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Παλαγηψηεο Θαλαζάο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ΑΠΘ 

 

 

ΑΡΥΑΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ. – Αλ ε θηινζνθία, σο λόγον διδόναι, απνηειεί κηα κεζνδηθά νξγαλσκέλε 

άξζξσζε θαη δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ θαη ζπιινγηζκψλ γηα ηνλ θφζκν, ηε γλψζε θαη ηνλ βίν, 

ηφηε δελ κπνξνχκε παξά λα αλαξσηεζνχκε: Πψο είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη Μέζε Δθπαίδεπζε 

ρσξίο θηινζνθία; Καη φκσο: ε θηινζνθία πξαθηηθψο είλαη εληειψο απνχζα απφ ηελ θππξηαθή 

Μέζε Δθπαίδεπζε. Σν θείκελν επηρεηξεί κηα απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, 

εληνπίδνληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αθνινχζσο 

επηρεηξεί λα θαηαζέζεη ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ ξφιν ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη εηδηθά γηα ηε ζέζε ηεο Φηινζνθίαο ζε απηφ. 

 

 

Η. Αληί εηζαγσγήο 

χκθσλα κε θάπνηνλ νξηζκφ ηεο, θηινζνθία είλαη ε επεξψηεζε ηνπ απηνλφεηνπ: 

απηνχ πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν, θνηλά απνδεθηφ, πνπ είζηζηαη λα βξίζθεηαη ππεξάλσ θάζε 

ζπδήηεζεο θαη ακθηζβήηεζεο. Πξνηίζεκαη λα αθηεξψζσ ιίγνλ απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

πνπ δηαζέησ ζηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ ξφινπ, ζηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Γελ 

ζα απνθχγσ δε —δηφηη απηφ είλαη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηινζνθίαο, ήδε απφ ηνλ 

σθξάηε, αλ φρη απφ ηνλ Θαιή— λα γίλσ ελνριεηηθφο.  

Καη ηνχην δελ ζα ην πξάμσ κε φξνπο θαη ηξφπνπο αθεξεκέλνπο· ε αληίιεςε πσο ε 

θηινζνθία είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ κέλεη ζηελ αθαίξεζε, πνπ αληηπαξέξρεηαη δειαδή ην 

ζπγθεθξηκέλν θαη ην πξαγκαηηθφ, απνηειεί κία απφ ηηο πνιιέο παξαλνήζεηο πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ ήδε απφ ηε γέλλεζή ηεο. Θα αληηδξάζσ ζε απηή ηελ παξαλφεζε επηρεηξψληαο —

κε έλαλ ηξφπν πνπ ζίγνπξα δελ ζα ραξαθηεξηζζεί αηζηφδνμνο— λα πιαηζηψζσ ηε ζεκεξηλή 

καο Ζκεξίδα, εληάζζνληάο ηελ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ 

νπνίνπ απηή δηεμάγεηαη. 

Σν εξψηεκά καο αθνξά ηνλ ξφιν ηεο θιαζηθήο παηδείαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε — θαη 

παξάγεη λφεκα κφλν αλ εθθηλήζεη απφ ηνλ ξφιν, ηελ πξαγκαηηθή ζέζε θαη ηηο απνβιέςεηο 

εκψλ ησλ εξσηψλησλ. Πνηνη αθξηβψο είκαζηε εκείο πνπ επηρεηξνχκε λα ζέζνπκε απηφ ην 

εξψηεκα; Έρεη άξαγε λφεκα λα ππελζπκίζνπκε φηη ην ζέηνπκε, θαηά βάζε, ελφςεη θαη 

ελψπηνλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θαιείηαη θππξηαθή Γεκφζηα Δθπαίδεπζε; ην πιαίζην 

απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνιχ θνβνχκαη φηη ην εξψηεκά καο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζζεί πεξηηηή πνιπηέιεηα — αθνχ ε θππξηαθή Γεκφζηα Δθπαίδεπζε έξρεηαη 

αληηκέησπε κε πξνβιήκαηα πνιχ πην ζεκειηψδε απφ εθείλν ηεο έληαμεο ησλ θιαζηθψλ 

ζπνπδψλ ζην πιαίζηφ ηεο. Δλλνψ ηε καδηθή παξαγσγή ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεησλ 

απνθνίησλ, αλζξψπσλ δειαδή πνπ δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα φρη ζε 

αθεξεκέλα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα, αιιά ζην εξψηεκα ηη έθαλαλ ην πξνεγνχκελν 

ζαββαηνθχξηαθν. 

Γελ επηζπκψ λα γεληθεχζσ. Γελ ζα ακθηζβεηήζσ φηη ζην εθηελέο θαη πνιχκνξθν ηνπίν 

ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ αθνζησκέλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίλνπλ κάρεο θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο, φηη ππάξρνπλ λεζίδεο πνηφηεηαο ή θαη αξηζηείαο. Γηα λα πεξηγξάςνπκε θαη λα 

νξηνζεηήζνπκε ηηο λεζίδεο, φκσο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα πεξηγξάςνπκε ηε ζάιαζζα. Καη 

αλ ζέινπκε λα πνχκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, ζα πξέπεη λα απνδερηνχκε φηη ην 

πέιαγνο ηεο παηδείαο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο είλαη κηα θαηάζηαζε πιήξνπο απαμίσζεο φρη 

εηδηθά ηεο θιαζηθήο αιιά θάζε έλλνηαο παηδείαο ελ γέλεη· κηα θαηάζηαζε πλεπκαηηθήο 
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ππλειίαο θαη λνεηηθήο λάξθσζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ έρεη βέβαηα κφλν, νχηε ίζσο 

θπξίσο, εθπαηδεπηηθά αίηηα. Δπηρείξεζα πξν εηψλ λα πεξηγξάςσ ηελ πιήξε θαη ζπλνιηθή 

αλαδηάηαμε ηνπ παηδεπηηθνχ ηδεψδνπο νιφθιεξεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο ζε έλα θείκελν 

κε ηίηιν «εθπαηδεχνληαο ζην άππσκα» (Θαλαζάο: 2013). Γελ πξέπεη φκσο, φζν ελνριεηηθφ 

θαη αλ είλαη, λα παξαιείςνπκε ηελ επηζήκαλζε φηη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή ππάξρνπλ θαη 

ελδν-εθπαηδεπηηθά αίηηα. Γελ κπνξνχκε λα κελ επηζεκάλνπκε ηε κεηάιιαμε, ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, ηνπ κέζνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ιεηηνπξγφ ζε ππάιιειν. Οχηε λα κελ 

θαηνλνκάζνπκε ηα αθξσλχκηα ΠΟΔΓ θαη ΟΔΛΜΔΚ σο δεισηηθά κηαο εθδνρήο 

ζθνηαδηζηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ, αληί λα νρπξψζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απέλαληη ζηηο πηέζεηο 

κηαο πλεπκαηηθά αλαζθαινχο θνηλσλίαο, ηνλ σζεί θαη ηνλ ζπκπηέδεη λα βπζηζηεί θαη απηφο ν 

ίδηνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρπιφ. Πιεζηάδνληαο ζην ζέκα καο: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηζε κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο, ζεκαληηθέο θαη 

ξεμηθέιεπζεο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηε κεηαξξχζκηζε δειαδή ησλ 

πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, είλαη ελδεηθηηθφο κηαο γεληθήο 

αβειηεξίαο, κε ηε ζηήξημε πάληα θαη ππφζαιςε πνπ παξέρεη έλαο ςεπδψλπκνο 

ζπλδηθαιηζκφο. 

Σν εξψηεκα γηα ηνλ ξφιν ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε απνθηά 

ινηπφλ δπζηπρψο λφεκα, κφλν αλ, έζησ πξνζσξηλά, παξαθάκςνπκε ην πξαγκαηηθφ πιαίζην 

εληφο ηνπ νπνίνπ απηφ ηίζεηαη. Μφλν αλ μεράζνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ καο 

θαη αρζνχκε ζηε ζθαίξα ηνπ δένληνο. Γελ πηζηεχσ φηη απηή είλαη ε ζθαίξα ηεο θηινζνθίαο, 

ππνρξενχκαη φκσο λα ην πξάμσ — αιιηψο ζα νκηιήζσ εθηφο ζέκαηνο. 

 

ΗΗ. Μηα απνηύπσζε 

Πνηνο ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα είλαη ν ξφινο ηεο θηινζνθίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε; Ση 

είλαη θαη ηη θάλεη ε θηινζνθία; Τπάξρεη έλα γλσζηφ επθπνιφγεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

θηινζνθία είλαη ε πξνζπάζεηα απάληεζεο ζην εξψηεκα «ηη είλαη θηινζνθία;». Γελ ζα κείλσ 

ζε απηφ ην επθπνιφγεκα, αιιά ζα αλαηξέμσ ζε έλαλ απφ ηνπο πην παιαηνχο (θαη θαηά ηε 

γλψκε κνπ πην πεξηεθηηθνχο) νξηζκνχο. χκθσλα κε ηνλ πιαησληθφ σθξάηε, ε θηινζνθία 

έγθεηηαη ζην πεξίθεκν ιφγνλ δηδφλαη: είλαη έλα νξγαλσκέλν εγρείξεκα αηηηνιφγεζεο ησλ 

απφςεσλ θαη πεπνηζήζεψλ καο, φρη άθξηηα ηπραία θαη απζαίξεηα, αιιά κέζσ ηεο ζπλεπνχο 

θαη ζπλεθηηθήο ρξήζεο ησλ ελλνηψλ. ε κηα πην ζχγρξνλε δηαηχπσζε, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε θηινζνθία είλαη κηα κεζνδηθά νξγαλσκέλε άξζξσζε θαη δηαηχπσζε 

επηρεηξεκάησλ θαη ζπιινγηζκψλ γηα ηνλ θφζκν, ηε γλψζε θαη ηνλ βίν. Αλ απηφ είλαη ε 

θηινζνθία, ηφηε ην εξψηεκα πξνθαλψο αληηζηξέθεηαη: πψο είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη κέζε 

εθπαίδεπζε ρσξίο Φηινζνθία; 

Ζ θηινζνθία, σζηφζν, δελ αζθείηαη απξνυπφζεηα: δελ αζθείηαη κε ηελ αζσφηεηα κηαο 

ππνθεηκεληθήο ζπλείδεζεο πνπ νξκά λα ζπιιάβεη ην αιεζέο ζηεξηδφκελε ζηηο δηθέο ηεο 

δπλάκεηο θαη ζηελ πξνζδνθία κηαο άκεζεο ελνξαηηθήο ζχιιεςεο. Χο εγρείξεκα ελλνηψλ, ε 

θηινζνθία νθείιεη λα έρεη δηαξθψο επίγλσζε ηνπ ηζηνξηθνχ βάξνπο απηψλ ησλ ελλνηψλ, 

αιιά θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο πνπ δηαπεξλά θαη δηακνξθψλεη ηφζν ηα εξσηήκαηά ηεο φζν θαη 

ηε δπλαηφηεηα κηαο απάληεζεο ζε απηά. Με απηή ηελ έλλνηα, ε αξραία θηινζνθία καο 

ελδηαθέξεη φρη σο έλα κνπζεηαθφ έθζεκα, αιιά σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο φιεο θηινζνθίαο 

ζηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε. Μαο ελδηαθέξεη σο πεδίν αλάπηπμεο εξσηεκάησλ, 

θηινζνθεκάησλ θαη ελλνηψλ πνπ έρνπλ θάηη λα καο πνπλ ζήκεξα. Ζ αξραία θηινζνθία δελ 

ζπληζηά έλαλ ζεζαπξφ γλσκηθψλ πνπ θαινχκαζηε λα εθζέζνπκε ζε αζθαιείο πξνζήθεο θαη 

βηηξίλεο. Οχηε βέβαηα, αλ θαη απηή είλαη ε πην ζπλήζεο δηαζηξνθή ηεο ζρνιηθήο πξνζέγγηζήο 

ηεο, θαιείηαη λα απνδείμεη ην «θιένο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο», φπσο απηφ δειψλεηαη κε ην 

πεξίθεκν «νη αξραίνη Έιιελεο ηα έρνπλ πεη φια» — πξνθεηκέλνπ απηφ ην αλνεηνιφγεκα λα 

δηθαηνινγήζεη ζηε ζπλέρεηα κηα εθδνρή αλσηεξφηεηαο, ππεξνρήο ή κεγαιείνπ ελφο δήζελ 

δηαρξνληθνχ ειιεληζκνχ.  
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Γηα λα μεθηλήζσ απφ απηφ ην ηειεπηαίν: ην πεδίν ηεο θηινζνθίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη 

θαηεμνρήλ ζε κηα άζθεζε απηνγλσζίαο, ππελζπκίδνληάο καο φηη ε ειιεληθή θηινζνθία σο 

παξαγσγή πξσηφηππεο ζθέςεο δηαθφπηεηαη ηνλ έθην αηψλα κεηά Υξηζηφλ. Καη κπνξεί λα καο 

σζήζεη ζε εγξήγνξζε θαη αλαζηνραζκφ γηα ηνπο φξνπο θαη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

επέξρεηαη απηή ε δηαθνπή — δειαδή ζε κηα θξηηηθή επεξψηεζε ηνπ ζεκειηψδνπο δφγκαηνο 

ηεο εθπαίδεπζήο καο, πνπ είλαη ε δήζελ ελφηεηα ελφο δήζελ ζπκπαγνχο θαη αδηαίξεηνπ 

ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία δελ 

ζπληζηά (νχηε επηηξέπεηαη λα παξνπζηάδεηαη σο) πξνλνκηαθφ πεδίν κηαο νηνλεί ηδηνθηεζίαο 

ηνπ λεφηεξνπ ειιεληζκνχ, αιιά απνηειεί θνκκάηη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ — αλνηθηφ ζε 

πνιχκνξθεο δηαδηθαζίεο θξηηηθήο νηθεηνπνίεζεο. 

Ζ έλλνηα ηεο θξηηηθήο νηθεηνπνίεζεο είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ ε βαζηθή κεζνδνινγηθή 

αξρή πνπ νθείιεη λα δηέπεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο αξραίαο θηινζνθίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε. Ζ 

νηθεηνπνίεζε απηή ζήκεξα δελ κπνξεί λα ζπληειεζζεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, κε βαζηθφηεξν 

εθείλνλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ έληαμεο ηεο θηινζνθίαο ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Ζ θηινζνθία είλαη παξνχζα ζε απηφ κε δχν ηξφπνπο: Αθελφο κε ηε ζπνξαδηθή 

έληαμε θεηκέλσλ ηεο αξραίαο θηινζνθίαο ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ·
1
 θαη 

αθεηέξνπ κε ηε δηδαζθαιία ηνπ επηιεγφκελνπ καζήκαηνο «Λνγηθή-Φηινζνθία» ζηελ 

θαηεχζπλζε «Κιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ», κε δηδαζθαιία ηεζζάξσλ 

δηδαθηηθψλ πεξηφδσλ εβδνκαδηαία ζηε Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ. 

Ζ πξψηε εθδνρή ππνθέξεη απφ ηα ζεκειηψδε κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο 

ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ. Δπί δεθαεηίεο, ζε Διιάδα θαη Κχπξν, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

έρεη απνηχρεη λα απαληήζεη ζε απιά εξσηήκαηα γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ καζήκαηνο. Ση 

ξφιν έρνπλ ηα Αξραία Διιεληθά ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε; Να εμνηθεηψζνπλ ηνλ καζεηή κε 

ηελ αξραία γξακκαηεία θαη πνιηηηζκφ ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο; Να ηνπ δηδάμνπλ ηελ 

αξραία ειιεληθή γιψζζα; Να ζπκβάινπλ δηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζε επαξθέζηεξε γλψζε 

θαη ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο; Ή κήπσο φια απηά καδί; Ζ παξαγφκελε ζχγρπζε 

θαηαδπλαζηεχεη ηελ εθπαίδεπζε επί δεθαεηίεο θαη παξάγεη έλα ζπλνλζχιεπκα αζχκβαησλ 

κεζφδσλ θαη επηδηψμεσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο απνηππψλνληαη ζε πνιχ θαθά δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα. Ο κέζνο καζεηήο δελ καζαίλεη αξραία ειιεληθά· αληηπαζεί ηελ αξραία 

γξακκαηεία· θαη ελίνηε κεηαθέξεη ζηε λέα ειιεληθή θάπνηεο απφ ηηο «ειιεληθνχξεο» πνπ 

παξάγεη ην ηδενιφγεκα ηεο κίαο θαη εληαίαο γιψζζαο. ε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζε 

δηάζηεκα ελφο ή δχν εηψλ ν καζεηήο/ζπνπδαζηήο γλσξίδεη ηελ αξραία ειιεληθή ηφζν θαιά 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη αθφκε θαη αληίζηξνθε κεηάθξαζε. Παξ‘ εκίλ, φπσο ην έζεζε 

ζε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ ν Θ. Παπαγγειήο (2017): 

 
Κνηηάμηε ηελ πξφνδν παηδηψλ πνπ δηδάζθνληαη επί έλαλ ρξφλν αγγιηθά ή γεξκαληθά θαη 

δεηήζηε απφ έλαλ καζεηή λα ζαο πεη ζηα Αξραία Διιεληθά «ζέισ λα πάσ ζπίηη κνπ 

απφςε» κεηά απφ ηξία ρξφληα ζρεηηθήο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο Αξραίσλ. Οη πηζαλφηεηεο 

ζσζηήο απάληεζεο είλαη πεξίπνπ ίδηεο κε απηέο πνπ έρεηε λα θεξδίζεηε έλα αμηνπξεπέο 

πνζφ ζην ιαρείν. 

 

Έξρνκαη ηψξα ζηελ απηφλνκε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Φηινζνθίαο, ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Δδψ δηαθξίλσ ηξία πξνβιήκαηα. Σν πξψην αθνξά ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο σο επηιεγφκελνπ. Γελ δηαζέησ πιήξε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
2
 

θαίλεηαη σζηφζν φηη ζηελ πξάμε ην κάζεκα ειάρηζηα δηδάζθεηαη. Με άιια ιφγηα, ην βαζηθφ 

πξφβιεκα είλαη φηη ε Φηινζνθία ζηελ πξάμε απνπζηάδεη εληειψο απφ ηελ θππξηαθή Μέζε 

                                                           
1
 χκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα, ην κνλαδηθφ θείκελν πνπ δηδάζθεηαη είλαη ν πιαησληθφο Πξσηαγφξαο, ζην 

πιαίζην ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηεο Γ‘ Λπθείνπ. 
2
 πσο θαίλεηαη, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ έρεη επηδηψμεη λα ζπιιέμεη νχηε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην· θαη 

πάλησο, νη αξκφδηνη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ νχηε ζε απηφ ην αίηεκα νχηε ζε άιιεο πξνζπάζεηεο 

επηθνηλσλίαο. 
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Δθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη εηζαγφκελν θαη αθνξά ηα ειιεληθά δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βαζηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Σν έλα απφ απηά, νη Αξρέο 

Φηινζνθίαο ηνπ Θ. Πειεγξίλε (2002), έρεη δηθαίσο επηθξηζεί σο «αλεθδηήγεην ζε 

δηδαμηκφηεηα» (Βψξνο: 2001, 20)· πεξηέρεη δε θαη εμίζνπ αλεθδηήγεηεο πξνγξακκαηηθέο 

δηαθεξχμεηο, φπσο φηη «νη θηιφζνθνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη πξάγκαηη ζπκβαίλεη ζηνλ 

θφζκν καο».
3
 Σν άιιν εγρεηξίδην, νη Αξρέο Φηινζνθίαο ησλ Βηξβηδάθε/Καξαζκάλε (2012)

είλαη ζαθψο επαξθέζηεξν: Δπηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηα θηινζνθηθά εξσηήκαηα κε ηε ζχγρξνλε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ πεξηιακβάλεη θαη (κηθξά έζησ) απνζπάζκαηα θηινζνθηθψλ 

θεηκέλσλ. Ο ηξφπνο γξαθήο, σζηφζν, δελ αληαπνθξίλεηαη πάληνηε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ελψ ην εγρεηξίδην έρεη επηθξηζεί θαη γηα ηελ παξάθακςε ηεο 

ηζηνξηθήο παξνπζίαζεο ηνπ ηξφπνπ εμέιημεο ησλ θηινζνθηθψλ εξσηεκάησλ.
4

Τπάξρεη εληνχηνηο θαη έλα ηξίην εγρεηξίδην, θππξηαθήο παξαγσγήο, ην νπνίν καο θέξλεη 

αληηκέησπνπο κε ην ηξίην θαη ζεκαληηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα: ηελ αληίιεςε φηη θηινζνθία 

είλαη κηα απζφξκεηε «έθθξαζε ςπρήο» πνπ δελ ππφθεηηαη ζε κεζνδνινγηθέο πξνυπνζέζεηο, 

δελ απνηππψλεη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο θαη κειέηεο, αιιά απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ 

ηδηνζπγθξαηηθψλ επηινγψλ ηνπ θάζε εξαζηηέρλε. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξηδίνπ 

(Οξθαλίδεο: 2003) είλαη γλσζηφο θαη θαηαμησκέλνο λενειιεληζηήο, ραιθέληεξνο κειεηεηήο, 

αμηφινγνο πνηεηήο θαη εθδφηεο· δελ θαίλεηαη λα δηαζέηεη σζηφζν θακία θηινζνθηθή ζθεπή 

θαη ζηνηρείσζε, φπσο απηή θαη‘ ειάρηζηνλ ζα απνδεηθλπφηαλ κε κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

ζηε θηινζνθία ή/θαη κε άιιν έξγν αλαγλσξηζκέλν απφ ηε δηεζλή ή ειιεληθή θηινζνθηθή 

θνηλφηεηα. Σν εληππσζηαθφ είλαη φηη ε δνκή ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη θαηαξρήλ ε ελδεδεηγκέλε: 

Πεξηέρεη αξθεηά εθηελή πξσηφηππα θηινζνθηθά θείκελα πιαηζησκέλα απφ εηζαγσγηθή 

παξνπζίαζε θαη απφ «Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο — Θέκαηα γηα ζπδήηεζε». Σα εηζαγσγηθά 

θείκελα ππνλνκεχνπλ σζηφζν πιήξσο θάζε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ 

εγρεηξηδίνπ: ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πξνέξρνληαη απφ έλα παιαηφηεξν δεκνζίεπκα ηνπ 

ζπγγξαθέα· θαη ππεξεηνχλ κηα εθδνρή θηινζνθίαο πνπ ζπγγελεχεη κε ηνλ αλνξζνινγηζκφ, 

ηελ εκθαλίδεη σο πξνζάιακν ηεο πίζηεο, ππεξαζπίδεηαη ηνλ «κχζν», ζπγρέεη δηαξθψο έλλνηεο 

θαη γεληθψο εθπίπηεη ζε φ,ηη είζηζηαη λα απνθαιείηαη «ακπεινθηινζνθία».
5
 Ζ έιιεηςε

επηζηεκνληθήο βάζεο ππεξαλαπιεξψλεηαη κε ηα ηδενινγήκαηα ηνπ αληηδπηηθηζκνχ θαη ηνπ 

αληηεπξσπατζκνχ· είλαη εληππσζηαθφ (γηα εγρεηξίδην κηαο ρψξαο δπηηθήο, κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) πσο φιεο νη αλαθνξέο πνπ εληφπηζα ζε «Δπξψπε» θαη «Γχζε» έρνπλ 

αξλεηηθφ αμηνινγηθφ πξφζεκν. 

Έκεηλα ιίγν πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην εγρεηξίδην, δηφηη θαη κφλε ε χπαξμή ηνπ θαη ε 

ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ καο ζέηεη ελψπηνλ ηεο ππνρξέσζεο —πξηλ απφ θάζε ζπδήηεζε γηα 

ηνλ ηξφπν παξνπζίαο ηεο θηινζνθίαο ζηε κέζε εθπαίδεπζε— λα ππεξαζπηζηνχκε ηελ ίδηα ηε 

θχζε θαη ραξαθηήξα ηεο θηινζνθίαο σο έιινγεο αλαδήηεζεο. Καη ηνχην θαίλεηαη, δπζηπρψο, 

πσο απνηειεί αλαγθαίν πξναπαηηνχκελν ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ αξθεί θάπνηνο λα δειψζεη 

θηιφζνθνο γηα λα γίλεη απνδεθηφο σο ηέηνηνο, θαη φπνπ πεξηθεξφκελνη αγχξηεο θαινχληαη κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ θηινζφθνπ ζε εθπνκπέο ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο γηα λα ζπδεηήζνπλ 

ζνβαξά πεξί αζηξνινγίαο... 

3
 Πειεγξίλεο (2002) 8. Πξβι. ηελ πιήξε θαη εμαληιεηηθή θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Εσγξαθίδε (2002), ε νπνία 

εληάζζεηαη ζε κηα γεληθή αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο δηδαζθαιίαο ζηελ ειιεληθή κέζε εθπαίδεπζε απφ ην 1836 

κέρξη ην 2000. 
4
 Πξβι. ηελ θξηηηθή ηεο Αιαηδφγινπ-Θέκειε (2008), ε νπνία σζηφζν ζε πνιιά επηκέξνπο ζεκεία ηεο ειέγρεηαη 

σο ππεξβνιηθή ή θαη αλεπαξθψο ζεκειησκέλε. 
5
Αθφκε ρεηξφηεξε είλαη ε εληχπσζε πνπ δεκηνπξγεί ην «βηβιίν ηνπ θαζεγεηή», ελφςεη ηνπ νπνίνπ ν 

ζπγγξαθέαο δελ αλζνινγεί, αιιά πξνθαλψο είλαη αλαγθαζκέλνο λα ζπγγξάςεη πξσηφηππν πιηθφ. Ηδνχ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ελλνηνινγηθήο ζχγρπζεο: «Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνπκε πσο έρνπκε κηα δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηηο έλλνηεο ληα θαη Δίλαη. Σν Δίλαη, ην Ολ είλαη ν Θεφο. Γηα το [sic] ληα εξσηά ε Κνζκνινγία. Γηα ην Δίλαη 

ησλ φλησλ, γηα ην Ολ, εξσηά ε Οληνινγία» (Οξθαλίδεο: 1999, 10). 
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πλνςίδνληαο: Ζ Φηινζνθία κε ηε ζηελή έλλνηα
6
 δηδάζθεηαη ζε ειάρηζηνπο καζεηέο, κε 

ρξήζε ηξηψλ εγρεηξηδίσλ εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη εληειψο αθαηάιιεια· απφ θαζεγεηέο 

πνπ πηζαλφηαηα δηδάρηεθαλ πξηλ απφ δεθαεηίεο κφλν έλα-δχν (ή θαη θαλέλα) πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα θηινζνθίαο· θαη ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ θαίλεηαη λα 

θαηαβάιεη θακία πξνζπάζεηα γηα ζηνηρεηψδε επηκφξθσζή ηνπο. 

 

ΗΗΗ. θέςεηο θαη πξνηάζεηο 

Τπφ πνίεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε ε θηινζνθία, θαη δε ε αξραία, λα έρεη θαη λα 

εθπιεξψλεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε; Θα επηρεηξήζσ θαη‘ αξράο λα 

θαηαζέζσ ζπλνπηηθέο απαληήζεηο ζε θάπνηα απφ ηα «εξσηήκαηα πξνο ζπδήηεζε» πνπ ξεηά 

θαη ζπγθεθξηκέλα δηαηππψλεη ε γεληθή πεξηγξαθή ηεο Ζκεξίδαο καο. 

Οη «φξνη χπαξμεο ηεο θιαζηθήο παηδείαο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα» είλαη απηνί 

πνπ ήηαλ αλέθαζελ, δελ πηζηεχσ φηη ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε έλαληη ηνπ ηξφπνπ χπαξμήο 

ηνπο ζε πξνεγνχκελεο γελεέο. Γελ ελλνψ φηη φια πξέπεη λα κείλνπλ φπσο ήηαλ πξηλ απφ 

πελήληα ρξφληα, αιιά φηη, αληηζέησο, ηζρχεη θαη ζήκεξα απηφ πνπ πάληνηε ίζρπε: Ζ θιαζηθή 

παηδεία απνθηά έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φηαλ ζπλδέεηαη κε 

αλάγθεο θαη εξσηήκαηα ηνπ παξφληνο. Με άιια ιφγηα: Χο κνπζεηαθφ είδνο, σο απνκεηλάξη 

ελφο λεθξνχ παξειζφληνο, ε θιαζηθή παηδεία ζα παξνπζηάδεη ίζσο θάπνην ελδηαθέξνλ γηα 

ειάρηζηνπο «ηδηφξξπζκνπο» καζεηέο, αιιά γεληθά ζα παξακέλεη θαηαδηθαζκέλε ζε έλαλ 

πεξηθεξεηαθφ θαη επνπζηψδε, ίζσο δε θαη πεξηζσξηαθφ ξφιν. Αλ ινηπφλ ζέινπκε «ν 

θιαζηθφο πνιηηηζκφο λα εκπλεχζεη δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο», πξέπεη λα ηνλ 

αληηκεησπίζνπκε σο έλα πεδίν πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη λα πεη θάηη ζε εκάο, ζήκεξα, ζηνλ 

εηθνζηφ πξψην αηψλα· φηη κπνξεί λα ζπλνκηιήζεη καδί καο. Γηα λα γίλεη απηφ, βέβαηα, πξέπεη 

λα απαιιάμνπκε ηελ πξφζιεςή ηνπ απφ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ θαζηζηνχλ απερζή: 

απφ ηνλ ζηφκθν, ηνπο ιήξνπο, ηηο κεγαινζηνκίεο· απφ ηελ ηππνπνηεκέλε εμηδαλίθεπζε· απφ 

ηελ ηδηνθηεζηαθή αληίιεςε εκψλ ησλ δήζελ λνκίκσλ θαη απνθιεηζηηθψλ θιεξνλφκσλ· θαη 

θπξίσο: απφ ην θηηο. 

Αλ ππεξβνχκε φια απηά ηα εκπφδηα, ζα κπνξέζνπκε ελδερνκέλσο λα ζέζνπκε ην 

κνλαδηθφ θξίζηκν εξψηεκα: «Πνηα ε παηδαγσγηθή αμία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ 

θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ;» Αλαξσηηέκαη αλ θαη εκείο νη ίδηνη έρνπκε κηα ζαθή απάληεζε ζε 

απηφ ην εξψηεκα — θαη δελ ελλνψ βέβαηα ηελ επίθιεζε ελφο επαγγεικαηηθνχ ζπκθέξνληνο, 

φπσο π.ρ. απηφ πνπ επηρεηξείηαη λα ηεθκεξησζεί κε ηνλ ςεπδψλπκν απηνραξαθηεξηζκφ ησλ 

απνθνίησλ ησλ θηινζνθηθψλ ζρνιψλ σο «αδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ». Πνηνο κπνξεί λα 

είλαη ινηπφλ, πξαγκαηηθά, ν ξφινο ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε; Ζ 

απάληεζε πνπ ζα έδηλα εζηηάδεη ζε δχν πηπρέο: 

Πξψηνλ, ν θιαζηθφο πνιηηηζκφο έρεη αμία σο έλα πιαίζην θαη ζχλνιν πνιηηηζκηθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ ησλ νπνίσλ ε γλψζε απνηειεί απηνζθνπφ θαη παξάγεη απφιαπζε. 

Γηαλνίγεη, κε άιια ιφγηα, έλα πεδίν αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηηειείηαη ράξηλ ηεο 

ίδηαο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δηαξξεγλχεη ηε ζπλήζε ζρέζε ζθνπνχ-κέζνπ θαη ηε 

κεηάιιαμε θάζε ζθνπνχ ζε κέζν γηα έλαλ άιιν ζθνπφ — ζπκππθλψλεη θαη απνηππψλεη κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ έλλνηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ απηνζθνπνχ. 

Γεχηεξνλ, ν θιαζηθφο πνιηηηζκφο έρεη αμία σο αθεηεξία ηνπ δηθνχ καο πνιηηηζκνχ — 

θαη κε ηνχην δελ ελλνψ βέβαηα ηνλ λενειιεληθφ ή ηνλ θππξηαθφ, αιιά ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ. 

Δηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο πξνζαλαηνιηζκνχ, ε επηζηξνθή ζηηο απαξρέο έρεη ζεκαζία θαη 

αμία — φρη βέβαηα γηα λα αληιήζνπκε δηδάγκαηα· θάπνηνο θηιφζνθνο καο έρεη επηζεκάλεη 
                                                           
6
 Ζ παξνχζα παξνπζίαζε επηθεληξψλεηαη ζηε Φηινζνθία «κε ηε ζηελή έλλνηα», ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγηθήο — ζηελ νπνία πάλησο ε θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη ζαθψο θαιχηεξε: Σν βαζηθφ 

εγρεηξίδην (Αλαπνιηηάλνο θ.ά.: 2012), παξά ην γεγνλφο φηη απεπζχλεηαη κάιινλ ζε θνηηεηέο παξά ζε καζεηέο, 

πιεξνί φια ηα ερέγγπα επηζηεκνληθφηεηαο· ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ζεκεηψζεηο Πνξηίδε (2016), παξέρεη κηα 

επαξθή βάζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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εδψ θαη δηαθφζηα ρξφληα πσο «απηφ πνπ δηδάζθνπλ ε εκπεηξία θαη ε ηζηνξία είλαη φηη ιανί 

θαη θπβεξλήζεηο νπδέπνηε έκαζαλ θάηη απφ ηελ ηζηνξία, νπδέπνηε έπξαμαλ ζχκθσλα κε 

δηδαρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ εμαρζεί απφ απηήλ» (Υέγθει: 2006, 111). Οχηε 

επηζηξέθνπκε ζηηο απαξρέο γηα λα ηνλίζνπκε ηε ζπλέρεηα ή ηελ ηαπηφηεηα κηαο ηζηνξηθήο 

πνξείαο εμέιημεο. Ζ επηζηξνθή έρεη λφεκα φηαλ ηνλίδεη ζπγρξφλσο, θαη θπξίσο, ηηο 

αζπλέρεηεο, ηα ξήγκαηα, ηηο ηνκέο — δειαδή, κε άιια ιφγηα, ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

φιεο ηζηνξηθήο θίλεζεο. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία, π.ρ., δελ καο ελδηαθέξεη, θαηά ην γλσζηφ 

θιελάθεκα, σο θνηηίδα ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο· αιιά κάιινλ σο πφινο αληίζηημεο, σο 

έλα θάηνπηξν πνπ ζα καο ζπκβάιεη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ καο κέζσ απηήο ηεο αληίζηημεο. 

Ζ «ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θιαζηθήο παηδείαο ζηα ζρνιεία καο» είλαη ζπλεπψο εθηθηή 

θαη ζα κπνξνχζε λα απνβεί παξαγσγηθή, κφλν αλ εκείο νη ίδηνη, νη ζεξάπνληέο ηεο, 

εγθαηαιείςνπκε πξψηνη κηα ζεηξά απφ θνηλφηνπεο θαη ζηελφκπαιεο πξνζεγγίζεηο θαη 

αγθπιψζεηο. Οθείισ φκσο λα θιείζσ απηή ηελ παξνπζίαζε επηζηξέθνληαο ζην πεδίν ηνπ 

δηθνχ κνπ ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν εμάιινπ θιήζεθα λα εθπξνζσπήζσ ζηε ζεκεξηλή 

Ζκεξίδα. Πψο κπνξεί λα εληαρζεί, κε έλαλ ηξφπν αλαβαζκηζκέλν θαη παξαγσγηθφ, ε ζπνπδή 

ηεο αξραίαο θηινζνθίαο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα; Γηαθξίλσ ηξία πεδία ζηα νπνία ε 

αξραία θηινζνθία κπνξεί, αμίδεη θαη πξέπεη λα έρεη παξνπζία: α) Σν πεδίν γισζζηθήο 

θαηάθηεζεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο: ην πιαίζην ελφο γισζζηθνχ καζήκαηνο, πνιιά είλαη ηα 

θηινζνθηθά θείκελα (ζθέπηνκαη πξσηίζησο ηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο) πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εμαηξεηηθά δείγκαηα κηαο γιψζζαο πξνζηηήο, δσληαλήο, ξένπζαο, ηελ 

νπνία καζαίλεη θαλείο φρη επεηδή πξέπεη αιιά επεηδή αμίδεη. β) αθψο δηαθξηηφ απφ ηε 

γισζζνκάζεηα νθείιεη λα είλαη ην πεδίν ηεο επξχηεξεο αξραηνγλσζίαο, ε νπνία ππεξεηεί φρη 

κηα ζηελά γισζζηθή, αιιά κηα επξχηεξα παηδεπηηθή ιεηηνπξγία. Δθεί ηα θηινζνθηθά θείκελα 

έρνπλ ηε ζέζε ηνπο σο δείγκαηα κηαο πςειήο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο θαη ζπγρξφλσο σο 

αθεηεξία κηαο επεξψηεζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο πνξείαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. 

γ) Έλα ηξίην πεδίν παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο Φηινζνθίαο, αιιά θαη ηεο Λνγηθήο, 

ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ιφγνπ — αλ βέβαηα ζέινπκε λα 

απαιιαγνχκε απφ ην ζιηβεξφ αληηθείκελν ηεο ιεγφκελεο «έθζεζεο», ην κάζεκα, δειαδή, ζην 

νπνίν επαγγεικαηίεο «εθζεζάδεο» δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο ηξφπνπο απνκλεκφλεπζεο 

είθνζη πεξίπνπ εθζέζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο ζα «πέζεη» ζηηο εμεηάζεηο, πξνθεηκέλνπ νη 

εμαζθεκέλνη παπαγάινη λα γξάςνπλ φ,ηη απνζηήζηζαλ θαη λα βαζκνινγεζνχλ κε «άξηζηα» 

απφ επίζεο θαιψο εμαζθεκέλνπο επαγγεικαηίεο δηνξζσηέο. Αλ θάπνηε νη αξκφδηνη 

απνθαζίζνπλ λα απαιιάμνπλ ηε κέζε εθπαίδεπζε απφ ηε ζιηβεξή απηή ηειεηνπξγία, αλ 

δειαδή γίλεη θαηαλνεηφ φηη, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ, ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνπ κέζνπ 

απνθνίηνπ, ε κέζε εθπαίδεπζε νθείιεη λα παξάγεη απνθνίηνπο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο 

ζηνηρεηψδεηο ηθαλφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ, ηφηε ε Φηινζνθία (πεξηιακβαλνκέλεο βεβαίσο 

θαη ηεο Λνγηθήο) έρεη λα παίμεη έλαλ αλαληηθαηάζηαην ξφιν ζηε δηαδηθαζία εμνηθείσζεο κε 

ην βαζηθφ εξγαιείν παξαγσγήο ιφγνπ: ην επηρείξεκα. Καη επξχηεξα, ε θηινζνθία έρεη έλαλ 

ζνβαξφ ξφιν λα παίμεη σο παξαδεηγκαηηθφ ζψκα θεηκέλσλ ηα νπνία αμίδεη λα κειεηεζνχλ, 

σο ςεθίδεο ελφο δηαιφγνπ πνπ δηαξθεί ήδε 26 αηψλεο. 

Θα θιείζσ κε κηα ηειεπηαία, ξεηή επηζήκαλζε κηαο ζέζεο πνπ έρεη ήδε δηαθαλεί, αιιά 

αμίδεη λα ηνληζηεί: Ζ θηινζνθία δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηα θηινζνθηθά θείκελα. Μειέηεο, 

εηζαγσγέο, απνηηκήζεηο, ζρνιηαζκνί — φια απηά δελ έρνπλ θαλέλαλ άιιν ζθνπφ απφ ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ· δελ είλαη παξά απιά εξγαιεία πξνο επφδσζε 

απηνχ ηνπ έζραηνπ απηνζθνπνχ. Σνχην ζεκαίλεη πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη κάζεκα 

θηινζνθίαο, ηφζν ζηελ Παλεπηζηεκηαθή φζν θαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε, πνπ λα κελ θέξλεη 

ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηα ίδηα ηα θείκελα. Ζ επαθή απηή έρεη βέβαηα αλάγθε ηεο 

θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο. Υσξίο απηήλ, σζηφζν, πεξηνξηδφκελνη ζε αθεγήζεηο «πεξί» ή 

«επί», δελ επηηπγράλνπκε θακία εμνηθείσζε κε ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν. Ζ πξνζέγγηζε 
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ηεο θηινζνθίαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη θεηκελνθεληξηθή. 
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