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ΘΕΜΑΤΑ 

    
Α. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής» 
Ιστορικά θα περιοριστεί η θεματική αυτή σε ζητήματα που έθεσε η αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία. Μέσα από αυτό πεδίο ορίζονται οι εξής τρείς θεματικές 
περιοχές, για τις οποίες δίδονται και οι βασικές πηγές: 
 

1η θεματική περιοχή: 
Οι τρείς βασικοί τρόποι ζωής κατά τον Αριστοτέλη: 
η υπεροχή του θεωρητικού βίου – ευδαιμονία και θεωρητικός βίος. 

Πηγές:  
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο Κ (δέκατο) 
Αριστοτέλους Προτρεπτικός λόγος προς Θεμίσωνα, μπορεί να μελετηθεί από 
το: Ingemar Duering, Ο Αριστοτέλης, Αθήνα (εκδ. ΜΙΕΤ) 1994,τόμος Β’, 7ο 
κεφ.: Ο Προτρεπτικός. 
 

2η θεματική περιοχή: 
Η σχέση ηθικής και πολιτικής  
α) στον Πλάτωνα: η τριμερής δομή της ψυχής. και η αντιστοιχία της 
προς την πόλη και  
β) στον Αριστοτέλη: αρετή ως έξις και ο ρόλος του πολίτη. 

Πηγές:  
Πλάτωνος Πολιτεία, βιβλίο Β’ 368 a – 383 c, βιβλίο Δ’, βιβλίο ΣΤ’  
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Α και Β  
 

3η θεματική περιοχή: 
Η ανάλυση της φιλίας κατά τον Αριστοτέλη – Είδη φιλίας και η 
αξιολόγησή τους  

Πηγές:  
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Θ’ και Ι’ ΄(όγδοο και ένατο) 
Αριστοτέλους  Ηθικά Ευδήμεια, Η’ (έβδομο) 
 

Β.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Ο καθηγητής προσκαλείται να επεξεργασθεί τις θεματικές αυτές με 
ενδιαφερόμενους μαθητές με όποια μέθοδο και όποια συγκείμενα κρίνει ο 
ίδιος.  
Επί πλέον: Θα λειτουργήσει ιστοσελίδα του διαγωνισμού, προσβάσιμη μέσω 
της ιστοσελίδας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών. Στην 
ιστοσελίδα θα αναρτάται μεταξύ άλλων και υλικό, που θα μπορούσε να δώσει 
ερεθίσματα και να χρησιμοποιηθεί  για την προετοιμασία των μαθητών, χωρίς 
αυτό να δεσμεύει κατ΄ουδένα τρόπο τον καθηγητή. Σκοπός είναι εδώ η 
διευκόλυνση και υποστήριξη του καθηγητή και κατ΄ουδένα τρόπον ο 
περιορισμός του. Επίσης θα υπάρξει η δυνατότητα τόσο για τους καθηγητές 



όσο και για τους μαθητές  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την Επιστημονική 
και Οργανωτική Επιτροπή για τυχόν απορίες και ερωτήσεις.   
Διεύθυνση: http://www.philosophy.upatras.gr/competition/ 
 
 

Γ.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
• Θα τεθούν τρία ερωτήματα αντίστοιχα προς τις τρείς αυτές θεματικές 

περιοχές.  
• Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα 

τρία ερωτήματα.  
• Τα ερωτήματα του διαγωνισμού θα αντλούνται εντός των ορίων που 

τίθενται από τις υποδεικνυόμενες πηγές. 
• Ωστόσο θα είναι ερωτήματα που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν 

την αυτόνομη, κριτική και πρωτότυπη ανάπτυξη.  
• Ο μαθητής θα κληθεί με αφετηρία και με βάση την κατανόηση των 

θεμάτων και των κειμένων, με τα οποία έχει ασχοληθεί και την τεχνική 
και ιστορική γνώση που έχει αποκομίσει, να αναπτύξει αυτόνομα έναν 
κριτικό προβληματισμό γύρω από ένα ζήτημα. Ως αφετηρία του 
ερωτήματος μπορεί να τεθεί και πρωτότυπο κείμενο, το οποίο θα δοθεί 
στα αρχαία ελληνικά και σε μετάφραση. 

• Κριτήρια αξιολόγησης των δοκιμίων θα είναι: η τεχνική καθαρότητα 
των εννοιών, η ιστορική γνώση, η ικανότητα αυτοδύναμης συνθετικής 
και κριτικής σκέψης  και η πρωτοτυπία της επεξεργασίας. 

 

Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
• Για τους όρους της διοργάνωσης και τις διαδικασίες παρακαλείσθε να 

συμβουλευθείτε τον «Κανονισμό-Προκήρυξη» του Διαγωνισμού. 
• Ημερομηνίες: 

       Προκριματική φάση: 18 Φεβρουαρίου 2012 διεξάγεται τοπικά με 
      την συνδρομή των γραφείων Δ/σεων Μ.Ε. και της Πανελλήνιας Ενωσης 
      Φιλολόγων (ΠΕΦ) και των συνεργαζόμενων Συνδέσμων Φιλολόγων. 
      Τελικός διαγωνισμός: 30-31 Μαρτίου 2012 διεξάγεται στην Πάτρα,  
      Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών. 

• Πληροφορίες  - ενημέρωση – ανακοινώσεις – επικοινωνία 
σχετικά με κάθε θέμα που αφορά τον διαγωνισμό θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού:  
http://www.philosophy.upatras.gr/competition/ 

 
 

Δεκέμβρης 2011 


