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Η διδασκαλία στηρίζεται σε κείμενα 

και δραστηριότητες:

 Εισαγωγικά κεφάλαια από το διδακτικό βιβλίο και 

τον φάκελο υλικού

 Κείμενα αναφοράς που βρίσκονται στα 

περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου και του 

φακέλου υλικού «Αρχαία Ελληνικά»

 Παράλληλα κείμενα στον φάκελο υλικού «Αρχαία 

Ελληνικά»

 Κείμενα αυτενέργειας στον Φ. Υ. 



Το υλικό κατανέμεται

 Σε έξι θεματικές ενότητες που διαιρούνται σε 22

διδακτικές ενότητες

 Ένας καθηγητής διδάσκει. Ολιστική αντιμετώπιση. 



Κάθε διδακτική ενότητα 

 Περιέχει εισαγωγικά κείμενα, ερμηνευτικά σχόλια,

ένα κείμενο αναφοράς, ένα έως τρία παράλληλα

κείμενα, ένα έως δύο κείμενα αυτενέργειας.



Κάθε διδακτική ενότητα 

 Αναπτύσσεται σε έξι ώρες(+1)

 Βασικό εκπαιδευτικό υλικό Ο Φάκελος Υλικού 

«Αρχαία Ελληνικά»



Κείμενα αναφοράς

 Η διδασκαλία κάθε τρίπτυχης διδακτικής ενότητας οφείλει 
να αναδείξει πολυπρισματικά τον θεματικό άξονα που 
διαπερνά όλα τα προσφερόμενα κείμενα· εστιάζει στη 
συγκρότηση ενός συνεκτικού γνωστικού πυρήνα, 
χαρακτηριστικού για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

 Στα Κείμενα Αναφοράς διερευνώνται από την 
αναγνωστική κοινότητα της τάξης βασικές συνιστώσες 
του θέματος, ώστε οι μαθητές να προσλάβουν την 
ουσιαστική πρόταση του ΑΕ πολιτισμού και να την 
προβάλουν στο σήμερα. Οι γλωσσικές επιλογές στα 
κείμενα, στο βαθμό που κρίνονται καθοριστικές για την 
κατανόηση του νοήματος σε βάθος από τους μαθητές και 
τις μαθήτριες, αποτελούν επίσης αντικείμενο διερεύνησης. 
(ΠΣ Γ’ Λυκείου)



Τα παράλληλα κείμενα

❑ Είναι ενδεικτικά και αξιοποιούνται για να ασκηθούν
οι μαθητές στη διακειμενική προσέγγιση.

❑ Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν και άλλα
κείμενα από την αρχαία και νεότερη γραμματεία,
ελληνική και ξένη, που εκτιμούν ότι διευκολύνουν
τους μαθητές και τις μαθήτριες στη συγκριτική
προσέγγιση των θεμάτων.

 Τα παράλληλα κείμενα δεν αποτελούν εξεταστέα
ύλη

 Σε γραπτές εξετάσεις τίθενται στους μαθητές μη
διδαγμένα παράλληλα κείμενα



Τα κείμενα αυτενέργειας

 Συμβάλλουν στην εξάσκηση των μαθητών

 Στην προσέγγιση της μορφοσυντακτικής και σημασιολογικής διάστασης 
των αρχαίων ελληνικών κειμένων

 Δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη τα κείμενα που περιέχονται στο 
εκπαιδευτικό υλικό

 Οι λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές επιλογές υπηρετούν 
λειτουργίες που σχετίζονται με τα πρόσωπα, τις πράξεις και τις 
περιστάσεις στις οποίες αναφέρονται. Πέρα από την παραδοσιακή 
περιγραφή της γλώσσας που συχνά εγκλωβίζει τους μαθητές και τις 
μαθήτριες στη λογική του σωστού και του λάθους, επιχειρείται οι λέξεις 
και οι φράσεις να προσεγγίζονται μέσα στο πλαίσιό τους χωρίς να 
αποκόπτονται από αυτό και από τη σημασία τους, ώστε να στρέφεται 
το ενδιαφέρον της διδασκαλίας στο κείμενο και στη συζήτηση για τις 
γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα (ΠΣ Γ’ Λυκείου)



Στις γραπτές εξετάσεις

 Δίδεται στους μαθητές πεζό κείμενο αρχ. ελλ. 

Αττικής διαλέκτου, μη διδαγμένο 



Τρόπος αξιολόγησης: η μόνη διαφορά

 Δίνεται αδίδακτο παράλληλο κείμενο στη νέα 

ελληνική από την αρχαία ή νεότερη γραμματεία, 

ελληνική και παγκόσμια, και καλούνται να 

απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ερμηνευτική, με 

την οποία ζητείται να συγκρίνουν το παράλληλο 

κείμενο με το κείμενο αναφοράς.



Κάτι καινούριο

 Άνοιγμα στην ελληνιστική εποχή και την 

ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Άνοιγμα σε μια εποχή 

αγωνίας προσωπικής και ιστορικής, μεταξύ 

ατομικισμού και κοσμοπολιτισμού, μεταξύ 

καταφυγής στον εαυτό του και αποδοχής ή ανοχής 

όλων των ανθρώπων ως ανθρώπων, όλων των 

ξένων ως οικείων



Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 A. Η αντίληψη για τη φιλοσοφία και τη λειτουργία της στη 
διαμόρφωση του εαυτού (ανθολόγιο κειμένων)

 B. Η δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας και η πολιτική αρετή 
(Πλάτων, Πρωταγόρας)

 Γ. Η παιδεία και η αναζήτηση της αλήθειας – η ανθρώπινη φύση 
και το χρέος του φιλοσόφου (Πλάτων, Πολιτεία – «η αλληγορία του 
σπηλαίου»)

 Δ. Ο άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους – η ηθική αρετή 
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)

 Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη – η πολιτική αρετή και η πολιτική 
εξουσία (Αριστοτέλης, Πολιτικά)  

 Στ. Ο άνθρωπος στην οικουμένη – ο πολίτης του κόσμου και η 
επιμέλεια εαυτού (ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων από την 
ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα)



Στα Κείμενα Αναφοράς    

 διερευνώνται από την αναγνωστική κοινότητα της 

τάξης βασικές συνιστώσες του θέματος, ώστε οι 

μαθητές να προσλάβουν την ουσιαστική πρόταση 

του ΑΕ πολιτισμού και να την προβάλουν στο 

σήμερα. Οι γλωσσικές επιλογές στα κείμενα, στο 

βαθμό που κρίνονται καθοριστικές για  την 

κατανόησή της σε βάθος από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες, αποτελούν επίσης αντικείμενο 

διερεύνησης.



Τα Παράλληλα Κείμενα

 αναδεικνύουν την πολυπρισματικότητα του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος – όπως κάθε 
πολιτισμός – διέτρεξε εξελισσόμενος την ιστορική του 
πορεία μέσα σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, 
υπηρετώντας διαφορετικές ή και αντιφατικές ανάγκες. 
Συγχρόνως, αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα των 
κειμένων, τα οποία συνομιλούν με κείμενα από τη 
νεότερη ελληνική και ξένη γραμματεία. Με την 
κατανόησή τους αναδεικνύεται ο διακειμενικός 
διάλογος και προάγεται η κριτική πρόσληψη του 
θεματικού κέντρου από μαθήτριες και μαθητές.



Τα Κείμενα Αυτενέργειας

 δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες 
να επιχειρήσουν την προσωπική τους ανάγνωση. 
Συγχρόνως, η δοκιμή αυτή εμπλουτίζει την γλωσσική 
τους επάρκεια στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ο/Η 
διδάσκων/-ουσα ασκεί μία διακριτική εμψυχωτική 
καθοδήγηση, υποδεικνύοντας και τις κατάλληλες 
μεθοδεύσεις – ως 5 διαδικασία και ως διαθέσιμη 
πληροφορία – στη χρήση των βοηθητικών γλωσσικών 
εργαλείων: Λεξικό, Γραμματική, Συντακτικό, 
Μετάφραση. Όλα τα κείμενα αυτενέργειας είναι στην 
αττική διάλεκτο.



Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 Ως προς την κατανόηση του περιεχομένου των κειμένων:

 να εντοπίζουν πληροφορίες σχετικά με το επικοινωνιακό 
πλαίσιο του κειμένου (πομπός, δέκτης, περιστάσεις 
επικοινωνίας, σκοπός της επικοινωνιακής περίστασης, 
κ.λπ.) και το νοηματικό περιεχόμενό του (πρόσωπα, χώρος, 
χρόνος, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο, στοιχεία 
ιστορικότητας, βασικές ιδέες, επιχειρήματα κ.λπ.) - να 
αξιοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται στις εισαγωγές 
των θεματικών ενοτήτων για την προσέγγιση του 
νοηματικού περιεχομένου των κειμένων - να εντοπίζουν τις 
μη οικείες λέξεις της αρχαίας ελληνικής και να αξιοποιούν 
στρατηγικές νοηματοδότησης των λέξεων (αξιοποίηση 
συμφραζομένων, αναζήτηση όρων σε λεξικά, αξιοποίηση 
της Γραμματικής και του Συντακτικού).



 Ως προς τη δομή και οργάνωση των κειμένων

 να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης των 

κειμένων (στοιχεία συνοχής, συνεκτικότητας των 

κειμένων, θέματα δομής) - να αναγνωρίζουν τη 

συνεισφορά του λεξιλογίου και των 

μορφοσυντακτικών δομών στη νοηματοδότηση του 

κειμένου.



Ιδιαίτερα ως προς τη δομολειτουργική προσέγγιση των 

κειμένων

 να αναγνωρίζουν τους κύριους όρους της πρότασης:

 α) το υποκείμενο στην προσωπική και την απρόσωπη σύνταξη 

 β) το αντικείμενο (πλάγιες πτώσεις, απαρέμφατο, δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις) 

 γ) το κατηγορούμενο (και γενική κατηγορηματική, επιρρηματικό κατηγορούμενο) 

 δ) την κατηγορηματική μετοχή - να αναγνωρίζουν ονοματικούς προσδιορισμούς: 

 α) ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους (πτώσεις και επιθετική μετοχή), χωρίς να διακρίνουν τα 
είδη τους - να αναγνωρίζουν τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς που δηλώνουν:

 α) χρόνο (επιρρήματα, πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους, χρονική μετοχή, χρονικές προτάσεις) 

 β) τόπο (επιρρήματα, πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους) 

 γ) αιτία (πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους προσδιορισμούς, αιτιολογική μετοχή, αιτιολογική 
πρόταση) 

 δ) σκοπό (πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους προσδιορισμούς, τελικές μετοχές, τελικές 
προτάσεις) 

 ε) προϋπόθεση (υποθετικοί λόγοι)

 στ) άλλες επιρρηματικές σχέσεις (ποσό, αναφορά, κ.λπ.).



Ως προς την ερμηνεία

 να εξηγούν με ποιον τρόπο στα κείμενα οι 
γλωσσικές επιλογές (λεξιλόγιο, σύνταξη, σημεία 
στίξης, γραμματικές επιλογές) υπηρετούν την 
πρόθεση του κειμένου σε σχέση με την ιδεολογική 
θέση και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετούν - να 
ερμηνεύουν λέξεις, φράσεις, προτάσεις, περιόδους 
του κειμένου αξιοποιώντας κειμενικά, 
επικοινωνιακά και ιστορικά συμφραζόμενα - να 
κατανοούν την επιχειρηματολογία των κειμένων 
και να την αξιολογούν



Ως προς τον κριτικό στοχασμό σε σχέση με την προθετικότητα των κειμένων, το 

επικοινωνιακό πλαίσιο και την αποτελεσματικότητά τους

 να αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν πληροφορίες 
και στοιχεία μεταξύ κειμένων που αναφέρονται στο 
ίδιο θέμα ως προς την προθετικότητα, τις ιδεολογικές 
θέσεις, το ύφος και την επικοινωνιακή 
αποτελεσματικότητά τους - να συνδέουν μεταξύ τους 
τα μελετώμενα πάνω σε ένα θέμα κείμενα κάνοντας 
διακειμενικές αναφορές, όσον αφορά τις γνώσεις που 
παρέχουν, τις στάσεις και τις αξίες που υποστηρίζουν -
να συνδέουν γνώσεις, στάσεις και αξίες που 
υποστηρίζονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, διακρίνοντας τη 
διαχρονική αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων.



Ως προς τους τρόπους αποτίμησης των αποτελεσμάτων 

κατανόησης των κειμένων

❑ να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών κατανόησης: 

 α) με δραστηριότητες κλειστού ή ανοικτού τύπου 

(π.χ. υπογράμμιση στοιχείων, συμπλήρωση κενών, 

διάκριση σωστού/λάθους, με σύντομες απαντήσεις, 

απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου κ.λπ.),

 β) με μετάφραση αποσπασμάτων και 

 γ) με δημιουργικές εργασίες.



Ως προς τον αναστοχασμό για τις ακολουθούμενες 

πρακτικές και στρατηγικές

 να συνειδητοποιούν με (αυτο-, ετερο-) αξιολογικές, 

αναστοχαστικές διαδικασίες:

 α) τι έμαθαν, τι άλλο θέλουν ή τι άλλο χρειάζεται 

να μάθουν,

 β) τους τρόπους προσέγγισης των κειμένων που 

ακολούθησαν - να αποφασίσουν αλλαγές στις 

ακολουθούμενες στρατηγικές, ώστε να διευρύνουν 

τις αναγνωστικές τους δυνατότητες.



Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της 

παράλληλης χρήσης πρωτότυπου κειμένου με τη μετάφρασή του:

 «Η ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου γίνεται εφικτή 
με τη βοήθεια των μεταφράσεων, ώστε μέσα από τη 
σύγκριση και την κριτική των μεταφραστικών 
επιλογών να αναδεικνύεται η σύνδεση μετάφρασης και 
ερμηνείας. Επίσης, οι διαφορετικές μεταφράσεις 
προσφέρονται για τη συγκριτική μελέτη του λεξιλογίου 
και των δομών της αρχαιοελληνικής και της 
νεοελληνικής γλώσσας, η οποία μπορεί να έχει πολλές 
διδακτικές εφαρμογές: αναζήτηση συντακτικών και 
λεξιλογικών αντιστοιχιών και διαφορών μεταξύ των 
δύο γλωσσών· σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών 
τρόπων προσέγγισης και νεοελληνικής απόδοσης της 
αρχαιοελληνικής σκέψης κ.ο.κ.».



Για τα κείμενα αναφοράς

 παρατίθενται δύο μεταφράσεις. Οι μαθήτριες και 

οι μαθητές καλούνται να τις αξιοποιήσουν, για να 

εμβαθύνουν στο νοηματικό περιεχόμενο του 

κειμένου, να προβληματιστούν για την ακρίβεια 

των νεοελληνικών αποδόσεων και να τις 

συγκρίνουν, ανιχνεύοντας την ποικιλία των 

μεταφραστικών επιλογών, ενδεχομένως και 

αστοχιών.



 Στα παράλληλα κείμενα η μετάφραση γίνεται το 

όχημα μιας αμεσότερης πρόσβασης στο 

αρχαιογνωστικό κειμενικό υλικό. Στα κείμενα 

αυτενέργειας η μετάφραση μετατρέπεται από 

δεδομένη πληροφορία σε δημιουργική διαδικασία. 

Αφορά συγκεκριμένο τμήμα του προς μελέτη 

αποσπάσματος, χωρίς να μονοπωλεί μονοσήμαντα 

την εκπαιδευτική πράξη και στόχευση.



Λεξιλογικές και γραμματικο-συντακτικές επιλογές 

ενδεικτικά ερωτήματα:

 - Ποιες διαφορετικές μορφές/τύποι της ίδιας λέξης χρησιμοποιούνται και πώς 
διαφοροποιείται η λειτουργία της λέξης μέσα στο κείμενο;

 - Ποια είναι η σημασία συγκεκριμένων λέξεων στο κείμενο;

 - Ποια διαφορά έχει η σημασία λέξεων που χρησιμοποιούνται και στη νεοελληνική;

 - Με ποιες λέξεις αποδίδεται μια ενέργεια, ποια μορφή έχουν και ποια σημασία αποκτούν; 

 - Ποιες συνώνυμες ή λέξεις με παρόμοια σημασία χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο; 

 - Για ποιον λόγο επιλέγεται ο συγκεκριμένος χρόνος ενός ρήματος;

 - Πώς θα άλλαζε το νόημα της φράσης, αν άλλαζε ο χρόνος του ρήματος;

 - Πώς θα άλλαζε το νόημα, αν μπορούσε να αλλάξει η έγκλιση του ρήματος; 

 - Για ποιον λόγο επιλέγεται συγκεκριμένη έγκλιση, π.χ. προστακτική, σε μια φράση; 

 - Για ποιον λόγο επιλέγεται η χρήση απαρεμφάτου ή δευτερεύουσας πρότασης;

 - Τι εξυπηρετεί η επιλογή του ενικού ή του πληθυντικού αριθμού;

 - Ποιες αλλαγές θα είχαμε στη φράση, αν άλλαζε το υποκείμενο από ενικό σε πληθυντικό ή 
αντίστροφα; 

 - Σε ποια περίπτωση επιλέγεται παθητική σύνταξη;



Επιπλέον

 με αφετηρία τη νεοελληνική μπορεί να ζητηθεί η 

σύγκριση μικρών φράσεων μιας νεοελληνικής 

μετάφρασης με το αρχαίο κείμενο ή σύγκριση δύο 

διαφορετικών νεοελληνικών μεταφράσεων. 

Μπορούμε να ρωτήσουμε σε ποιο σημείο του 

αρχαίου κειμένου αναφέρεται μια φράση ή μια 

λέξη, εστιάζοντας σε απαρέμφατα, μετοχές, 

δοτικές, υποθετικούς λόγους, λέξεις ίδιες 

μορφολογικά αλλά με διαφορετική σημασία κ.λπ.



Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές:

 Την ύλη Γραμματικής και συντακτικού που περιλαμβάνεται:

α) στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, 
Γ΄ Γυμνασίου και β) ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο 
βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής 
Διδασκαλίας», ενότητες 1-21, http://ebooks.edu.gr/new/

 Ως υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ 
Λυκείου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά 
σενάρια για τα Αρχαία Ελληνικά από τη διαδικτυακή πύλη του 
Πρωτέα: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html.

 Για τη διευκόλυνσή τους μπορούν να χρησιμοποιούν:
- Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Ευρετήριο των ψηφιακών πόρων και 
εργαλείων του ΚΕΓ για τα γλωσσικά μαθήματα Γυμνασίου –
Λυκείου.
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epi
st_Monades/B_Kyklos/Humanities/2017/evretirio_2017_final.pdf .



Γενική αρχή

 Κατανόηση και ερμηνευτική προσέγγιση του 

κειμένου

 Η γραμματική και το συντακτικό είναι εργαλεία 

στην υπηρεσία της κατανόησης του κειμένου



1η Θεματική Ενότητα: 3η διδακτική ενότητα: Το Κείμενο 

Αναφοράς και η φιλοσοφική ερμηνεία του. Επίκουρος, 

Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα, 122

 Θέμα του αποσπάσματος: Η φιλοσοφία συντελεί στην απόκτηση 
της ευδαιμονίας

 Σημαντική θέση για την κατανόηση του αποσπάσματος της 
προτρεπτικής επιστολής του Επίκουρου έχει το ρηματικό επίθετο 
φιλοσοφητέον:

 Ώστε φιλοσοφητέον και νέω και γέροντι

Τω μεν…, τω δε….(χιαστό σχήμα)

 Τονίζει ο φιλόσοφος ότι η προτροπή του προς τη φιλοσοφία 
απευθύνεται  στους νέους και τους ηλικιωμένους(χρήση 
προστακτικής, δεοντολογική διατύπωση: φιλοσοφητέον)

 Χρήση αντιθέτων/ αντιθέσεων δημιουργεί ζωντάνια, 
παραστατικότητα, αλλά και προσεγγίζονται όλοι και όλα.



Πώς αιτιολογεί τις θέσεις του

 Οι νέοι, από τη μια, δεν πρέπει να θεωρούν τον 

εαυτό τους ανώριμο για τη φιλοσοφία

 Από την άλλη, οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να 

θεωρούν τον εαυτό τους υπερώριμο γι’ αυτήν(και 

ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχολούνται με αυτήν)

 (απαντά σε υποθετικές αντιρρήσεις)



Ποιος είναι ο συλλογισμός του Επικούρου:

 Πρώτος: Η ψυχική υγεία αφορά τους πάντες, νέους και 
ηλικιωμένους. Η φιλοσοφία συμβάλλει ώστε οι 
ηλικιωμένοι να ζουν με νεανική διάθεση(και να μη 
φοβούνται τον θάνατο)

 Δεύτερος: Η φιλοσοφία εξασφαλίζει την ψυχική υγεία. Η 
φιλοσοφία ωθεί τους νέους να αντιμετωπίζουν με 
ωριμότητα το μέλλον και να μην φοβούνται

 Συμπέρασμα: Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι νέοι είτε 
ηλικιωμένοι, πρέπει να φιλοσοφούν.

 Ζωγραφίδης: Δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι 
φιλοσοφούμε αλλά να φιλοσοφούμε πραγματικά. Γιατί 
δεν έχουμε ανάγκη να φαινόμαστε υγιείς, αλλά να 
είμαστε στ’ αλήθεια υγιείς



τι προσφέρει η φιλοσοφία στους νέους 

και τους ηλικιωμένους : 

α. Οι νέοι, καθώς  βαδίζουν προς τα γηρατειά,  

διασώζουν τη νεότητά τους, επειδή νιώθουν 

ευγνωμοσύνη για όσα έγιναν

β. Οι ηλικιωμένοι θα νιώθουν νέοι, στα γηρατειά 

τους, καθώς δεν θα φοβούνται για το μέλλον, για 

όσα θα γίνουν και άρα τον θάνατο



Η πρόταση-κατακλείδα παραγράφου

❑ Η Φιλοσοφία συμβάλλει στην ευτυχία, την εὐδαιμονία

 Πώς κατακτάται, όμως, η ευτυχία; Ο Επίκουρος

 απαντά:  Αν απολαμβάνουμε με φρόνηση

 Αληθινή ευδαιμονία: διαρκής συνδυασμός σωματικής και 
ψυχικής ευεξίας, διαρκής ψυχική διάθεση ικανοποίησης, 
αταραξίας και γαλήνης

 Τελικός σκοπός των πράξεών μας είναι η ηδονή

 Το άτομο σταθμίζει τις καταστάσεις, συνυπολογίζει τα 
θετικά και τα αρνητικά τους(σύμφωνα με τον όρο που 
χρησιμοποιεί ο Επίκουρος: συμμέτρησις) ώστε να  
περιοριστούν στο ελάχιστο το ενδεχόμενο σωματικών και 
ψυχικών ενοχλημάτων.  



Συσχετίσεις στοιχείων των Παράλληλων Κειμένων με 

το Κείμενο Αναφοράς

 Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β 2.1-4, 
1103b26-1104a5 

 Σύνδεση της φιλοσοφίας με τον βίο(πολιτικό και 
ιδιωτικό)

 Οι άλλες επιστήμες στην υπηρεσία της απόκτησης 
γνώσης

 Η φιλοσοφία προσφέρει γνώση που ωθεί τον 
άνθρωπο να βελτιωθεί ο ίδιος αλλά και να 
βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους, να 
οδηγηθεί στην ευδαιμονία



Διαφορές των δύο φιλοσόφων

 Αριστοτέλης(στο κείμενό του): στηρίζεται στο 

λόγο, τον ορθό λόγο: Η μετά του ορθού λόγου έξις 

αρετή εστίν

 Επίκουρος: στηρίζεται στο πάθος (στο 

συναίσθημα)/ Η φιλοσοφία θεραπεύει τον άνθρωπο 

αφού τον απελευθερώνει από φόβους, όπως τον 

φόβο του θανάτου, του πόνου/ τον μαθαίνει να 

ελέγχει τα πάθη του



Επίκουρος και Διογένης Οινοανδεύς

 Η δημόσια επιγραφή του Διογένη από τα Οινόανδα

αποτελεί σημαντική πηγή για την επικούρεια 

φιλοσοφία

 Και η ιατρική όπως και η φιλοσοφία υπηρετούν τον 

άνθρωπο ώστε να αποκτήσει αυτός σωματική και 

ψυχική υγεία.  

 Η ιατρική πολεμάει την αρρώστια και τον πόνο

 Η φιλοσοφία την πλάνη και τους φόβους(φοβίες)



Πού απευθύνεται ο Επίκουρος

 Στην εποχή του έχουν αλλάξει τα πολιτικά 

δεδομένα: δεν ισχύει η πολιτειακή δομή της 

αρχαιοελληνικής πόλεως και ο φιλόσοφος  

διακατέχεται από το οικουμενικό 

πνεύμα(κοσμοπολίτης)



Τζιάκομο Λεοπάρντι (1798-1837)

 «Σελήνη»:

 Τώρα που έκλεισε έναν κύκλο ο χρόνος
Θυμάμαι, ερχόμουν με τόση αγωνία
Εδώ στον λόφο και σε κοιτούσα
Σελήνη μου, γεμάτη χάρη.
Κι εσύ, εκκρεμής πάνω απ’ το δάσος
Το φώτιζες ολόκληρο, όπως τώρα. Τότε όμως
Το πρόσωπό σου ήταν θολό κι αβέβαιο
Από τα δάκρυα που έρχονταν στα βλέφαρά μου
Γιατί ήταν βάσανο η ζωή μου, κι είναι ακόμα,
Δεν αλλάζει, σελήνη αγαπημένη.
Κι όμως, μ’ ευχαριστεί
Ν’ αναπολώ την εποχή της δυστυχίας μου.
Είναι γλυκό, όταν είσαι νέος
Και η πορεία της μνήμης είναι σύντομη
Ενώ η ελπίδα έχει μεγάλο δρόμο
Να θυμάσαι τα περασμένα
Κι ας ήταν λύπες, κι ας κρατάει ο πόνος.



η ευτυχία;

 Σύμφωνα με την άποψή του, η ανθρώπινη ευτυχία 

επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται κοντά 

στη φύση, κοντά στη ζωική του φύση.

 Η φύση= θεός

 Ερώτηση: Πού αναζητεί ο ποιητής την ευτυχία; Τι 

θέση έχει ο πόνος και η δυστυχία για τον ποιητή 

και τι για τον φιλόσοφο; Πώς κατακτάται η ευτυχία 

σύμφωνα με το κείμενο του Επίκουρου; 



«Γαλήνη μετά την καταιγίδα»

 «Ανθρώπινη γενιά

Αγαπημένη των θεών! Ευτυχισμένη

Αν ανασάνεις λίγο μες στους πόνους, και μακάρια

Ο θάνατος αν σε γιατρέψει απ’ τα δεινά».

 Ερώτηση: Πώς συνδέεται η ευτυχία με τον πόνο, 

στο ποίημα; Τι παρατηρείτε σε σχέση με το κείμενο 

του φιλοσόφου; Πώς αντιμετωπίζεται ο θάνατος;



Από την σχολήν του περιώνυμου 

φιλοσόφου, Κ.Π. Καβάφης

 Ο νεαρός φαίνεται να εφαρμόζει την επικούρεια 

συμβουλή/ να φιλοσοφεί

 Επιλέγει τρόπο ζωής αφιερωμένο στη σωματική, 

ενδιαφέρεται ηδονή, ενδιαφέρεται για το 

πρόσκαιρο 

 Ο νεαρός είναι «παιδί» της εποχής του, παρακμής



Μάρκου Αυρηλίου, Τα «εις εαυτόν», 6

 «Του ανθρωπίνου βίου ο μεν χρόνος στιγμή, η δε ουσία ρέουσα, η δε αίσθησις
αμυδρά, η δε όλου του σώματος σύγκρισις εύσηπτος…. Εν και μόνο 
φιλοσοφία…..»

 Μετάφραση του αποσπάσματος:

 «Της ανθρώπινης ζωής η διάρκεια όσο μια στιγμή, η ουσία της ρευστή, η αίσθησή 
της θολή, το σώμα- από τη σύστασή του- έτοιμο να σαπίσει, και η ψυχή ένας 
στρόβιλος, η τύχη άδηλη, η δόξα αβέβαιη. Με δυο λόγια, όλα στο σώμα σαν ένα 
ποτάμι, όλα της ψυχής σαν όνειρο και σαν άχνη, η ζωή ένας πόλεμος και ένας 
ξενιτεμός, η υστεροφημία λησμονιά. Ποιο είναι αυτό που μπορεί να μας δείξει τον 
δρόμο; Ένα και μόνο: η φιλοσοφία! Κι αυτό σημαίνει να φυλάμε τον θεό μέσα μας 
καθαρό κι αλώβητο, νικητή πάνω στις ηδονές και τους πόνους, να μην κάνουμε 
τίποτε στα τυφλά, τίποτε ψεύτικα και προσποιητά… «

 Μάρκος Αυρήλιος, Επιλογή από τα «Εις εαυτόν», μετάφραση Ν.Μ. 
Σκουτερόπουλος, εκδόσεις στιγμή 1996 

 Ερώτηση: Ποιο είναι το κοινό σημείο ανάμεσα στο κείμενο του Επικούρου και του 
Μάρκου Αυρηλίου; Να το σχολιάσετε.



Κ.Π. Καβάφης,    

Ένας γέρος

Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος σκυμμένος στο τραπέζι κάθετ’ 
ένας γέρος· με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.

Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνια σκέπτεται πόσο λίγο 
χάρηκε τα χρόνια που είχε και δύναμι, και λόγο, κι εμορφιά.

Ξέρει που γέρασε πολύ· το νιώθει, το κοιτάζει. Κι εντούτοις ο καιρός που 
ήταν νέος μοιάζει σαν χθες. Τί διάστημα μικρό, τί διάστημα μικρό.

Και συλλογιέται η Φρόνησις πώς τον εγέλα· και πώς την εμπιστεύονταν 
πάντα — τί τρέλα! —την ψεύτρα που έλεγε· «Αύριο. Έχεις πολύν καιρό.»

Θυμάται ορμές που βάσταγε· και πόση χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του 
γνώσι κάθ’ ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπαίζει.

…Μα απ’ το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται ο γέρος εζαλίσθηκε. Κι 
αποκοιμάται στου καφενείου ακουμπισμένος το τραπέζι.

 [1894, 1897*]

 Ερώτηση: Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα των γηρατειών στο κείμενο του 
Επικούρου και πώς στο ποίημα του Καβάφη; 


