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Β1.  
 

««εεἰἰςς  ττὸὸ  ὄὄνν  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ὄὄννττοοςς  ττὸὸ  φφααννόόττααττοονν»»,,  ««ττῆῆςς  ππεερριιααγγωωγγῆῆςς»»::  ΑΑξξιιοοπποοιιώώννττααςς  ττοουυςς  ππααρρααππάάννωω  

όόρροουυςς  ττοουυ  κκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξηηγγήήσσεεττεε  ππώώςς  ααννττιιλλααμμββάάννεεττααιι  οο  ΣΣωωκκρράάττηηςς  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ππααιιδδεείίααςς..  

 

ΈΈνναα  ααππόό  τταα  ζζηηττήήμμαατταα  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττοονν  ΣΣωωκκρράάττηη  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  δδιιάάλλοογγοο  μμεεττααξξύύ    εεκκεείίννοουυ,,  ττοουυ  

ΓΓλλααύύκκωωνναα  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυ  ΚΚέέφφααλλοουυ  εείίννααιι  ηη  ππααιιδδεείίαα..  ΤΤοο  ααρρχχιικκόό  

ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ωωσσττόόσσοο  σσττοο  δδοοθθέένν  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  ττηηνν  ««ΠΠοολλιιττεείίαα»»  ττοουυ  ΠΠλλάάττωωνναα  εείίννααιι  ηη  

δδιικκααιιοοσσύύννηη  κκααιι  ηη  ααδδιικκίίαα..  ΣΣττοο  ΖΖ΄́  ββιιββλλίίοο  όόμμωωςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  --όόπποουυ  κκααιι  ααννττλλεείίττααιι  ττοο  ππρρωωττόόττυυπποο--  ττοο  

εεννδδιιααφφέέρροονν  ττωωνν  σσυυννοομμιιλληηττώώνν  σσττρρέέφφεεττααιι  σσττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττηηςς  ππααιιδδεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  έέλλλλεειιψψήήςς  ττηηςς  σσττηηνν  

ααννθθρρώώππιιννηη  φφύύσσηη..    

  ΠΠιιοο  ααννααλλυυττιικκάά,,  μμεεττάά  ττοονν  ααρρννηηττιικκόό  οορριισσμμόό  ττηηςς  ππααιιδδεείίααςς  πποουυ  δδιιααττύύππωωσσεε  οο  ΣΣωωκκρράάττηηςς  ((««δδεεῖῖ  δδὴὴ  

……  ἐἐννττιιθθέέννττεεςς»»))  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  έέππεειιτταα  όόττιι  κκάάθθεε  άάννθθρρωωπποοςς  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  ττηη  γγννώώσσηη,,  εεππεειιδδήή  

κκααθθέέννααςς  δδιιααθθέέττεειι  μμέέσσαα  ττοουυ  ττοο  ««λλοογγιισσττιικκόόνν»»,,  ττοο  ««όόρργγααννοο»»  εεκκεείίννοο  δδηηλλααδδήή  ––  όόππωωςς  ααννααφφέέρρεειι  οο  

φφιιλλόόσσοοφφοοςς  --    πποουυ  θθαα  ττοουυ  εεππιιττρρέέψψεειι  νναα  ττηηνν  αανναασσύύρρεειι  σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ..  ΗΗ  άάπποοψψηη  ααυυττήή  ττοουυ  ΣΣωωκκρράάττηη  

αανναακκααλλεείί  σσττοο  μμυυααλλόό  κκααθθεεννόόςς  ττηη  μμααιιεευυττιικκήή  μμέέθθοοδδοο  πποουυ  οο  ίίδδιιοοςς  εεφφάάρρμμοοζζεε  σσττοουυςς  δδιιααλλόόγγοουυςς  ττοουυ,,  

ωωσσττόόσσοο  οο  ίίδδιιοοςς  ττηηνν  υυπποοννοοεείί  κκααιι  γγιιαα  νναα  εεξξηηγγήήσσεειι  ππεερρααιιττέέρρωω  ττιι  εεννννοοεείί  εεππιιλλέέγγεειι  νναα  ττοο  ππεερριιγγρράάψψεειι  

ππααρραασσττααττιικκάά  μμέέσσωω  μμιιααςς  αακκόόμμηη  ππααρροομμοοίίωωσσηηςς  ((««  ὁὁ  δδὲὲ  λλόόγγοοςς  ……  ττἀἀγγααθθόόνν»»))  ..    

ΈΈττσσιι  λλοοιιππόόνν  γγιιαα  ττοονν  φφιιλλόόσσοοφφοο,,  γγιιαα  νναα  μμπποορρέέσσεειι  οο  άάννθθρρωωπποοςς  νναα  κκαατταακκττήήσσεειι  ττηη  γγννώώσσηη  

οοφφεείίλλεειι  νναα  ««μμεετταασσττρρέέψψεειι»»  ττηηνν  ψψυυχχήή  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  μμεεττααββααλλλλόόμμεεννοο  κκόόσσμμοο  ττηηςς  εεμμππεειιρρίίααςς  ππρροοςς  ττηηνν  

ααννττίίθθεεττηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  νναα  ααννυυψψωωθθεείί  ππρροοςς  ττοο  ααλληηθθιιννάά  υυππααρρκκττόό,,  νναα  φφττάάσσεειι  σσττηηνν  ππιιοο  κκααττάάφφωωττηη  

ββααθθμμίίδδαα  ττηηςς  γγννώώσσηηςς  κκααιι  νναα  ααττεεννίίσσεειι  ττοο  ««ΑΑγγααθθόόνν»»..  ΤΤοο  ««ὂὂνν»»  εείίννααιι  ττοο  υυππααρρκκττόό..  ΗΗ  ααννααζζήήττηησσηη  ττοουυ  

ααλληηθθιιννάά  υυππααρρκκττοούύ  ααπποοττέέλλεεσσεε  εεξξ  ααρρχχήήςς  γγιιαα  ττηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  μμέέγγαα  εερρώώττηημμαα,,  ττοο  λλεεγγόόμμεεννοο  

««οοννττοολλοογγιικκόό»»  εερρώώττηημμαα..  ΑΑυυττόό  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  ππρρααγγμμααττιικκάά  εείίννααιι  μμόόννοο  οοιι  ΙΙδδέέεεςς,,  όόχχιι  τταα  ααιισσθθηηττάά..    

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττοουυ  ««ΑΑγγααθθοούύ»»  ααππόό  ττοονν  ππλλοούύττοο  ττωωνν  ααννααφφοορρώώνν  ττοουυ  ΠΠλλάάττωωνναα  σσττηηνν  

πποολλυυσσήήμμααννττηη  ααυυττήή  λλέέξξηη  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  νναα  ττοοννιισσττεείί  μμόόννοο  όόττιι  οο  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  ττααυυττίίζζεειι  ττοο  ααλληηθθιιννάά  

υυππααρρκκττόό  μμεε  ττοο  ααγγααθθόό,,  αακκρριιββέέσσττεερραα  μμεε  ττηηνν  ΙΙδδέέαα  ττοουυ  ««ΑΑγγααθθοούύ»»..  ΟΟ  ΠΠλλάάττωωννααςς  όόμμωωςς    δδεενν  δδίίννεειι  μμιιαα  

σσααφφήή  εερρμμηηννεείίαα  γγιιαα  ααυυττόόνν  ττοονν  όόρροο  πποουυ  εείίννααιι  ααππόό  ττοουυςς  ββαασσιικκόόττεερροουυςς  σσττοο  φφιιλλοοσσοοφφιικκόό  ττοουυ  

σσύύσσττηημμαα  ππααρράά  ααρρκκεείίττααιι  σσεε  οορριισσμμέέννοουυςς  υυππααιιννιιγγμμοούύςς..  ΑΑγγααθθόόνν  ππάάννττωωςς  εείίννααιι  ττοο  ««εεἶἶννααιι»»  κκααιι  όό,,ττιι  

δδιιααττηηρρεείί  ττοο  ««εεἶἶννααιι»»,,  δδηηλλααδδήή  ηη  οουυσσίίαα  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς,,  ΗΗ  ττάάξξηη,,  οο  κκόόσσμμοοςς  κκααιι  ηη  εεννόόττηητταα  πποουυ  δδιιααππεερρννάά  

κκααιι  σσυυννέέχχεειι  ττηηνν  πποολλλλααππλλόόττηητταα  ,,  ηη  ππηηγγήή  δδηηλλααδδήή  ττηηςς  ααρρμμοοννίίααςς,,  όό,,ττιι  ππααρρέέχχεειι  ττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  κκααιι  ττηηνν  
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εεππιισσττήήμμηη,,  ηη  ππηηγγήή  δδηηλλααδδήή  ττηηςς  γγννώώσσηηςς..  ΗΗ  έέκκφφρραασσηη  ««ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  ἀἀγγααθθόόνν»»  φφααίίννεεττααιι  νναα  δδηηλλώώννεειι  ττηηνν  

ύύψψιισσττηη  ααρρχχήή  κκααιι  ττηηνν  ππηηγγήή  ττοουυ  όόννττοοςς  κκααιι  ττηηςς  γγννώώσσηηςς..  ΠΠάάννττωωςς  ήήδδηη  σσττηηνν  ααρρχχααιιόόττηητταα  ττοο  ΠΠλλάάττωωννοοςς  

ἀἀγγααθθόόνν  ήήτταανν  ππααρροοιιμμιιαακκήή  έέκκφφρραασσηη  γγιιαα  κκάάττιι  ττοο  αασσααφφέέςς  κκααιι  σσκκοοττεειιννόό..  

ΜΜεεττάά  ττηη  μμοοννοολλεεκκττιικκήή  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  ΓΓλλααύύκκωωνναα  πποουυ  σσυυμμφφωωννεείί  μμεε  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττοουυ  ΣΣωωκκρράάττηη  

((««ΝΝααὶὶ»»))  οο  ΠΠλλάάττωωννααςς  δδιιάά  σσττόόμμααττοοςς  ττοουυ  δδαασσκκάάλλοουυ  ττοουυ  οορρίίζζεειι  ττηηνν  ππααιιδδεείίαα  ωωςς  ττηηνν  ««ττέέχχννηη»»  εεκκεείίννηη  

πποουυ  θθαα  ββοοηηθθήήσσεειι  ττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  ψψυυχχήή  σσττηη  ««μμεετταασσττρροοφφήή»»  ααππόό  ττοονν  ααιισσθθηηττόό  κκόόσσμμοο,,  ττοονν  κκόόσσμμοο  

ττοουυ  ««γγίίγγννεεσσθθααιι»»  σσττοονν  ννοοηηττόό  κκόόσσμμοο,,  ττοονν  κκόόσσμμοο  ττωωνν  ΙΙδδεεώώνν,,    δδηηλλααδδήή  σσττοονν  κκόόσσμμοο  ττοουυ  ««εεἶἶννααιι»»,,  γγιιαα  νναα  

μμπποορρέέσσεειι  νναα  θθεεααθθεείί  ττηηνν  ΙΙδδέέαα  ττοουυ  ««ΑΑγγααθθοούύ»»  ((««  ΤΤοούύττοουυ  ττοοίίννυυνν  ……  μμεετταασσττρρααφφήήσσεεττααιι»»))..  ΗΗ  λλέέξξηη  

««ππεερριιααγγωωγγήή»»  έέχχεειι  φφιιλλοοσσοοφφιικκήή  ββααρρύύττηητταα,,  δδιιόόττιι  δδεείίχχννεειι  ππωωςς  ηη  γγννώώσσηη  κκααιι  ηη  ππααιιδδεείίαα,,  κκααθθώώςς  

σσττρρέέφφεεττααιι  σσττοονν  κκόόσσμμοο,,  οοφφεείίλλεειι  νναα  έέχχεειι  ππάάνντταα  κκααθθοολλιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  κκααιι  νναα  μμηηνν  εεξξααννττλλεείίττααιι  σσεε  

ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ααππόό  μμίίαα  εεππιιμμέέρροουυςς  οοππττιικκήή  γγωωννίίαα..  ΣΣττοο  ίίδδιιοο  ππλλααίίσσιιοο  εεννττάάσσσσεεττααιι  κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  

δδεεοοννττοολλοογγιικκοούύ  ρρηημμααττιικκοούύ  εεππιιθθέέττοουυ  ««ππεερριιαακκττέέοονν»»,,  ττοο  οοπποοίίοο  όόμμωωςς  δδεενν  ππρροοττρρέέππεειι  ααππλλώώςς  σσεε  μμιιαα  

εευυρρύύττεερρηη  θθέέαασσηη  ααλλλλάά  ααπποοββλλέέππεειι  σσεε  μμιιαα  μμεετταασσττρροοφφήή  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  ααππόό  ττοονν  κκόόσσμμοο  ττωωνν  ααιισσθθήήσσεεωωνν  

ππρροοςς  ττοονν  κκόόσσμμοο  ττωωνν  ΙΙδδεεώώνν..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι,,  όόππωωςς  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ππααιιδδεείίααςς,,  γγιιαα  μμιιαα  σσττρροοφφήή  

όόλληηςς  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  ππρροοςς  ττοονν  ««ήήλλιιοο»»,,  ππρροοςς  ττοο  ααγγααθθόό  ––γγιιαα  μμιιαα  εεππώώδδυυννηη  πποορρεείίαα..  ΛΛίίγγοο  ππααρραακκάάττωω  οο  

ΠΠλλάάττωωνν  θθαα  οοννοομμάάσσεειι  ττηηνν  άάννοοδδοο  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  ππρροοςς  ττοο  ««όόννττωωςς  οονν»»,,  ««μμεετταασσττρροοφφήή//εεππιισσττρροοφφήή  ττηηςς  

ψψυυχχήήςς  ααππόό  μμιιαα  ννυυχχττεερριιννήή  μμέέρραα  σσττηηνν  ααλληηθθιιννήή  μμέέρραα»»  ––κκααιι  ααυυττήή  εείίννααιι  ηη  ««ααλληηθθιιννήή  φφιιλλοοσσοοφφίίαα»»..  

ΓΓιιαα  νναα  ππεερριιγγρράάψψεειι  ππιιοο  ππααρραασσττααττιικκάά  ττηηνν  άάπποοψψήή  ττοουυ,,  οο  ΣΣωωκκρράάττηηςς  εεππααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  

ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττηηςς  όόρραασσηηςς..  ΥΥπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  ττοο  ζζηηττοούύμμεεννοο  δδεενν  εείίννααιι  νναα  εεμμφφυυττεευυθθεείί  σσττηηνν  ψψυυχχήή  ηη  

ιικκααννόόττηητταα  ττηηςς  όόρραασσηηςς  ττοουυ  ννοοηηττοούύ  κκόόσσμμοουυ,,  ααφφοούύ  άάλλλλωωσσττεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττηη  δδιιααθθέέττεειι  

κκάάθθεε  άάννθθρρωωπποοςς,,  ααλλλλάά  κκααθθέέννααςς  οοφφεείίλλεειι  νναα  ππρροοσσααννααττοολλίίσσεειι  ττηηνν  ψψυυχχήή  ττοουυ  ππρροοςς  ττηη  σσωωσσττήή  

κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  ααφφοούύ  ααυυττήή  δδεενν  κκοοιιττάάζζεειι  ππρροοςς  τταα  εεκκεείί  πποουυ  θθαα  έέππρρεεππεε  ((««οοὐὐ  ττοοῦῦ  ἐἐμμπποοιιῆῆσσααιι  ……  

δδιιααμμηηχχααννήήσσαασσθθααιι»»))..    

ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  ππααιιδδεείίαα  δδεενν  εείίννααιι  ηη  σσττααδδιιαακκήή  κκααιι  ββααθθμμιιααίίαα  ααππόόκκττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  ξξέέννωωνν  ππρροοςς  ττοο  

άάττοομμοο,,  ααλλλλάά  ηη  ααννάάππττυυξξηη  γγννώώσσεεωωνν  πποουυ  ήήδδηη  υυππάάρρχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό,,  μμεε  ττηη  ««μμεετταασσττρροοφφήή»»  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  σσεε  

έένναα  ααννώώττεερροο  εεππίίππεεδδοο  ννόόηησσηηςς..  ΓΓιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  όόμμωωςς  ααυυττόό  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίαα  ηη  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ααππόό  

ττοουυςς  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή  ππααιιδδααγγωωγγοούύςς..  ΣΣττηηνν  ιιδδααννιικκήή  πποολλιιττεείίαα  ααυυττοοίί  εείίννααιι  οοιι  

φφιιλλόόσσοοφφοοιι  ββαασσιιλλεείίςς..    
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ΒΒ22..    

««ΦΦαασσὶὶ  δδέέ  πποουυ  οοὐὐκκ  ἐἐννοούύσσηηςς  ἐἐνν  ττῇῇ  ψψυυχχῇῇ  ἐἐππιισσττήήμμηηςς  σσφφεεῖῖςς  ἐἐννττιιθθέέννααιι,,  οοἷἷοονν  ττυυφφλλοοῖῖςς  ὀὀφφθθααλλμμοοῖῖςς  

ὄὄψψιινν  ἐἐννττιιθθέέννττεεςς»»::  ΠΠοοιιαα  άάπποοψψηη  δδιιααττυυππώώννεειι  οο  ΣΣωωκκρράάττηηςς  σσττοο  χχωωρρίίοο  ((μμοοννάάδδεεςς  44))  κκααιι  ππώώςς  ααυυττήή  

εεννιισσχχύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεππααννάάλληηψψηη  ττηηςς  ππρρόόθθεεσσηηςς  ««ἐἐνν»»  κκααιι  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  //  ππααρροομμοοίίωωσσηη  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί;;  

  

ΟΟ  ΣΣωωκκρράάττηηςς  εερρμμηηννεεύύεειι  ττηηνν  ααλλλληηγγοορρίίαα  ττοουυ  σσππηηλλααίίοουυ..  ΗΗ  ππααιιδδεείίαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι,,  

εείίννααιι  ααννααγγκκααίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ψψυυχχήή  κκααιι  ττοονν  πποολλίίττηη..  ΑΑυυττήή  ααφφυυππννίίζζεειι  ττηηνν  ψψυυχχήή  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,,    γγιιαα  νναα  

μμάάθθεειι  εεκκεείίννοοςς  ααυυττόό  πποουυ  ήήδδηη  γγννωωρρίίζζεειι  ααππόό  ττηηνν  ππρρόόττεερρηη  ζζωωήή  ττηηςς  σσττοονν  υυππεερροουυρράάννιιοο  ττόόπποο..  ΠΠρριινν  

ωωσσττόόσσοο  οο  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  ππρροοββεείί  σσττοονν  οορριισσμμόό  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττηηςς  ππααιιδδεείίααςς,,  εεππιιλλέέγγεειι  νναα  εεκκκκιιννήήσσεειι  εεκκ  ττοουυ  

ααννττιιθθέέττοουυ,,  νναα  δδιιααττυυππώώσσεειι  δδηηλλααδδήή  ττηηνν  άάπποοψψήή  ττοουυ  γγιιαα  ττοο  ττιι  δδεενν  εείίννααιι  ππααιιδδεείίαα..    

  ΠΠιιοο  ααννααλλυυττιικκάά,,  οο  δδάάσσκκααλλοοςς  ττοουυ  ΠΠλλάάττωωνναα  ζζηηττάά  ααππόό  ττοουυςς  σσυυννοομμιιλληηττέέςς  ττοουυ  νναα  ππααρρααδδεεχχθθοούύνν,,  

όόττιι  αανν  όόσσαα  έέχχοουυνν  λλεεχχθθεείί  μμέέχχρριι  εεκκεείίννηη  ττηη  σσττιιγγμμήή  εείίννααιι  ααλληηθθιιννάά,,  ττόόττεε  εείίννααιι  σσααφφέέςς  όόττιι  ηη  ππααιιδδεείίαα  δδεενν  

εείίννααιι  ττέέττοοιιαα,,  όόππωωςς  ττηηνν  οορρίίζζοουυνν  δδηηλλααδδήή  όόσσοοιι  ττηηνν  έέχχοουυνν  ωωςς  εεππάάγγγγεελλμμάά  ττοουυςς  ((««δδεεῖῖ  δδὴὴ,,  εεἶἶπποονν  ……  κκααὶὶ  

εεἶἶννααιι»»))..  ΑΑυυττοοίί  δδηηλλώώννοουυνν  δδηημμοοσσίίωωςς  όόττιι  σσττηηνν  ψψυυχχήή  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  γγννώώσσηη,,  ααλλλλάά  ααυυττήή  ττηηνν  ααπποοκκττάά  οο  

άάννθθρρωωπποοςς  μμέέσσαα  ααππόό  ττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα,,  ττηη  μμααθθηηττεείίαα..  ΟΟιι  ίίδδιιοοιι  εεπποομμέέννωωςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  ωωςς  

δδάάσσκκααλλοοιι  πποουυ  μμέέσσωω  ττηηςς  δδιιδδααχχήήςς  ττοουυςς  εεμμφφυυττεεύύοουυνν  ττηηνν  γγννώώσσηη  σσττηηνν  ψψυυχχήή  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν,,  

ππααρροομμοοιιάάζζοοννττααςς  μμάάλλιισστταα  οο  ΣΣωωκκρράάττηηςς  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή  μμεε  ττοο  νναα  ββάάζζεειι  κκααννεείίςς  όόρραασσηη  σσεε  μμάάττιιαα  

εεννόόςς  ττυυφφλλοούύ  ααννθθρρώώπποουυ  ((««φφαασσὶὶ  δδὲὲ  πποουυ  ……  ἐἐννττιιθθέέννττεεςς»»))..    

ΗΗ  δδιιααττύύππωωσσηη  ααυυττήή  ττοουυ  δδαασσκκάάλλοουυ  ττοουυ  ΠΠλλάάττωωνναα  ααπποοττεελλεείί  εεμμφφααννώώςς  δδρριιμμύύ  κκααττηηγγοορρώώ  κκααιι  

υυππααιιννιιγγμμόό  εεννααννττίίωωνν  ττωωνν  σσοοφφιισσττώών. ΑΑυυττοοίί  ήήτταανν  μμιιαα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  οομμάάδδαα  δδιιααννοοοούύμμεεννωωνν  

ααννθθρρώώππωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδίίδδαασσκκαανν  εεππιι  ππλληηρρωωμμήή  εεππιιφφααννεείίςς  ΑΑθθηηννααίίοουυςς  ννοομμιικκάά,,  ρρηηττοορριικκήή,,  πποολλιιττιικκήή  

θθεεωωρρίίαα  κκααιι  φφιιλλοοσσοοφφίίαα..  ΗΗ  ππααρροοχχήή  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυςς  έέννααννττιι  ααμμοοιιββήήςς  δδεενν  ήήτταανν  κκάάττιι  

κκααιιννοοφφααννέέςς,,  ααππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ττηηνν  εεπποοχχήή  εεκκεείίννηη  εείίχχεε  ιιδδιιωωττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα..  ΉΉτταανν  

εεπποομμέέννωωςς  σσύύννηηθθεεςς  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  ππόόλλεειιςς  οοιι  γγοοννεείίςς,,  ααννααλλόόγγωωςς  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  

ττοουυςς,,  νναα  σσττέέλλννοουυνν  ττοουυςς  γγιιοουυςς  ττοουυςς  σσεε  δδαασσκκάάλλοουυςς..  ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  σσοοφφιισσττώώνν  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,  πποολλλλοοίί  εεκκ  

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  κκααττέέφφθθαασσαανν  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  εεππιικκρράάττεειιαα  ααππόό  ττηη  ΜΜ..ΑΑσσίίαα,,  σσυυννέέππεεσσεε  μμεε  ττιιςς  ννέέεεςς  

εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  δδηημμιιοούύρργγηησσαανν  οοιι  μμεεγγάάλλεεςς  κκοοιιννωωννιικκοοπποολλιιττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  εελλλληηννιικκέέςς  

ππόόλλεειιςς  μμεεττάά  ττοουυςς  ΠΠεερρσσιικκοούύςς  πποολλέέμμοουυςς..  ΟΟ  ΠΠρρωωττααγγόόρρααςς  εεννδδεειικκττιικκάά  ααπποοττεελλεείί  ππααρράάδδεειιγγμμαα  

εεξξέέχχοοννττοοςς  σσοοφφιισσττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  σσττοονν  οομμώώννυυμμοο  ππλλααττωωννιικκόό  δδιιάάλλοογγοο  δδιιααττεείίννεεττααιι  όόττιι  δδιιδδάάσσκκεειι  ττηηνν  

««εεὐὐββοουυλλίίαα»»,,  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  δδηηλλααδδήή  ττηηςς  ιικκααννόόττηηττααςς  νναα  ααπποοφφαασσίίζζεειι  κκααννεείίςς  κκααιι  νναα  σσκκέέππττεεττααιι  οορρθθάά  
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κκααιι  γγιιαα  ζζηηττήήμμαατταα  ππόόλληηςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  ιιδδιιωωττιικκάά  ττοουυ  θθέέμμαατταα..  ΟΟιι  σσοοφφιισσττέέςς  εεπποομμέέννωωςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  

ωωςς  οοιι  ιικκααννοοίί  εεκκεείίννοοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  πποουυ  μμπποορροούύσσαανν  νναα  κκάάννοουυνν  κκάάπποοιιοονν  ««οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο»»  πποολλίίττηη..  

ΟΟ  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  ΣΣωωκκρράάττηηςς  εεππιιλλέέγγεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  μμίίαα  ππααρροομμοοίίωωσσηη,,  έένναα  σσύύννηηθθεεςς  

εεκκφφρραασσττιικκόό  μμέέσσοο,,  γγιιαα  νναα  ππααρρααλλλληηλλήήσσεειι  ττηηνν  ααπποορρρριιππττέέαα,,  κκααττάά  ττοονν  ίίδδιιοο,,  σσοοφφιισσττιικκήή  μμέέθθοοδδοο  μμεε  μμίίαα  

οοιικκεείίαα  ––  σσττοουυςς  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννοουυςς  --    κκααττάάσστταασσηη..  ΜΜέέλληημμάά  ττοουυ  εείίννααιι  νναα  κκααττααδδεείίξξεειι  ττοο  ααννέέφφιικκττοο  ττηηςς  

μμεεθθόόδδοουυ  εεκκεείίννωωνν..    ΟΟ  ΠΠλλάάττωωνν  άάλλλλωωσσττεε  δδεενν  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι  οο  άάννθθρρωωπποοςς  ααπποοκκττάά  ττηη  γγννώώσσηη  ωωςς  

ππλληηρροοφφοορρίίαα  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  χχώώρραα  ««έέξξωωθθεενν»»,,  ααλλλλάά  όόττιι  ττηηνν  αανναακκααλλύύππττεειι  κκααιι  ττηηνν  ππααρράάγγεειι  μμέέσσαα  ττοουυ..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααιι  ααυυττήήνν  ττηηνν  έέννττοονναα  ββιιωωμμααττιικκήή  γγννωωσσττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηνν  οοννοομμάάζζεειι  σσυυμμββοολλιικκάά  

««ἀἀννάάμμννηησσιινν»»..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  ττρριιππλλήή  εεππααννάάλληηψψηη  ττηηςς  ππρρόόθθεεσσηηςς  ««ἐἐνν»»  ττοοννίίζζεειι  ττηηνν  εεσσωωττεερριικκόόττηητταα  ττηηςς  

γγννώώσσηηςς..  ΕΕξξααίίρρεειι  ττοο  ννόόηημμαα  ττωωνν  λλεεγγοομμέέννωωνν  ττοουυ  κκααιι  σσυυννάάμμαα  δδηηλλώώννεειι  μμεε  έέμμφφαασσηη  ττηηνν  έέννττοοννηη  

δδιιααφφωωννίίαα  ττοουυ  ΣΣωωκκρράάττηη  μμεε  όόσσαα  οοιι  σσοοφφιισσττέέςς  ιισσχχυυρρίίζζοοννττααιι..    ΟΟιι  εεκκρραασσττιικκοοίί  ααυυττοοίί  ττρρόόπποοιι  εεννιισσχχύύοουυνν  

κκααιι  εεμμππλλοουυττίίζζοουυνν  ττηηνν  ααφφήήγγηησσηη,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  μμοοννοοττοοννίίααςς..    

  

  

ΒΒ55..  ΝΝαα  ππααρροουυσσιιάάσσεεττεε  δδύύοο  ((22))  ααππόό  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  ΑΑ..  ΔΔεελλμμοούύζζοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  σσκκοοππόό  ττηηςς  

ππααιιδδεείίααςς  πποουυ  εεμμφφααννίίζζοουυνν  οομμοοιιόόττηηττεεςς  μμεε  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ππλλααττωωννιικκέέςς  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  δδιιδδααγγμμέέννοουυ  

κκεειιμμέέννοουυ..  

  

ΗΗ  δδιιααίίρρεεσσηη  ττωωνν  μμεερρώώνν  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  ααπποοττέέλλεεσσεε  ππεεδδίίοο  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ττηηςς  ππλλααττωωννιικκήήςς,,  

ααλλλλάά  κκααιι  μμεεττέέππεειιτταα  ττηηςς  ααρριισσττοοττεελλιικκήήςς  φφιιλλοοσσοοφφίίααςς..  ΗΗ  ψψυυχχήή  ααπποοττεελλεείί  ττοο  μμέέρροοςς,,  όόπποουυ  

σσυυννττεελλοούύννττααιι  όόλλεεςς  οοιι  ααννθθρρώώππιιννεεςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς,,  κκααθθεεμμίίαα  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  

εεξξωωττεερριικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..  ΣΣττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ππααρράάγγρρααφφοο  ττοουυ  ππρρωωττόόττυυπποουυ  ααπποοσσππάάσσμμααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  

««ΠΠοολλιιττεείίαα»»  οο  ΠΠλλάάττωωννααςς  δδιιάά  σσττόόμμααττοοςς  ττοουυ  ΣΣωωκκρράάττηη  σσττρρέέφφεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττοουυ  σσττιιςς  ααρρεεττέέςς,,  εεννώώ  

μμέέχχρριι  ππρρόόττιιννοοςς  ααννααφφεερρόότταανν  σσττηη  ννοοηηττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,,  σσττοο  ««λλοογγιισσττιικκόόνν»»  μμέέρροοςς  ττηηςς  

ψψυυχχήήςς..  ΗΗ  ααννααφφοορράά  ττοουυ  σσεε  ααυυττέέςς  ππααρροουυσσίίααζζεειι  οομμοοιιόόττηηττεεςς  μμεε  ττοο  δδοοθθέένν  δδοοκκίίμμιιοο  ττοουυ  ΠΠααππααννοούύττσσοουυ..    

            ΠΠιιοο  ααννααλλυυττιικκάά,,  οο  ΠΠααππααννοούύττσσοοςς  μμεεττααφφέέρρεειι  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  ΑΑ..ΔΔεελλμμοούύζζοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππααιιδδεείίαα,,  οοιι  

οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  ππααρρόόμμοοιιεεςς  μμεε  εεκκεείίννεεςς  ττοουυ  ΠΠλλάάττωωνναα..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  δδοοκκιιμμιιοογγρράάφφοοςς  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  

ττηηνν  ππααιιδδεείίαα  ωωςς  ττοο  ααγγααθθόό  εεκκεείίννοο  πποουυ  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  κκάάθθεε  ααννθθρρώώπποουυ  

((««ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ……  ααννθθρρώώπποουυ))..  ΗΗ  ππννεευυμμααττιικκήή  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα,,  ηη  ηηθθιικκόόττηητταα  κκααιι  ττεελλιικκάά  ηη  εελλεευυθθεερρίίαα  

εείίννααιι  ααππόόττοοκκοοςς  ττηηςς  ααυυττοοββεελλττίίωωσσηηςς  ((««ΓΓίίννεεττααιι  κκααλλύύττεερραα  ……  ππιιοο  εελλεεύύθθεερρηη»»))..  ΟΟιι  ααππόόψψεειιςς  ααυυττέέςς  

σσυυννάάδδοουυνν  ααππόόλλυυτταα  μμεε  ττηηνν  ππλλααττωωννιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη..  ΗΗ  ππααιιδδεείίαα  εείίννααιι  ηη  ««ττέέχχννηη»»  πποουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττοονν  ΠΠλλάάττωωνναα  θθαα  σσττρρέέψψεειι  ττηηνν  ψψυυχχήή  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  ππρροοςς  ττηη  σσωωσσττήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη..  ΕΕίίννααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
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μμέέσσωω  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  ψψυυχχήή  θθαα  θθεεααθθεείί  ττοο  ««ΑΑγγααθθόό»»,,  θθαα  εεγγκκααττααλλεείίψψεειι  ττοονν  ααιισσθθηηττόό  κκααιι  

μμεεττααββααλλλλόόμμεεννοο  κκόόσσμμοο  κκααιι  θθαα  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειι  ττοονν  κκόόσσμμοο  ττωωνν  ΙΙδδεεώώνν  ((««ττοούύττοουυ  ττοοίίννυυνν  ……  

δδιιααμμηηχχααννήήσσαασσθθααιι»»))..    

  ΔΔεεύύττεερρηη  οομμοοιιόόττηητταα  εεννττοοππίίζζεεττααιι  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ααπποοσσππάάσσμμααττοοςς..  ΟΟ  ΠΠααππααννοούύττσσοοςς  

κκααττααδδεειικκννύύεειι  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  ααττοομμιικκήήςς  κκααιι  ααδδιιάάλλεειιππττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  πποουυ  οοδδηηγγεείί  σσττηηνν  

κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  ττηηςς  ψψυυχχήήςς..  ΗΗ  σσττααδδιιαακκήή,,  ββήήμμαα  ––  ββήήμμαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  οοδδηηγγεείί  σσττηη  ««λλύύττρρωωσσηη»»,,  όόππωωςς  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααννααφφέέρρεειι  ((««ΗΗ  ψψυυχχιικκήή  όόμμωωςς  ……  εελλεεύύθθεερροο  άάννθθρρωωπποο»»))..  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  όόμμωωςς  ααυυττήή  

δδεενν  εείίννααιι  ππάάνντταα  ττεελλεεσσφφόόρραα..  ΆΆλλλλοοττεε  κκααννεείίςς  ππλληησσιιάάζζεειι  ττοονν  σσττόόχχοο,,  άάλλλλοοττεε  μμέέννεειι  αακκόόμμηη  μμαακκρριιάά..  

ΌΌσσοο  μμεεγγααλλύύττεερρηη  εείίννααιι  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττηηςς  ααυυττοοββεελλττίίωωσσηηςς  ττόόσσοο  μμεεγγααλλύύττεερρηη  κκααιι  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  

εεππιιττυυχχίίααςς..  ΤΤοο  όόπποοιιοο  όόμμωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααπποορρρρέέεειι  ααππόό  ττηηνν  ππρροοααίίρρεεσσηη  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  

((««ΣΣττοο  ιιδδααννιικκόό  ααυυττόό  ……  εεγγώώ  ττοουυ»»))..  ΤΤοο  χχωωρρίίοο  ααυυττόό  ττααυυττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ππααρράάγγρρααφφοο  ττοουυ  

ππρρωωττόόττυυπποουυ  ααπποοσσππάάσσμμααττοοςς..    

          ΌΌππωωςς  οο  δδοοκκιιμμιιοογγρράάφφοοςς  έέττσσιι  κκααιι  οο  ΠΠλλάάττωωννααςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττιιςς  ααρρεεττέέςς  ττηηςς  ψψυυχχήήςς..  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  οο  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  ττοοννίίζζεειι  όόττιι  οοιι  ααρρεεττέέςς  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  δδεενν  ππρροοϋϋππάάρρχχοουυνν  μμέέσσαα  μμααςς,,  ααλλλλαα  

γγεεννννιιοουυννττααιι  κκααιι  ππρροοάάγγοοννττααιι  μμέέσσωω  ττοουυ  εεθθιισσμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς,,  μμιιααςς  εεξξωωττεερριικκήήςς  δδηηλλααδδήή  

δδιιααδδιικκαασσίίααςς..  ΚΚααιι  όόττιι,,  ααννττίίθθεετταα,,  ηη  δδιιααννοοηηττιικκήή  ιικκααννόόττηητταα  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,,  ηη  φφρρόόννηησσηη,,  ααπποοττεελλεείί  έένναα  

εεσσωωττεερριικκόό  δδεεδδοομμέέννοο  ((««έέθθεεσσιι  κκααὶὶ  ἀἀσσκκήήσσεεσσιινν»»))..  ΟΟιι  ηηθθιικκέέςς  ααρρεεττέέςς,,  όόππωωςς  ηη  δδιικκααιιοοσσύύννηη,,  ηη  

ααννδδρρεείίαα,,ηη  σσωωφφρροοσσύύννηη,,  ηη  εεγγκκρράάττεειιαα,,  ηη  μμεεγγααλλοοψψυυχχίίαα  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττοονν  εεθθιισσμμόό,,  ττηη  σσυυννήήθθεειιαα  πποουυ  

δδιιααμμοορρφφώώννοουυμμεε  μμεε  ττηηνν  εεππααννάάλληηψψηη  μμιιααςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  σσεε  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  μμεε  οορριισσμμέέννηη  σσττόόχχεευυσσηη..  ΗΗ  κκυυρριιααρρχχίίαα  ττηηςς  φφρρόόννηησσηηςς  ωωςς  ααννώώττεερρηηςς  κκααιι  

κκααττεευυθθυυννττηηρριιααςς  ααρρεεττήήςς  ((««ἡἡ  δδὲὲ  ττοοῦῦ  φφρροοννῆῆσσααιι  ππααννττὸὸςς  μμᾶᾶλλλλοονν  θθεειιοοττέέρροουυ  ττιιννὸὸςς  ττυυγγχχάάννεειι»»)),,  

εείίννααιι  δδιιααρρκκώώςς  ππααρροούύσσαα  σσττοονν  ΠΠλλάάττωωνναα..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  κκααιι  οοιι  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  

ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ααυυττέέςς,,  όότταανν  ττεελλοούύννττααιι  κκααιι  κκααττεευυθθύύννοοννττααιι  ααππόό  ττηη  γγννώώσσηη,,  εείίννααιι  ωωφφέέλλιιμμεεςς,,  εεννώώ  

χχωωρρίίςς  ττηη  γγννώώσσηη  εείίννααιι  εεππιιζζήήμμιιεεςς  ((««ὑὑππὸὸ  δδὲὲ  ττῆῆςς  ππεερριιααγγωωγγῆῆςς……κκααὶὶ  ββλλααββεερρὸὸνν  γγίίγγννεεττααιι»»))..  ΤΤαα  δδύύοο  

ααπποοσσππάάσσμμαατταα  εεπποομμέέννωωςς  ππρροοββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  ααττοομμιικκήή  εευυθθύύννηη  ωωςς  ττοο  μμέέσσοονν  εεκκεείίννοο  πποουυ  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι  

ττοονν  άάννθθρρωωπποο  σσττηηνν  κκααττάάκκττηησσηη  ττηηςς  ααλληηθθιιννήήςς  ππααιιδδεείίααςς..      
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ΑΑππααννττήήσσεειιςς  σσττοο  ΑΑδδίίδδαακκττοο  ΚΚεείίμμεεννοο  

  

ΓΓ..11..  ΜΜεεττάάφφρραασσηη  

ΕΕάάνν  όόμμωωςς  κκάάπποοιιοοςς  μμεε  ρρωωττήήσσεειι::  ααλλήήθθεειιαα  κκααιι,,  αανν  κκάάπποοιιοοςς  ββλλάάππττεειι  ττηηνν  ππόόλληη,,  ιισσχχυυρρίίζζεεσσααιι  

όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννοουυμμεε  εειιρρήήννηη  μμααζζίί  ττοουυ;;  ΔΔεενν  θθαα  ττοο  έέλλεεγγαα··  ααλλλλάά  ππρροοππάάννττωωνν  υυπποοσσττηηρρίίζζωω  

όόττιι  ττάάχχαα  πποολλύύ  γγρρηηγγοορρόόττεερραα  θθαα  ττιιμμωωρροούύσσααμμεε  ααυυττοούύςς,,  αανν  δδεενν  ππρροοκκααλλοούύσσααμμεε  κκααμμιιάά  

ααδδιικκίίαα··  γγιιααττίί  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  έέχχοουυνν  κκααννέένναανν  σσύύμμμμααχχοο..  

  

ΓΓ..22..    ΣΣττοο  ππααρρααττιιθθέέμμεεννοο  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  ««ΠΠόόρροοιι»»  ττοουυ  ΞΞεεννοοφφώώνντταα  γγίίννεεττααιι  μμιιαα  

ππρροοσσππάάθθεειιαα  σσύύννδδεεσσηηςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  εευυρρωωσσττίίααςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  μμεε  τταα  ααγγααθθάά  ττηηςς  εειιρρήήννηηςς..  

ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ιισσττοορριιοογγρράάφφοοςς  κκάάννεειι  λλόόγγοο  γγιιαα  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  εειιρρήήννηηςς,,  

ττοοννίίζζοοννττααςς  ππωωςς  μμπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς  νναα  εεξξεεττάάσσεειι  ττηηνν  εειιρρήήννηη  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  σσττηη  

θθάάλλαασσσσαα  κκααιι  νναα  ππααρρααττηηρρήήσσεειι  όόττιι  τταα  έέσσοοδδαα  ααυυξξήήθθηηκκαανν  ((««ἐἐππεεὶὶ  δδὲὲ  εεἰἰρρήήννηη  κκααττὰὰ  

θθάάλλαατττταανν  γγεεγγέέννηηττααιι,,  ηηὐὐξξηημμέέννααςς  ττεε  ττὰὰςς  ππρροοσσόόδδοουυςς»»))  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  ββρρίίσσκκοονντταανν  σσττηη  

δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  γγιιαα  νναα  τταα  ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυνν,,  όόππωωςς  εεππιιθθυυμμοούύσσαανν  ((««  κκααίί  ττααύύττααιιςς  ἐἐξξὸὸνν  

ττοοῖῖςς  πποολλίίττααιιςς  χχρρῆῆσσθθααιι  ὅὅ  ττιι  ββοούύλλοοννττααιι»»))..  ΑΑννττιιδδιιαασσττέέλλλλοοννττααςς  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  

εειιρρήήννηηςς  μμεε  τταα  μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ττοουυ  πποολλέέμμοουυ,,  ααννααφφέέρρεειι  ααρρχχιικκάά  ππωωςς  κκααιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  

χχρρήήμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχαανν  εειισσρρεεύύσσεειι  σσττηηνν  ππόόλληη  σσεε  κκααιιρρόό  εειιρρήήννηηςς,,  κκαατταασσππααττααλλήήθθηηκκαανν  

όότταανν  ααυυττήή  ππεερριιήήλλθθεε  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  πποολλέέμμοουυ  ((««ἐἐνν  εεἰἰρρήήννῃῃ  μμὲὲνν  ππάάννυυ  πποολλλλὰὰ  χχρρήήμμαατταα  

……ππάάνντταα  ττααῦῦτταα  κκααττααδδααππααννηηθθέένντταα»»))..  ΣΣττηη  δδεεδδοομμέέννηη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή,,  ηη  ππόόλληη  

κκαατταασσππααττάάλληησσεε  σσεε  πποοιικκίίλλαα  έέξξοοδδαα  χχρρήήμμαατταα  πποουυ  εείίχχαανν  σσυυγγκκεεννττρρωωθθεείί  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  

δδιιάάσσττηημμαα  ((««κκααὶὶ  ἐἐνν  ττῷῷ  ννῦῦνν  χχρρόόννῳῳ  ……  εεἰἰςς  ππααννττοοδδααππὰὰ  [[πποολλλλὰὰ]]  κκααττααδδααππααννηηθθεείίσσααςς»»))..  

ΤΤεελλιικκάά,,  εείίννααιι  ππρροοφφααννέέςς  ππωωςς  ηη  εειιρρήήννηη  εείίννααιι  ππιιοο  εεππιικκεερρδδήήςς  οοιικκοοννοομμιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ππόόλληη  

σσυυγγκκρριιττιικκάά  μμεε  ττοονν  ππόόλλεεμμοο..  

  

ΓΓ33  αα..  ἐἐκκλλιιπποούύσσααςς::  ἐἐξξέέλλεειιππεεςς  

εεἰἰσσεελλθθοούύσσααςς::  εεἰἰσσεείίῃῃςς  //  εεἰἰσσῂῂεειισσθθαα  

κκααττααδδααππααννηηθθεείίσσααςς::  κκααττεεδδααππααννῶῶ  

  

  

  

  



 

9 

 

ββ..  μμᾶᾶλλλλοονν  

θθεεττιικκόόςς::  μμάάλλαα,,  υυππεερρθθεεττιικκόόςς::  μμάάλλιισστταα  

θθᾶᾶττττοονν  

θθεεττιικκόόςς::  ττααχχέέωωςς,,  υυππεερρθθεεττιικκόόςς::  ττάάχχιισστταα  

  

γγ..  ττιιςς::  ττιισσίί  

ππρροοσσόόδδοουυςς::  ααἱἱ  ππρρόόσσοοδδοοιι  

πποολλίίττααιιςς::  ((ὦὦ))  πποολλῖῖτταα  

  

ΓΓ..44..  αα..  ἢἢ  εεἰἰρρήήννηηνν::  εείίννααιι  ββ’’  όόρροοςς  σσύύγγκκρριισσηηςς  πποουυ  εεκκφφέέρρεεττααιι  μμεε  ἢἢ  κκααιι  οομμοοιιόόππττωωτταα  ππρροοςς  

ττοονν  αα’’  όόρροο  ««ππόόλλεεμμοονν»»  σσττοο  εεππίίθθεεττοο  σσυυγγκκρριιττιικκοούύ  ββααθθμμοούύ  κκεερρδδααλλεεώώττεερροονν//  εεἰἰρρήήννηηνν::  

υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοο  ααππααρρέέμμφφααττοο  εεἶἶννααιι,,  εεττεερροοππρροοσσωωππίίαα    

ττααῦῦτταα::  υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοο  ρρήήμμαα  ἂἂνν  κκρριιθθεείίηη,,  ααττττιικκήή  σσύύννττααξξηη  

ππρροοσσόόδδωωνν::  γγεεννιικκήή  δδιιααιιρρεεττιικκήή  ωωςς  εεττεερρόόππττωωττοοςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  σσττοο  πποολλλλάάςς    

ἄἄγγεειινν::  υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοο  ααππρρόόσσωωπποο  ρρήήμμαα  χχρρήή  κκααιι  ττεελλιικκόό  ααππααρρέέμμφφααττοο,,  εεττεερροοππρροοσσωωππίίαα  

  

ββ..  ἀἀννεεννεεχχθθέένντταα::  ηη  μμεεττοοχχήή  εείίννααιι  κκααττηηγγοορρηημμααττιικκήή  σσυυννηημμμμέέννηη  σσττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  χχρρήήμμαατταα    

ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς  γγιιααττίί  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  ρρήήμμαα  εεὑὑρρήήσσεειι  

  

γγ..  ««ππῶῶςς  ἂἂνν  ἄἄμμεειιννοονν  ττααῦῦτταα  κκρριιθθεείίηη»»::  δδεευυττεερρεεύύοουυσσαα  οοννοομμααττιικκήή  ππλλάάγγιιαα  εερρωωττηημμααττιικκήή  

ππρρόότταασσηη  μμεερριικκήή  ααγγννοοίίααςς  πποουυ  εειισσάάγγεεττααιι  μμεε  ττοο  εερρωωττηημμααττιικκόό  εεππίίρρρρηημμαα  ππῶῶςς,,  εεκκφφέέρρεεττααιι  

μμεε  ττηη  δδυυννηηττιικκήή  εευυκκττιικκήή  ἂἂνν  κκρριιθθεείίηη  πποουυ  δδηηλλώώννεειι  ττοο  δδυυννααττόόνν  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττοο  

ππααρρόόνν  κκααιι  σσττοο  μμέέλλλλοονν  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  σσυυνντταακκττιικκάά  ωωςς  ααννττιικκεείίμμεεννοο  σσττοο  ρρήήμμαα  οοὐὐκκ  οοἶἶδδαα  

ττηηςς  κκύύρριιααςς  ππρρόότταασσηηςς..  

««ὡὡςς  χχρρὴὴ  κκααὶὶ  ππρρὸὸςς  ττοοῦῦττοονν  εεἰἰρρήήννηηνν  ἄἄγγεειινν»»::  δδεευυττεερρεεύύοουυσσαα  οοννοομμααττιικκήή  εειιδδιικκήή  ππρρόότταασσηη  πποουυ  

εειισσάάγγεεττααιι  μμεε  ττοονν  εειιδδιικκόό  σσύύννδδεεσσμμοο  ὡὡςς  πποουυ  δδηηλλώώννεειι  υυπποοκκεειιμμεεννιικκήή  κκρρίίσσηη,,  εεκκφφέέρρεεττααιι  μμεε  

ττηηνν  οορριισσττιικκήή  χχρρὴὴ  πποουυ  δδηηλλώώννεειι  ππρρααγγμμααττιικκόό  γγεεγγοοννόόςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  σσυυνντταακκττιικκάά  ωωςς  

ααννττιικκεείίμμεεννοο  σσττοο  λλεεκκττιικκόό  ρρήήμμαα  λλέέγγεειιςς..  

  


