
ΚΕΦAΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Σοφιστές και σοφιστική κίνηση
Στο κεφάλαιο αυτό:

■ Θα γνωρίσουµε τoυς ΣΣοοφφιισσττέέςς και τη σσοοφφιισσττιικκήή  κκίίννηησσηη και θα την εντάξουµε στο πλαίσιο
της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

■ Θα µελετήσουµε τη χρήση των όρων σσοοφφιισσττήήςς και σσοοφφιισσττιικκήή  ττέέχχννηη, 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 λλόόγγοουυ, προφορικού και γραπτού, και τη σηµασία του
φφιιλλοοσσοοφφιικκοούύ  εεππιιχχεειιρρήήµµααττοοςς, 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 Kρι-
τία για τους θεούς και την παραδοσιακή θεολογία και θα διαπιστώσουµε την αξία των κκρριιττηη--
ρρίίωωνν για τον περιορισµό του υποκειµενικού στοιχείου σε θέµατα της γνώσης και της ηθικής.

■ Θα γνωρίσουµε την αντίθεση ννόόµµοουυ και φφύύσσηηςς, 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.

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).
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∏ ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹ Î›ÓËÛË
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·. 

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·ÙÔÚ-
ıÒÛÔ˘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¯ÚÔ-
ÓÔÈ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¶ÚÔÛˆÎÚ·ÙÈÎÒÓ (AÓ·Í·ÁfiÚ·˜, ¢ËÌfiÎÚÈ-
ÙÔ˜, 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.).

¶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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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 Ακρόπο-
λης και της Πνύκας που ήταν ο τόπος
συγκέντρωσης της αθηναϊκής Εκκλη-
σίας του ∆ήµου. Στο διαµορφωµένο
στον βράχο βήµα αγόρευαν οι ρήτο-
ρες, 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 επιτά-
φιο λόγο του προς τους Αθηναίους
(Θουκυδίδης, Iστορία, B΄ βιβλίο, κεφ.
34-47). O Περικλής, όπως και ο ιστορι-
κός Θουκυδίδης, είχαν επηρεαστεί από
τους Σοφιστές και τη ρητορική τέχνη.



ÙÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ‹Ù·Ó: (1) ∏ ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Ë ËıÈÎ‹ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿ 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 ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ.

¶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 ™ÔÊÈ-
ÛÙÈÎÔ› 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.

∞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 ÔÚıÔÏÔÁÈ-
ÛÌfi, 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¯Â-
Ù›˙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 ·ÚÓËÙÈ-
Î‹ ÎÚÈÙÈÎ‹, Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. K·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ıÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎfi ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi, ÁÈ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÁÈ· Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÂÈ‰‹ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·ÚÓËÙÈ-
Î‹˜ 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·.
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Ρέµπραντ, Oι δύο φιλόσοφοι  (1628). Η
συζήτηση, το επιχείρηµα και η διαφω-
νία είναι απαραίτητα για τη φιλοσοφι-
κή συζήτηση, αφού οτιδήποτε λέγεται
χρειάζεται να είναι ανοικτό στην αµφι-
σβήτηση και στην κριτική. Εποµένως,
η φιλοσοφία αποτελεί µια αναζήτηση
της αλήθειας από δύο ή περισσότερους
συνοµιλητές.

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 προ-
σώπου γενικότερα.

Ο πάπυρος του Αντιφώντα.



™ÔÊÈÛÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ™ÔÊÈÛÙ‹˜

Σ��ιστικ	 τ
�νη και σ��ιστ	ς κατ� τ�ν Πρωταγ�ρα

Εγ� π�ντως υπ�στηρ��ω1 �τι η σ��ιστικ� τ��νη ε�ναι παλι�2, αλλ� �τι �σ�ι την
ασκ��σαν τα παλι� �ρ�νια, επειδ� �����νταν τ�ν �θ�ν� π�υ πρ�καλε�, πρ�-
�αλλαν ως πρ�στατευτικ� κ�λυµµα3 �λλ�ι την π��ηση, �πως � #µηρ�ς, �
Ησ��δ�ς, � Σιµων�δης, κι �λλ�ι τις µυστηριακ�ς τελετ�ς και τις πρ��ητε�ες,
�πως �ι �παδ�� τ�υ Oρ��α και τ�υ Μ�υσα��υ( �λλ�ι π�λι [...] ακ�µη και τη
γυµναστικ� […] Τη µ�υσικ� �ρησιµ�π��ησε για πρ�κ�λυµµα και […] � Αγα-
θ�κλ�ς, σ��ιστ�ς µεγ�λ�ς… 
Παραδ���µαι �τι ε�µαι σ��ιστ�ς4 κι �τι µ�ρ��νω ανθρ�π�υς5, κι ��ω την
εντ�πωση πως µε αυτ�ν τ�ν τρ�π�, δηλαδ� �µ�λ�γ�ντας τ� κανε�ς πως
ε�ναι σ��ιστ�ς, πρ��υλ�γεται πι� απ�τελεσµατικ� παρ� αν τ� αρνε�ται […]
Και τ� µ�θηµα αυτ� συν�σταται στ� να µπ�ρε�ς να αντιµετωπ��εις σωστ�
απ� τη µια τις υπ�θ�σεις τ�υ σπιτι�� σ�υ6, δηλαδ� π�ς να δι�ικε�ς τ� σπ�τι
σ�υ µε τ�ν πι� σωστ� τρ�π�, κι απ� την �λλη τα κ�ιν�7, δηλαδ� π�ς να
γ�νεις ασυναγ�νιστ�ς στ� να �ειρ��εσαι τις υπ�θ�σεις της π�λης. Και να
µιλ�ς γι’ αυτ�ς8 [...] Ακρι��ς αυτ�, ε�πε, ε�ναι τ� πρ�γµα π�υ αναλαµ��νω
να ��ρω σε π�ρας.

(Πλτων, Πρωταγ�ρας, 316d-e, 317b Î·È 318e-319a)

KEIMENO
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™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.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 1Ë

¶ƒø∆∞°√ƒ∞™

(490/80-420/11 π.Χ.) 
Ο σπουδαιότερος και αρχαιότερος
από τους σοφιστές του 5ου αιώνα
π.Χ. Γεννήθηκε και έζησε στα Άβδη-
ρα της Θράκης. Το 443 π.Χ. εµφανί-
ζεται στο προσκήνιο της κοινωνικής
και πνευµατικής ζωής της Αθήνας.
Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγό-

ρας είναι το κύριο πρόσωπο οµά-
δας συνοµιλητών που συζητούν αν
η αρετή, και µάλιστα η πολιτική
αρετή, διδάσκεται ή όχι.



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 ÔÌÒ-
Ó˘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›·˜.

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

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

™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·ıË-
Ì·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 ÂÈ-
ÓÔËÙ‹˜ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ ·ÏËıÂÈÒÓ.

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‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Â›Ù·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ÙË˜ Â˘ÁÏˆÙÙ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ Î·ıË-
ÁËÙ¤˜ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜, ÙË˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜ Î.¿., Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ·ÓÒÙÂÚË ÌfiÚÊˆ-
ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜.

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

∆· ÎÔÈÓ¿: ÁÓÒÛÂÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ˙ˆ‹.

™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˜.
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

¢IA§EKTIKH (τέχνη): στη
σοφιστική, µέθοδος της
ρητορικής µε την οποία
γίνεται αντιπαράθεση ενός
ισχυρισµού ενάντια σε
κάποιο άλλο. Στη φιλοσο-
φία του Σωκράτη και του
Πλάτωνα µέθοδος εύρεσης
της αλήθειας που στηρίζε-
ται στον λόγο και τον αντί-
λογο.

∂ƒπ™∆π∫∏ ∆∂Ã¡∏: µέθοδος
της ρητορικής που καλ-
λιεργήθηκε από τους
σοφιστές. Συνίσταται στη
διατύπωση πειστικών, 
εκ πρώτης όψεως, 
αλλά εσφαλµένων 
επιχειρηµάτων. 

™√ºπZOMAI (ως αποθετικό):
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 σοφιστι-
κός συλλογισµός ή επιχει-
ρηµατολογία, στρεψοδικία.

™√ºπ™∆∂Àø (ρ. αµετ.): διδά-
σκω όπως οι σοφιστές,
ιδίως τη ρητορική. Προβάλ-
λω σοφιστικά επιχειρήµατα. 

™√ºπ™∆π∫√™-∏-√¡: ό,τι αφορά
το σόφισµα, απατηλός,
ψευδής. 

™√º√™: αυτός που έχει
σύνεση και ασφαλή κρίση,
ο επινοητής άγνωστων
αληθειών.

ºπ§√™√ºπ∞: αγάπη για τη
σοφία και τη γνώση.
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∏ ÎÚÈÙ ÈÎ‹ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ

∆ιαπιστ�θηκε, πρ�τ�ν, �τι ε�ναι [δηλ. � σ��ιστ�ς] αµει��µεν�ς κυνηγ�ς πλ��-
σιων ν�ων ανθρ�πων […] δε�τερ�ν, κ�τι σαν ��νδρ�µπ�ρ�ς των µαθηµ�των
π�υ θρ���υν την ψυ�� […] τρ�τ�ν, λιαν�πωλητ�ς των �διων αυτ�ν πραγµ�των
[…] τ�ταρτ�ν, µας ��νηκε ως �ι�τ��νης π�υ π�υλ�ει δικ�ς τ�υ κατασκευ�ς
µαθ�µατα […] π�µπτ�ν, �να ε�δ�ς αθλητ� στ� αγ�νισµα των λ�γων, � �π���ς
επ�γγελµ� τ�υ ��ει την εριστικ� […] ωστ�σ� δε�τ�καµε, συγκατα�ατικ�, �τι �
σ��ιστ�ς καθαρ��ει την ψυ�� απ� δ�4ασ�ες π�υ στ�κ�νται εµπ�δι� στη µ�θηση.

(¶Ï¿ÙˆÓ, ™ÔÊÈÛÙ‹˜, 231d-6e) 

∏ ÎÚÈÙ ÈÎ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Á È· ÙÔ˘˜ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ Î·È  ÙË ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹

[…] γιατ� η σ��ιστικ� ε�ναι �αιν�µενικ� σ���α, ��ι πραγµατικ�, κι � σ��ιστ�ς
�τ�µ� π�υ κερδ��ει �ρ�µατα απ� �αιν�µενικ� σ���α και ��ι απ� πραγµατικ�.

(�Αριστ�τ�λης, Σ��ιστικ�5 6Eλεγ��ι Ι, 165a 21)

∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ™ÔÊÈÛÙÒÓ: Σ�φιστ�ς κ�ιν�ν ν �ν�µα»

√ ¶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 ·fi-
Û·ÛÌ· fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙÂ˜
ÙË˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·.

8�ω την εντ�πωση �τι δε γνωρ���υν [�σ�ι επικρ�ν�υν] καν τι δ�λωνε η λ�4η
«�ιλ�σ���α» στ�υς 8λληνες και τι σ�µαινε, και γενικ� �τι δεν 4�ρ�υν τ�π�τε γι’
αυτ� τα πρ�γµατα. ∆εν ��ει απ�καλ�σει � Ηρ�δ�τ�ς «σ��ιστ�» τ�ν Σ�λωνα;
∆εν ��ει επ�σης απ�καλ�σει �τσι τ�ν Πυθαγ�ρα; ∆εν ��ει �αρακτηρ�σει και �
Ανδρ�τ�ων τ�υς Επτ� –ενν�� τ�υς Επτ� Σ����ς– «σ��ιστ�ς»; 8τσι δε �αρα-
κτ�ρισε και τ�ν Σωκρ�τη, τ�ν περ��ηµ� εκε�ν�ν [...] Η γν�µη µ�υ ε�ναι �τι
«σ��ιστ�ς» �ταν �νας �ρ�ς αρκετ� κ�ιν�ς, κι �τι «�ιλ�σ���α» σ�µαινε, κατ�
κ�π�ι� τρ�π�, να ασ��λε�σαι µε τις ωρα�ες τ��νες και να καταπι�νεσαι µε δια-
ν��µατα– κι ��ι αυτ� π�υ υπ�δηλ�νει τ�ρα � �ρ�ς, αλλ� εν γ�νει την πνευµα-
τικ� καλλι�ργεια […] και πως αυτ�ς π�υ κατε4���ν τα ��αλε µε αυτ�ν τ�ν �ρ�
ε�ναι, ν�µ��ω, � Πλ�των.

(�Αριστε�δης, Λ�γ�ι 46 (II 407 Dindorf): Πρ>ς Πλ�τωνα ?π@ρ τAν τεττ�ρων λ�γ�ς)

™ÔÊ›· Î·È  ™ÔÊÈÛÙ¤˜:  «¢ÂÈÓfiÙË˜ ÔÏÈÙ ÈÎ‹ 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.

[...] B�τε ρ�τ�ρας �ταν ��τε σ’ αυτ��ς π�υ απ�κλ�θηκαν «�υσικ�� �ιλ�σ���ι»
συγκαταλεγ�ταν, αλλ� ε��ε κ�νει επ�γγελµ� τ�υ �,τι �αρακτηρι��ταν τ�τε ως
«σ���α», εν� στην πραγµατικ�τητα �ταν απλ�ς π�λιτικ� ικαν�τητα και γν�ση
πως να ενεργε�ς απ�τελεσµατικ�( τη σ���α αυτ� � Μνησ��ιλ�ς –µε µι� αδι�-
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¶APA§§H§A KEIMENA

Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας είναι
να ανακαλύψει την αλήθεια. Η ετυ-
µολογία της λέξης «αλήθεια» (από το
στερητικό α και το ρ. λανθάνω) έχει
συχνά συνδεθεί µε αυτό που δεν µπο-
ρεί να κρυφτεί, ή να καλυφθεί, αυτό
που είναι γυµνό. Η αλήθεια, εκτός
από το αντίθετο του ψεύδους, δηλώ-
νει το αντίθετο του φαινοµένου, δηλα-
δή το πραγµατικό. Γι’ αυτό και έχει
υπάρξει µια µακρόχρονη καλλιτεχνι-
κή παράδοση απεικόνισης της αλή-
θειας ως γυµνής, όπως στην απει-
κόνιση αυτή, από το έργο του Σ. Μπο-
τιτσέλι Συκοφαντία (16ος αι., Λον-
δίνο, Mansell Collection). Oι σχέσεις
της φιλοσοφίας µε τη σοφία και την
πνευµατική καλλιέργεια είναι φανε-
ρές στο παράλληλο κείµενο (3).



σπαστη συν��εια π�υ ��θασε ως τ�ν Σ�λωνα– την κρατ��σε σαν να �ταν η
διδασκαλ�α κ�π�ιας α�ρεσης. Bι µετ�πειτα, π�υ την αν�µι4αν µε τις δικανικ�ς
τ��νες και µετατ�πισαν την ε�αρµ�γ� της απ� τα δηµ�σια πρ�γµατα στη θεω-
ρ�α, απ�κλ�θηκαν «σ��ιστ�ς».

(Πλ�#ταρ%�ς, B��ι Παρ�λληλ�ι, «Θεµιστ�κλ*ς» 2, 6)

™Â ÔÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜;

¶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).

∞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).

¶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)].

¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3);

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·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜
ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹;

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô›ËÌ· Ô ∫ˆÓ-
ÛÙ·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 ·ÍÈÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ú·ÎÂ›ÌÂÓÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜, ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (3) Î·È ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹.

™ÔÊÔ›  ‰Â ÚÔÛÈfiÓÙˆÓ 

Bι �νθρωπ�ι γνωρ���υν τα γιν�µενα.

Τα µ�λλ�ντα γνωρ���υν �ι θε��,

πλ�ρεις και µ�ν�ι κ�τ���ι π�ντων των ��των.

Εκ των µελλ�ντων �ι σ���� τα πρ�σερ��µενα 

αντιλαµ��ν�νται. Η ακ�� 

αυτ�ν κ�π�τε εν �ραις σ��αρ�ν σπ�υδ�ν 

ταρ�ττεται. Η µυστικ� ��� 

τ��ς �ρ�εται των πλησια��ντων γεγ�ν�των.

Και την πρ�σ���υν ευλα�ε�ς. Εν� εις την �δ�ν

�4ω, �υδ�ν ακ���υν �ι λα��.

(K. ¶. ∫·‚¿ÊË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ∞’, ÂÎ‰. ÿÎ·ÚÔ˜, Aı‹Ó· 1963)

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏ ∂ƒ°∞™π∞

£EMA °IA ™YZHTH™H ◊ °PA¶TH EP°A™IA
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H Θέµις, η οποία κυριαρχούσε στο δελ-
φικό 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).

H λυρική ποιήτρια Σαπφώ ήταν ένα από
τα αγαπητά θέµατα των αρχαίων καλ-
λιτεχνών. 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 Dερ�ων Eπ�-

ων Fρ��µαι Fλλων (=αρχίζω το τρα-
γούδι µου µ’ αιθέρια λόγια, µτφρ. Oδ.
Eλύτης). Aθήνα, Eθνικό Aρχαιολογικό
Mουσείο.

Θε�5 µ@ν γHρ µελλ�ντων,
Fνθρωπ�ι δ@ γιγν�µ�νων 
σ���5 δ@ πρ�σι�ντων 
αIσθ�ν�νται.

(Φιλ-στρατ�ς, TH Eς τ>ν Tυαν�α,
KAπ�λλ�νι�ν VIII 7)



∏ ÚËÙÔÚÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘

∫

«�O λ�γ�ς δυν�στης µ
γας �στ�ν»3

Ευκ�σµ�α ε�ναι για την π�λη �ι γερ�� �νδρες, για τ� σ�µα η �µ�ρ�ι�, για την
ψυ�� η σ���α, για την πρ�4η η αρετ�, για τ�ν λ�γ� η αλ�θεια( τα αντ�θετ�
τ�υς ε�ναι ακ�σµ�α. Τ�ν �νδρα και τη γυνα�κα, τ�ν λ�γ� και την πρ�4η, την
π�λη και τ� πρ�γµα π�υ α4���υν τ�ν �παιν� πρ�πει µε επα�ν�υς να τα τιµ�-
µε, εν� τα αν�4ια να τα κατακρ�ν�υµε4 […]

[Η Ελ�νη] �κανε �σα �κανε ε�τε απ� θ�ληµα της Τ��ης και απ��αση των
θε�ν και της Αν�γκης πρ�σταγ� ε�τε επειδ� αρπ��τηκε µε τη ��α ε�τε πε�-
στηκε µε λ�για ε�τε επειδ� απ� τη θωρι� ερωτε�τηκε5 […] Αν �ταν � λ�γ�ς
π�υ την �πεισε και ε4απ�τησε την ψυ�� της, ��τε σε αυτ� την περ�πτωση
ε�ναι δ�σκ�λη η υπερ�σπιση και η ανασκευ� της κατηγ�ρ�ας […] B λ�γ�ς
ε�ναι �νας µεγ�λ�ς δυν�στης, π�υ εν� ��ει τ� πι� µικρ� και α�αν�ς σ�µα,
επιτελε� τα �ργα τα πι� θεϊκ�( γιατ� µπ�ρε� και τ� ���� να σταµατ�σει και τη
λ�πη να δι�4ει και �αρ� να πρ�καλ�σει και τ�ν ��κτ� να αυ4�σει […] Π�σ�ι
δεν ���υν πε�σει6 � δεν πε�θ�υν τ�σ�υς και τ�σ�υς για τ�σα πρ�γµατα, πλ�-
θ�ντας �ναν ψευδ� λ�γ�! […] Π�ια αιτ�α λ�ιπ�ν µας εµπ�δ��ει να θεωρ�-
σ�υµε �τι η Ελ�νη �ρθε στην Τρ��α �ωρ�ς τη θ�λησ� της, τ� �δι� �πως αν
αρπ��τηκε απ� απαγωγ�ων τη ��α; Α��� η επ�δραση της πειθ��ς7, αν και
δεν ��ει τ�υ ε4αναγκασµ�� τη µ�ρ��8, ��ει την �δια µε αυτ�ν δ�ναµη.

(Γ�ργ�ας, 0Ελ�νης KΕγκ�µι�ν, 1, 6-8 και 11-12)

KEIMENO
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™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‹.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 2Ë

°√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. 

Aναγεννησιακή αναπαράσταση της
Ρητορικής, που κρατάει το σπαθί ως
σύµβολο της δύναµης του λόγου.
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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 αποτέ-
λεσε το τέλειο πρόσωπο για ένα από τα
πιο γνωστά αλληγορικά πορτρέτα του.

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

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·.

∆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˜ δ�κ�µι� για τη ��ση

και τη δ�ναµη τ�υ λ�γ�υ Î·È Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi˜.

√ 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� µ�υ ��ει συµ�ε� π�λλ�ς

��ρ�ς να π�ω µε τ�ν αδελ�� µ�υ (� αδελ2-ς τ�υ Γ�ργ�α 4ταν γιατρ-ς και

�ν�µα5-ταν Πρ-δικ�ς) και µε �λλ�υς γιατρ��ς σε κ�π�ι�ν �ρρωστ� π�υ δεν

�θελε να πιει ��ρµακ� � να α��σει τ� γιατρ� να τ�ν εγ�ειρ�σει � να τ�υ

κ�νει καυτηριασµ� και, εν� � γιατρ�ς δεν µπ�ρ��σε να τ�ν πε�σει, τ�ν �πει-

θα εγ� – ��ι µε �λλη τ��νη παρ� µε τη ρητ�ρικ� (¶Ï¿ÙˆÓ, °oÚÁ›·˜, 456 a-b).

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‹˜: εκε�ν�ι π�υ µιλ��ν γενικ� υπ�στηρ���ντας �τι η αρετ� ε�ναι

ευδαιµ�ν�α της ψυ��ς � �ρθ� πρ�4η � κ�τι παρ�µ�ι� αυταπατ�νται( π�λ� πι�

κ�ντ� στην αλ�θεια ε�ναι εκε�ν�ι π�υ απαριθµ��ν τις αρετ�ς, �πως �κανε � Γ�ρ-

γ�ας, παρ� εκε�ν�ι π�υ δ�ν�υν τ�τ�ιας λ�γ�ς �ρισµ��ς.

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

¶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˜.
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¶ƒ∞°ª∞∆O§O°π∫∞ ∫∞π  ∂ƒª∏¡∂À∆π∫∞ ™ÃO§π∞

H αρπαγή της ωραίας Eλένης από τον
Πάρη σε ερυθρόµορφο αγγείο (περ.
450 π.X.).



∂›‰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).

∏ 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‹˜ ‚›·˜.

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·: 

Πρ�τα πρ�τα, αν �ητ�ς να µ�θεις π�ια ε�ναι η αρετ� τ�υ �νδρα, αυτ� ε�ναι
ε�κ�λ� να πρ�σδι�ριστε�, γιατ� αρετ� σε �ναν �νδρα ε�ναι να ��ει την ικαν�-
τητα να καταπι�νεται µε τις δηµ�σιες υπ�θ�σεις και, κ�ν�ντ�ς τ� αυτ�, να
γ�νεται �ρ�σιµ�ς στ�υς ��λ�υς και �λα�ερ�ς στ�υς ε�θρ��ς, απ��ε�γ�ντας
να υπ�στε� και � �δι�ς κ�τι τ�τ�ι�. Αν π�λι �ητ�ς να µ�θεις π�ια ε�ναι της
γυνα�κας η αρετ�, αυτ� δεν ε�ναι δ�σκ�λ� να σ’ τ� ε4ηγ�σω, α��� η γυνα�κα
��ε�λει να �ρ�ντ��ει σωστ� τ� σπ�τι µε τ� να διατηρε� σ�� �,τι υπ�ρ�ει σε
αυτ� και µε τ� να ε�ναι υπ�κ�υη στ�ν �ντρα της […] Κι υπ�ρ��υν π�µπ�λ-
λες �λλες αρετ�ς, �τσι π�υ ε�ναι δ�σκ�λ� να πεις για την αρετ� τι λ�γ�ς πρ�γ-
µα ε�ναι( γιατ� η αρετ�, Σωκρ�τη, ε4ειδικε�εται στ�ν καθ�να απ� µας αν�λ�-
γα µε τη δραστηρι�τητ� τ�υ και αν�λ�γα µε τις πρ�4εις και την ηλικ�α τ�υ –
και τ� �δι�, ν�µ��ω, ισ��ει και για την κακ�α.

(¶Ï¿ÙˆÓ, M¤ÓˆÓ, 71e Î.Â.)

°È·Ù› Ô °ÔÚÁ›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ EÏ¤ÓË˜ EÁÎÒÌÈÔÓ ··ÚÈıÌÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈÎ¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·
Î·È ·ÚÂÙ¤˜;

MÂ ÔÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô °ÔÚÁ›·˜ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· ÙË˜ EÏ¤ÓË˜; ™˘Ì-
ÊˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘;

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

¶oÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯o˘Ó oÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂoÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜; ‰oÎË-
Û›ÛoÊo˜, ‰oÍ·Û›Â˜, ·Ú·‰oÍoÏoÁ›·, ÂÁÎˆÌÈ¿˙ˆ, ÂÈÎ·Û›·.
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EPøTH™EI™ –  EP°A™IE™

¶APA§§H§√ KEIMEN√
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O
∞ƒ∂∆∏: ετυµολογικά συγγε-

νής µε το επίθετο άριστος,
σήµαινε αρχικά υπεροχή
και τέλεια εκδήλωση µιας
κύριας ιδιότητας προσώ-
που, ζώου ή πράγµατος
(π.χ. η αρετή ενός µαχαι-
ριού είναι ότι κόβει καλά).
Στη φιλοσοφία περιορίστη-
κε στην ηθική αξία.

∂π∫√™ (από το ρήµ.  �ικα):
το πιθανό, το εύλογο. 
Το εικός αποτελούσε
σηµαντικό τεχνικό στοιχείο
του λόγου για τις ρητορι-
κές σχολές του 5ου και
του 4ου αι. π.Χ.

EYKO™MIA: αρετή, οµορφιά,
κόσµηµα (αντίθετο ακο-
σµία).

§√°√™: η ενδιάθετη στον
άνθρωπο ικανότητα
έκφρασης του περιεχοµέ-
νου 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 δραστη-
ριότητας για τη δηµιουργία
έργoυ σύµφωνα µε oρι-
σµένoυς κανόνες (γραµµα-
τική, ρητoρική, ναυπηγική,
αρχιτεκτoνική τέχνη κ.ά.).

Η απεικόνιση της Ρητορικής από τον
G. Cesari, ζωγράφο του 16ου αιώνα,
ο οποίος ήταν ισπανικής καταγωγής,
έζησε όµως στη Pώµη όπου, κατά παπι-
κή εντολή, πραγµατοποίησε πολλές
τοιχογραφίες µεταξύ του 1590 και του
1615.



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¿˙Â-
Ù·È ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ›;

¡· ‰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¤˜; 

∏ 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¯‹.

¢IA£EMATIKH EP°A™IA

£EMA °IA ™YZHTH™H ◊ °PA¶TH EP°A™IA
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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 λ�γ�ν κρε�τ-

τω π�ιε(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 (δισ-

σοί 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 χρησιµo-
πoιoύνταν 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).



™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜

∫

«Μ
τρ� για �λα τα πρ�γµατα ε�ναι � �νθρωπ�ς1»:
Tα κριτ	ρια της γν.σης

Γιατ� εγ� υπ�στηρ��ω, ���αια, �τι η αλ�θεια ε�ναι �πως την ��ω γρ�ψει, δηλα-
δ� �τι καθ�νας µας ε�ναι µ�τρ� και για �σα υπ�ρ��υν και για �σα δεν υπ�ρ-
��υν κι �τι πραγµατικ� ε�ναι αναρ�θµητες �ι δια��ρ�ς2 τ�υ εν�ς απ� τ�ν �λλ�
ως πρ�ς αυτ�, α��� �λλα πρ�γµατα υπ�ρ��υν και �α�ν�νται σ�µ�ωνα µε την
�π�ψη τ�υ εν�ς και �λλα σ�µ�ωνα µε την �π�ψη τ�υ �λλ�υ3… 

(Πλτων, Θεα�τητ�ς, 166d)

Η συ0	τηση για τ�υς θε�1ς

Για τ�υς θε��ς δεν µπ�ρ� να γνωρ��ω τ�π�τα4 ��τε �τι υπ�ρ��υν ��τε �τι
δεν υπ�ρ��υν.

(Πρωταγ-ρας, DK A3)

Τ�ν �λι� και τ� �εγγ�ρι και τα π�τ�µια και τις πηγ�ς και γενικ� �λα �σα
επενεργ��ν ευεργετικ� στη �ω� �ι παλαι�� τα ε4�λα�αν, λ�γω της ω�ελιµ�-
τητ�ς τ�υς5, για θε��ς, ακρι��ς �πως �ι Αιγ�πτι�ι6 τ�ν Νε�λ�.

(Πρ-δικ�ς, απ-σπ. DK B35)

Bι παλαι�� ν�µ�θ�τες επιν�ησαν7 τ�ν θε� σαν, κατ� κ�π�ι� τρ�π�, επιτηρη-
τ� των σωστ�ν πρ�4εων και σ�αλµ�των τ�υ ανθρ�π�υ, �στε –απ� ���� για
τη θεϊκ� τιµωρ�α– καν�νας να µην αδικε� κρυ��8 τ�ν διπλαν� τ�υ.

(Κριτ�ας, απ-σπ. DK 88 B25)
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™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 ¿ÓıÚˆ-

Ô˜», ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÎÔÈ-

Ó‹˜ 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‡.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 3Ë

¶ƒø∆∞°√ƒ∞™

«Για κάθε θέµα υπάρχουν δύο από-
ψεις».

¶ƒ√¢π∫√™

«Tα πράγµατα που είναι για τους

ανθρώπους σωτήρια και θρεπτικά

αυτά λατρεύτηκαν από παλιά σαν

θεοί».

«πντων %ρηµτων µ�τρ�ν

9στ:ν ;νθρωπ�ς, τ=ν µ>ν

?ντων @ς Aστιν, τ=ν δ> �Bκ

?ντων, @ς �Bκ Aστιν».

(Πρωταγ-ρας, απ-σπ. 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.

∞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‡˜.

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·.

¢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· ˘ÔÓÔ-
ÌÂ‡Ô˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ï·ÙÚÂ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ.

§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¯·ÈfiÙË-
Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˆ˜ ıÂÔ›. ªÂ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ Ô ¶Úfi‰ÈÎÔ˜, Ì·ıË-
Ù‹˜ 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˝·. 

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.

∂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.

¡· 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¯›·.
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∞°¡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 ισχυ-
ρισµού. 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 εκεί-
νο που συνδέεται ή εξαρ-
τάται από κάτι άλλο, κατά
συνέπεια καθετί που υπάρ-
χει στον «χώρο» και τον
«χρόνο» είναι σχετικό. Σε
σχέση µε τη γνώση ο σχε-
τικισµός δέχεται ότι αυτή
είναι υποκειµενική.

XPHMATA: τα αντικείµενα της
αισθητηριακής αντίληψης,
κάθε λογής γνώµες, κρί-
σεις, πεποιθήσεις κ.ά.

¶PøTA°OPA™

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



™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ

∆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· π�ντων �ρηµ�των µ�τρ�ν Fνθρωπ�ς Eστ�ν:
Επ�σης, κατ� τ�ν Πρωταγ�ρα, µ�τρ� για �λα τα πρ�γµατα ε�ναι � �νθρωπ�ς,
για �σα υπ�ρ��υν �τι υπ�ρ��υν, και για �σα δεν υπ�ρ��υν �τι δεν υπ�ρ-
��υν( µε τ�ν �ρ� «µ�τρ�» ενν�ε� τ� κριτ�ρι�, µε τ�ν �ρ� «�ρ�µατα» τα πρ�γ-
µατα, �στε τελικ� να υπ�στηρ��ει �τι τ� κριτ�ρι� για �λα τα πρ�γµατα ε�ναι
� �νθρωπ�ς: για �σα υπ�ρ��υν �τι υπ�ρ��υν, για �σα δεν υπ�ρ��υν �τι δεν
υπ�ρ��υν. Κατ� συν�πεια δ��εται µ�ν� �,τι �α�νεται στ�ν καθ�να ατ�µικ�,
εισ�γ�ντας �τσι τη σ�ετικ�τητα […]

(Σ�Dτ�ς E �Εµπειρικ-ς, Πυρρ�νειαι RΥπ�τυπ�σεις, Ι, 216)

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

…Και ε�ναι σωστ� να κ�νεις καλ� στ�υς ��λ�υς, ατα�ριαστ� �µως να κ�νεις
κ�τι τ�τ�ι� στ�υς ε�θρ��ς( κι �πρεπ� να 4ε�ε�γεις απ� τ�υς ε�θρ��ς, καλ�
�µως να 4ε�ε�γεις απ� τ�υς αντιπ�λ�υς σ�υ αθλητ�ς στ� στ�δι� […] Πρ��ω-
ρ� σε πρ�γµατα π�υ τα θεωρ��ν ατα�ριαστα π�λιτε�ες �λ�κληρες και λα��: λ.�.
για τ�υς Λακεδαιµ�ν��υς ε�ναι σωστ� να γυµν���νται �ι κ�π�λες και να κυκλ�-
��ρ��ν 4εµπρ�τσωτες και �ωρ�ς �ιτ�να, εν� για τ�υς Tωνες αυτ� ε�ναι ντρ�π�.
Και τ� θεωρ��ν σωστ� [στη Σπ�ρτη] να µη µαθα�ν�υν τα παιδι� µ�υσικ� και
γρ�µµατα, εν� για τ�υς Tωνες ε�ναι ντρ�π� να µην τα γνωρ���υν �λ’ αυτ� […]

(�ΑνGνυµ�ς, ∆ισσ�� λ�γ�ι, «Περ: καλ�H κα: αIσ%ρ�H», 7-10, 18-20)

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¿ÏÏË-
Ï· ÎÂ›ÌÂÓ·).  

°È·Ù› Ô ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌÔ‡;

™ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ· µ�τρ�ν Fριστ�ν. 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· π�ντων �ρηµ�των µ�τρ�ν Fνθρωπ�ς Eστ�ν;
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Αντιλαµβάνοµαι σηµαίνει «δέχοµαι
ως» ή µου «φαίνεται σαν». Τα σχήµα-
τα που παρατίθενται µας δηµιουρ-
γούν ψευδαισθήσεις και φανερώ-
νουν την πλάνη των αισθήσεων (βρί-
σκονται συνήθως σε βιβλία ψυχολο-
γίας και φιλοσοφίας). Οι ψευδαισθή-
σεις και οι παραισθήσεις συνδέονται
κυρίως µε την όραση, όµως έχουµε
σχετικά παραδείγµατα και µε τις
άλλες αισθήσεις (αφή, ακοή). Ο Πλά-
των 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».

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).



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·Êˆ-
ÙÈÛÌfi˜»; (AÍÈÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁ‹, ÛÂÏ. 37).

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

°ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi, ÙÔ
‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ÙÔ ˆÚ·›Ô Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ, ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎfi 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˘;

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

¶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¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ú¿ÏÂ˘ÚÂ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔ ÂÈÎ·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.
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Ο Παρθενών είναι έκφραση του κλασι-
κού 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.

«Για όλα τα πράγµατα µέτρο είναι 
ο άνθρωπος». Σχέδιο του Ιταλού ζωγρά-
φου της Aναγέννησης Λεονάρντο ντα
Bίντσι (16ος αι.) για τις αναλογίες του
ανθρώπινου σώµατος (Μουσείο της
Ακαδηµίας της Βενετίας).



¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, Ê‡ÛË – ÓfiÌÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË

H αντ�θεση Ν�µ�υ και Φ1σης

∆ικαι�σ�νη ε�ναι να µην παρα�α�νεις τ�υς ν�µ�υς και τα �θιµα της π�λης2, της
�π��ας ε�σαι π�λ�της3. B �νθρωπ�ς θα απ�κ�µι�ε απ� τη δικαι�σ�νη την πι�
µεγ�λη ω��λεια4 για τ� �τ�µ� τ�υ, αν µπρ�στ� σε �λλ�υς ανθρ�π�υς τηρ��-
σε τ�υς ν�µ�υς ως κ�τι σηµαντικ�, εν� αντ�θετα, �µα ε�ναι µ�ν�ς τ�υ �ωρ�ς
�λλ�υς µπρ�στ� τ�υ, ακ�λ�υθ��σε τις επιταγ�ς της ��σης. Γιατ� �ι επιταγ�ς
τ�υ ν�µ�υ ε�ναι αυθα�ρετες, εν� της ��σης ε�ναι αναγκα�ες( κι �ι επιταγ�ς των
ν�µων ε�ναι συµ�ατικ�ς5 και ��ι απ� τη ��ση, εν� �ι επιταγ�ς της ��σης6 ε�ναι
ακρι��ς τ� αντ�θετ� […] #π�ι�ς παρα�α�νει τ�υς ν�µ�υς και τα �θιµα7, αν
δεν υπ�π�σει στην αντ�ληψη αυτ�ν π�υ τα ���υν απ�δε�θε�, απ��ε�γει και
την ντρ�π� και την τιµωρ�α8( εν�, αν δε µε�νει απαρατ�ρητ�ς, δεν τα απ��ε�-
γει. Απεναντ�ας, �µα παρα�ι��ει τις εγγενε�ς απαιτ�σεις της ��σης π�ρα απ�
�να �ρι�, τ� κακ� γι’ αυτ�ν δε µετρι��εται δι�λ�υ, αν µε�νει απαρατ�ρητ�ς
απ’ �λ�υς τ�υς ανθρ�π�υς, ��τε γ�νεται µεγαλ�τερ�, αν υπ�π�σει στην αντ�-
ληψη �λων των ανθρ�πων.

(�Αντι2=ν, απ-σπ. 44Α)

KEIMENO
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™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˜ ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜.

∂ ¡ O ∆ ∏ ∆ ∞ 4Ë

O µυθικός Προµηθεύς, γιος του τιτά-
να Iαπετού, αδελφός του Eπιµηθέα
και του Άτλαντα, τόλµησε να εναντιω-
θεί 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 ελευθέρω-
σε ο Hρακλής από τα δεινά του και
τον παρουσίασε στον ∆ία και τους
άλλους θεούς.

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



√ ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ∞ÓÙÈÊÒÓ Ô AıËÓ·›Ô˜ (5Ô˜ ·È. .X.) ‹Ù·Ó ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¢ÈÔ-
Ó˘Û›Ô˘ ÛÙÈ˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÂ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË. ∫˘ÚÈfiÙÂ-
Ú· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Περ5 Uληθε�ας Î·È ÙÔ Περ5 Vµ�ν��ας. ™ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÓfi-
ÙËÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÙË Ê‡ÛË, ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. TÔ ��σει ‹Ù·Ó ÁÈ’
·˘ÙfiÓ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ν�µWω ‹Ù·Ó ·Ï‹ Û˘Óı‹ÎË, ÙËÓ
ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙÔ˘.

¢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˜. 

¶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.

∆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.

™˘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˘Ì-
ÊˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (ÎÚ¿ÙÔ˜).

√È ÂÈÙ·Á¤˜ ÙË˜ Ê‡ÛË˜: ÂÓÓÔÂ› Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜, 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».

∆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¿˜.

¡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.
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∆ικαιοσύνη, φύση – νόµος και πολιτική οργάνωση
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ΓΛ Ω Σ Σ Α Ρ Ι O

∞π¢ø™: ντροπή (λ.χ. Όµηρος),
σεβασµός απέναντι στους
άλλους, φιλοτιµία, σεβα-
σµός στους άγραφους
νόµους.

AI™XYNH (α5σ��ς) (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 σύµ-
βαση ή έθιµο ανάλογα µε
τα συµφραζόµενα.

√ª√¡√π∞ (6µ�7 + ν�7ς):
πολιτική συναίνεση που
βασίζεται στην οµοφροσύ-
νη όλων των πολιτών ως
προς τα πρότυπα τρόπου
ζωής.

ºÀ™π™: ο όρος που οι Ίωνες
επιστήµονες χρησιµοποιού-
σαν για το σύνολο της
πραγµατικότητας ή για την
πιο σταθερή υλική πηγή
της ή για τα συστατικά 
στοιχεία της.

H Nέµεσις και µια σύντροφός της.
Λεπτοµέρεια από αττικό ερυθρόµορ-
φο αµφορέα, στον οποίο, ενώ η
Aφροδίτη συµβουλεύει την Eλένη, η
Nέµεσις δείχνει καταδικαστικά τη
Σπαρτιάτισσα βασίλισσα (530 π.X.,
Aρχαίες Συλλογές, Eθνικό Mουσείο
Bερολίνου).



O Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ· Á È· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙ ÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜

Μ’ αυτ� λ�ιπ�ν τα ε��δια ���σαν τ�ν πρ�τ� καιρ� �ι �νθρωπ�ι σκ�ρπι�ι(
π�λιτε�ες δεν υπ�ρ�αν. Τ� απ�τ�λεσµα �ταν να τ�υς α�αν���υν τα θηρ�α [...]
8νιωσαν �τσι την αν�γκη να συγκεντρ�ν�νται και να �τ���υν π�λιτε�ες για
να σωθ��ν. Κ�θε ��ρ� �µως π�υ συγκεντρ�ν�νταν αδικ��σαν � �νας τ�ν
�λλ�, γιατ� δεν κ�τε�αν την π�λιτικ� τ��νη, µε απ�τ�λεσµα να σκ�ρπ���νται
π�λι και να α�αν���νται. Τ�τε � ∆�ας, π�υ ανησυ���σε µ�πως τ� γ�ν�ς µας
�αθε� �λ�τελα απ� τ� πρ�σωπ� της γης, στ�λνει τ�ν Ερµ� να ��ρει στ�υς
ανθρ�π�υς την αιδ� και τη δικαι�σ�νη, για να µ�ν�ι�σ�υν �ι π�λιτε�ες και
να �ιλι�σ�υν �ι �νθρωπ�ι.

(¶Ï¿ÙˆÓ, ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, 320 c Î.Â., 322 d-d)

O ÓfiÌÔ˜ Â ›Ó·È  Û˘Óı‹ÎË

O ν�µ�ς καταντ� απλ�ς σ�µ�αση και εγγ�ηση για τα δικαι�µατα τ�υ εν�ς
απ�ναντι στ�ν �λλ�.

(§˘ÎfiÊÚˆÓ, ·fiÛ. 3)

∏ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ XÔÌ˜

Ε�ναι λ�ιπ�ν �ανερ� �τι �σ� �ι �νθρωπ�ι ��υν �ωρ�ς µια κ�ιν� ε4�υσ�α π�υ
θα τ�υς κρατ��σε �λ�υς υπ�ταγµ�ν�υς, �ρ�σκ�νται σε κατ�σταση π�λ�µ�υ.
Και µ�λιστα αυτ�ς � π�λεµ�ς ε�ναι π�λεµ�ς των π�ντων εναντ��ν π�ντων.
∆ι�τι � π�λεµ�ς δε συν�σταται µ�ν� σε µ��ες � στην �µπρακτη σ�γκρ�υση(
αλλ� καλ�πτει �λ� τ� �ρ�νικ� δι�στηµα κατ� τ� �π��� η ���ληση για �ν�πλη
αναµ�τρηση ε�ναι επαρκ�ς 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)

OÈ ··Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙ ÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ §ÔÎ

Επειδ� �ι �νθρωπ�ι ε�ναι, �πως ελ��θη, εκ ��σεως ελε�θερ�ι, �σ�ι και ανε-
4�ρτητ�ι, καν�νας δεν µπ�ρε� να τεθε� �4ω απ� αυτ� την κατ�σταση και να
υπα�θε� στην π�λιτικ� ε4�υσ�α κ�π�ι�υ �λλ�υ, �ωρ�ς τη συγκατ�θεσ� τ�υ. B
µ�ν�ς τρ�π�ς, µε τ�ν �π��� �ι�σδ�π�τε απεκδ�εται της �υσικ�ς τ�υ ελευθε-
ρ�ας και αναδ��εται τα δεσµ� της π�λιτικ�ς κ�ινων�ας, ε�ναι η σ�ναψη συµ-
�ων�ας µε �λλ�υς ανθρ�π�υς για να συνενωθ��ν και να συµπ�4�υν µ�α κ�ι-
ν�τητα, ��τως �στε να κατ�ρθ�σ�υν να ��υν µε �νεση, ασ��λεια και ειρ�νη
αναµετα4� τ�υς, ���ντας ε4ασ�αλ�σει την απ�λαυση των ιδι�κτησι�ν τ�υς
και µεγαλ�τερη ασ��λεια �ναντι �σων δεν µετ���υν στην κ�ιν�τητ� τ�υς.

(∆˙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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Η γκραβούρα (χαρακτικό αντίτυπο)
του τέρατος της Aποκαλύψεως Λεβιά-

θαν (το οποίο συµβολίζει την απόλυ-
τη µοναρχία), όπως απεικονίζεται στο
οµώνυµο έργο του Χοµπς, στο οποίο
αυτός υποστηρίζει ότι το κράτος είναι
ένα τεχνητό κατασκεύασµα, απαραί-
τητο για την προστασία των πολιτών.

Τόµας Χοµπς (Thomas Hobbes),
Άγγλος ηθικός και πολιτικός φιλόσο-
φος (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.



TÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ƒÔ˘ÛÛÒ

[...] #,τι ��νει � �νθρωπ�ς µε τ� κ�ινωνικ� συµ��λαι�, ε�ναι η �υσικ� τ�υ
ελευθερ�α και �να απερι�ριστ� δικα�ωµα σε �σα τ�υ αρ�σ�υν και µπ�ρε� να
τα απ�κτ�σει( �,τι κερδ��ει ε�ναι η ελευθερ�α τ�υ π�λ�τη και η ιδι�κτησ�α
�σων κατ��ει.

(∑·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)

°È·Ù› Ë Ê‡ÛË Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË, Î·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÊÒÓÙ·;

¶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˘;

™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¿ÌÂ-
Û· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÛÔÊÈÛÙ¤˜.

MÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Ô‰Ë-
Á‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË; [¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (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˜ ÊÈÏfiÛÔ-
ÊÔ˜ ¤Î·ÓÂ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ò˜ ÙÔÓ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ;

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;

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)].

¡· ·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·ÈÔ-
Û‡ÓË, ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ÈÛfiÙËÙ·). ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂ
fiÛ· ‰›‰·ÛÎ·Ó ÔÈ ™ÔÊÈÛÙ¤˜.
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A. Λορεντζέττι (Ambrogio Lorenzetti,
14ος αι.), συµβολική απεικόνιση της
ειρήνης στην πόλη από νωπογραφία
στο Palazzo Publico της Σιένας (λεπτο-
µέρεια). Η οµόνοια (ειρήνη), που προ-
έρχεται από τη φιλία (τους συνεκτικούς
δεσµούς των πολιτών), είναι απαραί-
τητη για την ευηµερία του κράτους και
εξίσου σηµαντική µε τη δικαιοσύνη.

Kεφαλή από ανδριάντα του Θουκυδίδη.
O ιστορικός Θουκυδίδης (460-399 π.X.)
έχει επίσης χαρακτηριστεί και ως σοφι-
στής, εξαιτίας των φιλοσοφικών παρα-
τηρήσεών 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 παρατη-
ρήσεις του Θουκυδίδη για την ανθρώ-
πινη φύση αντανακλώνται στην υπόθε-
ση 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 χρησι-
µοποιείται ευρέως.



™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi:

¢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¿ÛË-
ÌÔÈ ÛÔÊÈÛÙ¤˜ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜, °ÔÚÁ›·˜, I›·˜, £Ú·Û‡Ì·¯Ô˜, ¶Úfi‰ÈÎÔ˜, AÓÙÈÊÒÓ, Ô AıËÓ·›Ô˜ ÊÈÏfiÛÔ-
ÊÔ˜ ™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‡˜. 

°ÓˆÚ›Û·ÌÂ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ «Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi˜» Î·È «·ÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌfi˜», «ÏfiÁÔ˜», «‰È·ÏÂÎÙÈ-
Î‹», «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 ıÂÙÈ-
Î‹ 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·Á-
ÁÂÏÌ·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˜ ÚËÙÔÚÈ-
Î‹˜, 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 ÚËÙÔ-
ÚÈÎ‹ 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 ˘Ô-
ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ·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‹˜ ÈÛfi-
ÙËÙ·˜. 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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