
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΕΖΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΟΠΩΣ 

ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ. 

Είναι προφανές ότι ο Κομφούκιος έζησε σε μια εποχή που 

χαρακτηριζόταν από αναρχία πολιτική και πολιτιστική και έντονες 

συγκρούσεις. Ζώντας σε μια τέτοια κοινωνία θέλησε να την αλλάξει και 

να δημιουργήσει μια ειρηνική κοινωνία, που θα έχει ως βάση της την 

αρετή και στην οποία θα επικρατεί η τάξη, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η 

τιμιότητα και η καλοσύνη. Μιλά για μια κοινωνία πολύ προοδευτική και 

αξιοκρατική. Ενώ προσπαθεί να καταπολεμήσει την διαφθορά από τη 

ρίζα. Δηλαδή ξεκινά από αυτούς που κατέχουν κυβερνητικές και 

διοικητικές θέσεις στοχεύοντας στην ηθική τους τελείωση, γιατί με 

αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα εμπνευστούν οι πολίτες ώστε να 

αλλάξουν, να βελτιωθούν ουσιαστικά και να υψωθούν ηθικά.  

Διατυπώνει γι αυτό το λόγο μια ολόκληρη θεωρία, για το πώς θα πρέπει 

να είναι ο άνθρωπος σε όλες τις πτυχές της ζωής του, είτε ως καλός 

γιός, αδελφός, μαθητής, φίλος, σύζυγος, διοικητής στοχεύοντας και 

προσπαθώντας να αγγίξει την  ανθρώπινη τελειότητα. 

 Σκοπός του Κομφούκιου ήταν η ιδεώδης διακυβέρνηση του κράτους, 

που αυτό θα κατορθωνόταν μέσα από την εύρεση ενός ισχυρού 

ανθρώπου ικανού να ηγηθεί και να πραγματοποιήσει ότι εκείνος είχε 

οραματισθεί. 

 Τελικά όμως κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά που πρέσβευε και 

στόχευαν στη δημιουργία μιας ειρηνικής και ευήμερης κοινωνίας θα 

γινόταν τρόπος, στάση ζωής, μόνο μέσα από την διδασκαλία του που 

φρόντισε να κληροδοτήσει στη χώρα του. Αυτή η διδασκαλία είναι που 

τον ανέδειξε σε έναν μεγάλο στοχαστή που αξίζει να μελετηθεί και από 

τους σύγχρονους ανθρώπους . Άλλωστε ο σκοπός της φιλοσοφικής του 

αναζήτησης, η ιδεώδης διακυβέρνηση του κράτους, παραμένει βασικό 

μέλημα κάθε ανθρώπινης κοινωνίας.   



Ο ΚΟΥΜΦΟΥΚΙΟΣ ΩΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

      Ο Κομφούκιος (550 ή 551-479 π.Χ.), σύμφωνα με την κινεζική 

παράδοση, ήταν φιλόσοφος, πολιτική φυσιογνωμία της εποχής, 

εκπαιδευτικός, και ιδρυτής της σχολής RU της κινεζικής φιλοσοφίας. Οι 

διδασκαλίες του, που βρίσκονται στο έργο Ανάλεκτα, διαμορφώνουν 

τον τύπο της ύστερης κινεζικής θεώρησης για την εκπαίδευση και τη 

συμπεριφορά του ιδανικού ατόμου. Ο Κομφούκιος ως δάσκαλος οδηγεί 

τους μαθητές του μπροστά βήμα-βήμα. Η διδασκαλία του 

χαρακτηρίζετε από τους ίδιους δύσκολη και υψηλής ποιότητας .Ο 

Κομφούκιος αγαπά τους μαθητές του , ιδιαίτερα αυτούς που έχουν 

ικανότητες και προοδεύουν. Οι μαθητές του από την άλλη εκφράζουν 

έμπρακτα την αγάπη τους. Όταν αρρώστησε βαριά τον πρόσεχαν ως 

νοσοκόμοι. Ο ίδιος προτιμά να πεθάνει στα χέρια των μαθητών του. 

      Επειδή ο χαρακτήρας των ανθρώπων διαφέρει, είναι διαφορετικός 

και ο τρόπος δράσης τους. Ένας δάσκαλος οφείλει να γνωρίζει τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα των μαθητών του και ανάλογα να τους 

κατευθύνει. Ο Κομφούκιος, θεωρεί όλους τους μαθητές «γιούς του». 

Πονά και κλαίει πικρά όταν χάνεται κάποιος εξ΄αυτών. Οι μαθητές με 

την σειρά τους αγαπούν τον Κομφούκιο και θέλουν να πάρουν ότι 

μπορούν από την διδασκαλία του.  

      Ο Κομφούκιος δεν διεκδικεί τον τίτλο του σοφού ,απλά μεταδίδει 

όσα γνωρίζει στους λιγότερο γνωρίζοντες. Θεωρεί ότι είναι πολλαπλά 

ωφέλιμη η μελέτη της παλαιάς σοφίας διδάσκει φιλολογία, 

συμπεριφορά και αξιοπιστία. Δεν κουράζεται να διδάσκει τους άλλους. 

Δεν χρειάζεται ανταμοιβή για να διδάξει. Η διδασκαλία είναι τα πάντα 

για τον Κομφούκιο. Είναι  τόσο δεμένος με την δουλειά του, ώστε ξεχνά 

να φάει, είναι τόσο ευτυχισμένος ώστε ξεχνά τα προβλήματά του.  

      Ο Κομφούκιος αναφερόμενος στην σχέση δασκάλου μαθητή τονίζει 

ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να εμπνέει τους μαθητές του, ενώ κατά την 

γνώμη του καλός μαθητής είναι αυτός που δεν θυμώνει, αυτός που δεν 

κάνει δύο φορές το ίδιο λάθος, αυτός που προσπαθεί να 

παρακολουθήσει μέχρι εκεί που επιτρέπουν οι ικανότητές του. Σωστός 

δάσκαλος πάλι, είναι αυτός που μελετώντας το παρελθόν, μπορεί να 



κατανοήσει τα νέα, τα σύγχρονα πράγματα. Η μελέτη του χθες θα 

συμβάλλει στη βελτίωση του σήμερα. 

      Ο Κομφούκιος θεωρείται μεγαλοφυής από τους μαθητές του, οι 

οποίοι αναγνωρίζουν την τελειότητα του και την αξεπέραστη αξία του, 

ωστόσο ο ίδιος δεν διστάζει να τους αναγνωρίσει ικανότητες και αξίες. 

Άλλωστε μορφωμένος είναι όποιος αγαπά την μάθηση και είναι 

πρόθυμος να μαθαίνει από τους κατωτέρους του, όπως ο δάσκαλος από 

τους μαθητές του. 

      Τελικά σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης 

προσωπικότητας. Μελετώ για να γίνω ουσιαστικά καλύτερος και όχι για 

να φανώ μορφωμένος. 

 

 



ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Σωστή κυβέρνηση χαρακτηρίζεται αυτή, που όσοι την υφίστανται είναι 
ευχαριστημένοι και όσοι βρίσκονται μακριά της επιθυμούν να γίνουν 
μέλη (πολίτες), της συγκεκριμένης επαρχίας. Στη σωστή διοίκηση 
πρέπει να επικρατεί δικαιοσύνη, να βασιλεύει η ασφάλεια και να 
επιδιώκεται το κοινό συμφέρον. Πρέπει να εξασφαλίζεται η 
αυτοπεποίθηση και η σιγουριά των πολιτών, η τροφή και η άμυνα. 
 
Ο στόχος των ηγετών είναι η φροντίδα των πολιτών, η κάλυψη των 
βιοτικών τους αναγκών και ο παραδειγματισμός τους από τους ίδιους. 
Ο λαός κερδίζεται όταν ο ηγέτης είναι πρόθυμος, αξιόπιστος και 
σκέφτεται το καλό των υπηκόων του. Πρέπει να είναι αποφασιστικός, 
ήδη επιτυχημένος, προικισμένος και να ενδιαφέρεται για τα θέματα 
που αφορούν το λαό. Έτοιμος να προσφέρει στους πολίτες πάντα. Ο 
διοικητής ακόμη και αν δεν έχει ανάγκη το μισθό του, οφείλει να τον 
πάρει και να τον διαχειριστεί για να καλύψει ανάγκες τρίτων 
ανθρώπων. 
 
Ο σωστός διοικητής δίνει το παράδειγμα στους πολίτες: π.χ. εάν τους 
έχει διδάξει δικαιοσύνη, θα είναι δίκαιοι. Προωθεί στις υψηλές θέσεις 
αυτούς που πραγματικά αξίζουν και έχουν ταλέντα. Κάνει σωστούς 
διορισμούς και ελέγχει τους υπαλλήλους ώστε να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σωστά. Τα ανώτερα κλιμάκια και όσοι βρίσκονται σ’ 
αυτά λειτουργούν ως πρότυπα και παραδείγματα για τους πολίτες. Έτσι 
όταν υπάρχει στα ανώτερα κλιμάκια δικαιοσύνη, ο λαός θα υπακούει. 
Όταν υπάρχει αξιοπιστία, οι άνθρωποι θα είναι ειλικρινείς. Αυτή θα 
ήταν μια ιδανική πολιτεία, στην οποία θα ήθελαν όλοι να είναι πολίτες. 
 
Οι διορισμένοι σε κυβερνητικές θέσεις πρέπει να έχουν την ικανότητα 
να σκέφτονται μόνοι τους και να φέρνουν με επιτυχία εις πέρας τις 
αποστολές τους. Η απλή γνώση των αρχαίων συγγραμμάτων δεν είναι 
εγγύηση για την επιλογή των κυβερνητικών. Εάν υπάρχει ευθύτητα και 
ειλικρίνεια στην κυβέρνηση, ο λαός δεν χρειάζεται διαταγές για να είναι 
εντάξει με τις υποχρεώσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση ακόμη και οι 
διαταγές και οι νόμοι δε θα τον κάνουν να υπακούσει. Βασική 
φροντίδα, μέριμνα των διοικητικών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών και η καθοδήγησή τους.  
 



Εάν οι κυβερνητικοί δεν είναι σωστοί άνδρες, αποκλείεται να επιτύχουν 
στην διακυβέρνηση αφού αδυνατούν να διορθώσουν τους πολίτες. Γι’ 
αυτό οι βασιλείς πρέπει να επιλέγουν ανώτερους άνδρες για τα υψηλά 
αξιώματα, οι οποίοι θα λειτουργούν ως πρότυπα για τους πολίτες. Η 
σωστή διοίκηση εμπνέει τους πολίτες να είναι και αυτοί σωστοί. 
 Όταν ο ηγέτης μιας χώρας, έχει επίγνωση των δυσκολιών της θέσης 
του, τότε η χώρα του θα ευημερήσει.  
 
Ο Κομφούκιος εκφράζει την δυσπιστία του απέναντι στους νόμους. Ο 
λαός δεν ελέγχεται με τιμωρίες και νόμους πρέπει να διοικείται με 
αρετή. Αυτό, θα εμπνεύσει τους πολίτες και θα τους κάνει να 
επιδιώξουν να διορθωθούν από μόνοι τους. Ο Κομφούκιος επίσης είναι 
θετικός ως προς την ανάληψη διοικητικών θέσεων από τις γυναίκες, 
αρκεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση. 
 
 Τελικά στόχος του Κομφούκιου είναι η ανύψωση της ηθικής στάθμης 
του λαού. Βαθιά ανθρωπιστική η διδασκαλία του προτείνει: Δεν  πρέπει 
να κάνουμε στους άλλους όσα δεν επιθυμούμε να κάνουν αυτοί σε 
εμάς!  



ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Μέσα από τη διδασκαλία του Κομφούκιου παρουσιάζονται  τα 

χαρακτηριστικά  του ανώτερου ανθρώπου,  ο οποίος  χωρίς να πρέπει 

να αγγίξει αναγκαστικά  την τελειότητα, διαθέτει κάποιες αρετές που 

οφείλουν  να έχουν όλοι  σε μία ιδανική κοινωνία. 

Έτσι  ο ανώτερος άνθρωπος, κατά το Μεγάλο Δάσκαλο, διακρίνεται από 

ηθική  και πνευματική αριστοκρατία, δηλαδή έχει σωστή  συμπεριφορά, 

ακολουθεί τους νόμους και το σύστημα, διαθέτει παιδεία και 

πνευματική καλλιέργεια. Είναι υποστηρικτής της λιτότητας, του μέτρου, 

της απλότητας και το εκφράζει  σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του.  

Χαρακτηρίζεται από προνοητικότητα, ώστε να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα  πριν εκδηλωθούν. Είναι σε θέση να κάνει αυτοκριτική, 

πριν κρίνει τους άλλους και είναι πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. 

Διακατέχεται από αμοιβαιότητα. Δεν κάνει στους άλλους  αυτό που δεν 

θα ήθελε να συμβεί στον ίδιο. Επιπροσθέτως, είναι προικισμένος, με 

υπομονή, έχει την ικανότητα να διορθώνει τα λάθη του και μελετά για 

να βελτιώσει τη προσωπικότητα του. Ο ανώτερος άνθρωπος δεν δίνει 

έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά στην εσωτερική (ποιότητα 

χαρακτήρα). Συμμορφώνεται με τους κανόνες ουσιαστικά, στο δημόσια 

βίο σέβεται και υπηρετεί τους ανώτερούς του, στον ιδιωτικό σέβεται 

και υπηρετεί τον πατέρα και τα μεγαλύτερα αδέλφια.  

Επιλέγει ως φίλους του πρόσωπα που του μοιάζουν.  Αισθάνεται  

περήφανος, ανεξάρτητα  από την  οικονομική του κατάσταση, τον 

χαρακτηρίζει  η ειλικρίνεια και η ευθύτητα, τα λόγια του εκφράζουν 

πάντα τις σκέψεις του. 

Ένας τέτοιος άντρας- άνθρωπος, μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα 

πολλών ανθρώπων προς το καλύτερο, αφού η αρετή του θα εμπνεύσει  

και θα λειτουργήσει ως πρότυπο για όλους. 



ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΡΑΣ VS ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 

     Σύμφωνα με τον Κομφούκιο ο Mεγάλος άντρας είναι υπέρμαχος της 

αντίληψης «επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως» και εγγυάται 

πραγματική φιλία .Δεν  τον απασχολεί εάν οι άλλοι δεν γνωρίζουν για 

αυτόν, δεν είναι υποχείριο των άλλων αλλά διαθέτει κριτική σκέψη, 

είναι ενεργός και καλός  πολίτης, δηλαδή είναι ανοιχτόμυαλος 

αμερόληπτος και ενημερωμένος. Συνεπώς αποτελεί σωστό πρότυπο για 

τους άλλους. Έχει συναίσθηση ότι η ετυμολογία του και η ευκολία του 

να επιβάλλει την άποψή του ,δεν συνιστούν την τελειότητά του και δεν 

λησμονεί σε κάθε περίπτωση να αγωνίζεται για να πλησιάσει την 

τελειότητα, γνωρίζοντας πως αυτή είναι μια διαδικασία που θα 

ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Διακρίνεται από πάθος , τόλμη και 

γενναιότητα, απαραίτητα στοιχεία  της τελειότητας. Τηρεί  

επιφυλακτική στάση ως προς την απόδοση της δικαιοσύνης, ίσως γιατί 

ο ίδιος έχει την αρετή της δικαιοσύνης. Ενεργεί σύμφωνα με τον ηθικό 

κώδικα δηλαδή τιμά και σέβεται την τελειότητα και όσους την 

ενσαρκώνουν, τους τελετουργικούς και εθιμικούς κανόνες , 

ενδιαφέρεται για την ουσία αλλά και την κομψότητα.  

Διακρίνεται  από ρητορική δεινότητα, δεν χρησιμοποιεί όμως την άνεση 

που έχει στο λόγο ,ως μέσο χειραγώγησης  και προνόμιο. Διαθέτει 

ταπεινότητα, επιδεικνύει σεβασμό στους ανώτερους και ευγένεια στους 

κατώτερους. Διακατέχεται από αίσθημα δικαιοσύνης, πραγματοποιεί 

τις επιθυμίες και τις σκέψεις του , δεν μένει στα λόγια δεν λέει πολλά, 

φροντίζει να κάνει πολλά (όχι μόνο «βουλή» αλλά και «πράξις»). Δείχνει 

συμπόνια και βοηθά αυτούς που  έχουν ανάγκη , δεν βοηθά τους 

πλούσιους να αποκτήσουν περισσότερα. Προσφέρει τις υπηρεσίες του 

στην πολιτεία και στον συνάνθρωπο ,τον χαρακτηρίζει η άνεση, η 

ψυχραιμία και η ειλικρίνεια  ενώ δεν λησμονεί να τηρεί τα οικογενειακά 

καθήκοντα. Έχει συνείδηση του εαυτού του, αυτογνωσία , είναι 

συγκεντρωμένος στο στόχο του και δεν επιδιώκει να αποκομίσει 

προσωπικά οφέλη αλλά ενδιαφέρεται για το κοινό συμφέρον. Μπορεί 

να γίνει αντικείμενο στιγμιαίας παραπλάνησης αλλά όχι πνευματικής 

αιχμαλωσίας, διακρίνεται από αυτοσυγκράτηση, αυτοέλεγχο και 

μετριοπάθεια. Δεν επιδίδεται σε βίαιες και ασεβείς πράξεις, ταυτίζονται 



σε αυτόν το είναι και το φαίνεσθαι ,  αποστρέφεται τη χυδαιότητα στο 

λόγο και είναι προσεχτικός σε ότι λέει  .  

Αποτελεί πρότυπο δασκάλου, ηγέτη, δεικνύει  γενναιότητα, θάρρος και 

ψυχικό σθένος σε δύσκολες καταστάσεις και δεν κυριαρχείται από 

αμφιβολίες και φόβο. Εκφράζει θαυμασμό για την ανδρεία, δεν 

παραπονιέται για τη δυσμενή οικονομική του κατάσταση, η φτώχεια 

δεν του στερεί την περηφάνεια  και δεν τον οδηγεί σε ακραίες πράξεις   

(αναταραχές και αταξία). Έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τους 

συνανθρώπους του και να αλλάζει το χαρακτήρα τους προς το 

καλύτερο. Ενώ ο ίδιος μετά από  αυτοεξέταση  ανακαλύπτει πιθανά του 

λάθη, αναγνωρίζει τις ανικανότητές του και προσπαθεί να αλλάξει μέσα 

του. Αγαπάει τους συνανθρώπους του και βγάζει στην επιφάνεια τις 

αρετές τους και τα προτερήματά τους. Η ενδυμασία του είναι ανάλογη 

με την περίσταση,  τρέφεται απλά, λιτά και υγιεινά. Σέβεται τις θείες 

επιταγές, τους νεκρούς προγόνους και τηρεί τους απαραίτητους 

τελετουργικούς κανόνες  κατά την διάρκεια των προσφορών στα 

πνεύματα, στις θεότητες και στον Ουρανό .Δίνει πρωτεύουσα σημασία 

στο έργο και στη προσπάθεια που αναλαμβάνει και θέτει σε δεύτερη 

μοίρα την ανταμοιβή του. Αγωνίζεται ενάντια στα ελαττώματα της δικής 

του προσωπικότητας, δεν παρεκκλίνει, αγαπά τους ανθρώπους, και 

πράττει μεγάλα έργα. 

Ο Μεγάλος άντρας είναι πνεύμα πρωτοπόρο, έχει  ευγλωττία και 

ικανότητα στη διοίκηση. Τρέφει απόλυτο σεβασμό προς τον 

συνάνθρωπο, δεν κάνει στους άλλους ότι δε θα ήθελε να κάνουν σε 

αυτόν, και αυτό συνεπάγεται την έλλειψη εχθρών. Είναι προσεκτικός 

στο λόγο ιδιαίτερα αυστηρός με τον εαυτό του και όχι με τους άλλους, 

ασκεί αυτοκριτική και δεν προβαίνει σε λάθη. Διακατέχεται από πνεύμα 

αδελφοσύνης, αντιλαμβάνεται ότι το σύνολο του κόσμου αποτελείται 

από αδελφούς του. Έχει ακλόνητο θάρρος, εκτιμά την τελειότητα, τη 

σοφία και αγαπά τη μάθηση. Χαρακτηριστικό του είναι η έλλειψη 

βλαβερών επιθυμιών. Έχει άριστη γνώση της μουσικής, μελετά την 

παλιά σοφία και ασχολείται εντατικά με τη λογοτεχνία. Αναζητά την 

ουσία, ενδιαφέρεται για τις προσωπικές υποθέσεις και όχι για τις 

υποθέσεις των άλλων. Διακρίνεται για τη λακωνικότητά του και τη 



γενναιοδωρία του. Δεν ταλαιπωρείται από έγνοιες και αμφιβολίες. 

Ενδιαφέρεται για την προσωπική του βελτίωση ,την παροχή ασφάλειας 

στους συνανθρώπους του και τη χώρα του. 

 Τον χαρακτηρίζει η πειθαρχία, η ευγένεια, η αφιλοκέρδεια. Πράττει με 

βάση το Σύστημα (Τάο), της αφηρημένης ηθικής αρχής, η οποία 

επέβαλε το καθήκον βελτίωσης της ηθικής στάθμης των ανθρώπων, ως 

το μόνο μέσο, για τη βελτίωση της κοινωνίας . Διακατέχεται από 

ευθύτητα και απαξιεί τις σαρκικές απολαύσεις στη νεότητά του. 

Αποστρέφεται την πλεονεξία και σέβεται τις προσταγές του Ουρανού 

και τους σημαντικούς ανθρώπους. Είναι παρατηρητικός, προσεκτικός, 

εκφράζει απορίες σε περίπτωση αμφιβολιών, χαρακτηρίζεται από 

ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία. Βιώνει πραγματικά το πένθος και στέκεται 

με σεβασμό μπροστά σε όσους πενθούν. Επηρεάζει τους άλλους θετικά, 

επαινεί την ικανότητα, κατανοεί την ανικανότητα, δίνει βάση στις 

σοβαρές και τέλειες επιστήμες. Είναι σταθερός στους στόχους του, 

μελετάει πλατειά και έχει κριτική σκέψη. Έχει ευχάριστη διάθεση, 

καθαρότητα ως άνθρωπος, σταθερότητα , ασχολείται με το λαό, 

σκέφτεται το κοινό καλό . 

 Αντιστέκεται σε αντιδημοκρατικές εξουσίες και στην καταπάτηση 

ελευθεριών. Μια ζωή απλή με λιτότητα μπορεί να σου δώσει ευτυχία. 

Μια ζωή πλούσια, μέσω της αδικίας και της εκμετάλλευσης, μόνο 

περαστική χαρά μπορεί  να σου δώσει.  Τον διακρίνει το μέτρο, η 

μεσότητα και αποφεύγει τις εξάρσεις. Δίνει σημασία στην 

πνευματικότητα, στη σωστή άσκηση της εξουσίας και στις σωστές 

σχέσεις με τους πολίτες. Εμπλέκεται με τη διοίκηση για να βοηθήσει με 

την απεριόριστη σοφία τη χώρα του. Χαρακτηρίζεται από 

αποφασιστικότητα και αγνότητα. Δίνει σημασία στο τυχαίο, το 

απροετοίμαστο και το απροσχεδίαστο. Έχει την ικανότητα να 

αντιμετωπίζει το οτιδήποτε, επιλέγει τα κατάλληλα πρόσωπα ως 

συνεργάτες, αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν και δεν 

απαιτεί τα πάντα από τους άλλους. Εμπλέκεται στις δημόσιες 

υποθέσεις έχοντας ενεργό ρόλο στα κοινά. Διακατέχεται από φιλοπονία 

και δεν εφησυχάζει λόγω της υψηλής του θέσης. Πραγματοποιεί αυτό 

που αναλαμβάνει, προωθεί τον ηθικό κώδικα, είναι αξιόλογος, και δεν 



διακρίνεται από μεγαλομανία και περηφάνεια . Δεν εξαργυρώνει την 

τελειότητά του με θέσεις εξουσίας . Είναι αξιοσέβαστος και ταπεινός . 

    Σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Μεγάλου 

άνδρα  παρατίθενται από τον Κομφούκιο τα χαρακτηριστικά του 

Μικρού άνδρα. Αρχικά είναι ανενεργός πολίτης, άβουλος και μη 

ενημερωμένος. Δεν είναι ανοικτός και δεκτικός αλλά αλαζονικός και 

απόλυτος, γιατί θεωρεί ότι γνωρίζει τα πάντα, ενώ στην ουσία τα 

αγνοεί. Εκνευρίζεται εύκολα και  είναι συμφεροντολόγος. Εξωτερικά 

διακρίνεται από αυστηρότητα αλλά εσωτερικά από χαλαρότητα έχοντας 

εξαχρειωθεί ηθικά ( είναι vs φαίνεσθαι ). Περιφρονεί τους 

συνανθρώπους του, μιλά «έξυπνα» και αρέσκεται να επιβάλλεται στους 

άλλους. Είναι άπληστος  χωρίς αίσθημα δικαιοσύνης και υπακοής στους 

κανόνες και διαδίδει τα λάθη των άλλων. Επιβουλεύεται τους 

ανώτερους γιατί είναι ηθικά κατώτερος. Είναι ανώριμος και  

απερίσκεπτος, κουράζει τους συνανθρώπους του, δεν συμβιβάζεται και 

δεν κάνει υποχωρήσεις. Χαρακτηρίζεται από εκδικητικότητα, προξενεί 

ταραχές και συγκρούσεις και δεν επιδεικνύει σεβασμό στο σύστημα. 

Προωθεί την αναξιοκρατία και είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα 

για να ικανοποιήσει τα προσωπικά του συμφέροντα. Επιδιώκει την 

προσωπική του άνεση και απολαμβάνει τις ειδικές χάρες που του 

γίνονται. Δεν εμμένει στα σοβαρά και σημαντικά θέματα, δεν αναζητά 

την ουσία αλλά ασχολείται με τις λεπτομέρειες τους τύπους και τα 

εξωτερικά στοιχεία. Βγάζει στην επιφάνεια τα ελαττώματα των 

συνανθρώπων του και χάνει την ψυχραιμία του σε κρίσιμες 

καταστάσεις. Απαιτεί πράγματα από τους άλλους και όχι από τον εαυτό 

του, με αποτέλεσμα την να αδυνατεί να βελτιώσει την προσωπικότητά 

του και έτσι να απομακρύνεται συνεχώς από το ιδανικό της τελειότητας. 

     Δε σέβεται τα λόγια των σοφών, βυθίζεται στις απολαύσεις και στην 

άσκοπη περιπλάνηση, έχει βλαβερές επιθυμίες και υποκριτική 

συμπεριφορά. Ο Μικρός άντρας είναι εγωιστής, ανόητος και ανίκανος. 

Ο Κομφούκιος δεν επιθυμεί να ασχοληθεί μαζί του. 



ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

  Ο Κομφούκιος  φαίνεται ότι σέβεται την θρησκεία των προγόνων του. 

Συμμετέχει ενεργά και με πολύ σεβασμό πάντα στις θρησκευτικές 

τελετές ακολουθώντας τους κανόνες. Νηστεύει, κάνει προσφορές στα 

πνεύματα των νεκρών προγόνων, μετέχει σε θυσίες προς τις θεότητες 

και τις ανώτερες δυνάμεις. Ωστόσο ο Κομφούκιος αποφεύγει να δώσει 

απαντήσεις σε ζητήματα ή προβληματισμούς σχετικά με μεταφυσικά-

θρησκευτικά θέματα.Είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τις 

μεγάλες τελετές θυσίας: Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση…… Σε αντίστοιχα 

ερωτήματα πως πρέπει να συμπεριφερθούμε στα πνεύματα, πώς να 

αντιμετωπίσουμε τις θεότητες και τον θάνατο,η απάντηση του είναι να 

ξεκινήσουν πρώτα από τη σωστή συμπεριφορά προς τους 

συνανθρώπους τους και να μάθουν πρώτα για την ζωή. 

   Έτσι ο Κομφούκιος αγνωστικιστής αλλά όχι άθεος αρνείται να 

ασχοληθεί με ότι ξεπερνά την ανθρώπινη αντίληψη. Με βάση τα 

λεγόμενά  του και τις πράξεις του προτείνετε ο σεβασμός προς τα  

<<πνευματικά όντα>> ,αν και εκφράζονται από τον ίδιο  αμφιβολίες για 

την ύπαρξή τους. Το πεπερασμένο ανθρώπινο πνεύμα πρέπει να δείξει 

σεμνότητα στην αντιμετώπιση των μυστηρίων του σύμπαντος. Δεν 

μπορεί να ασχοληθεί και να φτάσει ,να προσεγγίσει το πολύ δύσκολο 

πρόβλημα της ύπαρξης του θεού. 

  Ο Κομφούκιος επιδίωξε να απαλλάξει τους συγχρόνους του από 

προλήψεις και δεισιδαιμονίες, από τον δογματισμό και από έναν 

ανθρωπομορφικό θεό. Θέλησε να τους πείσει να περιορίσουν την 

αναζήτηση της γνώσης στα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων. 

  Στα πλαίσια της ιδανικής πολιτείας που οραματίζεται, η θρησκεία έχει 

θέση. Είναι συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας και στήριγμα της ηθικής 

και ως τέτοια εκτιμάται από το μεγάλο πολιτειολόγο και ηθικολόγο 

Κομφούκιο.                                                                  



ΦΙΛΙΑ 

 
Η φιλία είναι ο στενός και θερμός δεσμός δυο ή περισσότερων 
προσώπων, που στηρίζεται στην αμοιβαία ανιδιοτελή αγάπη και 
εκτίμηση. Είναι ο πολύτιμος και σταθερός δεσμός που ενώνει 
ενάρετους ανθρώπους, στη καταγωγή ξένους ή συγγενείς. Οι 
εκλεκτότεροι πνευματικοί άνθρωποι όλου του κόσμου έχουν 
αναγνωρίσει και έχουν εξυμνήσει την πραγματική φιλία και πολλοί, από 
τα αρχαιότατα χρόνια ως σήμερα, έχουν γράψει γι’ αυτήν ότι είναι ένα 
από τα πιο απαραίτητα και τα πιο βασικά στηρίγματα του ανθρώπου 
για την επίλυση των προβλημάτων του, για την προκοπή του και για την 
ευτυχία του. 
 
«Η φιλία είναι κάτι πολύτιμο που χωρίς αυτήν είσαι κενός» 
Κομφούκιος. Ο αξιωμένος φιλόσοφος Κομφούκιος πιστεύει, πως ο 
πραγματικός φίλος θα σε βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων 
σου ή των κινδύνων που διατρέχεις και στην επιτυχία των σκοπών σου, 
θα ακούσει τα μυστικά σου, στη δυστυχία σου θα λυπηθεί μαζί σου και 
με πίστη θα σου συμπαρασταθεί, στην ευτυχία σου δε θα σε φθονήσει, 
αλλά θα χαρεί και εκείνος ειλικρινά, θα επαινέσει την καλή σου 
απόδοση και θα σου ευχηθεί το καλύτερο. 
 
 «Ο αληθινός φίλος τονίζει τόσο τα σωστά όσο και τα άσχημα στοιχεία 
σου και σε καθοδηγεί προσεχτικά». Δε θα θελήσει ποτέ να σε 
εκμεταλλευτεί, όταν βρίσκεσαι σε ανάγκη θα σε βοηθήσει, θα κάνει 
θυσίες για σένα, θα σε σκέφτεται και όταν βρίσκεται μακριά σου, θα 
σου πει την αλήθεια και όταν πρέπει θα σε κρίνει με αυστηρότητα. Θα 
είναι ειλικρινής μαζί σου και δε θα σε κολακεύει, « Πρέπει να είσαι 
ειλικρινής και αληθινός με τους φίλους καθώς και πιστός σε αυτούς. 
Σωστό θα ήταν  να διαλέγουμε ως φίλους πρόσωπα με τα οποία 
μοιάζουμε».  
 
« Ο ευθύς ο αφοσιωμένος και ο μορφωμένος φίλος μας ωφελεί. Ο 
επιπόλαιος ,ο κόλακας και ο υπερβολικά εύγλωττος μας βλάπτει».  
Θα χαίρεται με την παρουσία σου και θα είναι ο συμπαραστάτης σου, 
θα σε ενθαρρύνει και θα σε στηρίζει για την κατάκτηση της αρετής και 
θα σε αποτρέπει από το κακό.  
 



Θα κάνει υποχωρήσεις και δε θα κάνει οτιδήποτε το πονηρό, που θα 
μπορούσε να προκαλέσει μείωση, πόνο ή λύπη σε σένα. 
Ένας μαθητής του Κομφούκιου κάποτε είπε: «Κάποτε είχα έναν φίλο 
που παρόλο που ήταν ικανός ρωτούσε για τους ανίκανους. Παρόλο που 
ήξερε τα πολλά ρωτούσε για αυτούς που ήξεραν λίγα. Ότι κατείχε από 
υλικά αγαθά, ήταν σαν να μην τα είχε. Η πληρότητά του έδειχνε σαν 
ένδεια. Και όταν κάποιος  του φερόταν άσχημα, ποτέ δεν ανταπέδιδε το 
άσχημο φέρσιμο».  Όπως είπε και ο φιλόσοφος «Το να μην έχεις φίλους 
είναι άδικο για τον εαυτό σου». Ο ίδιος επιθυμούσε βαθιά να είναι 
πιστός με τους φίλους του και να είναι εκεί όποτε χρειαστεί. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης του απεναντί τους, είναι ότι 
αναλαμβάνει την κηδεία των αστέγων φίλων του. 
 
Είναι επομένως στην κομφουκιανική σκέψη σημαντική και απαραίτητη 
για τους ανθρώπους, η παρουσία της φιλικής σχέσης, η οποία όταν 
είναι σωστή (υψηλής ποιότητας), μόνο ωφέλεια μπορεί να προκαλέσει. 
  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
Ο Κομφούκιος ήταν μαγεμένος με τους αρχαίους. Αγαπούσε το 
παρελθόν και το μελετούσε προσεκτικά. Θεωρούσε πως η μελέτη της 
παλαιάς σοφίας μπορεί να μας ελευθερώσει από τα λάθη μας.. Έλεγε 
λοιπόν πως παλιά οι άνθρωποι επειδή ήθελαν να κυριαρχήσει η αρετή 
και η τάξη στην κοινωνία άρχιζαν τις αλλαγές στην περιοχή τους. 
Προσπαθώντας να επιβάλλουν την τάξη στην περιοχή τους, πρώτα απ’ 
όλα  έβαζαν τις δυνάμεις τους να επιβάλλουν τάξη και ηρεμία στην 
οικογένεια τους. Επιθυμώντας να επιβάλλουν τάξη στην οικογένεια, 
άρχιζαν να βάζουν τάξη μέσα τους. Προσπαθώντας να βάλλουν τάξη 
μέσα τους, ερευνούσαν και μελετούσαν την ψυχή τους και 
προσπαθούσαν να την καθαρίσουν.  
 
Επιθυμώντας να καθαρίσουν την ψυχή τους, προσπαθούσαν να είναι 
πάντα ειλικρινείς στις σκέψεις τους. Θέλοντας να είναι πάντα ειλικρινείς 
στις σκέψεις τους, πρώτα απ’ όλα προσπαθούσαν να αποκτήσουν την 
γνώση: τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Και όταν αυτές οι γνώσεις 
τους γίνονταν βαθιές,  άρχισαν να καταλαβαίνουν τη φύση των 
πραγμάτων, όταν οι άνθρωποι κατανοούσαν την φύση των πραγμάτων, 
τότε ερχόταν η καθαρή γνώση. Και όταν οι γνώσεις τους ήταν καθαρές, 
τότε και οι σκέψεις τους γίνονταν ειλικρινείς. Όταν οι σκέψεις τους ήταν 
καθαρές, τότε και οι ψυχές τους γίνονταν καθαρές και αγνές. Όταν οι 
καρδιές τους ήταν καθαρές αποκτούσαν νέες αρετές και γίνονταν 
έντιμοι (ηθικοί),ανώτεροι άνθρωποι. Όταν αυτοί ήταν έντιμοι, στις 
οικογένειές τους ερχόταν η ειρήνη η αγάπη και ο σεβασμός. 
 
«Σήμερα όταν ο κόσμος αποκαλεί κάποιον καλό γιο, εννοεί ότι συντηρεί 
οικονομικά τους γονείς του. Αλλά το ίδιο κάνει και για τα σκυλιά του και 
τα άλογά του! Αν δεν δείχνει σεβασμό στους γονείς του, πως τους 
ξεχωρίζει ως προς τη συμπεριφορά του από τα ζώα», «Ο υιός οφείλει 
να καλύψει τον πατέρα ακόμη και όταν γνωρίζει ότι δίκαια 
κατηγορείται». 
 
Ο Κομφούκιος αναφερόταν πολύ στην σχέση πατέρας-γιός και στα 
καθήκοντα που έχει ένας γιός απέναντι στον πατέρα του και σε όλη την 
οικογένεια, αλλά και στην αδελφική ευσέβεια, η στοργή των παιδιών 
προς τους γονείς και η αδελφική ευσέβεια, εκφραζόταν  με το σεβασμό, 
την υπακοή, την φροντίδα, την επικοινωνία και την υπηρεσία των 



παιδιών προς τους γονείς τους. Η έκφραση αντιρρήσεων στους γονείς 
επιτρέπονταν αλλά με σεβασμό. 
 
Ένα απόφθεγμα εξηγεί το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα μέλος 
που ανήκει στην ομάδα που καλείται οικογένεια: «Ο άνθρωπος δεν 
παραμελεί τα μέλη της οικογένειας του και δεν περιμένει από ένα 
άτομο να κάνει τα πάντα». Αυτό δείχνει την έννοια της οικογένειας και 
το πώς κάθε μέλος της πρέπει να είναι σωστός άνθρωπος. 
 
Δεν έχουν όμως μόνο καθήκοντα και υποχρεώσεις τα παιδιά. 
Προηγούνται η αγάπη και η φροντίδα των γονιών προς αυτά. Έτσι 
πρώτα έρχεται η αγάπη του πατέρα και μετά ακολουθεί η υπακοή του 
γιού. Επίσης ο πατέρας κάθε οικογένειας φρόντιζε και ενδιαφερόταν 
για την τύχη των κοριτσιών του, έτσι «Ο πατέρας αποφάσιζε ποιος θα 
ήταν ο σύζυγος της κόρης του». 
 
Αλλά και στη σχέση ανδρός γυναικός προηγείται η δικαιοσύνη του 
συζύγου, από την οποία πηγάζει ο σεβασμός, και η υπακοή της 
γυναίκας στον σύζυγο της. 
 
Έτσι μέσα στην οικογένεια κυριαρχούσε η αρμονία και η τάξη. Όταν στις 
οικογένειες ερχόταν η τάξη, αντίστοιχα και στις περιοχές τους ερχόταν η 
τάξη. Και όταν στις περιοχές ερχόταν η τάξη, τότε σ’ ολόκληρο το κράτος 
επικρατούσε η αρμονία και η ευτυχία. 



ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ [ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ] 

 

Ο Κομφούκιος αν και μέσα από τη διδασκαλία του φαίνεται ότι είναι 

καινοτόμος, πρωτότυπος, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία και 

σαφώς με υψηλή παιδεία, ωστόσο μικρό τμήμα της διδασκαλίας του 

είναι αφιερωμένο στην γυναίκα. Παρ’ όλο που στις μικρές αναφορές 

του σε αυτές, είναι προφανές ότι τρέφει συμπάθεια για τις γυναίκες, 

στη ιδανική κοινωνία, που οραματίζεται, πάλι μιλά για μια 

ανδροκρατούμενη κοινωνία, σίγουρα πολύ καλύτερη και ηθικότερη από 

την ήδη υπάρχουσα, αλλά με την γυναίκα σε θέση μάλλον υποδεέστερη 

και κατώτερη της θέσης των αντρών. 

Συνεχώς παρουσιάζεται μέσα από τη διδασκαλία του η μορφή του 

άντρα ως του τέλειου άρχοντα, του καλού διοικητή, γιου, μαθητή και 

ανθρώπου. 

Έτσι είναι χαρακτηριστική η φροντίδα και η ευθύνη του πατέρα, ο 

οποίος αποφασίζει ποιος θα είναι σύζυγος της κόρης του, ενώ ο ίδιος ο 

Κομφούκιος θα δώσει  την ανιψιά του σε ‘κείνον που είναι εκλεκτός 

κατά την δική του εκτίμηση…. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ακόλουθη 

θέση για τις γυναίκες: «όταν συνδέεσαι πολύ μαζί τους παύουν να 

συμβιβάζονται, όταν τις κρατάς σε απόσταση γίνονται εκδικητικές», 

που μάλλον προτείνει να είσαι καχύποπτος και επιφυλακτικός με το 

γυναικείο φύλο. 

Παρά την  διαφαινόμενη ανισότητα των δυο φύλλων και τη θέση   

υπεροχής των ανδρών, η προσεκτική μελέτη της κομφουκιανικής 

διδασκαλίας μας οδηγεί στο  συμπέρασμα πως  πρέπει να προηγείται η 

φροντίδα, η μέριμνα και η δικαιοσύνη του συζύγου και να ακολουθεί η 

υπακοή της συζύγου. Ενδεικτική επίσης της επαναστατικής και της 

προσεκτικής μεταρρυθμιστικής διάθεσης του Κομφούκιου, είναι η 

αναγνώριση της Τελειότητας του άρχοντα «Γιού», ο οποίος έχει 

τοποθετήσει  γυναίκα σε διοικητική θέση: «Εννέα άνδρες-μια 

γυναίκα»… 



Όλη αυτή η συμπεριφορά και ο τρόπος σκέψης παρουσιάζει μια 

στερεότυπη αντίληψη της εποχής εκείνης. Άσχετα με τη μόρφωση την 

παιδεία και την προοδευτικότητα του καθενός, συνεχίζει να υπάρχει η 

πίστη, ότι ο άντρας κατέχει κυρίαρχη θέση στην κοινωνία και είναι 

κύρια υπεύθυνος για την πρόοδο και την εξέλιξή της….. 

 

   ΤΕΧΝΗ 

   Η μουσική (ο χορός και άλλες μορφές πολιτισμένης ψυχαγωγίας) 

συμβάλλει στην εξύψωση του ανθρώπινου επιπέδου. Ο ανώτερος 

άνθρωπος ασχολείται εντατικά με τη λογοτεχνία. Η μουσική και οι 

τέχνες γενικότερα συμβάλλουν  στην εξύψωση του ανθρώπου και 

στοχεύουν στην ψυχαγωγία του. Το αληθινό νόημα, η πραγματική αξία 

των τελετών και της μουσικής δεν βρίσκεται στα εξωτερικά τους 

στοιχεία. Ο Κομφούκιος όπως φαίνεται γνωρίζει καλά και αγαπά 

ιδιαίτερα την τέχνη της μουσικής, αφού εκφράζει την άποψή του γι’ 

αυτή ως ειδικός: «ο δάσκαλος είπε πως η μουσική του ΣΑΝ ήταν ωραία 

από κάθε άποψη. Πως ήταν τεχνικά τέλεια». Ο ίδιος τραγουδούσε, ενώ 

μια τέλεια μελωδία ήταν ικανή να επηρεάσει τον τρόπο της ζωής του. 

 



ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

(ΕΘΙΜΙΚΟΙ-ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΙ) 

Η εφαρμογή των κανόνων της κοινωνικής συμπεριφοράς, είναι 

απαραίτητη για την τελειοποίηση του ανθρώπου. Στόχος αυτής, η 

δημιουργία πολιτισμένων ανθρώπων με αξιοπρέπεια. Δεν πρόκειται για 

εμμονή στην τήρηση των κανόνων, τυπολατρία. Oι εξωτερικοί κανόνες 

έχουν αξία μόνο όταν αποτελούν εκδήλωση ενός ανώτερου ψυχικού 

κόσμου, όταν απορρέουν από μια αυθόρμητη εσωτερική ψυχική 

διάθεση, διαφορετικά δεν έχει καμία αξία η τήρησή τους.                  

Η τέλεση των θρησκευτικών τελετών και η συμμόρφωση στους 

εθιμικούς κανόνες, πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και 

λιτότητα. Μια από τις βασικότερες αρετές, που είναι βαθιά ριζωμένη 

στη Κινέζικη ψυχή. Σε αυτές τις τελετές απαιτείται ο σεβασμός και η 

συμμετοχή από όλους, ωστόσο καυτηριάζεται η συνθετότητα και η 

πολυπλοκότητα ορισμένων από αυτές. Ο ίδιος ο Κομφούκιος 

συμμετέχει στις τελετές και ακολουθεί τους τελετουργικούς κανόνες 

πιστά σε κάθε περίπτωση του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. 



            Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ 

      Μέσα από τη διδασκαλία του Κομφούκιου μπορούμε να 

αντλήσουμε διάφορες πληροφορίες για την προσωπικότητα του, τις 

αρχές του, τον τρόπο ζωής του και συμπεριφοράς του. Άνθρωπος με 

έντονη προσωπικότητα έξω από το κοινό μέτρο, φαντάζει ο μεγάλος 

κινέζος φιλόσοφος. Ο δάσκαλος είναι δεκτικός και επιεικής με τους 

συνανθρώπους του, μιμείται τις ικανότητες τους, ενώ αποφεύγει της 

αδυναμίες τους. Αληθινός και ειλικρινής : δεν πρέπει να 

παρουσιάζουμε τον εαυτό μας καλύτερο απ' ότι στ' αλήθεια είναι, 

πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Σοβαρός με ευγενικούς τρόπους, 

προκαλούσε το σεβασμό, αλλά και ο ίδιος σέβεται τους ανθρώπους τη 

φύση και τα άλλα πλάσματά της. Στέκεται με σεβασμό μπροστά στον 

ανθρώπινο πόνο(πένθος-ασθένειες- ειδικές ανάγκες). Πιστός με τους 

φίλους του και πάντα εκεί γι΄ αυτούς. Ήρεμος και εύθυμος στον 

ελεύθερο χρόνο του. Οπαδός του μέτρου και της λιτότητας στον 

ιδιωτικό και δημόσιο βίο, αποφεύγει της υπερβολές και τα περιττά, ενώ 

καυτηριάζει αντίστοιχες συμπεριφορές. 

        Δίνει την εικόνα ενός μετριόφρονα άντρα, γεννημένου όπως όλοι 

χωρίς γνώσεις, αλλά αποκτώντας αυτές με κόπο, μεγάλη προσπάθεια 

και συνεχή μελέτη.  

        Ο Κομφούκιος είχε ιδιαίτερη αγάπη στη δουλειά του. Διδάσκει 

συνεχώς χωρίς να προσβλέπει στην ανταμοιβή. Αδιαφορεί για το 

κέρδος, δεν μπορεί να συνδυαστεί ο πλούτος με τους υψηλότερους 

στόχους. Αφοσιωνόταν τόσο πολύ στη διδασκαλία, που ξεχνούσε να 

πραγματοποιήσει βασικές ανάγκες. Ήταν πολύ ευτυχισμένος εξαιτίας 

της δουλειάς του ξεχνούσε ακόμα και τα προβλήματά του. Οι μαθητές 

του ήταν μέρος της οικογένειάς του, σεβόταν πλήρως τις απόψεις τους 

και ήταν πρόθυμος να τις δεχτεί, αλλάζοντας τη δική του γνώμη, 

πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν ήταν καθόλου δογματικός, εγωιστής, 

επίμονος και δε θεωρούσε υποχρεωτικό να περάσει η δική του 

αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι δογματικοί θα πεί, γιατί 

απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Αναγνωρίζει τις ικανότητες και τα 

ταλέντα των μαθητών του και τους βοηθούσε να τα καλλιεργήσουν και 



να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο Κομφούκιος ήταν τρυφερός με τους 

νέους <<οι νέοι αξίζουν το σεβασμό των μεγαλυτέρων τους, δεν 

αποκλείεται στο μέλλον να τους φθάσουν>>. 

         Δεν διεκδικεί τον τίτλο του σοφού, δεν δημιουργεί νέες αντιλήψεις 

και ιδέες. Σέβεται τη παλιά σοφία την οποία μεταβιβάζει στους 

συγχρόνους του, αφού προηγουμένως φρόντισε να διευκρινίσει και να 

επεκτείνει τις παραδοσιακές ιδέες. Αγαπούσε τους αρχαίους, που 

έζησαν πριν από αυτόν και παραδειγματιζόταν από τον τρόπο ζωής 

τους. Η μελέτη της παλιάς σοφίας μπορεί να τον ελευθερώσει από τα 

μεγάλα του λάθη, υποστηρίζει.  

         Ιδεαλιστής αλλά και προσγειωμένος φιλόσοφος, ο Κομφούκιος, 

αναδεικνύεται σε ένα μεγάλο παιδαγωγό που έχει ως στόχο του, να 

αντικαταστήσει το καθεστώς βίας, πολιτικής και πολιτιστικής αναρχίας 

που τότε επικρατούσε, με μια ειρηνική κοινωνία αποτελούμενη από 

ανθρώπους καλύτερους, που μέσα από τη σωστή διαπαιδαγώγηση θα 

είχαν αναπτύξει ηθικούς φραγμούς, θα είχαν ανθρωπιά ικανότητα για 

συνεργασία και θα επιδίωκαν την αρετή. 


