˘ ÌÂÙÚo‡ÛÂ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ ÚÒÙo ÏﬁÁo Ùo˘ oÏÈÙÈÎo‡ Î·È
Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚo Ùo˘ Ú‹ÙoÚ· ÛÙ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∞Ó ‹ıÂÏÂ Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÓÂ›˜ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏoÁo
ÛÙËÓ Âo¯‹ Ì·˜, ı· ÌoÚo‡ÛÂ Ó· ÂÈ ﬁÙÈ ÙË ı¤ÛË o˘ Î·ÙÂ›¯Â Î¿oÙÂ Ë ÚËÙoÚÈÎ‹
ÙËÓ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË.
(W. K. C. Guthrie, OÈ ™oÊÈÛÙ¤˜, ÌÙÊÚ. ¢. ∆ÛÂÎo˘Ú¿ÎË, ÂÎ‰. MIET, ÛÂÏ. 73-74)

MÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·ﬁÛ·ÛÌ·, ÌÈ· oÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó·
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· «ÂÁÎˆÌ›ˆÓ» Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· «„ﬁÁˆÓ» ·ﬁ Û‡Á¯ÚoÓÂ˜
ÌoÚÊ¤˜ ÏﬁÁo˘, o˘ ÛÙo¯Â‡o˘Ó ÛÙËÓ ÂÈıÒ Î·È ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ ‹ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ (oÌÈÏ›·
oÏÈÙÈÎo‡, ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÚËÙoÚÈÎ‹, ÙËÏÂoÙÈÎ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·).
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ oÌ¿‰Â˜ ·Úo˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· o˘ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛ·Ó Î·È Û¯oÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ Ùo˘ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏﬁÁo˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚoÓË Âo¯‹.
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TO EN∆IAΦEPON
TΩN ΣOΦIΣTΩN
ΓIA TH ΓΛΩΣΣA
KAI TON ΛOΓO
¶ƒø∆∞°√ƒ∞™
Η δύναµη τoυ λόγoυ, στην oπoία
πίστευαν oι Σoφιστές, συνoψίζεται
στη φράση: τ#ν $ττω λγον κρεττω ποιε(ν, που σηµαίνει: κάνεις τo
αδύναµo επιχείρηµα δυνατό, δηλαδή
το άσπρο µαύρο.
Στο έργο του Αντιλογίαι υποστήριζε
πως για κάθε ζήτηµα υπάρχουν δύο
αντιτιθέµενες απόψεις, τις οποίες
µπορεί κανείς να τις υποστηρίξει (δισσοί λόγοι ) εξίσου πειστικά.
¶PO¢IKO™
Ασχoλήθηκε κυρίως µε τη γλώσσα,
δηλαδή µε την ορθότητα των λέξεων
(ορθοέπεια), και ειδικότερα µε τoυς
oρισµoύς, λ.χ. µε τη διάκριση της
σηµασίας µεταξύ λέξεων πoυ χρησιµoπoιoύνταν ως συνώνυµες.
°√ƒ°π∞™
Aναδείχθηκε ονοµαστός δάσκαλος
της ρητορικής τέχνης. Ο λόγoς τoυ
διακρίνεται από υπερβoλική χρήση
ισόµετρων πρoτάσεων, παρηχήσεων,
αντιθέσεων, συντακτικών αντιστοιχιών
και ποιητικών επινοήσεων, οι οποίες
αποκλήθηκαν «Γοργίεια σχήµατα».

Σκηνή µε νέους που διδάσκονται γραµµατική, ανάγνωση και µουσική (Καλιφόρνια, Μουσείο J. Paul Getty).
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™¯ÂÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌﬁ˜
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· «ÁÈ· ﬁÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜», ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. £· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ «Ì¤ÙÚÔ» Î·È «ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ» ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÙ·È Ô Û¯ÂÙÈÎÈÛÌﬁ˜ ÙﬁÛÔ ÛÂ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. £· ‰Ô‡ÌÂ, Â›ÛË˜, ÙÈ˜
·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·, ¶Úﬁ‰ÈÎÔ˘ Î·È KÚÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔÓ ÛÎÔﬁ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

KEIMENO ∫
1 «Μ τρο για λα τα πργµατα εναι ο νθρωπος 1 »:
Tα κριτ ρια της γν.σης
¶ƒø∆∞°√ƒ∞™
«Για κάθε θέµα υπάρχουν δύο απόψεις».

«π ντων χρηµ των µτρον
9στ:ν ;νθρωπος, τ=ν µ>ν
?ντων @ς Aστιν, τ=ν δ> οBκ
?ντων, @ς οBκ Aστιν».
(Πρωταγ-ρας, απ-σπ. 1)

Γιατ εγ υποστηρζω, ββαια, τι η αλθεια εναι πως την χω γρψει, δηλαδ τι καθνας µας εναι µτρο και για σα υπρχουν και για σα δεν υπρχουν κι τι πραγµατικ εναι αναρθµητες οι διαφορς2 του ενς απ τον λλο
ως προς αυτ, αφο λλα πργµατα υπρχουν και φανονται σµφωνα µε την
ποψη του ενς και λλα σµφωνα µε την ποψη του λλου3…
(Πλ των, Θεατητος, 166d)

2 Η συζ τηση για τους θεο1ς
Για τους θεος δεν µπορ να γνωρζω τποτα4 οτε τι υπρχουν οτε τι
δεν υπρχουν.
(Πρωταγ-ρας, DK A3)

Τον λιο και το φεγγρι και τα ποτµια και τις πηγς και γενικ λα σα
επενεργον ευεργετικ στη ζω οι παλαιο τα εξλαβαν, λγω της ωφελιµτητς τους5, για θεος, ακριβς πως οι Αιγπτιοι6 τον Νελο.
(Πρ-δικος, απ-σπ. DK B35)

Οι παλαιο νοµοθτες επινησαν7 τον θε σαν, κατ κποιο τρπο, επιτηρητ των σωστν πρξεων και σφαλµτων του ανθρπου, στε –απ φβο για
τη θεϊκ τιµωρα– καννας να µην αδικε κρυφ8 τον διπλαν του.
(Κριτας, απ-σπ. DK 88 B25)
¶ƒ√¢π∫√™
«Tα πράγµατα που είναι για τους
ανθρώπους σωτήρια και θρεπτικά
αυτά λατρεύτηκαν από παλιά σαν
θεοί».
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¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 ª¤ÙÚÔ… ¿ÓıÚˆÔ˜: ÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ·ﬁ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·
£Â·›ÙËÙÔ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞ÔÏÔÁ›· ‹ ÀÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·. O
¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, ·Ú¯ËÁ¤ÙË˜ ÙË˜ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹˜, ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ﬁÙÈ «Ì¤ÙÚÔ ÁÈ·
ﬁÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜» ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜, ‰¤¯ÂÙ·È ﬁÙÈ Ô Î¿ıÂ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, Ù·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Î·È Ù· ·ÊËÚËÌ¤Ó·, Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌﬁ. ∏
‰È‰·ÛÎ·Ï›· ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ﬁÙÈ Î¿ıÂ ÁÓÒÌË ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÏËıÈÓ‹ ÌÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË.

2 ∞Ó·Ú›ıÌËÙÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜: Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ÂÂÈ‰‹ Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë
ÂÌÂÈÚ›· ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·ﬁ ¿ÓıÚˆÔ ÛÂ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ’ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÏﬁÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. H ÁÓÒÛË Â›Ó·È, Û˘ÓÂÒ˜, Û¯ÂÙÈÎ‹. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ‹ıË Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ï·Ô‡˜.

3 À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È… ¿ÏÏÔ˘: Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ Î¿ÓÂÈ ÏﬁÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ
ÁÓˆÌÒÓ Î·È Û˘ÓËıÂÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÙË ÁÓÒÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË
ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. £ÂˆÚÔ‡ÛÂ ﬁÙÈ ÁÈ· Î¿ıÂ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰˘Ô
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ò˜ «Ê·›ÓÂÙ·È» ÛÂ Ì¤Ó· ‹ ÛÂ Û¤Ó·.

4 ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù›ÔÙ·: ÛÙ¿ÛË ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌÔ‡. O ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È
Û‡ÓÙÔÌË, ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ‚¤‚·ÈË ÁÓÒÛË ÁÈ· Ù›ÔÙÂ, Î·Ù¿
Û˘Ó¤ÂÈ· Ô‡ÙÂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. T· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÙÂ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙË ‰ËÌﬁÛÈ· Ï·ÙÚÂ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ.

∞°¡ø™∆π∫π™ª√™: φιλοσοφική

αντίληψη που αρνείται ότι
µπορούµε να γνωρίσουµε
µε βεβαιότητα τον κόσµο,
τον θεό και την ουσία των
όντων.
KPITHPIO¡: 1. η επαρκής αιτία

για την αλήθεια ενός ισχυρισµού. 2. πρότυπο.
ª∂∆ƒ√¡: 1. κριτήριο, γνώµο-

νας, κανόνας. 2. µέση
οδός, µεσότητα.
™XETIKI™MO™ – ™XETIKOKPATIA:

φιλοσοφική θεωρία που
συνδέεται µε την έννοια
«σχετικόν». ∆ηλώνει εκείνο που συνδέεται ή εξαρτάται από κάτι άλλο, κατά
συνέπεια καθετί που υπάρχει στον «χώρο» και τον
«χρόνο» είναι σχετικό. Σε
σχέση µε τη γνώση ο σχετικισµός δέχεται ότι αυτή
είναι υποκειµενική.
XPHMATA: τα αντικείµενα της

αισθητηριακής αντίληψης,
κάθε λογής γνώµες, κρίσεις, πεποιθήσεις κ.ά.

5 §ﬁÁˆ ÙË˜ ˆÊÂÏÈÌﬁÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜: ÔÈ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ﬁÚÔÈ
Î·È Ù· ·Á·ı¿ ·ﬁ ÙË ÁÂˆÚÁÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˆ˜ ıÂÔ›. ªÂ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ Ô ¶Úﬁ‰ÈÎÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·, ÂÍËÁÂ› ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÌÂ Ú¿ÁÌ·Ù· ˘ÏÈÎ¿, Ô˘
Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Î·È ˆÊÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹, Î·È ıÂˆÚÂ› ˆ˜ Ë ıÚËÛÎÂ›· ¤¯ÂÈ
·ÓıÚÒÈÓË ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ﬁ„ÂˆÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ·ıÂ˝·.

6 Ÿˆ˜ ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ: Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ¿ÏÏˆÓ ÙﬁˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘ÙﬁÓ ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ
›ÛÙÂˆÓ, ÙˆÓ ËıÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓﬁÌˆÓ.

7 ∂ÈÓﬁËÛ·Ó: Ô ∫ÚÈÙ›·˜, ıÂ›Ô˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ¤Ó·˜ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÈ˜ ··Ú¯¤˜ ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ È‰¤·˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â‰Ò ﬁÙÈ ÔÈ ıÂÔ› Â›Ó·È ÂÈÓﬁËÛË ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ, Â›Ó·È ‰ËÏ. ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Û‡Ì‚·ÛË˜ ‹ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ.

¶PøTA°OPA™
(490/80-420/11 π.Χ.).
Υπήρξε ο σηµαντικότερος από τους
σοφιστές του 5ου αιώνα.

8 ¡· ÌËÓ ·‰ÈÎÂ› ÎÚ˘Ê¿: Â‰Ò ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔÈ, ÂÂÈ‰‹
ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙËÓ ÙÈÌˆÚ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ﬁ¯È ·ﬁ Î¿ÔÈÔ ·›ÛıËÌ· ‰ÈÎ·›Ô˘. √È ÓﬁÌÔÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹
·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·Ú¯›·.
∞¡£√§√°π√ ºπ§√™√ºπ∫ø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ñ ° ’ ° À ª ¡ ∞ ™ π √ À
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¶APA§§H§A KEIMENA
1 ™¯ÂÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

Οπτικές απάτες που σχετίζονται µε
το µέγεθος. Ενώ οι γραµµές έχουν
το ίδιο µήκος, φαίνονται άνισες.
Έχουν δηµιουργηθεί έτσι ώστε να
απατούν (Σχήµα των Müller-Lyer).

∆Ô ·ﬁÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘ Î·È È·ÙÚÔ‡ ™¤ÍÙÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÂÈÚÈÎÔ‡
(2Ô˜-3Ô˜ ·È. Ì.Ã.) Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ÙË˜
ÊÚ¿ÛË˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· πντων χρηµτων µτρον Fνθρωπος Eστν:

Επσης, κατ τον Πρωταγρα, µτρο για λα τα πργµατα εναι ο νθρωπος,
για σα υπρχουν τι υπρχουν, και για σα δεν υπρχουν τι δεν υπρχουν( µε τον ρο «µτρο» εννοε το κριτριο, µε τον ρο «χρµατα» τα πργµατα, στε τελικ να υποστηρζει τι το κριτριο για λα τα πργµατα εναι
ο νθρωπος: για σα υπρχουν τι υπρχουν, για σα δεν υπρχουν τι δεν
υπρχουν. Κατ συνπεια δχεται µνο ,τι φανεται στον καθνα ατοµικ,
εισγοντας τσι τη σχετικτητα […]
(Σξτος E Εµπειρικ-ς, Πυρρνειαι RΥποτυπσεις, Ι, 216)

2 «ﬁÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›ÛÙ·ÛË
Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿, ÛÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ù·›ÚÈ·ÛÙ·»

…Και εναι σωστ να κνεις καλ στους φλους, αταριαστο µως να κνεις
κτι ττοιο στους εχθρος( κι πρεπο να ξεφεγεις απ τους εχθρος, καλ
µως να ξεφεγεις απ τους αντιπλους σου αθλητς στο στδιο […] Προχωρ σε πργµατα που τα θεωρον αταριαστα πολιτεες ολκληρες και λαο: λ.χ.
για τους Λακεδαιµονους εναι σωστ να γυµνζονται οι κοπλες και να κυκλοφορον ξεµπρτσωτες και χωρς χιτνα, εν για τους Tωνες αυτ εναι ντροπ.
Και το θεωρον σωστ [στη Σπρτη] να µη µαθανουν τα παιδι µουσικ και
γρµµατα, εν για τους Tωνες εναι ντροπ να µην τα γνωρζουν λ’ αυτ […]
( ΑνGνυµος, ∆ισσο λγοι, «Περ: καλοH κα: αIσχροH», 7-10, 18-20)
Αντιλαµβάνοµαι σηµαίνει «δέχοµαι
ως» ή µου «φαίνεται σαν». Τα σχήµατα που παρατίθενται µας δηµιουργούν ψευδαισθήσεις και φανερώνουν την πλάνη των αισθήσεων (βρίσκονται συνήθως σε βιβλία ψυχολογίας και φιλοσοφίας). Οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις συνδέονται
κυρίως µε την όραση, όµως έχουµε
σχετικά παραδείγµατα και µε τις
άλλες αισθήσεις (αφή, ακοή). Ο Πλάτων στον Θεαίτητο (159c) γράφει
πως «το κρασί είναι γλυκό στη
γεύση, αν το πιω αφού φάω τυρί,
είναι ξινό, αν έχω φάει πριν γλυκό
από φράουλα».

EPøTH™EI™ – EP°A™IE™
1 N· ÂÍËÁ‹ÛÂÙÂ ÌÂ ‰ÈÎ¿ Û·˜ ÏﬁÁÈ· ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· «Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ﬁÏ· Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜» (MÔÚÂ›ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ù· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ·).

2 °È·Ù› Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌÔ‡;
3 ™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÙÔ ·ﬁÊıÂÁÌ· µτρον Fριστον. ªÂ ÔÈÔÓ
ÙÚﬁÔ Ô ﬁÚÔ˜ Ì¤ÙÚÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ Î·È ÔÈ· ÛËÌ·Û›·
¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· πντων χρηµτων µτρον Fνθρωπος Eστν;
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4 ªÂ ÔÈÔ ÓÂ‡Ì· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜ ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ Î·È ÙÈ˜
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ﬁÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰›‰·Í·Ó;
¢ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹˜ Î›ÓËÛË˜ ˆ˜ «·Ú¯·›Ô˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌﬁ˜»; (AÍÈÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁ‹, ÛÂÏ. 37).

5 MÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌÂ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
™ÔÊÈÛÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜;

£EM∞T∞ °I∞ ™YZHTH™H ◊ °P∞¶TH EP°∞™I∞
1 °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïﬁ Î·È ÙÔ Î·Îﬁ, ÙÔ

Ο Παρθενών είναι έκφραση του κλασικού πνεύµατος και πολιτισµού, το οποίο
εκφράζει τάξη, κανονικότητα, αρµονία.
Η αξία του αναγνωρίζεται σε όλες τις
εποχές και αποδεικνύει πως ορισµένες
αισθητικές αξίες είναι διαχρονικές.

‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ, ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ
ÌÔÚÂ›, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë ·ÓÂÎÙÈÎﬁÙËÙ· ÛÂ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ﬁ ÙÔÓ ‰ÈÎﬁ Ì·˜ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘;

2 ¡ÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ﬁˆ˜ Ï.¯. Ë ÔÌÔÊˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÚﬁÓÔ ‹ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂÈ‰ÈÎÔ‡, ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌﬁ
ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÁÓÒÛË˜ ‹ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜;

¢IA£EMATIKH EP°A™IA
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙË Ê‡ÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË
Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÙÈ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·Í›Â˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌÔÊˆÓ›· Ô˘ ÙÈ˜ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ
‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿. °Ú¿„ÙÂ Û’ ¤Ó· Ê‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ú¿ÏÂ˘ÚÂ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔ ÂÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ.

«Για όλα τα πράγµατα µέτρο είναι
ο άνθρωπος». Σχέδιο του Ιταλού ζωγράφου της Aναγέννησης Λεονάρντο ντα
Bίντσι (16ος αι.) για τις αναλογίες του
ανθρώπινου σώµατος (Μουσείο της
Ακαδηµίας της Βενετίας).
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¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Ê‡ÛË – ÓﬁÌÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ AÓÙÈÊÒÓ1 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ê‡ÛË
Î·È ÙÔ ÓﬁÌÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË. ∆· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ Î·È ÙË˜ ÓÂﬁÙÂÚË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

KEIMENO
H αντθεση Νµου και Φ1σης

O µυθικός Προµηθεύς, γιος του τιτάνα Iαπετού, αδελφός του Eπιµηθέα
και του Άτλαντα, τόλµησε να εναντιωθεί στον ∆ία, κλέβοντας τη φωτιά και
δίνοντάς την στους ανθρώπους. O
∆ίας τον τιµώρησε αλυσοδένοντάς
τον στον Kαύκασο, όπου ένας αετός
τού έτρωγε το συκώτι. Tον ελευθέρωσε ο Hρακλής από τα δεινά του και
τον παρουσίασε στον ∆ία και τους
άλλους θεούς.

∆ικαιοσνη εναι να µην παραβανεις τους νµους και τα θιµα της πλης2, της
οποας εσαι πολτης3. Ο νθρωπος θα αποκµιζε απ τη δικαιοσνη την πιο
µεγλη ωφλεια4 για το τοµ του, αν µπροστ σε λλους ανθρπους τηροσε τους νµους ως κτι σηµαντικ, εν αντθετα, µα εναι µνος του χωρς
λλους µπροστ του, ακολουθοσε τις επιταγς της φσης. Γιατ οι επιταγς
του νµου εναι αυθαρετες, εν της φσης εναι αναγκαες( κι οι επιταγς των
νµων εναι συµβατικς5 και χι απ τη φση, εν οι επιταγς της φσης6 εναι
ακριβς το αντθετο […] #ποιος παραβανει τους νµους και τα θιµα7, αν
δεν υποπσει στην αντληψη αυτν που τα χουν αποδεχθε, αποφεγει και
την ντροπ και την τιµωρα8( εν, αν δε µενει απαρατρητος, δεν τα αποφεγει. Απεναντας, µα παραβιζει τις εγγενες απαιτσεις της φσης πρα απ
να ριο, το κακ γι’ αυτν δε µετριζεται διλου, αν µενει απαρατρητος
απ’ λους τους ανθρπους, οτε γνεται µεγαλτερο, αν υποπσει στην αντληψη λων των ανθρπων.
(Αντιφ=ν, απ-σπ. 44Α)

Λεπτοµέρεια από παράσταση της
Tιτανοµαχίας του ζωγραφικού διάκοσµου της Aκαδηµίας Aθηνών, όπου
εικονίζεται ο Προµηθέας Πυρφόρος
να φέρνει τη φωτιά και το φως στους
ανθρώπους. Έργο του Xρ. Γκρήπενκερλ, µαθητή του Pαλ (19ος αι.).
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ΓΛΩΣΣΑΡΙO

¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞
1 √ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ∞ÓÙÈÊÒÓ Ô AıËÓ·›Ô˜ (5Ô˜ ·È. .X.) ‹Ù·Ó ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÛÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ∫˘ÚÈﬁÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Περ5 Uληθεας Î·È ÙÔ Περ5 Vµονοας. ™ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÓﬁÙËÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÓﬁÌÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË, ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·. TÔ φσει ‹Ù·Ó ÁÈ’
·˘ÙﬁÓ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÓÒ ÙÔ νµWω ‹Ù·Ó ·Ï‹ Û˘Óı‹ÎË, ÙËÓ
ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘.

2 ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È… ÙË˜ ﬁÏË˜: ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã. ∏ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ Ù· ÓﬁÌÈÌ·
ÙË˜ Î·ıÂÌÈ¿˜ ﬁÏË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙË˜.

3 ¶ÔÏ›ÙË˜: Ë È‰ÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ﬁÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜. H ﬁÏË Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂ È‰È·›ÙÂÚË
Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÌÂ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛÎ¤„Ë
Î·È ‚Ô‡ÏËÛË.

4 ∆ËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ˆÊ¤ÏÂÈ·: Ô ∞ÓÙÈÊÒÓ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ú·‰Ô¯‹ ﬁÙÈ ÌÂ ÙÈ˜
Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· ÁÈ’ ·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È Î¿ÓÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎﬁ Î·È ÙÔÓ ‰ËÌﬁÛÈÔ ¯ÒÚÔ.

5 ™˘Ì‚·ÙÈÎ¤˜: ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë È‰¤· ﬁÙÈ Ô ÓﬁÌÔ˜ Â›Ó·È Î·Úﬁ˜ ÌÈ·˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜,
ÌÈ·˜ Û‡Ì‚·ÛË˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ¤¯ÂÈ
ÙÂ¯ÓËÙﬁ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∆ÔÓ 17Ô Î·È 18Ô ·È. ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜
ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘˜ ÃÔÌ˜, §ÔÎ Î·È ƒÔ˘ÛÛÒ Ë ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, Ë
ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· Â›‰Ô˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ (ÎÚ¿ÙÔ˜).

∞π¢ø™: ντροπή (λ.χ. Όµηρος),

σεβασµός απέναντι στους
άλλους, φιλοτιµία, σεβασµός στους άγραφους
νόµους.
AI™XYNH (α5σχος) (όπως
η αιδώς): 1. ντροπή,

αποδοκιµασία. 2. ατιµία
που γίνεται προς κάποιον·
όνειδος.
¢π∫∏ (ρίζα δικ- του δείκνυµι):

ορθό, δίκαιο, δικαιοσύνη,
νόµος.
¡√ª√™: µεταγράφεται από τα

αρχαία ως «νόµος» ή σύµβαση ή έθιµο ανάλογα µε
τα συµφραζόµενα.
√ª√¡√π∞ (6µο7 + νο7ς):

πολιτική συναίνεση που
βασίζεται στην οµοφροσύνη όλων των πολιτών ως
προς τα πρότυπα τρόπου
ζωής.
ºÀ™π™: ο όρος που οι Ίωνες

επιστήµονες χρησιµοποιούσαν για το σύνολο της
πραγµατικότητας ή για την
πιο σταθερή υλική πηγή
της ή για τα συστατικά
στοιχεία της.

6 √È ÂÈÙ·Á¤˜ ÙË˜ Ê‡ÛË˜: ÂÓÓÔÂ› Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜, ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓﬁÌÔÈ, ﬁˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ï›ÁÔ
·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ: «Œ¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙÂ› ÓﬁÌÔÈ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ·, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó·
‚Ï¤Ô˘Ó Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ […] ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÓÂ Î·È ÙÈ
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ […] Î·È ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¤ÂÈ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ […] Î·È ÁÈ·
Ù· ﬁ‰È·, Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·È Ô‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ […] Î·È ÁÈ· ÙÔ ÓÔ˘, ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈı˘ÌÂ› Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ».

7 ∆Ô˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ·: ÙÔ ÁÚ·Ùﬁ ‰›Î·ÈÔ ·ÊÂÓﬁ˜ Î·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÔÈ ¿ÁÚ·ÊÔÈ ÓﬁÌÔÈ ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓﬁÓˆÓ ÙË˜ ÔÚı‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.

8 ¡ÙÚÔ‹ Î·È ÙÈÌˆÚ›· (·åÛ¯‡ÓË Î·È ˙ËÌ›·): ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·
Î·È ÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÙÈÌˆÚ›· ·ﬁ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ ÙÈÌˆÚÂ› ÌÈ·
·ÍÈﬁÔÈÓË Ú¿ÍË.

H Nέµεσις και µια σύντροφός της.
Λεπτοµέρεια από αττικό ερυθρόµορφο αµφορέα, στον οποίο, ενώ η
Aφροδίτη συµβουλεύει την Eλένη, η
Nέµεσις δείχνει καταδικαστικά τη
Σπαρτιάτισσα βασίλισσα (530 π.X.,
Aρχαίες Συλλογές, Eθνικό Mουσείο
Bερολίνου).
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¶APA§§H§A KEIMENA
1 O Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜

Τόµας Χοµπς (Thomas Hobbes),
Άγγλος ηθικός και πολιτικός φιλόσοφος (1588-1679). Κυριότερο έργο
του: Λεβιάθαν (1651). Σε αυτό
ασχολείται µε θεµελιώδη ερωτήµατα
της πολιτικής σκέψης: τι είναι µια
οργανωµένη κοινότητα ανθρώπων, τι
τη δηµιουργεί, τι τη συντηρεί ή την
καταστρέφει; Tι είναι ισχύς, τι είναι
εξουσία, τι είναι οι θεσµοί κ.ά.

Μ’ αυτ λοιπν τα εφδια ζοσαν τον πρτο καιρ οι νθρωποι σκρπιοι(
πολιτεες δεν υπρχαν. Το αποτλεσµα ταν να τους αφανζουν τα θηρα [...]
8νιωσαν τσι την ανγκη να συγκεντρνονται και να χτζουν πολιτεες για
να σωθον. Κθε φορ µως που συγκεντρνονταν αδικοσαν ο νας τον
λλο, γιατ δεν κτεχαν την πολιτικ τχνη, µε αποτλεσµα να σκορπζονται
πλι και να αφανζονται. Ττε ο ∆ας, που ανησυχοσε µπως το γνος µας
χαθε ολτελα απ το πρσωπο της γης, στλνει τον Ερµ να φρει στους
ανθρπους την αιδ και τη δικαιοσνη, για να µονοισουν οι πολιτεες και
να φιλισουν οι νθρωποι.
(¶Ï¿ÙˆÓ, ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, 320 c Î.Â., 322 d-d)

2 O ÓﬁÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘Óı‹ÎË
O νµος καταντ απλς σµβαση και εγγηση για τα δικαιµατα του ενς
απναντι στον λλο.
(§˘ÎﬁÊÚˆÓ, ·ﬁÛ. 3)

3 ∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ XÔÌ˜
Εναι λοιπν φανερ τι σο οι νθρωποι ζουν χωρς µια κοιν εξουσα που
θα τους κρατοσε λους υποταγµνους, βρσκονται σε κατσταση πολµου.
Και µλιστα αυτς ο πλεµος εναι πλεµος των πντων εναντον πντων.
∆ιτι ο πλεµος δε συνσταται µνο σε µχες  στην µπρακτη σγκρουση(
αλλ καλπτει λο το χρονικ διστηµα κατ το οποο η βοληση για νοπλη
αναµτρηση εναι επαρκς γνωστ.
(∆ﬁÌ·˜ ÃÔÌ˜, §Â‚È¿ı·Ó ‹ ⁄ÏË, MÔÚÊ‹ Î·È EÍÔ˘Û›· ÌÈ·˜ EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜
Î·È §·˚Î‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ KÔÈÓﬁÙËÙ·˜, ÙﬁÌ. A’, ÂÈÛ·Á. AÈÌ. MÂÙ·ÍﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÌÙÊÚ. °Ú. ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ Î·È AÈÌ. MÂÙ·ÍﬁÔ˘ÏÔ˜, ÂÎ‰. °ÓÒÛË, Aı‹Ó· 1989, ÛÂÏ. 195-196)

4 OÈ ··Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ §ÔÎ

Η γκραβούρα (χαρακτικό αντίτυπο)
του τέρατος της Aποκαλύψεως Λεβιάθαν (το οποίο συµβολίζει την απόλυτη µοναρχία), όπως απεικονίζεται στο
οµώνυµο έργο του Χοµπς, στο οποίο
αυτός υποστηρίζει ότι το κράτος είναι
ένα τεχνητό κατασκεύασµα, απαραίτητο για την προστασία των πολιτών.

Επειδ οι νθρωποι εναι, πως ελχθη, εκ φσεως ελεθεροι, σοι και ανεξρτητοι, καννας δεν µπορε να τεθε ξω απ αυτ την κατσταση και να
υπαχθε στην πολιτικ εξουσα κποιου λλου, χωρς τη συγκατθεσ του. Ο
µνος τρπος, µε τον οποο οιοσδποτε απεκδεται της φυσικς του ελευθερας και αναδχεται τα δεσµ της πολιτικς κοινωνας, εναι η σναψη συµφωνας µε λλους ανθρπους για να συνενωθον και να συµπξουν µα κοιντητα, οτως στε να κατορθσουν να ζουν µε νεση, ασφλεια και ειρνη
αναµεταξ τους, χοντας εξασφαλσει την απλαυση των ιδιοκτησιν τους
και µεγαλτερη ασφλεια ναντι σων δεν µετχουν στην κοιντητ τους.
(∆˙ÔÓ §ÔÎ, ¢Â‡ÙÂÚË Ú·ÁÌ·ÙÂ›· ÂÚ› Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜,
¢ÔÎ›ÌÈÔ ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ·Ú¯‹, ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÎÔﬁ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜,
ÂÈÛ·Á.–ÌÙÊÚ.–Û¯ﬁÏÈ· ¶·Û¯. M. KÈÙÚÔÌËÏ›‰Ë˜, ÂÎ‰. °ÓÒÛË, Aı‹Ó· 1990, ÛÂÏ. 157)

.
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5 TÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Û˘Ì‚ﬁÏ·ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ƒÔ˘ÛÛÒ
[...] #,τι χνει ο νθρωπος µε το κοινωνικ συµβλαιο, εναι η φυσικ του
ελευθερα και να απεριριστο δικαωµα σε σα του αρσουν και µπορε να
τα αποκτσει( ,τι κερδζει εναι η ελευθερα του πολτη και η ιδιοκτησα
σων κατχει.
(∑·Ó-∑·Î ƒÔ˘ÛÛÒ, ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Û˘Ì‚ﬁÏ·ÈÔ, ÂÈÌ.–ÛËÌ.–ÂÈÛ·Á.–Â›ÌÂÙÚÔ B·Û. °ÚËÁÔÚÔÔ‡ÏÔ˘,
ÌÙÊÚ. B·Û. °ÚËÁÔÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È AÏ‚. ™Ù·˚Ó¯¿Ô˘ÂÚ, ÂÎ‰. ¶ﬁÏÈ˜, Aı‹Ó· 2004, ÛÂÏ. 67)

EPøTH™EI™ – EP°A™IE™
1 °È·Ù› Ë Ê‡ÛË Î·È Ô ÓﬁÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË, Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·;
2 ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ ÓﬁÌˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›· Î·È ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹
˙ˆ‹, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·; ™˘ÌÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘;

3 ™ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1) Ô ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÌÈ· ¿Ô„Ë ÁÈ·
ÙË ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¡· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÌÂ
ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ· Î·È Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÛÔÊÈÛÙ¤˜.

A. Λορεντζέττι (Ambrogio Lorenzetti,
14ος αι.), συµβολική απεικόνιση της
ειρήνης στην πόλη από νωπογραφία
στο Palazzo Publico της Σιένας (λεπτοµέρεια). Η οµόνοια (ειρήνη), που προέρχεται από τη φιλία (τους συνεκτικούς
δεσµούς των πολιτών), είναι απαραίτητη για την ευηµερία του κράτους και
εξίσου σηµαντική µε τη δικαιοσύνη.

4 MÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÚˆÙﬁÁÔÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË; [¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (1)].

£EMATA °IA ™YZHTH™H ◊ °PA¶TH EP°A™IA
1 O ÕÁÁÏÔ˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ ∆ﬁÌ·˜ ÃÔÌ˜ ıÂˆÚÔ‡ÛÂ ˆ˜ Ô ﬁÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È «ﬁÏÂÌÔ˜
ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÓÙˆÓ» Î·È ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Â¯ıÚﬁ˜ Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘. [¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3)]. ∞Ó ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÛÂ ÔÈ·
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË; MÔÚÂ›ÙÂ Ó· ı˘ÌËıÂ›ÙÂ ÔÈÔ˜ ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎﬁ˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ ¤Î·ÓÂ ÏﬁÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ﬁÏÂÌÔ Î·È Ò˜ ÙÔÓ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ;

2 À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ §˘ÎﬁÊÚÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ƒÔ˘ÛÛÒ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜
·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË;

3 MÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌÂ›· ÛÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ §˘ÎﬁÊÚÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘
ÊÈÏÔÛﬁÊÔ˘ §ÔÎ; [¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÂ›ÌÂÓ· (2) Î·È (4)].

¢IA£EMATIKH EP°A™IA
¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÓıÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ ÙË˜ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ·ﬁ„ÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ Ù·
ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ (‰È¯ﬁÓÔÈ·, ÔÌﬁÓÔÈ·, ÓﬁÌÔÈ, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ÈÛﬁÙËÙ·). ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂ
ﬁÛ· ‰›‰·ÛÎ·Ó ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜.

Kεφαλή από ανδριάντα του Θουκυδίδη.
O ιστορικός Θουκυδίδης (460-399 π.X.)
έχει επίσης χαρακτηριστεί και ως σοφιστής, εξαιτίας των φιλοσοφικών παρατηρήσεών του για την ανθρώπινη φύση
και κοινωνία. O Xοµπς έχει βαθύτατα
επηρεαστεί από το έργο του Ιστορία,
κυρίως από το µέρος που ονοµάζεται
«Παθολογία του πολέµου». Oι παρατηρήσεις του Θουκυδίδη για την ανθρώπινη φύση αντανακλώνται στην υπόθεση του Xοµπς για την κατάσταση της
φύσης. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο Χοµπς
δηµοσίευσε την πρώτη µετάφραση του
έργου του Θουκυδίδη στην αγγλική
γλώσσα, η οποία µέχρι σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως.
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∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË

™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùﬁ:
1 ¢È·‚¿Û·ÌÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ ÁÈ· ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË, Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã.,
‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔÏ¤ÌÔ˘. ∏ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ ˘‹ÚÍÂ ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Î›ÓËÌ· È‰ÂÒÓ Ô˘ ÎÏﬁÓÈÛÂ ÙÈ˜ ‚Â‚·ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜. OÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, °ÔÚÁ›·˜, I›·˜, £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜, ¶Úﬁ‰ÈÎÔ˜, AÓÙÈÊÒÓ, Ô AıËÓ·›Ô˜ ÊÈÏﬁÛÔÊÔ˜ ™ˆÎÚ¿ÙË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÚﬁÛˆ· ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (AÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, KÚÈÙ›·˜, NÈÎ›·˜)
Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂ ÂÈÌÔÓ‹ ÁÈ· ËıÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÔÈ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÔ›, ÔÈ
™ÔÊÈÛÙ¤˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙÈ˜ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.

2 °ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡˜ ﬁÚÔ˘˜, ﬁˆ˜ «Û¯ÂÙÈÎÈÛÌﬁ˜» Î·È «·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌﬁ˜», «ÏﬁÁÔ˜», «‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹», «Ê‡ÛË», «ÓﬁÌÔ˜», Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ·,
ÙË ÚËÙÔÚÈÎ‹, ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹.
™ÙËÓ 1Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

∞Û¯ÔÏËı‹Î·ÌÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ‹˜, ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË, ÛÔÊﬁ˜. ¢ÈÂÚÂ˘Ó‹Û·ÌÂ ÙË ıÂÙÈÎ‹ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹˜. E›‰·ÌÂ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘
ÛÔÊÈÛÙ‹ Ô ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜ Î·È ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È ÙË˜ «ÔÏÈÙÈÎ‹˜
Ù¤¯ÓË˜».
™ÙË 2Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

M¤Û· ·ﬁ ¤Ó· ÚËÙÔÚÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙÔ EÏ¤ÓË˜ EÁÎÒÌÈÔÓ, Â›‰·ÌÂ ﬁÙÈ Ô °ÔÚÁ›·˜, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜, ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÙ·Ó, ﬁˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜, ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ·È‰Â›·. A˘Ùﬁ˜ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ ÙÔÓ
ÚËÙÔÚÈÎﬁ ÏﬁÁÔ ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ˙ˆ‹ Î·È ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ÚËÙÔÚÈÎ‹ Ù¤¯ÓË, Ë ÔÔ›· ˆ˜ «ÂÈıÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ˜» ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜
Aı‹Ó·˜.
™ÙËÓ 3Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

∂ÍÂÙ¿Û·ÌÂ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ∂›‰·ÌÂ Ò˜ ÔÈ
ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, ¶Úﬁ‰ÈÎÔ˜, ∫ÚÈÙ›·˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ÙË Û˘Ì‚·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌﬁ ÁÈ·
ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ıÂÔÏÔÁ›·. ªÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· ﬁÙÈ «Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜», Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË Û¯ÂÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÂ ÙÔÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎﬁ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜ Ì·˜.
™ÙËÓ 4Ë ÂÓﬁÙËÙ·:

ªÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂÙ·Í‡ Ê‡ÛË˜ Î·È ÓﬁÌÔ˘, ÙË Û¯¤ÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÂ ÙÔÓ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ· Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ· ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Í›Â˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜, ÙË˜ ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË˜, ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÈÛﬁÙËÙ·˜. E›‰·ÌÂ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË ÛÙË ÛÎ¤„Ë ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ·ÏÏ¿
Î·È ÓÂﬁÙÂÚˆÓ ÊÈÏÔÛﬁÊˆÓ (XÔÌ˜, §ÔÎ, PÔ˘ÛÛÒ). AÓ·ÊÂÚı‹Î·ÌÂ ÛÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË
ÁÂÓÈÎ‹ ·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ «ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·ÚÂÙ‹˜», Î¿ÙÈ
Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Â›Î·ÈÚÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.
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