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Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 



 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 7 ΑΙΩΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 

 

 



 



 

 

 

 

 



ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 

 Διαπιστώνουμε μια υπεραπαξίωση των πάντων 

 Κοινωνική δυσαρέσκεια 

 Δυσαρέσκεια με τον κόσμο 

 Δυσαρέσκεια με τον άνθρωπο 

 Απαξίωση της κοινωνικής οργάνωσης 

 Απαξίωση της προσπάθειας και της έννοιας της 

προόδου. 

 



ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

 

 Ο κόσμος είναι άξιος παρατήρησης, 

ενασχόλησης 

 Ο άνθρωπος είναι βασικά καλός  

 Το διδακτό της αρετής 

 Βασικό ρόλο έχει η άσκηση, που είναι αυτό που 

ονομάζουμε σήμερα παιδεία  

 ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ: όλα πάνε προς το καλύτερο 

 

 



 

 

 

ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

 

 

 

 



ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 



ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

 



ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

 

 Δεν είναι ούτε κάτι καινούριο ούτε κάτι ξένο. 

 Δεν υπάρχει τίποτε πιο παλιό και πιο εγχώριο. 

 Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της σκέψης τους 

και για ιστορικούς λόγους, αλλά πρωτίστως, 

γιατί δεν ήταν διαθέσιμη και προσβάσιμη η 

γνώση, όπως είναι σήμερα. 

 Εδώ προσφέρουμε την ευκαιρία γνωριμίας με τη 

σκέψη των φιλοσόφων για όσους θα τους 

ενδιέφερε. 



ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

 Η προσέγγισή μας είναι κριτική, όχι αυτή του 

οπαδού ή του πιστού σε κάποιον χώρο. 

 Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για χώρο ετερογενή, 

επομένως ούτε μεταξύ τους συμφωνούν. 

 Τους μελετάμε με στόχο την μερική, επιλεκτική 

μίμηση και συνέχεια. 

 Σίγουρα από την απόσταση που είμαστε σήμερα 

μοιάζει να λένε όλοι το ίδιο, ότι ο κόσμος είναι 

βασικά καλός και ο άνθρωπος άξιος 

ενασχόλησης. 



 

 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

(κατά την παρότρυνση του Σωκράτη άλλωστε…) 



 



ΗΘΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

 



 

 

 

 



 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΩΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

 



ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 

 

 

 

 



ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 

 

 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ  

 



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 



ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ 

 

 



ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ 

 

 



ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ 

 

 



ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ

 



ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 

 

 



ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

 



ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 



ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 



ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 



ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: Ο ΠΥΡΡΩΝ 

 



ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: Ο ΠΥΡΡΩΝ

 



ΕΠΙΠΛΕΟΝ.. 

 Οι κυρίαρχες ιδεολογίες χαρακτηρίζονται από μια ‘κακή 

βεβαιότητα’, δηλαδή βεβαιότητα για κάτι κακό, π.χ. οι κακοί 

άλλοι άνθρωποι/χώροι/κοινωνικές ομάδες/πολιτικές ομάδες, ο 

κακός κόσμος, το αναπόδραστο των δυσκολιών, η ματαιότητα 

της προσπάθειας κτλ.  

 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 έχουν ειδικότερες γνώσεις, για παράδειγμα στον 

χώρο των πολιτικών επιστημών, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, 

που ίσως διστάζουν να μιλήσουν ή δεν εισακούονται σε ένα 

περιβάλλον ισχυρών βεβαιοτήτων και αγριότητας, τα οποία 

δεν σχετίζονται πάντα με οικονομικά συμφέροντα, αλλά 

είναι έλλειψη σκεπτικισμού και έλλειψη ελπίδας. 

 

 



 Η θέση του ερευνητή (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. 

 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. 



 


