
Επιμέρους σχόλια (πέραν όσων περιλαμβάνονται στον φάκελο υλικού) 

Μπετσακος 

1η θεματική 

1η διδακτική 

 γάρ: Ο σύνδεσμος αιτιολογεί την αμέσως προηγηθείσα φράση: Ὅτι δ΄ οὐ ποιητική *η 

φιλοσοφία+, δῆλον καὶ ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησάντων. υνεπώς, πρέπει να δούμε όλα 

όσα ακολουθούν ως προσπάθεια απόδειξης του μη χρηστικού χαρακτήρα της φιλοσοφίας 

(μέσα σε ένα ιστορικό περιβάλλον). 

  τὸ θαυμάζειν, τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν, τὸ εἰδέναι, τὸ ἐπίστασθαι: Ο Αριστοτέλης 

επιμένει στη χρήση έναρθρων απαρεμφάτων εκεί που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

αφηρημένα ουσιαστικά. Δίνει, έτσι, έμφαση στον ενεργητικό, προσωπικό χαρακτήρα της 

φιλοσοφικής δραστηριότητας αλλά και στην ιστορικότητα της φιλοσοφίας. 

  καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον: Με το νῦν η έναρξη του φιλοσοφείν τοποθετείται στη συγχρονία 

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

περιέργεια, να αρχίσει να φιλοσοφεί. Με την αιτιατική τὸ πρῶτον η έναρξη του φιλοσοφείν 

τοποθετείται στη διαχρονία της: κάποια στιγμή στο (ελληνικό) παρελθόν, έχοντας ως 

αφορμή επίσης την έκπληξη και την περιέργεια, εμφανίστηκαν οι πρώτοι φιλόσοφοι. 

  τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων: Στο θαυμάζειν προσηλώνεται καταρχάς στα παράδοξα και 

ανεξήγητα μέσα στην καθημερινότητα.  

 οἷον:Με τη λέξη αυτή ο Αριστοτέλης εισάγει παράδειγμα. Εδώ ως παράδειγμα 

αναφέρονται τα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με τη σελήνη, τον ήλιο και τα άστρα, 

αλλά και η ίδια η γένεση του σύμπαντος (θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι πρώτοι 

φυσικοί φιλόσοφοι). Είναι προφανές ότι υπάρχει μία κλιμάκωση από τα πιο κοντινά στον 

άνθρωπο και τις δυνατότητες της γνώσης του στα πιο μακρινά και δυσερμήνευτα (η ίδια 

κλιμάκωση εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα!). Σημαίνει άραγε αυτή η κλιμάκωση ότι 

το παράδειγμα του Αριστοτέλη δεν αφορά μόνο στα μείζονα, αλλά και στα πρόχειρα τῶν 

ἀτόπων; Η προσωπική μου εκτίμηση προς αυτή την κατεύθυνση κλίνει· οι φάσεις της 

σελήνης, εξάλλου, εντάσσονται κατά την αρχαιότητα στην καθημερινότητα του ανθρώπου, 

που τότε δεν διέθετε τη νύκτα άλλον φωτισμό στην ύπαιθρο.  

 ἐδίωκον, ζητεῖσθαι, ζητοῦμεν: Με την επιλογή των συγκεκριμένων ρημάτων ο 

Αριστοτέλης υποδηλώνει τον πιεστικό χαρακτήρα των φιλοσοφικών αποριών, την 

επιτακτική ροπή στο φιλοσοφείν. Μπορεί η φιλοσοφία να μην ικανοποιεί καμία εξωτερική 

χρεία και ανάγκη, αποτελεί όμως πανανθρώπινο ψυχικό ζητούμενο. Ενδιαφέρουσα και η 

τροπή από το παρελθοντικό τριτοπρόσωπο ἐδίωκον στο παροντικό πρωτοπρόσωπο 

ζητοῦμεν, με την οποία ο Αριστοτέλης εντάσσει και τον εαυτό του στη χορεία των 

φιλοσόφων, των ανθρώπων που στοχάζονται ελεύθεροι.  

 διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων  

Λαμβάνω υπόψη μου και τη διευκρίνηση που δίνει στη συνέχεια του κεφαλαίου ο ίδιος ο 



Αριστοτέλης επανερχόμενος στον θαυμασμό και το αντικείμενό του, 983a12-17: ἄρχονται 

μὲν γάρ͵ ὥσπερ εἴπομεν͵ ἀπὸ τοῦ θαυμάζειν πάντες εἰ οὕτως ἔχει͵ καθάπερ περὶ τῶν 

θαυμάτων ταὐτόματα *τοῖς μήπω τε θεωρηκόσι τὴν αἰτίαν+ ἢ περὶ τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς ἢ 

τὴν τῆς διαμέτρου ἀσυμμετ·ρίαν θαυμαστὸν γὰρ εἶναι δοκεῖ πᾶσι τοῖς μήπω τεθεωρηκόσι 

τὴν αἰτίαν εἴ τι τ ἐλαχίστῳ μὴ μετρεῖται. *: Όλοι ξεκινούν, όπως είπαμε από τον θαυμασμό 

που τους προκαλεί ο τρόπος ύπαρξης κάποιων πραγμάτων, όπως στην περίπτωση των 

αυτόματων παιχνιδιών ή των ηλιοστασίων ή της ασυμμετρίας της διαγωνίου του 

τετραγώνου και της πλευράς, όπου όλοι, όσοι δεν έχουν συλλάβει την αιτία, θεωρούν 

θαυμαστό το γεγονός ότι ένα μήκος δεν μπορεί να μετρηθεί με την ελάχιστη μονάδα+ 

 Ερώτημα για το νόημα μέσα στην παρένθεση: Ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε 

αυτόν που αγαπά τον μύθο και σε αυτόν που αγαπά την ολοκληρωμένη γνώση, τη σοφία; 

Απάντηση: Στα θαυμάσια, τα αξιοθαύμαστα, αξιοπερίεργα, δυσερμήνευτα· με αυτά 

ασχολείται τόσο ο μύθος όσο και η φιλοσοφία ., ο Αριστοτέλης, όταν αναφέρεται στον 

φιλόμυθο, δεν έχει κατά νου μόνο τους αρχαίους μυθογράφους αλλά και τον δάσκαλό του, 

τον Πλάτωνα, που αξιοποιεί συχνά τους μύθους στις φιλοσοφικές του αναλύσεις. 

 Ερώτημα για τη σύνδεση της παρένθεσης με το υπόλοιπο κείμενο. Ποιος συνειρμός 

οδήγησε τον Αριστοτέλη να διακόψει τη ροή του λόγου του και να ανοίξει τη συγκεκριμένη 

παρένθεση; 

 Απάντηση: Η ιδέα ότι τόσο η φιλοσοφία όσο και ο μύθος, τον οποίο έφερε στο μυαλό του, 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρόποι διαφυγής του ανθρώπου από την άγνοια. Αυτή ήταν η 

τελευταία λέξη πριν την παρένθεση, και με αυτή συνεχίζει ο Σταγειρίτης μετά το κλείσιμο 

της παρένθεσης. Ερμηνευτικό σχόλιο. Η παρένθεση δεν αποτελεί απλά ένα συνειρμό. Εδώ 

υπόκειται ένα βαθύτερο ερμηνευτικό σχήμα για την πορεία της ανθρωπότητας προς τη 

γνώση: από τον μύθο στο λόγο. Ο μύθος και ο λόγος δεν αποτελούν παρά δύο διαφορετικές 

γλώσσες και αντίστοιχους τρόπους σκέψης, για να απαντηθούν τα μεγάλα ερωτήματα για 

τον θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης ξέρει καλά ότι το πέρασμα από τον 

μύθο στο λόγο, από το έπος στην τραγωδία, την ιστοριογραφία και τη φιλοσοφία, 

αποτυπώνει εύστοχα την πορεία του αρχαιοελληνικού στοχασμού. Ξέρει ακόμα ότι μπορεί 

το βάρος να μετακινήθηκε σταδιακά προς τον λόγο, ο μύθος όμως ποτέ δεν απαξιώθηκε 

τελείως στην Αρχαία Ελλάδα.  

 μόνην οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστημῶν: Η συσχέτιση της φιλοσοφίας με την ελευθερία 

μόνο τυχαία ή εξωτερική δεν είναι. Δεν δηλώνει απλά την απουσία σύνδεσης με την όποια 

χρηστικότητα. Αλλά αποτυπώνει μια βαθιά αίσθηση του φιλοσόφου, τόσο για τη 

συγχρονία: μόνο ένα ελεύθερο πνεύμα μπορεί να φιλοσοφήσει αληθινά, όσο και για τη 

διαχρονία: μόνο όταν οι Έλληνες προόδευσαν στην ελευθερία, ευδοκίμησε ο φιλοσοφικός 

λόγος· μάλιστα, αυτό συνέβη στην κατεξοχήν ελεύθερη πόλη,. 

 Επιμέρους σχόλια (πέραν όσων περιλαμβάνονται στον φάκελο υλικού) 

2η διδακτική 

  ἐπικίνδυνος ἡ χρῆσις: Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά44 θυμίζει μια ιδέα που συναντάται σε 

διάφορους αρχαίους συγγραφείς: Ο άνθρωπος είναι ικανός τόσο για το καλό όσο και για το 



κακό, μάλιστα και τα δύο σε μεγάλη ένταση. τα Πολιτικὰ η έμφαση πέφτει στις κοινωνικές 

συνέπειες, θετικές ή αρνητικές, των ανθρώπινων επιλογών, ενώ στον Προτρεπτικὸ ο 

συγγραφέας φαίνεται να επικεντρώνεται στον ίδιο τον υπεύθυνο μιας στάσης ζωής. 

  ὀρέγεσθαι τῆς ἐπιστήμης κτᾶσθαί τε αὐτὴν καὶ χρῆσθαι αὐτῇ προσηκόντως Κλιμάκωση: 

αρχικά ο άνθρωπος επιζητά τη γνώση (ὀρέγεσθαι)· μετά προβαίνει στην απόκτησή της 

(κτᾶσθαι)· τελικό ζητούμενο, όμως, είναι η εφαρμογή της, η χρήση της και μάλιστα η σωστή 

χρήση της (προσηκόντως χρῆσθαι) Και αυτό, διότι συμβαίνει πολλές φορές να γνωρίζει ο 

άνθρωπος το σωστό, αλλά να μη θέλει ή να μην μπορεί να το εφαρμόσει. Αυτή την 

αδυναμία της γνώσης έναντι του πάθους ο Αριστοτέλης την ονομάζει 44 Πολιτικά, 1253a31-

35: ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν͵ οὕτω καὶ χωρισθεὶς 

νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων. χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος 

ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ͵ οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα *: Γιατί όπως 

ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα όντα όταν φτάνει στην τελειότητά του, έτσι όταν 

σπάζει τη σχέση του με τον νόμο και τη δικαιοσύνη γίνεται το χειρότερο από όλα. Δεν 

υπάρχει πιο ανυπόφορο και πιο ολέθριο πράγμα από την αδικία που διαθέτει όπλα. Ο 

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

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

αντίθετους σκοπούς+.. Η ιδέα της χρήσης, και μάλιστα, της ορθής χρήσης των αγαθών 

ανάγεται στον Πλάτωνα. Εὐθύδημος, 280d-e. και τον άνθρωπο που γνωρίζει το σωστό αλλά 

δεν το εφαρμόζει τον ονομαζει  ἀκρατῆ  

 ἡγεμονικωτέραις, ἐπιτάττειν, ἐπιτακτικὴν φρόνησιν: στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεωρίας 

της ψυχής ο Αριστοτέλης δέχεται μία θεμελιώδη όσο και σχηματική διαίρεσή της σε δύο 

καταρχήν μέρη: το λόγον ἔχον (ή νοητικὸν ή διανοητικὸν ή λογιστικόν) μέρος και στο 

ἄλογον μέρος της ψυχής. Στο ἄλογον αποτελείται από το κυρίως ἄλογον μέρος και από το 

ἐπιθυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεκτικόν. Τπ’ αυτή την έννοια η αρχική διμερής διάκριση της 

ανθρώπινης ψυχής γίνεται τριμερής (το ἐπιθυμητικόν συνανήκει, σαν τομή τους, στα άλλα 

δύο). Σο τελευταίο έχει τη δυνατότητα να υπακούει στον λόγον ο οποίος ασκεί ένα 

ηγεμονικό ρόλο και παράλληλα διαμορφώνει και αποδέχεται έλλογες επιθυμίες. Έτσι, η 

αρχική διαίρεση μερών της ψυχής αποδεικνύεται τελικά απλή μεθοδολογική συνθήκη, 

εργαλειακή τομή στο αδιάσπαστο κύκλωμα των ψυχικών λειτουργιών47 . ύμφωνα, 

λοιπόν, με την προηγούμενη διαίρεση της ψυχής, στις λογικές λειτουργίες της ανθρώπινης 

ψυχής εντάσσονται οι κάθε είδους νοητικές και γνωστικές δραστηριότητες, η λήψη 

αποφάσεων σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και ο καθορισμός ευρύτερων 

κοσμοθεωρητικών στάσεων· όλα αυτά σε αναφορά προς την πολιτική φύση του ανθρώπου, 

πυρήνας της οποίας είναι ακριβώς η λογικότητα. στις λειτουργίες του ἐπιθυμητικοῦ μορίου 

της ψυχής ανήκουν ποικίλες ορμές και επιθυμίες αλλά και τα πάθη, δηλαδή φυσιολογικά 

βιώματα όπως η ὀργή, ο φόβος, το θάρσος, ο φθόνος, η χαρά, ο πόθος, το μῖσος και άλλα, 

με ένα 46 Ἠθικὰ Μεγάλα, 2.6.2-3: «Ο Σωκράτης ο πρεσβύτερος, λοιπόν, απέρριπτε 

ολωσδιόλου την ακράτεια και έλεγε πως αυτή δεν υπάρχει· και τούτο, με το επιχείρημα ότι 

κανείς δεν θα επέλεγε το κακό εν γνώσει του ότι είναι κακό· ενώ ο ακρατής φαίνεται πως 

γνωρίζει το κακό, πλην όμως το επιλέγει παρασυρμένος από το πάθος. Έτσι ο Σωκράτης 

θεωρούσε πως δεν υπάρχει ακράτεια· έσφαλε όμως. Διότι είναι άτοπο να πεισθούμε από 

αυτό το επιχείρημα και να απορρίψουμε κάτι που μας πείθει άμεσα: υπάρχουν όντως 



άνθρωποι ακρατείς, και αυτοί πράττουν το κακό μολονότι γνωρίζουν ότι είναι κακό 

(μετάφραση Β. Μπετσάκος).. Όλες αυτές οι διεργασίες ελέγχονται, σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό, από την ἐπιτακτικὴ δράση του λογικού μέρους της ψυχής. Στις καθαρώς 

άλογες ψυχικές λειτουργίες εντάσσεται κάθε ζωτική λειτουργία που ριζώνει στη 

σωματικότητα, η θρέψη, η αναπαραγωγή, η ανάπτυξη του ζωντανού οργανισμού· αυτές τις 

λειτουργίες, ως πρωταρχικές, προϋποθέτει κάθε επιθυμητική και λογική δραστηριότητα της 

ψυχής. 

 κρίνειν τὴν ὀρθότητα, τω λόγῳ χρωμένη, ὀρθὴν κρίσιν, ἀναμάρτητον Οι εκφράσεις 

αυτές απηχούν την αμέριστη -κατά την κλασική εποχή εμπιστοσύνη των Ελλήνων στον 

ικανότητα της ανθρώπινης λογικής, στον ορθό λόγο. Αναντικατάστατος οδηγός του 

ανθρώπου για να βρίσκει σε κάθε περίπτωση μέσα στην καθημερινότητα την ορθή επιλογή 

θεωρούν πως είναι ο ορθός λόγος. Η λογική λειτουργεί ως ο ανεκτίμητος σύμβουλος της 

ελεύθερης προαίρεσης· αυτή θα καθοδηγήσει τον άνθρωπο στο πώς θα βιώσει και θα 

εκδηλώσει τα πάθη, πώς θα σχετιστεί στην πράξη με τους άλλους ανθρώπους, πώς θα 

αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, τα γεγονότα και τα πράγματα μέσα στην πολιτική κοινωνία. 

Έτσι, οι διανοητικές αρετές του ανθρώπου συνεργάζονται με τις ηθικές, για να του 

προσφέρουν από κοινού την ευτυχία. Στο λογικό μέρος της ψυχής και το ἄλογον πλήν 

μετέχον λόγου, αξεχώριστα μεταξύ τους όπως το κυρτό και το κοίλο σε μια καμπύλη, 

αλληλεπιδρούν και γεννούν την αρετή και την ανθρώπινη ευδαιμονία. Πρέπει, όμως, να 

υπογραμμίσουμε ότι στην αρχαιοελληνική γνωσιοθεωρία ο ορθός λόγος δεν έχει να κάνει 

με συστηματική νοησιαρχική ακρίβεια· ο ορθός λόγος δεν είναι επιστήμη με τη σημερινή 

έννοια, δεν δεσμεύεται από αξιωματικές αρχές και την εσωτερική συνέπεια του 

οικοδομήματος μιας επιμέρους επιστήμης. Ο ορθός λόγος είναι όλων των ανθρώπων· 

κανείς ειδήμων και ειδικός, καμία ιδεολογία, θρησκεία και φιλοσοφία δεν μπορεί να τον 

μονοπωλήσει. Ο ορθός λόγος, για τον Αριστοτέλη και κάθε Έλληνα, είναι ο κοινός λόγος, 

είναι προσδιορισμένος κοινωνικά. Η αλήθεια είναι συνάρτηση των κοινωνικών 

επιτευγμάτων, εκφράζει το κατά πόσον οι άνθρωποι επιτυγχάνουν να ζουν όλοι μαζί κατὰ 

λόγον. Η τελική ορθότητα του λόγου βεβαιώνεται κατ’ ἀρετὴν και η αρετή κοινωνίας ἔργον 

εστινΓ. 

 Επιμέρους σχόλια (πέραν όσων περιλαμβάνονται στον φάκελο υλικού)  

3η διδακτική ᾖ: 

μήτε μελλέτω, μήτε κοπιάτω, φιλοσοφητέον, μελετᾶν χρή: Οι φράσεις αυτές έχουν τον 

έντονο δεοντολογικό χαρακτήρα (προστακτικές, ρημ. επίθετο – τέος, που δηλώνει το δέον, 

χρὴ +απαρέμφατο)· και ταιριάζουν στο γραμματειακό είδος: λόγος προτρεπτικός/διδακτική 

επιστολή. 

 ὥρα (ἄωρος, πάρωρος): στην αρχική της σημασία η λέξη σημαίνει: ορισμένος χρόνος, 

χρονική περίοδος, εποχή του έτους, μέρος της ημέρας ή του ημερονύκτιου. στη συνέχεια, 

όμως, η λέξη ὥρα έφτασε να δηλώνει τον κατάλληλο χρόνο, την κατάλληλη εποχή για κάτι 

(συνώνυμη της λέξης καιρός). Έτσι προέκυψε και η απρόσωπη έκφραση ὥρα ἐστί: είναι 

ώρα, ο κατάλληλος καιρός για να γίνει κάτι. Και αντίστοιχα το επίθετο ὡραῖος δηλώνει 

αυτόν που γίνεται την κατάλληλη στιγμή, που βρίσκεται στην ακμή του, τον ώριμο. στην 



αττική διάλεκτο η λέξη ὥρα δήλωνε και την ώριμη ηλικία, μετά την νεότητα και πριν τα 

γηρατειά. 

 γηράσκων νεάζῃ, νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ: 

  Με το διπλό αυτό οξύμωρο, ο Επίκουρος τονίζει ότι η φιλοσοφία συμβάλλει στην 

υπέρβαση, ως ασήμαντων τελικά, των ηλικιακών διαφοροποιήσεων. Κατά προέκταση, η 

φιλοσοφία αναιρεί και άλλες διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και δεν είναι τυχαίο ότι η 

φιλοσοφική σχολή του Επίκουρου, ο Κῆπος, ήταν ανοικτός τόσο στους Αθηναίους όσο και 

στους άλλους Έλληνες, αλλά και σε γυναίκες, σε δούλους, σε φτωχούς ή και αμόρφωτους 

ανθρώπους. γεγονότων, μελλόντων. παρούσης, ἀπούσης: Είναι έντονη η χρονικότητα που 

αποπνέουν αυτές οι αντιθέσεις (στη διαχρονία η πρώτη, στη συγχρονία η δεύτερη). 

Αντανακλούν την κατασταλαγμένη πεποίθηση του Επίκουρου ότι η γέννηση και ο θάνατος 

περικλείουν αυστηρά την ανθρώπινη ζωή· ούτε προΰπαρξη της ψυχής υπάρχει, ούτε 

μεταθανάτια ζωή (αθανασία της ψυχής). 

 


