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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Πλάτων, Πολιτεία, εισαγωγή, μτφρ. & σχολιασμός Σκουτερόπουλος Ν. Μ., Εκδόσεις Πόλις, 

Αθήνα,200219, 436a-441c2. 

 Bormann, Κarl, Πλάτων, μτφρ. Καλογεράκος Ι., Εκδόσεις Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2006, σσ. 187-

198. 

 Hume, David, 1711-1776, Περί αγάπης και μίσους: Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση, Βιβλίο ΙΙ – 

Μέρος ΙΙ, μτφρ. Καράμπελας Γ., Εκδόσεις Ηριδανός: Αθήνα, 2015, σ.σ. 9-49 & 152-159.  

 Schiller, Friedrich von, 1759-1805, Περί της αισθητικής παιδείας του ανθρώπου: Σε μια σειρά 

επιστολών, μτφρ. Ανδρουλιδάκης Κ., 1η έκδ., Εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα, 2006, σ.σ. 18-23, 25, 

26, 31-35, 37, 38, 40, 41 & 45-48. 

 Πελεγρίνης Θεοδόσιος, “Ντέιβιντ Χιουμ, Η λογική θα είναι πάντοτε σκλάβος των παθών”. 

 Για την Ηθική Φιλοσοφία του Χιουμ 

 Για τον Σίλλερ (Κεφάλαιο 2.4) 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Τα κείμενα της βιβλιογραφίας αποτελούν αφετηρία προσωπικής σκέψης και δεν ενδείκνυται η 

αποστήθισή τους. 

 Στον διαγωνισμό δεν τίθενται ερωτήσεις γνώσεως από την βασική βιβλιογραφία, αλλά 

βαθμολογούνται τα δοκίμια με βάση 4 κριτήρια: 

1. Δυνατότητα ένταξης του δοκιμίου στη φιλοσοφική παράδοση 20%. 

2. Συστηματικότητα της ανάπτυξης 30%. 

3. Πειστικότητα των επιχειρημάτων 30%. 

4. Πρωτοτυπία στη σύλληψη 20%. 

 

 

 



Λόγος της ψυχής 

 Ο λόγος της ψυχής δεν μπορεί να ταυτιστεί με διαστάσεις που μετριούνται και υπολογίζονται. 

 Είναι άπειρος, που σημαίνει ότι δεν έχει αρχή και τέλος. 

 Τα πέρατα που δεν μπορεί κανείς να τα βρει και να τα εντοπίσει, είναι η αρχή και το τέλος κι 

όχι οριακά περιγράμματα. 



Παθήματα της ψυχής 

 Στην πλατωνική φιλοσοφία η θεωρία των ιδεών κατέχει κεντρική θέση. 

 Η ψυχή που δίνει κίνηση και ζωή στον κόσμο, είναι κι αυτή ιδέα που μέσα στο νοητό κόσμο 

βλέποντας το φως του νοητού ήλιου, όλες τις άλλες ιδέες και την ύψιστη ιδέα, που είναι το 

αγαθό, γνωρίζει καλά τη φωτεινή της πατρίδα. 

 Η νόηση είναι η ανώτερη λειτουργία της ψυχής. 

 Οι ιδέες είναι πράγματα, τόσο από τον νοητό όσο κι από τον αισθητό κόσμο. 

 Από αυτά εξαρτάται η γνώση του κόσμου και του ανθρώπου. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…  
 


