
 

 

 

Σύλλογος 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας  

«σὺν Ἀθηνᾷ» 

 

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013 

 

 

 

 



 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΩΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

 



ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  

 



ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

  



 Οι θεωρήσεις αυτές έχουν μεγάλη χρησιμότητα σήμερα που η 

κατάσταση που βιώνουμε μπορεί να περιγραφεί ως πολιτική 

κατάθλιψη, απελπισία, κινδυνολογία και αναμονή τέλους. 

 Πολλά από τα προβλήματά μας ενδεχομένως προέκυψαν από 

μια βραχυπρόθεσμη λογική [κάλλιο 5 και στο χέρι..], που 

άλλοτε σχετίζεται με την αναμονή τέλους, ενώ άλλοτε είναι 

απλά ατομισμός. 

 Ωστόσο, πλανήτης μας κοσμείται από την ανθρώπινη 

παρουσία για περισσότερο από 50.000 χρόνια (πρώτες 

ανατομικές ενδείξεις πριν 200.000 χρόνια). 

 Ο άνθρωπος έχει αποδείξει σ’ αυτά τα 50.000 χρόνια πως 

διαθέτει τεράστια κατασκευαστική δύναμη. 

 



 Μια ματιά στην αίθουσα που βρισκόμαστε θα μας πείσει πως 

το ανθρώπινο είδος κατασκευάζει, όχι απλά αντικείμενα, 

αλλά έννοιες, όπως είναι η έννοια του ποτηριού, το οποίο δεν 

φυτρώνει στη φύση (πρώτα το σκεφτόμαστε και μετά το 

κατασκευάζουμε). 

 Γύρω μας δεν υπάρχουν κλαδιά και άγρια ζώα, αλλά 

επιστρώσεις χιλιετιών ανθρώπινης προσφοράς. 

 Και το πιθανότερο είναι πως ούτε αυτές οι επινοήσεις έγιναν 

ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης θεώρησης, αλλά μάλλον 

για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κάθε φορά. 

 Δεν πειράζει, συνεπώς, αν δεν υπάρχει άμεσα σε όλους 

μακροπρόθεσμη θεώρηση. 

 Η πρόοδος θα έρθει έτσι κι αλλιώς. 

 



 Επιταχύνεται όμως η ανάπτυξη, όταν οι ανθρώπινες 

δυνατότητες και η ανθρώπινη αξία [γενικώς και αδιακρίτως] 

γίνουν συνειδητές, σήμερα μάλιστα που η επικοινωνία και η 

γνώση έχει προχωρήσει σε πρωτοφανή βαθμό. 

 Η καινούρια γνώση όμως δεν χρησιμοποιείται πάντα προς το 

συμφέρον του κόσμου. Συνήθως αρχικά χρησιμοποιείται προς 

ζημία των πολλών, μέχρι η γνώση να γίνει κτήμα όλων. 

 Δεν μπορεί όμως καμία γνώση να κατακτηθεί είτε (α) όταν 

αποκρύπτεται είτε (β) όταν κάποιος έχει καταλήξει σε κάτι. 

 Για το (α) δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, μόνο 

να εικάσουμε. 

 Για το (β) είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να λύσουμε ένα 

μυστήριο που θεωρούμε ήδη λυμένο. 

 



 Είναι όμως πραγματικά λυμένο;  

 

 Και αν είναι, η λύση μας ικανοποιεί;  

 

 Τι λύση είναι μια λύση που δεν μας ικανοποιεί; 

 

 Το ρεύμα του αρχαιοελληνικού σκεπτικισμού με όλες τις 

μορφές του συνιστά σε κάθε περίπτωση την επιφύλαξη και το 

να μην καταλήγουμε αμετακίνητα. 

 

 

 

 

 

 



ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

 



ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ Ο ΠΥΡΡΩΝ 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ Ο ΠΥΡΡΩΝ 

 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ.. 

 Το περιεχόμενο αυτής της βεβαιότητας που μπορεί να 

χαρακτηρίζει τις κυρίαρχες ιδεολογίες είναι θετικό; Είναι κάτι 

καλό; Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό; 

 Η σωκρατική σχολή των Μεγαρικών ταύτιζε το αγαθό με το 

αληθές [αγαθό=αληθές] 

 Αυτό το σκεπτικό είναι και το θεμέλιο του χριστιανισμού, της 

επίσημης θρησκείας της χώρας (η ταύτιση του Χριστού με την 

αλήθεια, πβ. ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, Ιω. ιδ', 6). 

 Αυτή η θέση έχει χρησιμότητα για μας σήμερα με την έννοια 

πως αν η βαθύτερη πεποίθησή μας για τον άνθρωπο και τον 

κόσμο δεν είναι καλή, τότε δεν είναι αλήθεια. 

 

 



ΠΟΙΗΜΑ ΚΛΕΑΝΘΗ (2oς επικεφαλής της Αρχαίας Στοάς) 

 

 

 

 



 Αν είχαμε βρει την αλήθεια, θα είμασταν όλοι σύμφωνοι και 

ευχαριστημένοι. 

 Αν δεν είμαστε ούτε σύμφωνοι, ούτε ευχαριστημένοι, δεν 

έχουμε βρει την αλήθεια και πρέπει να ψάξουμε περισσότερο, 

όσοι μπορούν και θέλουν. 

 Αυτοί που μπορούν περισσότερο έχουν μεγαλύτερη ευθύνη 

προς τους άλλους. 

 Ομοίως και αυτοί που γνωρίζουν περισσότερο, έχουν 

μεγαλύτερη ευθύνη, όσοι έχουν ειδικότερες γνώσεις, για 

παράδειγμα στον χώρο των πολιτικών επιστημών, που ίσως 

διστάζουν να μιλήσουν ή δεν εισακούονται σε ένα 

περιβάλλον ισχυρών βεβαιοτήτων και αγριότητας, τα οποία 

δεν σχετίζονται πάντα με συμφέροντα και είναι απλά 

έλλειψη σκεπτικισμού και έλλειψη ελπίδας. 



 Η θέση του ερευνητή [και όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε 

ερευνητές, το οποίο φαίνεται στην παιδική ηλικία, που 

ρωτάνε τα παιδιά ‘Γιατί; Γιατί;’ και θέλουν να δοκιμάζουν με 

τις αισθήσεις τους] είναι να αντιμετωπίζει τα πάντα σαν ένα 

σετ δεδομένων, που τα προσεγγίζουμε όχι με τη βεβαιότητα 

πως ξέρουμε ήδη τι συμβαίνει (‘Κατάλαβα την αλήθεια όταν 

ήμουν 15 χρονών και από τότε δεν αλλάζω γνώμη’), αλλά με 

γνήσιο ερευνητικό ενδιαφέρον, με περιέργεια να μάθουμε. 

 Και η περιέργεια, ο σκεπτικισμός, το ‘μπορεί’ και το ‘μήπως’, 

το εκδηλώνει και από μόνος τους ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται 

την παρότρυνση των φιλοσόφων, αλλιώς θα ζούσαμε ακόμη 

στις σπηλιές, με τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτε 

καλύτερο. 

 Και οι σκέψεις αυτές δεν αποβλέπουν στο να αναστείλουν 

κανενός τη θετική δράση, αλλά στο να μην αναστείλουν την 

παράλληλη πρόοδο της ανθρώπινης σκέψης. 



Πλάτων, 7ο βιβλίο Πολιτείας  

 



 

 

 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

 Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι χώρος ετερογενής 

πολλαπλώς. 

 

 Ωστόσο οι θέσεις και η στάση των φιλοσόφων προς τον 

άνθρωπο και τη γνώση απέχει τόσο πολύ από κυρίαρχες 

ιδεολογίες σήμερα (από πλευράς μετριοπάθειας, 

ανθρωπισμού και γνήσιου ερευνητικού ενδιαφέροντος), ώστε 

μοιάζει να λένε όλοι οι φιλόσοφοι το ίδιο: 

 

o Ο άνθρωπος είναι άξιος ενασχόλησης. 

o Η αρετή με την ευρύτερη έννοια είναι διδακτή. 

o Το κακό είναι νόσημα, έξω από την ανθρώπινη φύση, που 

ο άνθρωπος ενθαρρύνεται και βοηθιέται να περιορίσει. 


