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Ανατολική - Αρχαία Ελληνική Σκέψη 

 

Η φιλοσοφία γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου να βάλει τάξη 

στο κόσµο που τον τριγυρίζει και να ορίσει την δική του θέση µέσα σε 

αυτόν. 

Στην καθηµερινή γλώσσα «φιλοσοφία» σηµαίνει τις πιο γενικές από-

ψεις, την κοσµοθεωρία ή την στάση των ανθρώπων µπροστά στα πράγ-

µατα. Ακόµα δηλώνει µια ορισµένη ξεχωριστή στάση µπροστά σε πολύ 

δύσκολα ή άλυτα προβλήµατα που µας παρουσιάζονται. Γι’ αυτό η φιλο-

σοφία είναι ένα είδος καταφύγιο και πηγή παρηγοριάς για τους ανθρώ-

πους που υποφέρουν πολύ. 

Κατόπιν, σαν µια ειδική διανοητική δραστηριότητα, αναθεωρεί τον 

κοινό τρόπο σκέψης και θέτει νέα ερωτήµατα. ∆ιαφέρει από τη θρησκεία, 

την τέχνη και την επιστήµη, είναι όµως και αυτή µια κοινωνική λει-

τουργία, αφού είναι δηµιούργηµα της συγκεκριµένης κοινωνίας και 

εποχής που προσπαθεί να ερµηνεύσει. 

Και επειδή το πιο ουσιαστικό γνώρισµα της κοινωνίας είναι τα 

προβλήµατα που έχει και οι κρίσεις που περνά, η φιλοσοφία, που από-

σκοπεί να δίνει σχήµα και λογική µορφή στο σύνολο της ανθρώπινης 

εµπειρίας, µπορεί να συµβάλλει στην διαδικασία αλλαγής του κόσµου. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

10. Αρχαία Ινδική και Κινεζική Φιλοσοφία 

(15ος  -  6ος αιώνας π.Χ.) 

20. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

(600 περίπου π.Χ.  -  500 µ.Χ.) 

21. Προσωκρατική σκέψη 

(6ος και 5ος αιώνας π.Χ.) 

22. Αρχαία σοφιστική 

(5ος αιώνας π.Χ.) 

23. Κλασική φιλοσοφία 

(5ος – 4ος αιώνας π.Χ.) 

���� Σωκράτης 

���� Πλάτων 

���� Αριστοτέλης 

24. Ύστερη Ελληνική φιλοσοφία 

(300 π.Χ. – 500 µ.Χ.) 

Πέντε µεγάλες φιλοσοφικές σχολές 

(όλες έκλεισαν το 529 µ.Χ. µε διάταγµα του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού) 

���� Ακαδηµία   (Σχολή του Πλάτωνα) 

���� Περίπατος   (Σχολή του Αριστοτέλη) 

���� Στοά       (από το 300 π.Χ.) 

���� Επικούρειοι     (από το 300 π.Χ.) 

���� Νεοπλατωνισµός: Πλωτίνος (από το 200 µ.Χ.):  
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10. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ 

 

11. Ινδική Φιλοσοφία 

Η φιλοσοφία στους ανατολικούς λαούς αναπτύχθηκε εντός της θρη-

σκείας, όχι ως επιστήµη αλλά στην ποίηση των λαών αυτών, στα ιερά 

βιβλία τους που είναι γεµάτα ύµνους στο θεό και φιλοσοφικούς στοχα-

σµούς. Τέτοιο βιβλίο των Ινδών ήταν οι Βέδες (Veda σηµαίνει γνώση). Η 

λέξη, της ίδιας Σανσκριτικής ρίζας από την οποία είναι και η Ελληνική 

λέξη «οίδα», σηµαίνει εξ αποκαλύψεως γνώση, θεολογία. Η Βέδες είναι η 

Αγία Γραφή των Ινδών και συντέθηκε περίπου στα 1500 – 1000 π.Χ.  

Μετά τις Βέδες διαµορφώθηκαν κείµενα που ονοµάζονται Ουπασι-

νάδες (1000 π.Χ.) που αποτελούν διερεύνηση ποικίλων προβληµάτων µε 

την µορφή διαλόγου δασκάλου και µαθητών. Η «µυστική καθοδήγηση» 

(upasinad) ασκούνταν από σοφούς δασκάλους. Η διδασκαλία στρέφεται 

γύρω από δύο µορφές που αποτελούν ενότητα: το βράχµαν και άτµαν 

(βραχµανισµός). Το βράχµαν είναι η ενιαία ουσία του παντός, θείο, 

απρόσωπο, χωρίς µορφή, το οποίο ζει και ενεργεί σε όλα τα όντα, υπάρ-

χει δε και στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτό εκπορεύονται και σε αυτό 

επανέρχονται όλα δια της ανακυκλήσεως. Το άτµαν είναι το ατοµικό εγώ 

µας, η ουσία του ανθρώπου, η οποία διαλύεται εντός του βράχµαν, του 

Ωκεανού της θεότητας. Κάθε προσωπικό στοιχείο εξαφανίζεται και ο αν-

θρωπος ταυτίζεται µε τον θείον, το µέγα µηδέν, την ανυπαρξία (Νιρβάνα). 

Η κατάδυση στον εαυτό µας αναπτύχθηκε ως πνευµατική τέχνη, γιόγκα, 

µια εµπειρία ενότητας ανθρώπου και κόσµου. 

Αργότερα, τα φτωχά στρώµατα του πληθυσµού εκφράστηκαν από τον 

Βουδισµό, θρησκεία που ίδρυσε ο Βούδας (6ος αιώνας), «πεφωτισµένος». 

Η κυρίαρχη θεωρία είναι πως ο κόσµος αποτελεί το βασίλειο του στιγ-

µιαίου, του ατοµικού, του κενού, του πόνου. 

Στηρίζεται σε τέσσερις ευγενείς αλήθειες: 

1η  η ζωή είναι γεµάτη πόνο, 

2η  αρχή και γένεση του πόνου είναι η επιθυµία, 

3η  κατάλυση της επιθυµίας και της δίψας για ζωή και είσοδος στο 

Νιρβάνα (σβήσιµο) και 

4η  ο τρόπος νεκρώσεως της επιθυµίας είναι ο «οκτωµερής δρόµος». 

Η Ινδική σκέψη αναπτύχθηκε σαν µια εµπειρική σοφία ζωής και 

πνευµατική καθοδήγηση. 
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12. Κινεζική Φιλοσοφία 

Η φιλοσοφία των Σινών, των Κινέζων, απορρέει από τις θρησκευτικές 

τους πεποιθήσεις, είναι απλούστερη της Ινδικής και έχει αποκλειστικό 

σχεδόν περιεχόµενο την ηθική. Στο πιο παλιό γραπτό της Κινεζικής 

παράδοσης, το Βιβλίο των Μεταλλαγών (πριν το 600 π.Χ.) προβάλλονται 

οι δύο πρωταρχικές δυνάµεις που προσδιορίζουν την πορεία των ανθρώ-

πινων πράξεων είναι το Γιάνγκ (δράση) και Γιν (απραξία). Αυτά προσδιο-

ρίζουν την ουσία των πέντε στοιχείων: µέταλλο, γη, ξύλο, νερό, φωτιά, τα 

οποία αλληλοπαράγονται και αλληλοκαταστρέφονται διαδοχικά. Στην πο-

ρεία των µεταµορφώσεων κυριαρχεί µια τάξη. Η αρχή που εκφράζει την 

τάξη του σύµπαντος στην Κινεζική σκέψη είναι το Ταό που σηµαίνει 

οδός, κατ’ ακολουθία δε κανών. Είναι το Ταό ο κανόνας, η διέπουσα τάξη, 

ο παγκόσµιος νόµος σύµφωνα µε τον οποίο τελούνται τα πάντα και προς 

το οποίο πρέπει να προσαρµόζεται και η ηθική αγωγή του ανθρώπου. 

Στην Κινεζική παράδοση, ο πιο παλιός δάσκαλος της σκέψης, σοφός 

και πολιτικός, είναι ο Κοµφούκιος (551 – 479 π.Χ.). Κήρυξε την φυσική 

οµοιότητα όλων των ανθρώπων και εντόπισε τις διαφορές τους στη 

µόρφωση. Πυρήνας της σκέψης του είναι η κοινωνική ηθική. Αποσκο-

πούσε στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των ανθρώπων µε συµ-

βατικές αρχές και άκαµπτους κανόνες, ιερούς και απαραβίαστους. Έτσι 

πρόβαλλε την ιδέα µιας ιερής παράδοσης και τον τύπο µιας κοινωνίας 

που λειτουργεί πατριαρχικά σαν οικογένεια. Βάση ήταν η ευσέβεια, η 

υποταγή του νεότερου στον αρχαιότερο και η πιστή τήρηση των εθίµων 

γύρω από τους νεκρούς. Καθιερώθηκε έτσι ένας άκαµπτος ιερός κώδικας 

που κανόνιζε τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Η Κινεζική σκέψη γνώρισε µια ξεχωριστή άνθηση στην εποχή του Λάο 

Τσε (6ος – 5ος αιώνας π.Χ.). Ο στοχασµός του έχει σαν πυρήνα την ιδέα 

του φυσικού νόµου (Ταό) που διέπει τα πάντα και την ιδέα της 

πρωταρχικής ουσίας (Τσι). Πρέπει να αφήνεσαι στο Ταό και να οδηγείσαι 

σε µια πορεία αλλαγής στα αντίθετά σου. Όποιος ακολουθεί το Ταό µαθαί-

νει την σιωπή, την καλοσύνη, την υποµονή, την ευτυχία, την κυριαρχία. 

Αποσκοπώντας στις οµαλοποιηµένες κοινωνικές σχέσεις η διδασκαλία 

του καταγράφηκε στο βιβλίο Ταό – τε - Kίνγκ, που εισάγει τον κόσµο στην 

τάξη, την ειρήνη, την αρµονία και το λόγο. Η τάξη σταθεροποιεί τον 

κόσµο στον οποίο όλα τρέχουν ασταµάτητα. Όλα µετασχηµατίζονται 

διαλεκτικά στα αντίθετά τους: το λειψό γίνεται ολόκληρο, το κυρτό ίσο, 

το κενό γεµάτο, το παλιό δίνει την θέση του στο καινούριο. 
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Αργότερα στην Κίνα αναπτύχθηκε ο νέο-κοµφουκιανισµός που δια-

σπάστηκε σε κατευθύνσεις. Τέλος, στην εποχή µας καλλιεργήθηκε στην 

Κίνα ο διαλεκτικός και ιστορικός υλισµός, µε ένα µεγάλο στοχαστή και 

επαναστάτη που άλλαξε ριζικά την δοµή της Κινεζικής κοινωνίας, τον 

Μάο – Τσε - Τουνκ. Αξιοποιώντας την πλούσια παράδοση, θεώρησε την 

πρακτική σαν κινητήρια δύναµη της θεωρίας και µαζί την θεωρία σαν 

θεµέλιο της πρακτικής. Η διαλεκτική αυτή θεωρίας και πράξης βρήκε την 

ιδιαίτερη εφαρµογή στη λαϊκή επανάσταση της Κίνας, που δεν κατανοεί-

ται χωρίς την Μαρξιστική θεωρία της κοινωνίας. 

Η φιλοσοφία των άλλων ανατολικών λαών δεν αποχωρίστηκε από την 

θρησκεία. Έτσι οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι και οι Ιουδαίοι υποτύπωσαν 

µερικούς κανόνες ηθικής και ελάχιστες κοσµολογικές γνώσεις. 

Όπως βλέπουµε αυτόνοµος φιλοσοφία, ως επιστήµη, δεν αναπτύχθη-

κε σε αυτούς τους λαούς αλλά µύθοι, παραδόσεις και ηθικοί κανόνες 

περιβεβληµένοι θρησκευτικό κύρος. «Ό,τι εδηµιούργησαν οι άλλοι λαοί 

προ των Ελλήνων, όσο υψηλόν και αν είναι, καλύπτεται από το πέπλο της 

µαγείας και την οµίχλη του µύθου… Όλα τα δηµιουργήµατά τους είναι 

αλληγορικά και για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται ερµηνεία. Οι Έλλη-

νες φιλόσοφοι της Ιωνίας είναι τα κοσµοϊστορικά πρόσωπα, των οποίων 

το πνεύµα εισάγει το πρώτον τον Λόγον εις τον κόσµον, δηλαδή τον αυτε-

ξούσιο νουν, ο οποίος χωρίζει την Ασίαν από την Ελλάδα και την Ευρώ-

πην, η οποία θα γίνει, η Ήπειρος του Λόγου» µας λέει ο Ι. Θεοδωρακό-

πουλος στο άρθρο του «Ελλάς και Οικουµένη» (Καθηµερινή, 9-8-64). 
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20. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

 

21.00  Οι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι 

«Αν η φιλοσοφία είναι µια συστηµατική σειρά σκέψεων περί του αληθινού 

είναι, τότε η αρχή της Ελληνικής φιλοσοφίας συµπίπτει µε την αρχή 

πάσης φιλοσοφίας. ∆ιότι εις την προσωκρατικήν φιλοσοφίαν το 

ανθρώπινον πνεύµα δια πρώτην φοράν εις την ιστορίαν επροχώρησεν από 

το ό,τι φαίνεται εις το ό,τι είναι» µας γράφει στο ίδιο άρθρο του ο κ. 

Θεωδορακόπουλος. Η φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων έθεσε πρώτη 

φορά όλα τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν τον άνθρωπο σε κάθε 

εποχή. Έτσι ασχολήθηκε σε επίπεδο καθαρής θεωρίας µε τη γνώση, την 

ουσία των όντων, την δοµή και την λειτουργία του σύµπαντος, την 

καταγωγή της ζωής, την φύση του ανθρώπου, την θέση του µέσα στο 

κόσµο και τα συστήµατα του οµαδικού βίου. Οι Αρχαίοι Έλληνες, 

αντίθετα από τους συγχρόνους τους λαούς, κατόρθωσαν να ερµηνεύσουν 

την Πραγµατικότητα όχι πια µυθικά, αλλά λογικά, δηλαδή πέτυχαν να 

δηµιουργήσουν γνώση µε κύρος γενικά αποδεκτό, γνώση αντικειµενική, 

αυτό που λέµε επιστήµη. Όποιο περιεχόµενο και αν δίνουµε σήµερα 

στους ποικίλους τοµείς του επιστητού, που ονοµάζουµε Λογική, Φυσική, 

Μαθηµατικά, Ψυχολογία, Αισθητική, Ηθική, Κοινωνιολογία, Πολιτική 

Φιλοσοφία κλπ., αυτό έχει την καταγωγή του στο Αρχαίο Ελληνικό 

πνεύµα. Έτσι ταυτίστηκε η Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία µε ολόκληρη την 

φιλοσοφία και λένε χαρακτηριστικά ότι όποιος αρχίζει να φιλοσοφεί, 

αρχίζει να σκέφτεται µε τρόπο Ελληνικό. Έτσι η µελέτη της Αρχαίας 

Ελληνικής φιλοσοφίας είναι µελέτη της καταγωγής των αρχών του 

πολιτισµού του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή είναι γνωριµία µε µια από 

τις διαστάσεις του είναι µας. 

Η φιλοσοφία είναι ανάστηµα της Ελληνικής κοινωνίας του 6ου αιώνα 

π.Χ.. Τότε ο Έλληνας έχει αφήσει πίσω του τη γνωστή µας από την επική 

ποίηση παιδική ψυχοσύνθεσή του, αιτήµατα προσωπικά τον κατακλύζουν 

και τον χαρακτηρίζει πιο κριτική στάση απέναντι στη ζωή. Το ωρίµασµα 

αρχίζει, όταν η ζωή στην Ελλάδα µε τους αποικισµούς, τη ναυτιλία και το 

εµπόριο παίρνει µορφή αστική. Οι Έλληνες πλουτίζουν τα σπίτια τους 

και το µυαλό τους, µε αγαθά και ιδέες άλλων λαών. Επιπλέον, οι 

τελευταίες δεκαετίες του 7ου αιώνα και ολόκληρος ο 6ος αιώνας π.Χ. 

χαρακτηρίζονται από σκληρούς πολιτικούς αγώνες και µεταπολιτεύσεις. 

Το απολυταρχικό σύστηµα υποχωρεί δίνοντας τη θέση του στο κράτος 

δικαίου. Η νέα µορφή κράτους δίνει στον πολίτη πιο πλατιά περιθώρια 
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ελευθερίας και συµµετοχής στα κοινά. Την αποµάκρυνση του Ελληνικού 

πνεύµατος από τον µυθικό κόσµο και την στροφή του στο εγώ, το εδώ και 

το τώρα την παρακολουθούµε κυρίως από τα κείµενα των λυρικών 

ποιητών. Στη λυρική ποίηση συναντούµε τα πρώτα προσωπικά ερωτήµατα 

για τον κόσµο, το θεό, τον άνθρωπο, την ψυχή, τη ζωή, τη γνώση και την 

πράξη, δηλαδή αυτά που οδηγούν στη φιλοσοφία. 

Οι Έλληνες πήραν βέβαια από τους λαούς της Μέσης Ανατολής και 

µυθολογικό υλικό και πρακτικές γνώσεις, αλλά τα επεξεργάστηκαν µε το 

δικό τους πνεύµα που βασικά του γνωρίσµατα είναι η σαφήνεια και η 

οξυδέρκεια. Από αυτή την ζύµωση προέκυψε ο ορθός λόγος, που 

εκδηλώνεται ως αφαίρεση και θεώρηση του όλου, ως τάση για γενίκευση, 

ως µεταµόρφωση της εικόνας σε έννοια και ως διατύπωση νόµων. ∆εν 

ξέρει κανείς αν η σαφήνεια των γραµµών, η πλαστικότητα των σχηµάτων, 

η διαφάνεια, η καθαρότητα και η εποπτικότητα, που είναι γνωρίσµατα 

του Ελληνικού χώρου, δεν έγιναν µε τον καιρό γνωρίσµατα του νου των 

κατοίκων του και δεν του έδωσαν την ευχέρεια σε κάποια στιγµή της 

ιστορίας του να αναστήσει από τις νεφελογεννηµένες µυθικές µορφές, 

τις πλαστικές έννοιες και από τις προσωποποιηµένες φυσικές δυνάµεις 

τους τετράγωνους νόµους του πνεύµατος. 

 

21.10  Προσωκρατική Φιλοσοφία 

 

21.10 Προσωκρατικοί 

Ολόκληρη η πρώτη περίοδος της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΑΕΦ) 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του ανθρώπου να προσδιορίσει την 

αρχή και την ουσία του κόσµου, γι’ αυτό και ορίζεται ως φυσική 

φιλοσοφία (φυσιολογία).  Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι έχοντας ως 

κεντρικό τους πρόβληµα τον κόσµο, έχουν απόψεις και για τον άνθρωπο, 

την κοινωνία, το κράτος, τη γνώση και την πράξη, µόνο όµως ως 

προεκτάσεις της φυσικής φιλοσοφίας τους. Στην εποχή τους διάχυτη 

είναι η απορία µπροστά στην ποικιλία των φυσικών φαινοµένων, στην 

αδιάκοπη γένεση και φθορά, σε όλα όσα συµβαίνουν στη στεριά, στη 

θάλασσα, στον ουρανό ψηλά και µέσα στη ζωή ζώων και φυτών. Βέβαια οι 

πρωτοπόροι της Ελληνικής φιλοσοφίας πρέπει µαζί µε τη θεωρία τους να 

οικοδοµήσουν και την γλώσσα της φιλοσοφίας, την ορολογία της 

επιστήµης και τον κριτικό λόγο. Ειδικά για τον τοµέα της φυσικής 

επιστήµης πρέπει να θυµηθούµε ότι οι αυτονόητες πια έννοιες κόσµος, 
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φύση, άπειρο, χώρος, χρόνος, άτοµο, κενό, ύλη, δύναµη, µέγεθος, 

κίνηση, αριθµός, συνεχές, µέρος, όλο, φθορά, ένωση, διάλυση κι ένα 

πλήθος άλλες πέρασαν στη γλώσσα της επιστήµης και καθιερώθηκαν 

αφού τις εισηγήθηκαν οι προσωκρατικοί. 

 

21.20 Υλοζωϊστές – Ξενοφάνης – Ηράκλειτος 

Η φυσική φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων που εγκαινιάζεται µε την 

έννοια του νερού και ολοκληρώνεται µε την έννοια του ατόµου, 

σηµαδεύεται από µια σειρά σταθµούς, που διαµορφώνουν συστήµατα και 

σχολές. Πρώτος σταθµός η σχολή της Μιλήτου, οι υλοζωιστές που 

λέγονται έτσι γιατί ταυτίζουν την ύλη µε την ζωϊκή ενέργεια. 

Προσπαθώντας να προσδιορίσουν την ουσία του κόσµου, αναζήτησαν το 

πρώτο στοιχείο που αποτελεί την βάση για την σύσταση όχι µόνο των 

σωµάτων αλλά και την ύπαρξη των στοιχείων. Αυτό θα έπρεπε να 

αποτελεί την σταθερή ουσία, που µολονότι αλλοιώνεται ποιοτικά και 

µεταµορφώνεται σε άλλα στοιχεία, που µε την πρόσµιξή τους γίνεται η 

σύνθεση των σωµάτων, όµως µένει αιώνια στο βάθος όλων των όντων και 

δεν φθείρεται ούτε µε την αποσύνθεση των σωµάτων ούτε µε την 

µετατροπή των στοιχείων. 

Ο πρώτος αναβαθµός σε αυτήν την πορεία είναι η έννοια του νερού. Ο 

Θαλής ο Μιλήσιος (περίπου 625 -546 π.Χ.) είναι εκείνος που θεώρησε την 

θάλασσα ως πηγή όλων των όντων. Έδρασε ως πρακτικός αστρονόµος και 

γεωµέτρης, σοφός και πολιτικός. Από τη µυθική εικόνα του Ωκεανού 

(Ιλιάδα, Ξ246) περνά στην υπόθεση πως το υγρό στοιχείο (ύδωρ) αποτελεί 

την πρωταρχική πηγή από την οποία ανάβλυσε ο κόσµος όλος. 

Θεωρώντας τις κινητικές δυνάµεις στον κόσµο σαν ζωικές λειτουργίες 

και όλα τα πράγµατα γεµάτα από «δαίµονες» («ψυχές») που δίνουν πνοή 

και ζωή στα πάντα και τα κινούν, έφτασε στην άποψη πως το υγρό 

στοιχείο αποτελεί την πηγή όλης της ζωής του κόσµου και τη µήτρα όλων 

των πραγµάτων. 

Ο συµπολίτης και µαθητής του Θαλή, ο Αναξίµανδρος (περίπου 546 π.Χ.) 

είναι ο πρώτος Έλληνας στοχαστής που σύνθεσε µια ορθολογική εικόνα 

του κόσµου. Σώθηκε και ένα απόσπασµα του έργου του, πρώτο µνηµείο 

φιλοσοφικού λόγου στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού. Εκεί λέει πως 

όλα ξεκίνησαν κάποτε από το «άπειρο», µια αχανή υλική µάζα, ένα 

αρχέγονο νεφέλωµα, απεριόριστο στο χώρο, απέραντο στο χρόνο και 

χωρίς εσωτερική διάρθρωση. Αυτή η µάζα περιβάλλει και συγκρατεί τα 

πάντα. Όλα τα πράγµατα, τα στοιχεία και οι δυνάµεις του κόσµου είναι 



Ιστορία Φιλοσοφικού Στοχασµού 0000 Αρχαία Ελληνική Σκέψη 

Συνοπτική Παρουσίαση 2104 Προσωκρατικοί φιλόσοφοι 
 

Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

ανταγωνιστικά (θερµό και ψυχρό, ξηρό και υγρό, µέρα και νύχτα, 

χειµώνας και καλοκαίρι) και µαζί ισότιµα. Ως αντίθετα προκαλούν ζηµιές 

αλλά πληρώνουν γι’ αυτές αποζηµιώσεις. Όλα όσα λαµβάνουν µέρος σε 

αυτόν τον κοσµικό αγώνα, τον πιο µνηµειακό αγώνα που συνέλαβε ποτέ η 

φιλοσοφική φαντασία, δίνουν αναπόφευκτα ικανοποιήσεις για τις 

προσβολές που προξενούν. Ο κόσµος λειτουργεί σαν ένα αυτοδύναµο και 

αυτοελεγχόµενο σύστηµα δυναµικής ισορροπίας. Καµία ανώτερη δύναµη 

δεν νοείται και εδώ ως διαιτητής ή δικαστής. Οι διαφορές διευθετούνται 

από τα ίδια τα πράγµατα, που είναι ισότιµα. 

Ο Αναξιµένης (περίπου 585 – 525 π.Χ.) πρέπει να ξεκινά από την 

επιθυµία να καταστήσει πιο συγκεκριµένη την κοσµολογική αρχή του 

δασκάλου του Αναξίµανδρου. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, ο αέρας είναι η 

πιο λεπτή και «πνευµατική» ύλη που υπάρχει και γι’ αυτό η µόνη που 

δικαιολογείται ως υπόστρωµα όλων των άλλων. Γιατί όλα προέρχονται µε 

πύκνωση και αραίωση του αέρα. Είναι η πιο διεισδυτική και διαπερα-

στική ύλη, που ταυτίζεται µε το «πνεύµα», (αρχικά αυτό που «πνέει») ή την 

«ψυχή» (αρχικά αυτό που ζεί και δίνει ζωή – «εµψυχώνει»). Ο αέρας είναι 

µια αχανής, άπειρη πνοή που διαπερνά τα πάντα και εµείς δεν είµαστε 

παρά µικροί κόσµοι που µας συγκρατεί στη ζωή η ίδια αυτή λεπτή πνοή 

αέρα (η «ψυχή»). 

Τα κατορθώµατα του Μιλήσιου στοχασµού επιβίωσαν στο ποιητικό έργο 

του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου. Η κύρια συµβολή του βρίσκεται στην 

κριτική ενάντια στις παραδοσιακές αξίες, στην κατεστηµένη θρησκεία, 

στην πολυτέλεια και την υπερβολική εκτίµηση που τρέφει ο κόσµος για 

τις αθλητικές επιτυχίες. Ο Ξενοφάνης τόνιζε ότι οι άνθρωποι έχουν 

πλάσει τους θεούς κατ’ εικόνα και οµοίωσή τους. Η κριτική του κτυπά τα 

θεµέλια του µυθικού και θρησκευτικού κόσµου. Κατά τον Ξενοφάνη ο 

κόσµος κινείται και ελέγχεται από ένα θεό (µονοθεϊσµός) που δεν έχει 

καµία σχέση µε τους οµηρικούς θεούς. Ο θεός αυτός δεν είναι 

θρησκευτικός ούτε αντικείµενο λατρείας. Είναι µια κοσµική δύναµη που 

σκέφτεται και διαπερνά τα πάντα. Η θεολογία του δεν ανταγωνίζεται την 

οµηρική και ησιόδεια. Η θεότητα είναι ενδοκοσµική (πανθεϊσµός), 

αγένοτη και άφθαρτη, αµετάβλητη, δεν µοιάζει στους θνητούς, είναι 

αυτάρκης. Ο πολιτισµός δεν είναι δώρο των θεών παρά µια βαθµιαία 

προοδευτική πορεία των ανθρώπων για το καλύτερο. 

Προεκτείνοντας τις διδασκαλίες της φυσικής θεωρίας της Μιλήτου και 

της επαναστατικής θεολογίας του Ξενοφάνη, ο µεγαλοφυής Ηράκλειτος ο 

Εφέσιος (περίπου 540 – 480 π.Χ.) έρχεται να µας δώσει µια δυναµική 

παράσταση του σύµπαντος, βάζοντας ως αρχή και ουσία του το στοιχείο 
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της φωτιάς. Σύµφωνα µε αυτόν ο κόσµος είναι χωρίς αρχή και τέλος, η 

ουσία του είναι πύρινη και η λειτουργία του ακολουθεί ορισµένους 

κανόνες. Η κοσµική φωτιά γίνεται νερό, αέρας, γη και αυτά µε τη σειρά 

τους ξαναγίνονται φωτιά. Οι κύριες θεωρίες του Ηράκλειτου είναι: η 

θεωρία της καθολικής ροής, η ιδέα του κοσµικού αγώνα, η ιδέα της 

αρµονίας και η θεωρία του λόγου και του νόµου. Ο Ηράκλειτος συνέλαβε 

τον κόσµο δυναµικά και διαλεκτικά σαν σύνολο από συµβάντα και 

λειτουργίες. Τα λόγια του «∆ις εις τον αυτόν ποταµόν ουκ αν εµβαίης» και 

«πόλεµος πατήρ πάντων» δείχνουν πως υπάρχει διαρκής κίνηση. Αυτή 

όµως δεν γεννά το χάος γιατί όλα τα αντίθετα αποτελούν ενότητα, µια και 

ένας και κοινός λόγος δένει τις αντιθέσεις και αναδίνεται µια βαθιά 

αρµονία. Αυτός ονοµάζεται το Ξυνόν, το σοφόν ή λόγος και ταυτίζεται µε 

την αλήθεια. Στην πραγµατικότητα τα αντίθετα δεν είναι καθεαυτά 

αντίθετα, αλλά µεταπτώσεις του ενιαίου όντος. 

Σύγχρονοι µε τον Ξενοφάνη και τον Ηράκλειτο είναι οι αρχαιότεροι 

Πυθαγόρειοι, που παράλληλα µε τις µυστικιστικές τάσεις τους, συνεχί-

ζουν την Ιωνική φυσική και η σκέψη τους κυρίως στρέφεται στις σχέσεις 

και στις αναλογίες. Ο Πυθαγόρας ίδρυσε στον Κρότωνα ένα σύλλογο που 

λειτουργούσε µε αυστηρά εσωτερικό κανονισµό, µε µυστικότητα και 

τυφλό σεβασµό στο δάσκαλο («αυτός έφα»). Ο Πυθαγόρας είναι πρόσωπο 

χαµένο στο µύθο. Ένα από τα δόγµατά του ήταν η µετεµψύχωση. Όπως οι 

µεγάλες θρησκείες (ινδουισµός, ορφισµός) δίδασκε την λύτρωση του 

ανθρώπου, τη σωτηρία από τον «κύκλο των γεννήσεων». Η ψυχή είναι 

αιώνια γιατί περνά από σώµα σε σώµα. Σκοπός της είναι η απαλλαγή από 

την συµµετοχή αυτή στη κοσµική πορεία αλλαγών. Και απαλλάσσεται η 

ψυχή από τον κύκλο των γεννήσεων µέσα από µια διαδικασία κάθαρσης 

που πετυχαίνεται µε σωµατική δίαιτα και πνευµατική άσκηση. Η ανάγκη 

για δίαιτα οδήγησε στην άσκηση της Ιατρικής και η ανάγκη για 

πνευµατική άσκηση προκάλεσε την καλλιέργεια της µουσικής, µιας 

«ψυχαγωγικής» τέχνης, και των µαθηµατικών, µιας αυστηρής επιστήµης. 

Μετρώντας µια παλλόµενη χορδή ανακάλυψαν πως οι ήχοι και τα κύρια 

µουσικά διαστήµατα εκφράζονται µε απλές αριθµητικές αναλογίες 

ανάµεσα στους τέσσερις πρώτους ακεραίους αριθµούς. Η αριθµητική 

φύση του αριθµού συγχέεται µε την τεκτονική κατασκευή του κόσµου. 

Έτσι διαµορφώθηκε η Πυθαγόρεια θεωρία για τον αριθµό σαν την έσχατη 

πραγµατικότητα του κόσµου και η θεωρία για την κοσµική αρµονία 

(«αρµονία των σφαιρών»). Ο Φιλόλαος, πυθαγόρειος, λέει πως η φύση του 

αριθµού είναι γεµάτη σοφία και οδηγήτρα και εξηγήτρα για κάθετι που 

απορούµε και αγνοούµε. 
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Οι έννοιες της έµψυχης πρωτοϋλης των Υλοζωϊστών, του πνευµατικού 

θεού του Ξενοφάνη, της θερµικής ενέργειας του Ηράκλειτου και των 

µαθηµατικών σχέσεων των Πυθαγορείων είχαν στρώσει το δρόµο για να 

βαδίσει η Ελληνική σκέψη προς την αναζήτηση ενός όντος πέρα από τα 

φυσικά σώµατα και φαινόµενα. Στο δρόµο αυτό πρωτοπόροι ήταν οι 

Ελεάτες. Ο αρχηγός τους Παρµενίδης (515 – 440 π.Χ.) εγκολπώνεται την 

ξενοφανική θεολογία και συνδέεται µε την µαθηµατική σκέψη των 

Πυθαγορείων, αλλά αντιδρά στην κινητικότητα του Ηρακλείτου. 

Αντιπαραθέτει σε αυτήν ένα ον στατικό, που το θεωρεί αγέννητο και 

αθάνατο, τέλεια ολοκληρωµένο, αµετάβλητο και αµετακίνητο, µοναδικό 

και µε την συνέχεια µέσα του. Ο Παρµενίδης σχεδίασε ένα θεωρητικό 

σχήµα που ορίζεται από τα σηµεία: πραγµατικότητα, σκέψη και γλώσσα. 

Το πραγµατικό είναι αυτό που υπάρχει αντικειµενικά «το όν». Το 

υποκείµενο (εγώ και εσύ) είναι εκείνο που σκέφτεται ό,τι υπάρχει και 

µεταδίδει µε τη γλώσσα τις σκέψεις του στους άλλους. Η σκέψη γεµίζει 

την πραγµατικότητα: τα όρια της πραγµατικότητας είναι επίσης τα όρια 

της σκέψης. Όπως δεν υπάρχει σκέψη που δεν είναι οντική σκέψη, έτσι 

δεν υπάρχει σκέψη που δεν είναι λεκτική. Το πραγµατικό, το 

Παρµενίδειο ον, δεν έχει αρχή και τέλος, είναι αγέννητο, ανώλεθρο και 

αµετάβλητο. Φύλακας και εγγυητής του είναι η ∆ίκη ή Μοίρα. Εκτός της 

αλήθειας του όντος, υπάρχουν οι δοξασίες των ανθρώπων που 

συντίθενται από δύο αντίθετα και ισότιµα στοιχεία, το φως και την νύχτα. 

Η ισοδυναµία τους εξασφαλίζει την κοσµική ισορροπία, που εκφράζεται 

ως Ανάγκη. Το φως = ζωή, το σκοτάδι = θάνατος, είναι ισοδύναµα παντού, 

γι’ αυτό δεν υπάρχει γένεση και φθορά, δεν πεθαίνουµε στην αληθινή 

πραγµατικότητα. 

Ο Ζήνων ο Ελεάτης, µαθητής του Παρµενίδη, θεωρείται επινοητής της 

διαλεκτικής µεθόδου γιατί έβγαζε αντιφατικά συµπεράσµατα από 

ταυτόσιµες προκείµενες ή αποκάλυπτε παραλογισµούς ξεκινώντας από 

ευλογοφανή συµπεράσµατα. Στρέφονταν ενάντια στην πολλαπλότητα 

πραγµάτων και στην κίνηση. Τα επιχειρήµατα αυτά («ζηνώνεια παράδοξα») 

δεν είναι σοφίσµατα, αλλά επιχειρήµατα σοβαρά που προβάλλουν βασικές 

φιλοσοφικές απόψεις για την κίνηση, την δοµή της ύλης και την σύσταση 

του χώρου και του χρόνου. 

 

21.30 Οι Συµβιβαστικοί – Συνδυαστικοί 

Το επόµενο βήµα στην σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων ήταν να συγχωνέ-

ψουν τις θεωρίες που είχαν διατυπωθεί ως τότε και να επιτύχουν µια πιο 

συνθετική ερµηνεία του κόσµου. Την τάση αυτή εκφράζει ο Εµπεδοκλής ο 
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Ακραγαντίνος (492 – 432 π.Χ.), µια πολύ σύνθετη προσωπικότητα: 

φυσικός και µυστικιστής, επιστήµονας και µάγος, γιατρός και 

θαυµατοποιός, στοχαστής και πολιτικός. Βασικές θέσεις του φυσικού του 

συστήµατος: α) όλα όσα υπάρχουν στο κόσµο είναι ριζωµένα στη φωτιά, 

τον αέρα, το νερό και τη γη, β) κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία 

(«ριζώµατα») είναι ίδιο, όµοιο και ίσο µε τον εαυτό του, οµογενές και 

αναλλοίωτο – αντίγραφο του παρµενίδειου όντος, γ) και τα τέσσερα είναι 

ίσα, ισότιµα και ισοδύναµα µεταξύ τους, δ) ανάµεσά τους δρούν δυο 

αντίθετες και ισότιµες δυνάµεις, η αγάπη (Φιλότης) και το µίσος (Νείκος) 

που κινούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον κόσµο πότε προς τη 

σύνθεση των στοιχείων και πότε προς τη διάλυσή τους. Στον τωρινό 

κόσµο µεγαλώνει η δύναµη του µίσους. Έχουµε πίσω µας τον Σφαίρο, το 

βασίλειο της αγάπης και πάµε προς ένα κόσµο δυσαρµονίας και 

διάσπασης. Τις ψυχές τις τοποθετεί αρχικά σε µια κατάσταση αθωότητας 

και ευδαιµονίας, σε ένα βασίλειο όπου κυριαρχεί η θεά Κύπρις (της 

Φιλότητας). Η βασιλεία της φθάνει στο τέλος και ξεσπά αιµατοχυσία 

ανάµεσα στους ανθρώπους. Μετά την «πτώση» αρχίζει η περιπλάνηση των 

ψυχών από σώµα σε σώµα, ώσπου να ξεφύγουν από τον «τροχό της 

Ανάγκης» και να αποκατασταθούν στην ένδοξη θεϊκή τους έδρα, από όπου 

ξέπεσαν. 

Από το ελεατικό δόγµα ότι τίποτα δεν γίνεται από το µη είναι και τίποτε 

δεν καταλήγει στο µη είναι ξεκινά και ο Αναξαγόρας ο Κλαζοµένιος (500 – 

428 π.Χ.) που αποδέχεται επίσης τη θέση του Εµπεδοκλή ότι γένεση και 

φθορά είναι ένωση και διάλυση των στοιχείων, που καθαυτά είναι 

αµετάβλητα. Ανατράφηκε σε ιωνικό κλίµα και έµεινε στην Αθήνα τριάντα 

χρόνια. Κατ’ αυτόν τα έσχατα στοιχειακά υλικά ήταν αρχικά συγκεντρω-

µένα σε µια προκοσµική υλική µάζα, συµπαγή και απροσδιόριστη που 

µέσα της υπήρχαν τα «σπέρµατα» όλων των όντων του κόσµου. Όλα 

γίνονται από τις αναλλοίωτες αυτές ουσίες, ενώ γένεση είναι η σύνθεση 

και φθορά ο διαχωρισµός αυτών των στοιχείων, που δεν χάνονται. Ο 

σύνθετος αυτός κόσµος άρχισε να διαµορφώνεται µε πρώτη κινητική 

δύναµη το Νου, που αντίθετα µε τα πεπερασµένα πράγµατα, δεν 

αναµιγνύεται µε τίποτε, είναι αυτοδύναµος και άπειρος. ∆εν πρόκειται 

όµως για υπερβατική δύναµη, αλλά απλά πιο λεπτή, ραφινάτη και καθαρή 

φύση και δεν υπάρχει µαζί µε όλα τα πράγµατα. Υπάρχουν µερικά 

πράγµατα στα οποία υπάρχει ο νους, και αυτά είναι τα ζωντανά όντα. 

Ειδικά για τον άνθρωπο πίστευε στη βαθµιαία ανάπτυξη της σκέψης του 

µέσα από την κατασκευαστική εργασία. 
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21.40 Ατοµικοί – Λεύκιππος και ∆ηµόκριτος 

Το τελευταίο και πιο σηµαντικό σύστηµα είναι η ατοµική θεωρία. Ο 

Λεύκιππος (5ος αιώνας π.Χ.) φαίνεται πως την εισηγήθηκε πρώτος και ο 

∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης (460 – 370 π.Χ.) την ανάπτυξε και τη 

συστηµατοποίησε. Αυτοί κλείνουν τον κύκλο της προσπάθειας για να 

γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στις θεωρίες του Ηράκλειτου και του 

Παρµενίδη. Οι Ατοµικοί δεν δυσκολεύονται να δεχτούν την ελεατική θέση 

ότι το ον είναι αγέννητο, αµετάβλητο και άφθαρτο, όµως παράλληλα 

έχουν πεισθεί για την πολλαπλότητά του και για την κίνησή του, 

πράγµατα που οι Ελεάτες αρνήθηκαν γιατί δεν καταλάβαιναν πως το ον 

µπορούσε να διαιρείται ή να κινείται, αφού γι’ αυτούς έξω από αυτό δεν 

υπήρχε τίποτα. Οι Ατοµικοί διαπίστωσαν ότι µε αυτό τον τρόπο οι 

Ελεάτες είχαν αρνηθεί και την ύπαρξη του κενού που το ταύτιζαν µε το 

µη ον. Αλλά το «κενόν» απέναντι στο «πλήρες», στο ον, µπορεί να το λέµε 

µη ον, είναι όµως τόσο πραγµατικό όσο και το ον. Έτσι το «κενόν» και το 

«πλήρες» έγιναν για τους Ατοµικούς οι βάσεις της ερµηνείας του 

σύµπαντος. Ο Εµπεδοκλής είχε δεχθεί τα πολύ µικρά µόρια, τα «ξύσµατα» 

και ο Ζήνων ο Ελεάτης δίδασκε ότι τα σώµατα «διχοτοµούνται» απεριό-

ριστα. Αυτό έκανε τους Ατοµικούς να σκεφτούν ότι πρέπει να υπάρχουν 

µόρια ύλης που δεν διαιρούνται παραπέρα. 

Το σύστηµά τους στηρίζεται σε αυτές τις θέσεις: 

1. Ο κόσµος αποτελεί ένα σύνολο από υλικές, σύµφυτες µε τα πράγµατα, 

µηχανικές κινήσεις. 

2. Η ύλη είναι συνεχής αλλά έχει ατοµική δοµή («άτοµα»). 

3. Όλα όσα υπάρχουν είναι άτοµα και κενό. 

Η συµπληρωµατική δηλαδή µορφή ύπαρξης των ατόµων «του πλήρους» 

είναι η ύπαρξη του κενού, που κάνει τα άτοµα να υπάρχουν µε το 

µοναδικό τρόπο ύπαρξης (δηλαδή την κίνηση). Συνδυασµοί άπειροι 

ατόµων δηµιουργούν τα σώµατα και τους άπειρους κόσµους. 

Ο ∆ηµόκριτος διατύπωσε θεωρίες για γνωσιολογικά, ψυχολογικά, 

πολιτικά, ηθικά προβλήµατα σε συγγράµµατα πολλά, όσα του Αριστοτέλη, 

τα οποία χάθηκαν. Έτσι πίστευε πως η αληθινή πραγµατικότητα είναι 

άγνωστη, γιατί «η αλήθεια βρίσκεται κρυµµένη στο βυθό». Επέκρινε την 

καλοπέραση και υποστήριζε τη ∆ηµοκρατία. Η ∆ηµοκρατία έχει ανάγκη 

από σοφία, και αυτή πρέπει να είναι κυρίαρχη, ενώ οι ανόητοι είναι 

προτιµότερο να εξουσιάζονται παρά να εξουσιάζουν. Γιατί η πόλη που 

κυβερνάται καλά είναι η πιο µεγάλη ευεργεσία. Το ενδιαφέρον για τα 

κοινά είναι ύψιστη υποχρέωση του πολίτη. Η ηθική του πρέσβευε πως 
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πέρα από τις απολαύσεις αξία έχει η γαλήνη του ανθρώπου, η αρµονία 

και η ισορροπία του. Αυτό το ιδανικό το ονόµαζε «ευθυµία». «Οι άνθρωποι 

αποκτούν ευθυµία µε την µετρηµένη ευχαρίστηση και τη συµµετρία της 

ζωής. Αντίθετα η έλλειψη και η υπερβολή υπόκεινται σε µεταπτώσεις και 

προξενούν µεγάλες ταραχές στην ψυχή». Η ευτυχία δεν είναι ζήτηµα 

τύχης. Κάτι το θεωρούµε τυχαίο γιατί δεν το προσδιορίζουµε αιτιακά 

διότι στηρίζεται σε «άπειρο αριθµό δυνατών συµβάντων». 

Η ατοµική θεωρία είναι η πιο πρωτότυπη, διαυγής και κοµψή θεωρία που 

γέννησε η Ελληνική σκέψη στα πρώτα βήµατά της. Η προσωκρατική 

διανόηση δεν είναι µόνο ξεχωριστά σηµαντική γιατί είναι η πρώτη 

συγκροτηµένη µορφή σκέψης στην ιστορία του Ελληνικού φιλοσοφικού 

στοχασµού. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί αποτελεί διαρκή πηγή 

πολλών προβληµάτων και απόψεων για τη µετέπειτα Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή φιλοσοφία, προπάντων για τη σκέψη των σοφιστών και του 

Πλάτωνα. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

22.00  Η Αρχαία Σοφιστική (5ος αιώνας) 

 

22.10 Η εποχή της 

Το κίνηµα της Σοφιστικής εκδηλώθηκε στην κοινωνία που βγήκε από 

τους Περσικούς πολέµους, µε τις ανάγκες της για νέα παιδεία. Στην 

έρευνα οι Σοφιστές µετατόπισαν το κέντρο του βάρους από τον κόσµο 

στον άνθρωπο. Έτσι αυτοί πρώτοι µελέτησαν µεθοδικά όχι µόνο τη γνώση 

και την πράξη του ανθρώπου, την ψυχολογία και τη συµπεριφορά του ως 

ατόµου, αλλά και τις σχέσεις του και τη θέση του µέσα στο κοινωνικό 

σύνολο, όπως επίσης και την ίδια την κοινωνία, τα κοινωνικά φαινόµενα 

και τον πολιτισµό. Οι Σοφιστές συγκρίνονται προς του Γάλλους 

Εγκυκλοπαιδιστές, είναι στοχαστές εξαιρετικής σοφίας και γνώσεων, και 

προήλθαν από την Ελεατική Σχολή, η οποία πρέσβευε ότι, πλην της 

πρώτης αρχής των όντων, όλα τα άλλα είναι απλά φαινόµενα. Κατέληξαν 

έτσι ότι τίποτε δεν είναι βέβαιο και, κρίνοντας τους προηγούµενους 

φιλοσόφους, συµπεραίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς σε 

τίποτε, αλλά µόνο να σπουδάζει τη γνώση του ανθρώπου και να µορφώνει 

τον άνθρωπο πνευµατικά ώστε να καταστεί ικανός να κυβερνά τον εαυτό 

του και την πόλη. 

Οι ίδιοι οι Σοφιστές ως πολίτες ανέπτυξαν έντονη δηµόσια 

δραστηριότητα και πήγαιναν από πόλη σε πόλη, για να µεταδώσουν τις 

γνώσεις τους ως επαγγελµατίες και µε αµοιβή. ∆ίδασκαν κυρίως 

ρητορική, διαλεκτική, ηθική, πολιτική θεωρία, υφολογία, µυθολογία, 

µουσική θεωρία, αστρονοµία και µετεωρολογία. Σκοπός τους ήταν να 

κάνουν τους µαθητές τους όσο γίνεται πιο ικανούς στην σκέψη, στο λόγο 

και στην πράξη, για να έχουν όσο γίνεται µεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή 

και να συµβάλουν στις κοινωνικές εξελίξεις. Κύρια πηγή πληροφοριών 

γι΄ αυτούς είναι ο Πλάτωνας, φιλοσοφικός τους αντίπαλος, ο οποίος 

παρουσίασε τους σοφιστές σαν έµπορους της γνώσης, πολυτεχνίτες 

ιδεών και λογοκόπους, επαγγελµατίες της ρητορικής σαν τέχνης της 

απάτης, τσαρλατάνους και αγύρτες στο χώρο των ιδεών. Η παλιά αυτή 

εικόνα των Σοφιστών αναθεωρήθηκε από τον ιστορικό Grote που σε ένα 

κεφάλαιο του βιβλίου του «Η ιστορία της Ελλάδας» (1844) υπεράσπιζε 

τους Σοφιστές, από τον φιλόσοφο Hegel, που στα πανεπιστηµιακά του 

µαθήµατα έδινε µια νέα εικόνα του σοφιστικού κινήµατος, από τον 
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µαθητή του ιστορικό της Ελληνικής φιλοσοφίας Zeller, από τον Poper 

που αποκαλούσε τους Σοφιστές «η µεγάλη γενιά» και άλλους. 

 

22.20 Προβλήµατα - Μέθοδοι 

Τα κύρια προβλήµατα που αντιµετώπισαν είναι τα προβλήµατα για τη 

γνώση και την αλήθεια, για τη σχέση ανάµεσα στη φύση και την 

παράδοση (ή στο νόµο), για την θρησκεία και τον πολιτισµό, την πολιτική 

και ηθική ζωή. Τα αντιµετώπιζαν µε µια τακτική αµφισβήτησης της 

παραδοµένης γνώσης και µε ένα τρόπο επαγωγικό, δηλαδή ξεκινώντας 

από τον κόσµο της ανθρώπινης εµπειρίας. Ο άνθρωπος είναι το µοναδικό 

υποκείµενο που σκέφτεται και κρίνει τα πάντα. Όποια πράγµατα νοµίζει 

η πολιτεία δίκαια και καλά, αυτά ισχύουν γι΄ αυτήν και για όσο χρόνο τα 

αναγνωρίζει η ίδια. Έτσι η συµπεριφορά των πολιτών µέσα σε αυτήν 

εξαρτάται από συµβατικούς µόνο κανόνες «νόµω». Η σχέση νόµος-φύση 

έγινε το αγαπηµένο θέµα των Σοφιστών. ∆ιερωτώντο από πού 

προέρχονται οι νόµοι και ποια η πραγµατική τους αξία. Υπαγορεύονται 

από τη φύση ή αποτελούν συµβατικά πλάσµατα των ανθρώπων; Αν οι 

νόµοι είναι διαφορετικοί από πολιτεία σε πολιτεία και από εποχή σε 

εποχή, τότε ο Ηράκλειτος είχε κάνει λάθος βεβαιώνοντας πως «όλοι οι 

ανθρώπινοι νόµοι τρέφονται από τον ένα, το θεϊκό νόµο». 

Άλλα ζωτικά προβλήµατα που τους απασχόλησαν ήταν εκείνα που 

συνδέονταν µε τις παραδοµένες ηθικές αξίες. Σε µια εποχή γρήγορης 

κοινωνικής αλλαγής κλονίζεται το κύρος των ηθικών αξιών. Είναι σαφή 

τα όρια του καλού και του κακού; Υπάρχουν έγκυρα για όλους τους 

ανθρώπους ηθικά κριτήρια και µέτρα; Αν υπάρχουν, πού βρίσκεται η αξία 

τους; Τι είναι αρετή και πώς καλλιεργείται; Τίποτα δεν είναι σταθερό και 

απόλυτο (αγνωστικισµός). Ωστόσο ο Πρωταγόρας δίδασκε µια σταθερή 

ηθική αρχή, την ύπαρξη της ηθικής συνείδησης (αιδώς) και του 

αισθήµατος δικαίου (δίκη) που υπάρχουν δυνητικά σε όλους τους 

ανθρώπους, σαν προϋποθέσεις για την οργάνωση της κοινωνικής και 

ηθικής ζωής. 

 

22.30 Οι Σοφιστές 

Ο Πρωταγόρας (490/485 -420/415 π.Χ.) ξεκίνησε από τη θέση του 

Ηράκλειτου για την γενική µεταβλητότητα και πίστευε ότι όλα τα 

πράγµατα υπόκεινται σε αδιάκοπη µεταβολή. Γι’ αυτό, έλεγε, δε 

µπορούµε να πούµε για κανένα πράγµα ότι είναι έτσι ή αλλιώς, αλλά µόνο 

πώς µας φαίνεται κάθε πράγµα στη κάθε στιγµή, δηλαδή να κάνουµε 
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µόνο σχετικές κρίσεις. Έτσι ο Πρωταγόρας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

«πάντων χρηµάτων µέτρον εστίν άνθρωπος, των µεν όντων ως έστιν, των 

δεν ουκ όντων ως ουκ έστιν». Η αντίληψη αυτή είναι ριζωµένη στη 

πεποίθηση ότι οι αξίες, απόψεις, αλήθειες κλπ. έχουν νόηµα µόνο χάρη 

στον άνθρωπο και για τον άνθρωπο, αφού αυτός όχι µόνο τις 

συλλαµβάνει και τους δίνει σηµασία, αλλά και είναι ταυτόχρονα ο τελικός 

σκοπός για τον οποίο υπάρχουν. Από την άλλη µεριά στις «Αντιλογίες» 

του ξεκινά από την αρχή πως για καθετί υπάρχουν δύο αντίθετες 

απόψεις (∆ισσοί λόγοι). Αυτό, εκτός από γνώρισµα δηµοκρατικότητας, 

οδηγεί στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει αντικειµενική αλήθεια και όλα τα 

έθιµα και οι νόµοι ισχύουν σχετικά, δηλαδή δεσµευτικά µόνο για την 

κοινωνία που τα έφτιαξε για κάποιο διάστηµα. Απόλυτη θρησκεία, 

απόλυτη ηθική, απόλυτο δίκαιο δεν υπάρχει. Γι’ αυτό στο έργου του 

«Περί των θεών» δηλώνει: «Για τους θεούς δεν µπορώ να ξέρω ούτε πως 

υπάρχουν ούτε πως δεν υπάρχουν, ούτε µπορώ να ξέρω ποια είναι η 

µορφή τους, γιατί πολλά πράγµατα εµποδίζουν τη γνώση: οι θεοί είναι 

αόρατοι και η ανθρώπινη ζωή σύντοµη». Η µετρηµένη αυτή και διακριτική 

αµφισβήτηση της ύπαρξης θεών δείχνει και την προτίµηση του 

Πρωταγόρα για την εµπειρική και θετική γνώση των πραγµάτων. 

Όµως υποστήριζε πως καµιά ανθρώπινη κοινωνία δεν µπορεί να υπάρξει 

και να διατηρηθεί χωρίς το αίσθηµα του δικαίου (∆ίκη) και του ηθικού 

(Αιδώς). Η πολιτική τέχνη και αρετή που έχει ανάγκη ο άνθρωπος δεν του 

δόθηκε από τη φύση. Του δόθηκε ύστερα, µαζί µε το νόµο, είναι δώρο 

εξέλιξης. Η «αιδώς» και η «δίκη» που έφερε ο Ερµής σταλµένος από το 

∆ία, είναι η απάντηση του Πρωταγόρα, µυθικά, στον πικραµένο λόγο του 

Ησιόδου ότι ο αιώνας που ζούµε δεν ξέρει ούτε από ∆ικαιοσύνη ούτε από 

Σεβασµό. Έτσι ο Πρωταγόρας γίνεται ο θεωρητικός ιδρυτής της πρώτης 

δηµοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας. 

 

Ο Γοργίας (490/483 – 380/376 π.Χ.) αντέδρασε βίαια στη νοοκρατία της 

ελεατικής φιλοσοφίας που, στο όνοµα του υπερβατικού όντος, 

παρουσίαζε τα φυσικά γεγονότα σαν παραισθήσεις και φαντασιώσεις, και 

υπερασπίστηκε την κοινή λογική και την καθηµερινή πείρα των 

πρακτικών ανθρώπων σαν µοναδικά κριτήρια για τη γνώση, αρνούµενος 

κάθε αλήθεια πέρα από τα φυσικά πράγµατα και τις σχέσεις τους. Έτσι 

στο έργο του «Περί του µη όντος ή Περί Φύσεων», χρησιµοποιώντας την 

ίδια τη συλλογιστική των Ελεατών, απάντησε αντιστρέφοντας τα 

επιχειρήµατά τους και καταλήγοντας στο γενικό συµπέρασµα ότι το όν 

ούτε υπάρχει ούτε νοείται ούτε ανακοινώνεται, γιατί αυτό που 
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ανακοινώνουµε είναι λόγια όχι το όν. Έτσι ανέτρεψε το παρµενίδειο 

σχήµα: είναι – νοείν – λέγειν. Με το ίδιο πνεύµα, στο «Ελένης εγκωµίον», 

άφησε να διαφανεί ότι οι κρίσεις µας στηρίζονται όχι σε αντικειµενικές 

αλήθειες αλλά σε τρέχουσες, αναπόδεικτες και συχνά αλληλοαναιρούµε-

νες αντιλήψεις και προκαταλήψεις.  

Με την απόρριψη του κριτηρίου µιας απόλυτης αλήθειας ο Γοργίας, πι-

στεύοντας πως ο άνθρωπος έχει όχι γνώση αλλά µόνο γνώµη για την 

πραγµατικότητα, συγκέντρωσε την προσοχή του στη ρητορική που γι’ 

αυτόν ήταν «Πειθούς δηµιουργός». Έτσι ο Γοργίας µελέτησε πρώτος το 

λόγο και την επίδρασή του στον ψυχισµό του ανθρώπου. Ο λόγος, είπε, 

«δυνάστης µέγας εστί, ος σµικροτάτω σώµατι και αφανεστάτω θειότατα 

έργα αποτελεί. ∆ύναται γαρ και φόβον παύσαι και λύπην αφελείν και 

χαράν ενεργάσασθαι και έλεον επαυξήσαι». Σχετικά, ο Γοργίας διατύπωσε 

πρώτος ότι ο λόγος επενεργεί στη ψυχή όπως τα φάρµακα στο σώµα και 

τόνισε ότι ακριβώς σε αυτή την αρχή στηρίζονται όλες οι «επωδές», που 

µεταχειρίζονται η τέχνη, η µαγεία και η θρησκεία, για να «γοητεύσουν» 

την ψυχή και να τη «µεταστήσουν» στην κατάσταση που θέλουν. Έτσι 

πρώτος µίλησε για τις ψυχολογικές - καθαρτικές ενέργειες της τραγω-

δίας. Είναι ιδρυτής της αισθητικής και µάλιστα της ποιητικής, της υπο-

βολής και της παραίσθησης. 

 

Ο Αντιφών, συµµετέχοντας στον κοινωνικό προβληµατισµό, διατύπωσε 

και τις ακόλουθες σκέψεις: φύση και νόµος είναι αντίθετα. Πολλά από 

εκείνα που αναφέρονται στο νόµο είναι αντίθετα µε τη φύση («πολεµίως 

τη φύσει»). Τα φυσικά είναι αναγκαία και έµφυτα, τα του νόµου θετά και 

συµφωνηµένα. Τα φυσικά είναι ελεύθερα και συµφέροντα για τη συντή-

ρηση της ζωής, τα του νόµου είναι «δεσµά της φύσεως». Η φύση δεν δια-

κρίνει Έλληνες και βαρβάρους, ελεύθερους και δούλους. Ο κοσµοπολι-

τισµός του είναι απεριόριστος. 

 

Από τους άλλους Σοφιστές 

Ο Γλαύκων, υποστήριζε πως ο νόµος είναι τύραννος των ανθρώπων και 

οι άνθρωποι υποτάσσονται στους νόµους και παραιτούνται από τα δικαιώ-

µατά τους για ελευθερία και ισότητα. 

 

Ο Λυκόφρων πρόβαλε µια θεωρία κοινωνικού συµβολαίου γιατί ο νόµος 

είναι µια απλή «συνθήκη» που εγγυάται τις αµοιβαίες διεκδικήσεις των 
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ανθρώπων, την κοινή τους άµυνα και την αµοιβαία ασφάλεια και 

ελευθερία τους. 

 

Ο Καλλικλής, στον αντίποδα, κήρυξε ότι καθολικό φυσικό γεγονός δεν 

είναι η ισότητα παρά η ανισότητα των ανθρώπων. Ο φυσικός νόµος είναι 

µόνο το δίκαιο του ισχυρού. Ο νόµος είναι ένας τεχνητός φραγµός, µια 

σύµβαση των οργανωµένων αδυνάτων που συµφώνησαν να δεσµεύσουν 

τους φυσικούς κυρίους τους δηλαδή τους ισχυρούς. 

 

Ο Πρόδικος, τέλος, ασκούσε κριτική στην παραδοσιακή θρησκεία, 

διδάσκοντας πως η γέννησή της οφείλονταν στο ότι οι άνθρωποι 

θεωρούσαν θεϊκό, ό,τι ήταν γι’ αυτούς χρήσιµο. Είχε φήµη ηθικολόγου, 

για το µύθο του Ηρακλή (στην ιστορία µε την Αρετή και την Κακία), 

διδάσκοντας µια αξιόλογη ηθική της ωφελιµότητας, ως συνέπειας της 

θεωρίας του Πρωταγόρα για τον άνθρωπο σαν µέτρο όλων των πραγµά-

των. Καλό είναι ό,τι ωφελεί και µέτρο είναι η χρησιµότητα από τη 

σκοπιµότητα των πράξεών µας. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

23.10  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Ο Σωκράτης (470 – 399 π.Χ.) δεν είναι ούτε προφήτης ούτε δάσκαλος της 

σοφίας κατά το πρότυπο των Σοφιστών. Ο τρόπος  που αναπτύσσει τις 

σκέψεις του είναι ο διάλογος, που τον επιδιώκει παντού, στην αγορά, στα 

εργαστήρια και στα γυµναστήρια. Είναι ο µόνος δάσκαλος που δεν 

παίρνει δίδακτρα. Το πνεύµα του, όπως λέει ο Αριστοτέλης, έχει δύο 

βασικές ιδιότητες: πρώτα ξέρει να ρωτά για πράγµατα που απασχολούν 

τον άνθρωπο αιώνια και ύστερα να ελέγχει την απάντηση που παίρνει και 

να κρίνει το κύρος της. Καταδικάστηκε σε θάνατο για αθεΐα, εισαγωγή 

νέων θεών και διαφθορά της νεολαίας. Όµως το πέρασµά του άφησε την 

εντύπωση µιας προσωπικότητας κυριαρχηµένης από µια «δαιµονική» 

δύναµη, µιας προσωπικότητας που µε το παράδειγµα, την προτροπή, µε 

το ήθος της ξυπνούσε µέσα στους ανθρώπους, κατά ένα µοναδικό τρόπο, 

την ανάγκη για µια ολότελα νέα ζωή. 

Όπως οι Σοφιστές έτσι και ο Σωκράτης πατά στο έδαφος του «διαφωτι-

σµού». Ο Σωκράτης ασκεί κριτική απέναντι στις καθιερωµένες αντιλή-

ψεις αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά µε τους Σοφιστές. Ενώ οι Σοφιστές 

µε τον σκεπτικισµό τους βάζουν σε κίνδυνο όλη τη γνώση, την ηθικότητα 

και γενικά τις βάσεις του Ελληνικού πολιτισµού, ο Σωκράτης ζει µε την 

πεποίθηση ότι υπάρχει απόλυτη αλήθεια, ανεξάρτητη από τις εικασίες 

και τις δοξασίες τόσο του ατόµου όσο και της µάζας, ότι αυτή η αλήθεια 

είναι προσιτή µε τον ορθό λόγο και ότι στο λογικό είναι οι νόµοι που 

διέπουν τη σκέψη και την αληθινή γνώση. Με τους νόµους αυτούς 

ξεπερνιέται η αισθησιοκρατία και η σχετικοκρατία των Σοφιστών και 

θεµελιώνεται η επιστήµη, γιατί για πρώτη φορά θεµελιώνεται η ίδια η 

έννοια της γνώσεως. 

Ο Σωκράτης επιβάλλει για πρώτη φορά τη διάκριση ανάµεσα στην γνώση 

και τη γνώµη. Πραγµατική γνώση είναι εκείνη που θεµελιώνεται µε 

έννοιες. Πρώτος ο Σωκράτης ανακαλύπτει τις έννοιες, που ισχύουν στον 

ίδιο βαθµό για κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο, και γίνεται ο θεµελιωτής της 

επιστήµης του γενικού, της Λογικής. Η διαδικασία των σωκρατικών 

συζητήσεων για τις έννοιες κατευθύνεται από µια διανοητική στρατηγική 

που ονοµάζεται «σωκρατική ειρωνεία». Ειρωνεία είναι η προσποίηση 

άγνοιας στη συνοµιλία (εν οίδα ότι ουδέν οίδα). Πρόκειται για αντιφατική 

αρχή, αλλά µπορούµε να την δεχθούµε σαν πρόσχηµα. Με αυτό ο 
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Σωκράτης οδηγούσε τον συνοµιλητή του µέσω της απορίας στην 

αναζήτηση των γενικών εννοιών, αφήνοντας πίσω του τις συνηθισµένες 

γνώµες του που δεν αποτελούν ασφαλή θεµέλια για την πράξη. Γιατί η 

σιγουριά µιας άποψης φαίνεται στην αντοχή της µπροστά στον 

ορθολογικό έλεγχο. Αφού φέρει µε επιτήδειες ερωτήσεις (διαλεκτική) τον 

συζητητή να παραδεχθεί την άγνοιά του πάνω στο συζητούµενο θέµα, 

έπειτα µε την «µαιευτική» οδηγεί αυτόν στην εύρεση της αλήθειας. 

Σηµειωτέον ότι η µητέρα του Φαιναρέτη ήταν µαία, ο δε πατέρας του 

Σωφρονίσκος γλύπτης. 

Η διαλεκτική του Σωκράτη είναι ο πρόδροµος της ηθικής του, γιατί µε 

αυτήν γίνεται ο θεµελιωτής µιας αυτόνοµης ηθικότητας, που βασίζεται 

αποκλειστικά στη Λογική. Με αυτό τον τρόπο η Ηθική αποδεσµεύεται για 

πρώτη φορά από την τερατώδη δύναµη της συνήθειας και από την 

πατροπαράδοτη θρησκευτικότητα. Ο Σωκράτης κυριαρχείται από την 

πίστη σε ένα απόλυτο καλό και ένα απόλυτο κακό. Η φύση του ανθρώπου 

είναι αγαθή και στην συνείδηση όλων των ανθρώπων υπάρχει η έννοια 

του αγαθού και του αληθούς. Σηµαντικότερη υποχρέωσή τους είναι η 

φροντίδα για την ψυχή (ψυχής θεραπεία). Με το δελφικό «γνώθι σαυτόν» 

ο άνθρωπος θα αποβεί αγαθός µε τη γνώση πως υπάρχει µια πραγµατική 

δυστυχία, να κάνει δηλαδή κανείς το κακό, και µια µονάχα πραγµατική 

ευτυχία, να κάνει το καλό. Έτσι κανείς δεν είναι θεληµατικά κακός 

(ουδείς εκών κακός).  

Από αυτή την ηθική συνείδηση του Σωκράτη παραγόταν γι΄ αυτόν και η 

έννοια του καθήκοντος, αφού ο άνθρωπος κάθε στιγµή έχει να διαλέξει 

ανάµεσα στο καλό και στο κακό. Ηθικός νόµος σήµαινε ότι σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να ακολουθούµε αυτό που µας φαίνεται καλύτερο 

ύστερα από ένα λογικό έλεγχο, όπου µε συλλογισµούς έχει φανεί η 

δύναµη του καθενός µε τα επιχειρήµατα. Κανείς δεν κάνει λάθος από 

επίγνωση και δεν διαλέγει το βλαβερό, αλλά πράττει σωστά, εφόσον ξέρει 

τι κάνει. Βασίζοντας λοιπόν ο Σωκράτης την αρετή στη γνώση, τη 

θεωρούσε βέβαια και διδακτή. Στο ερώτηµα τι είναι καλό και ωφέλιµο για 

να ζήσεις σωστά, πρότεινε την οµορφιά της ψυχής ως αξίας µε απόλυτη 

προτεραιότητα απέναντι σε άλλα αγαθά. Γι’ αυτό θεµελιακή είναι η 

σηµασία της αγωγής ως φροντίδας για τη σωστή εξυπηρέτηση της ψυχής. 

Η διδασκαλία του Σωκράτη σηµαίνει εκπληκτική εσωτερίκευση του 

ανθρώπου. Με την αποκάλυψη του νοητού κόσµου και της ηθικής αξίας 

του αρχίζει νέα φάση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η ηθική του µε 

όλη την αυστηρότητα και ακεραιότητά της, δεν έχει τίποτα το ασκητικό, 

γιατί ποτέ δεν παραγνωρίζει την ανθρώπινη φύση ούτε την καταπιέζει 
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ούτε την διαστρέφει. Την κατευθύνει µόνο, µε βάση τη λογική, στον 

αληθινό προορισµό της. Η προσωπικότητά του δείχνει µια περίεργη 

ένωση κριτικής οξύνοιας και βαθειάς θρησκευτικότητας, νηφάλιου 

ορθολογισµού και µυστικής πίστης. Και τα δύο ριζώνουν στην τάση του 

για κάτι απόλυτο, που επιχειρεί να το αντιληφθεί νοητικά σαν κανόνα για 

την ηθική πράξη, (το «δαιµόνιο»), και που για αυτό πιστεύει σταθερά πως 

αυτό είναι η δίκαιη και σοφή δύναµη που διέπει τα πάντα. Εκείνο που 

τον χαρακτηρίζει καλύτερα είναι η απεριόριστη εµπιστοσύνη στο θεό, 

που τον παρακινεί και στο άδικο ακόµα που του έκαναν οι άνθρωποι, να 

διαβλέπει και να τιµά τη θεία βούληση. Και την πίστη αυτή δεν την 

εγκατέλειψε ούτε στη σκληρότερη στιγµή της ζωής του. 

∆εν µπορούµε να µιλήσουµε για µια σωκρατική «θεωρία» γιατί δεν 

διεκδίκησε καµία αυθεντία, απλά ήθελε να κάνει τους ανθρώπους 

καλύτερους, να σκέφτονται ανεξάρτητα, να ξαναγεννήσει µέσα τους την 

ορµή για το καλύτερο εγώ τους. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει στο Σωκράτη 

τις θετικές του υπηρεσίες στην επαγωγική µέθοδο, τον ορισµό των 

εννοιών και την θεµελίωση της ηθικής. Αποτέλεσµα του σωκρατικού 

διαλόγου είναι η έννοια, από δε την έννοια προχώρησε στην ιδέα, που 

είναι απόλυτη και ακίνητη, ενώ η έννοια είναι κινητή και σχετική. Αυτές 

είναι προσιτές µόνο στο πνεύµα. Έννοια και ιδέα θα αποτελέσουν τα δύο 

κέντρα της Πλατωνικής λογικής και διαλεκτικής. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

23.20  ΠΛΑΤΩΝ 

Ο Πλάτων (427 – 347 π.Χ.), υιός του Αρίστωνα, ο άριστος των µαθητών 

του Σωκράτη, Αθηναίος, ανήκε σε αριστοκρατικό γένος όπως δεικνύει και 

το όνοµά του Αριστοκλής. Επονοµάστηκε δε Πλάτων για την ευρύτητα του 

µετώπου του και του στέρνου του. Νέος επιδόθηκε στην ποίηση, όπως 

παραδίδεται όµως, όταν γνώρισε τον Σωκράτη και τον ακολούθησε σαν 

µαθητής, έκαψε τα ποιήµατά του και κατόπιν υπήγαγε την ποίηση στην 

υπηρεσία της φιλοσοφίας. Το ποιητικό του όµως και καλλιτεχνικό 

τάλαντο διακρίνεται στα έργα του, τα οποία είναι τα λογοτεχνικότερα 

µέχρι σήµερα φιλοσοφικά συγγράµµατα. Προηγουµένως, είχε γνωρίσει 

άλλους φιλοσόφους και προσωπικά είχε ακούσει τον ηρακλειτικό 

Κρατύλο. 

Η συναναστροφή του µε τον Σωκράτη τον έσωσε από την κλονιζόµενη 

βάση του ξεπεσµένου Ηρακλειτισµού και τον έστησε σε στέρεο έδαφος. 

Εδώ κατεύθυνε την προσοχή του στο υπεραισθητό, προπάντων στο ηθικό, 

καθώς και τα βαθιά ελαττώµατα της αθηναϊκής δηµοκρατίας, για τα οποία 

ο Σωκράτης πρότεινε ειδική µόρφωση των πολιτικών αρχηγών και ηθική 

αγωγή του λαού. 

Η δεύτερη εντύπωση που του κλόνισε βαθύτατα την ψυχή, ήταν η 

θανάτωση του αγαπηµένου του δασκάλου που του έδειξε πως η άρρωστη 

αυτή πολιτεία δε µπορούσε πια να σωθεί µε καµιά αλλαγή στο πολίτευµα, 

παρά µονάχα µε µια ολότελα νέα αντίληψη, µέσω της «πολιτικής»,στην 

έννοια της ηθικής αγωγής του λαού. Στην αρχή ο θάνατος του Σωκράτη 

τον ανάγκασε να φύγει στο εξωτερικό, στα Μέγαρα, κοντά στον Ευκλείδη. 

Αφού γύρισε στην Αθήνα, αφιερώθηκε σχεδόν µια δεκαετία στη 

συγγραφή φιλοσοφικών έργων στην τροχιά της σωκρατικής διανόησης. 

Ύστερα θέλησε να δει τον κόσµο και να βαθύνει την σκέψη του. Πρώτα 

επισκέφθηκε την Αίγυπτο και την Κυρήνη, όπου πήγε για να βρει τον 

µαθηµατικό Θεόδωρο και ακολούθως τον Τάραντα για να γνωρίσει του 

Πυθαγορείους. Εκεί γνώρισε τον Φιλόλαο και σίγουρα τον Αρχύτα που 

στο πρόσωπό του βρήκε ενωµένες φιλοσοφία, επιστήµη και πολιτική 

κατά τρόπο ιδανικό. Πολλές οι επιδράσεις που δέχθηκε από αυτούς του 

νεότερους Πυθαγόρειους. Μέσω του Αρχύτα µπαίνει στην αυλή του 

∆ιονύσιου Α’, ενός ανενδοίαστου τυράννου. Αντίθετα ο γυναικάδελφός 

του ∆ίων συνδέθηκε µαζί του µε στενή φιλία µέχρι τον βίαιο θάνατό του. 
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Επιστρέφοντας, στην Αίγινα τον πούλησαν σαν δούλο και τον αγόρασε ο 

φίλος του από την Κυρήνη Αννίκερις. ∆εν θέλησε πίσω τα λεφτά του και 

µε αυτά ο Πλάτων αγόρασε έναν κήπο δίπλα στο ιερό του ήρωα Ακάδηµου 

και άνοιξε (387 π.Χ.) τη σχολή του Ακαδηµία. Ξαναταξίδεψε στη Σικελία 

(367 π.Χ.) µε την αλλαγή βασιλείας από τον ∆ιονύσιο Β’, αλλά 

απογοητεύτηκε στην προσπάθειά του να εφαρµόσει τις πολιτικές του 

πεποιθήσεις. Το τελευταίο του ταξίδι εκεί (361 π.Χ.) είχε σκοπό να 

βοηθήσει τον ∆ίωνα που τον είχαν εξορίσει. Μετά την δολοφονία του ο 

Πλάτων παράτησε τελειωτικά την πραγµατοποίηση των πολιτικών του 

σχεδίων και έζησε αφιερωµένος στη διδασκαλία και στο συγγραφικό του 

έργο έως το θάνατό του που συνέβη στα ογδόντα του χρόνια. 

 

Η Θεωρία των Ιδεών 

Η θεωρία των ιδεών αποτέλεσε τον πυρήνα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, 

ο οποίος πίστευε ότι η ψυχή είχε γνωρίσει τις έννοιες των πραγµάτων σε 

µια υποτιθέµενη προσωµατική περίοδο της ύπαρξής της. Έτσι γι’ αυτόν 

κάθε γνώση και κάθε µάθηση δεν είναι παρά ανάµνηση από όσα η ψυχή 

είχε δει στην προσωµατική ζωή της και είχε ξεχάσει µε την είσοδό της 

στο σώµα. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία η ναρκωµένη µνήµη ξυπνά, όταν η 

ψυχή βλέπει πράγµατα που µοιάζουν ή και που διαφέρουν από τις άλλοτε 

γνωστές της υπερκόσµιες µορφές: η θέα για παράδειγµα µια ωραίας 

µορφής ξυπνά στην ψυχή την ανάµνηση του πρωταρχικού ωραίου, που 

κάποτε είχε δει και τη γεµίζει µε ακατανίκητη νοσταλγία για το αιώνιο 

αρχέτυπο. Από αυτό προέρχεται και η αληθινή αγάπη ή ο λεγόµενος 

«πλατωνικός έρως», που ερµηνεύεται σαν πόθος της ψυχής να γνωρίσει 

τα πραγµατικά όντα και να τα µιµηθεί µέσα στη ζωή, όσο αυτό βέβαια 

µπορεί να γίνει. 

Για τη γνώση των αληθινών όντων η ψυχή θα ασκηθεί µε τη διαλεκτική, 

για την αναζήτηση και το συσχετισµό των εννοιών. Αληθινά όντα είναι 

µόνο τα αρχέτυπα των αισθητών δηλαδή οι ιδέες. Οι ιδέες για τον 

Πλάτωνα είναι ό,τι αργότερα ονόµασαν έννοιες, µε τη διαφορά ότι, ενώ οι 

έννοιες απλώς ισχύουν για το ανθρώπινο πνεύµα, οι ιδέες είναι για τον 

Πλάτωνα οντότητες αιώνιες, µε πραγµατική υπόσταση, έξω από κάθε 

σωµατικότητα, αµετάβλητες, πρότυπα και αίτια για ό,τι συµβαίνει στο 

κόσµο (Μύθος του Σπηλαίου). Ειδικά η ιδέα του αγαθού είναι το σύνολο 

όλων των αιτίων, ο απόλυτος σκοπός του κόσµου και ο έσχατος λόγος 

του. ∆εν ταυτίζεται µε το είναι, αλλά «βρίσκεται επέκεινα του είναι», ως ο 

δηµιουργικός λόγος του αισθητού και νοητού κόσµου. Ο ιδέες λοιπόν 

έχουν τριπλή σηµασία: οντολογική, τελεολογική και λογική. Η 



Ιστορία Φιλοσοφικού Στοχασµού 0000 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Συνοπτική Παρουσίαση 2323 Πλάτων 
 

Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

οντολογική τους σηµασία συνίσταται στο ότι αποτελούν το πραγµατικό 

είναι, το καθεαυτό των όντων. Η δεύτερη, η τελεολογική, είναι γιατί 

καθετί που γίνεται έχει σκοπό του ένα ον, αυτό που αναγνωρίζει η νόηση, 

δηλαδή την ιδέα. Η τρίτη είναι η λογική, που µας κάνει ικανούς να 

βάλουµε τάξη στο χάος των καθέκαστα, να νιώσουµε την ενότητα µέσα 

στην πολλαπλότητα.   

 

Η Θεωρία της Ψυχής 

Τον βασικό µύθο της ψυχής ο Πλάτων τον οφείλει στον µυστικισµό. Η 

ψυχή έχει θεία καταγωγή αλλά ύστερα από κάποιο παράπτωµά της ή 

σύµφωνα µε κάποιο νόµο του κόσµου, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τον 

νοητό κόσµο και να έλθει στον αισθητό, να κατοικίσει µέσα σε ένα σώµα, 

από όπου ελευθερώνεται µε το θάνατο, οπότε το δικαστήριο των νεκρών 

κρίνει την συµπεριφορά της και αποφασίζει αν αυτή θα ξαναγυρίσει 

κοντά στο θεό ή αν θα ξαναµπεί σε νέα σώµατα, ανθρώπων ή ζώων, 

ανάλογα µε τα κρίµατά της, ώσπου να καθαριστεί ολότελα. Η ψυχή είναι 

και το µέσο µε το οποίο κανείς πλησιάζει τις ιδέες, τα µόνο πραγµατικά 

όντα.  

Οι βασικές προτάσεις του Πλάτωνα για την ψυχή είναι οι ακόλουθες: η 

ψυχή έχει θεία καταγωγή, είναι συγγενική µε τις ιδέες, δεν είναι ιδέα, 

αλλά είναι το µόνο που µοιάζει µε αυτές. Για την ψυχή το να γνωρίζει το 

θείο δεν είναι άλλο από το να γίνεται και η ίδια θεία («οµοίωσις θεώ»). 

Η ψυχή αποτελείται από τρία πολύ διαφορετικά µέρη: 

1) αυτό που µας κάνει να σκεφτόµαστε λογικά και να 

επιχειρηµατολογούµε (λογιστικόν), 

2) αυτό που περιέχει το συναίσθηµα και τη βούληση του ανθρώπου 

(θυµοειδές) και 

3) αυτό που περιλαµβάνει τις επιθυµίες και τα πάθη µας 

(επιθυµητικόν). 

Η ψυχή µπορεί να είναι υγιής µόνο όταν τα τρία µέρη της είναι 

εναρµονισµένα µεταξύ τους: το λογιστικό κυριαρχώντας στις επιθυµίες 

και το θυµοειδές υποστηρίζοντας µε τη δύναµή του την κυριαρχία του 

λογικού, ώστε οι επιθυµίες και τα πάθη να βρίσκονται υπό έλεγχο. 

Εποπτικά στο Φαίδρο η ψυχή παρασταίνεται ως άρµα µε δύο άλογα, όπου 

αναβάτης είναι το λογιστικό και από τα άλογα το θυµοειδές ορµάει προς 
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τα ψηλά, στο βασίλειο των ιδεών, ενώ το επιθυµητικό θέλει να τραβήξει 

το άρµα προς τα κάτω, στο γήινο βασίλειο. 

Γενικά υγιής ψυχική ζωή σηµαίνει αρµονική λειτουργία των τριών 

µερών. Το καθένα παίζει το ρόλο του, χωρίς να κυριαρχεί µοναρχικά σε 

βάρος των άλλων και να διαταράσσει την ισορροπία της ψυχής. 

Ο Πλάτων δεν πραγµατεύτηκε πουθενά το πως µε τον χωρισµό της ψυχής 

σε τρία µέρη συµβιβάζεται η ενότητα της αυτοσυνείδησης,. Τη βούληση 

την τοποθετεί ανάµεσα στο θυµοειδές και το επιθυµητικό, χωρίς 

ξεχωριστό χώρο. Στην πεποίθηση πως κανένας δεν κάνει κακό 

θεληµατικά έµεινε ο Πλάτων σταθερός σε όλη του τη ζωή και διασώζει 

την ελευθερία της βούλησης στο µύθο της εκλογής της ζωής στην 

προΰπαρξή της. Με την απόφαση που παίρνει τότε ορίζεται η µοίρα της 

στο καλό και στο κακό: «Αιτία ελοµένου, θεός αναίτιος». Ο µύθος αυτός 

του Ηρός, στο τέλος της Πολιτείας, συµπληρώνει την πλατωνική 

µεταφυσική της ψυχής, βάζοντας την είσοδο των ψυχών στο επίγειο 

βασίλειο, κάτω από τον γενικό νόµο της Ανάγκης. Αυτή η δυϊστική 

ψυχολογία, που το σώµα είναι µόνο το όχηµα της ψυχής, µάλιστα στέκει 

εµπόδιο για την ελεύθερη ανάπτυξη των δυνάµεών της, έχει συνάφεια όχι 

µόνο µε τη µεταφυσική του Πλάτωνα αλλά δένεται αχώριστα, χάρη στη 

θεωρία της ανάµνησης, µε τη γνωσιοθεωρία του, κι αποτελεί το βαθύτερο 

θεµέλιο για τις ηθικές, τις πολιτικές αλλά και τις αισθητικές του 

αντιλήψεις.   

 

Η Ηθική του Πλάτωνα 

Όπως ο Σωκράτης έτσι και ο Πλάτων πίστευε ότι όποιος γνωρίζει το 

καλό, είναι καλός και πράττει καλά κι ότι εποµένως κανένας δεν είναι 

κακός θεληµατικά, αλλά µόνο από άγνοια. Η πραγµατική αρετή βασίζεται 

στη γνώση των ιδεών. Στο Γοργία, αργότερα, το κακό θεωρείται αρρώστια 

της ψυχής και θεραπεύεται µε τη φιλοσοφία αλλά και µε την τιµωρία. 

Στην Πολιτεία ξεχωρίζει τις τέσσερις βασικές αρετές: σοφία, ανδρεία, 

σωφροσύνη και δικαιοσύνη, που η τελευταία έργο της έχει να 

αποκαθιστά τη σωστή σχέση ανάµεσα στις τρεις πρώτες, τις αντίστοιχες 

στα τρία µέρη της ψυχής. Και βέβαια η αρετή ως γνώση είναι διδακτή. 

Ακολούθως µένει πιστός στη δυϊστική ηθική του, σύµφωνα µε την οποία 

όλα τα επίγεια αγαθά δεν έχουν αξία, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι και 

εµπόδια για την ψυχή να φθάσει το αγαθό, την εξοµοίωση µε το θεό, που 

αυτό µόνο ορίζει την τύχη της στην άλλη ζωή, στο νοητό κόσµο όπου 

βρίσκει την τέλεια µακαριότητά της. Μάλιστα στο «Φαίδωνα» 
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χαρακτηρίζεται «η σωστή φιλοσοφία» σαν «άσκηση για το θάνατο και να 

είναι κανείς πεθαµένος» είτε σαν «µελέτη θανάτου». 

Ανώτατος ηθικός σκοπός η απόκτηση του αγαθού, η ευδαιµονία, που 

είναι η οµορφιά και η υγεία της ψυχής, η κυριαρχία του θεϊκού στον 

άνθρωπο, πάνω στις κατώτερες ορµές. Έτσι η θρησκεία του Πλάτωνα 

είναι ένας φιλοσοφικός µονοθεϊσµός, που ταυτίζει τη θεότητα µε την ιδέα 

του αγαθού, την πίστη στην πρόνοια µε την πεποίθηση πως ο κόσµος 

είναι έργο του λογικού και αντίγραφο του κόσµου των ιδεών, τη λατρεία 

του θεού  µε την αρετή και τη γνώση. Για τον Πλάτωνα ο θεός είναι το 

µέτρο για όλα και η θρησκεία, στο τέλος, µέσο για την ηθική αγωγή του 

λαού.  

 

Η Πολιτική του Πλάτωνα 

Ηθική και πολιτική έχουν για τον Έλληνα στενότατη συνάρτηση ανάµεσά 

τους. Η πολιτεία πρέπει να θεµελιώνεται µόνο στη διαπαιδαγώγηση για 

το αγαθό και είναι αγκυρωµένη εντελώς µεταφυσικά. Οι τρεις τάξεις που 

διαιρούν τους πολίτες αντιστοιχούν στα τρία µέρη της ψυχής. Στο 

λογιστικό αντιστοιχεί η τάξη των φιλοσοφικά µορφωµένων αρχόντων 

(άρχοντες βασιλείς), στο θυµοειδές η πολεµική τάξη των φυλάκων 

(φύλακες) και στο επιθυµητικό η τάξη των γεωργών και επαγγελµατιών 

(δηµιουργοί). Έτσι η πολιτεία του Πλάτωνα έχει αποφασιστικά το 

χαρακτήρα αριστοκρατίας, εννοείται πνευµατικής αριστοκρατίας. Γι’ αυτό 

βασική προϋπόθεση είναι η µόρφωση κατάλληλων αρχόντων και γι’ αυτό 

το κύριο θέµα του έργου το αποτελεί η αγωγή των δύο ανώτερων τάξεων. 

Μόνο στην Τρίτη τάξη   επιτρέπεται να έχει ιδιοκτησία και οικογένεια.  

Ο Πλάτων σχεδίασε προσεκτικά ένα πρόγραµµα µόρφωσης για την 

επιλογή των κυβερνώντων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόµενο να 

εργάζονται για τα ατοµικά τους ενδιαφέροντα. Τα παιδιά τους 

ανατρέφονται όλα µαζί σε κοινόβια, µέχρι τα δεκαοχτώ(18) τους χρόνια. 

Με διάφορες δοκιµασίες (φυσικές, διανοητικές και ηθικές) που κρατούν 

δύο χρόνια, κατανέµονται σε εκείνους που θα είναι οι µέλλοντες 

άρχοντες και σε εκείνους που θα γίνουν πολεµιστές και τεχνίτες. Τα 

άτοµα που θα περάσουν τις δοκιµασίες θα αποµονωθούν για παραπέρα 

εκπαίδευση (αριθµητική, γεωµετρία, στερεοµετρία, αστρονοµία και 

αρµονία) σαν προετοιµασία για την αφηρηµένη σκέψη που θα 

καλλιεργήσουν µε τη µελέτη της φιλοσοφίας. Στα τριάντα τους 

υποβάλλονται σε καινούρια επιλογή και όσοι κριθούν ικανοί εισάγονται 

στη διαλεκτική, που διαρκεί για πέντε χρόνια και έρχεται στο 
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αποκορύφωµα της όλης θεωρητικής προπαρασκευής µερικών εκλεκτών 

του πνεύµατος που προορίζονται για το µεγάλο έργο της διακυβέρνησης 

της πολιτείας. Η γνώση της αλήθειας και του αγαθού θα τους οδηγήσει 

να ενεργήσουν ανάλογα, προς το συµφέρον της πολιτείας, θα είναι 

αληθινοί «φιλόσοφοι-βασιλείς». Ακολουθούν  ύστερα δεκαπέντε(15) 

χρόνια πρακτικής άσκησης σε ανώτερες στρατιωτικές ή διοικητικές 

θέσεις, και αν επιδείξουν ηγετικές ικανότητες, συγκαταλέγονται ανάµεσα 

στους πιθανούς κυβερνήτες. Μόνο όταν γίνουν πενήντα χρονών τους 

εµπιστεύονται το έργο του άρχοντα. 

Το κράτος ολόκληρο παρουσιάζεται σαν θρησκευτική κοινότητα, που 

µέσα σε αυτή θρησκεία, τέχνη και επιστήµη σχηµατίζουν κλειστή 

ενότητα. Ποίηση και µουσική υποβάλλονται σε αυστηρή λογοκρισία, 

Όµηρος και τραγωδία εξοβελίζονται και η τέχνη εξυπηρετεί µόνο την 

πραγµατοποίηση του αγαθού. Για δικαίωµα ατοµικότητας δεν γίνεται 

λόγος, ακόµα και η λειτουργία των αρχόντων θεωρείται θυσία στην 

πολιτεία, που ανταµείβεται στον άλλο κόσµο. ∆εν εξελίσσεται αλλά µένει 

σταθερή όπως στο βασίλειο των ιδεών, φωτεινό ιδανικό. 

Στα ιστορικά πολιτεύµατα ασκείται επιτυχηµένη κριτική. Στο σύγγραµµα 

των γεροντικών του χρόνων («Πολιτικό») ο Πλάτων στη θέση του 

φιλοσοφηµένου άρχοντα βάζει τον στα πολιτικά πραγµατογνώµονα 

µονάρχη. Κοντά όµως σε αυτό το ιδανικό της φωτισµένης απολυταρχίας ο 

Πλάτων αναγνωρίζει σαν εξοικονόµηση της ανάγκης το νοµικό κράτος. 

Αυτού διακρίνει τις τρεις µορφές: της βασιλείας, της αριστοκρατίας και 

της έννοµης δηµοκρατίας και σε αυτές αντιθέτει τις παράνοµες: της 

τυραννίδας, της ολιγαρχίας και της απεριόριστης δηµοκρατίας. Οι 

απόψεις που αναπτύσσει εδώ οδηγούν από τη µια µεριά στη πολιτική του 

Αριστοτέλη, από την άλλη στο τελευταίο έργο του Πλάτωνα στους 

«Νόµους». Ριζοσπαστικές ιδέες αναφέρονται εδώ και µια γόνιµη ιδέα ενός 

ανάµεικτου πολιτεύµατος. 

Σταθερή όµως η άποψή του πως η πολιτεία είναι παιδευτήριο της ψυχής 

για την αιωνιότητα, πως τα ανθρώπινα δεν αξίζουν τον κόπο να 

σκοτίζεται κανείς για αυτά και πως το καλύτερο για τον άνθρωπο είναι να 

είναι «παιχνίδι του θεού» (Νόµοι VII 870 DE). 

Βέβαια, η πολιτική σκέψη του Πλάτωνα είναι από τη βάση της 

αντιδηµοκρατική: η εξουσία δεν πηγάζει από το λαό, παρά επιβάλλεται 

αυταρχικά πάνω στο λαό, µε το επιχείρηµα πως οι κυβερνήτες ξέρουν 

καλύτερα από το λαό ποια πολιτική πρέπει να επιλεγεί. Ο Πλάτων 

µάλιστα πίστευε πως η αχαλίνωτη ελευθερία οδηγεί στην καταστροφή της 

ελευθερίας. Ο Πλάτων ήθελε µε την ιδανική πολιτεία που σχεδίασε και 
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γενικά µε την πολιτική φιλοσοφία του να αντιδράσει στην καταστροφή 

της ελληνικής πόλης. Με την όλη φιλοσοφία του δηµιούργησε ένα κλίµα 

σκέψης που σφράγισε καθοριστικά τον Αθηναϊκό πολιτισµό. Η Ακαδηµία, 

όπου έδρασε σαν δάσκαλος και αρχηγός, λειτούργησε για χίλια περίπου 

χρόνια. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

23.30  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

Ο Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης (384 – 322 π.Χ.) ήταν γιος του Νικόµαχου, 

του γιατρού του βασιλιά της Μακεδονίας Αµύντα, που µύησε από νωρίς 

το γιο του στις επιστηµονικές αρχές της τέχνης του, όπως το συνήθιζαν 

οι Ασκληπιάδες. ∆εκαοχτώ χρονών ο κηδεµόνας του Προξενος τον έστειλε 

στην Αθήνα(367 π.Χ.), µπήκε στην Ακαδηµία και ανήκε σε αυτήν ως το 

θάνατο του Πλάτωνα(347 π.Χ.). Στη σκιά του έξοχου ανδρός ανδρώθηκε ο 

Αριστοτέλης, σφραγίζοντας τη διάνοιά του. 

Όσο και αν αργότερα πήρε κριτική στάση αντίκρυ στην διδασκαλία του 

και σε ορισµένα σηµεία την απέρριψε, όµως πρόσφερε σε όλη του τη ζωή 

το φόρο της πιο ευλαβητικής λατρείας. Ακολούθως πήγε στην Άσσο της 

Τρωάδας, που ο Ερµείας τη χάρισε στους φίλους του, πλατωνικούς, 

Έραστο και Κορίσκο και όπου τον ακολούθησε ο Ξενοκράτης ιδρύοντας 

σχολή, θυγατέρα της Ακαδηµίας. Ό,τι δεν πέτυχε ο Πλάτων στη Σικελία, 

το πέτυχαν οι µαθητές του εκεί, όπου άσκησαν πολιτική επιρροή. 

Παντρεύτηκε την ανιψιά του Ερµεία Πυθιάδα και απέκτησε µια κόρη. 

Μετά τον έπεισε ο µαθητής του Θεόφραστος να µεταφέρει τη σχολή του 

στη Μυτιλήνη(343 π.Χ.). 

Τον επόµενο χρόνο τον κάλεσε ο Φίλιππος της Μακεδονίας στην Πέλλα 

για να αναλάβει τη µόρφωση του Αλέξανδρου. Μεσολάβησε ο Ερµείας 

που, µετά τον σταυρικό του θάνατο, ο Αριστοτέλης του αφιέρωσε τον 

περίφηµο ύµνο της αρετής. Έµεινε κοντά στον Αλέξανδρο µέχρι την 

έναρξη της εκστρατείας του, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αριστοτέλης 

του έγραψε επιστολή όπου τον απέτρεπε να µεταχειριστεί ως ίσους 

Έλληνες και βαρβάρους. 

Το 335 π.Χ. ο Αριστοτέλης γυρίζει στην Αθήνα και ιδρύει το Λύκειο, τη 

δική του σχολή, που την ονόµασαν Περιπατητική. Εκεί µε την οργάνωση 

µεγάλης βιβλιοθήκης, µε πλούσια διδακτικά µέσα και σταθερό σύστηµα 

διδασκαλίας γεννήθηκαν τα συγγράµµατά του. Μετά τον θάνατο του 

Αλέξανδρου το 323 π.Χ., εγέρθηκε εναντίον του το εθνικό κόµµα των 

Αθηναίων, µε αρχηγό τον ∆ηµοσθένη και του έκανε καταγγελία αθεΐας. 

Έφυγε στη Χαλκίδα της Εύβοιας όπου µετά λίγους µήνες πέθανε από 

νόσο του στοµάχου. 
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Η Γνωσιολογία του Αριστοτέλη 

Η Λογική δεν ήταν κλάδος της φιλοσοφίας, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, 

αλλά προπαιδευτική γνώση των κανόνων της σκέψης, «όργανον» της 

φιλοσοφίας. Με τη συλλογιστική του, δηλαδή τη γενική θεωρία για τον 

συλλογισµό, επισήµανε τα συστατικά στοιχεία της σκέψης. Υπάρχουν δύο 

κύριες µορφές λογικού συµπερασµού, ο απαγωγικός συλλογισµός, που 

µας οδηγεί από γενικές σε ειδικές προτάσεις, και ο επαγωγικός, που µας 

οδηγεί από ειδικές σε γενικές. Και µε τις δύο µορφές ο συλλογισµός 

είναι ένας τρόπος να περνούµε από το γνωστό σε κάτι άλλο που είναι 

άγνωστο. Οι γενικές και έσχατες αλήθειες, οι αρχές και τα αξιώµατα 

γίνονται αποδεκτά χωρίς απόδειξη. Προτάσεις αξιωµατικά δεκτές είναι 

π.χ. οι θεµελιώδεις αρχές της λογικής, όπως τις διατύπωσε πρώτος ο 

Αριστοτέλης: η αρχή της ταυτότητας (το Α είναι Α), η αρχή της αντίφασης 

(το Α δεν είναι την ίδια στιγµή όχι-Α), η αρχή του αποχρώντος λόγου 

(καθετί έχει το λόγο της ύπαρξής του) και η αρχή του αποκλεισµού του 

τρίτου (ή ισχύει το Α, ή ισχύει το όχι-Α, τρίτη εκδοχή αποκλείεται). 

• Ο Αριστοτέλης δίδασκε ότι 

� οι λογικές κατηγορίες αντιστοιχούν κανονικά στα πράγµατα και 

� οι έννοιες δηλώνουν την ουσία των πραγµάτων, στηριζόµενες στις 

αισθήσεις. 

• Χώρισε τη γνώση σε άµεση (ενορατική) και έµµεση (εµπειρική - 

αφαιρετική). 

• ∆εν δεχόταν προϋπάρχουσες στον κόσµο ιδέες, αλλά µόνο τη 

δυνατότητα του ανθρωπίνου πνεύµατος να δηµιουργεί έννοιες και µε 

αυτές να γνωρίζει την πραγµατικότητα. 

• Ταξινόµησε τις έννοιες σε δέκα Κατηγορίες µε παράδειγµα ένα 

γνωστό άνθρωπο, τον πλατωνικό Κορίσκο:  

1. Ουσία –«ουσία ή τί εστι» (άνθρωπος) 

2. Ποσότητα – «ποσόν» (3 πήχες) 

3. Ποιότητα – «ποιόν» (λευκός, µορφωµένος) 

4. Σχέση –«πρός τι» (µεγαλύτερος) 

5. Τόπος –«πού» (στην αγορά) 

6. Χρόνος  -«πότε»(χθες) 

7. Θέση –«κείσθαι» (κάθεται) 



Ιστορία Φιλοσοφικού Στοχασµού 0000 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Συνοπτική Παρουσίαση 2333 Αριστοτέλης 
 

Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

8. Κατάσταση –«έχειν» (ντυµένος) 

9. Ενέργεια –«ποιείν» (κόβει) 

10. Πάθηµα –«πάσχειν» (κόπηκε) 

Στο πρόβληµα της ουσίας ξεκίνησε από την κριτική της θεωρίας των 

ιδεών του Πλάτωνα. Ο χωρισµός της πραγµατικότητας σε δύο επίπεδα, 

αντί να λύνει το πρόβληµα της ουσίας, το µετέθετε. Αυτός επιστρέφει 

στην αισθητή πραγµατικότητα και αναζητά την ουσία των όντων στα 

συγκεκριµένα αντικείµενα. Κάθε ον έχει συστατικά στοιχεία την ύλη και 

τη µορφή, τα οποία δεν υπάρχουν ποτέ χωρισµένα, όπως δεν υπάρχει 

σώµα χωρίς ψυχή. Έτσι κατανόησε την ύπαρξη κάθε όντος ως συνδέσµου 

ύλης και µορφής. Για να υπάρξει κάτι υλικό πρέπει να πάρει µορφή. Έτσι 

ο φυσικός κόσµος διαµορφώνεται σαν να πραγµατώνει δυναµικά ένα 

σχέδιο για τη βαθµιαία τελειοποίησή του. Η ύλη δεν ενεργεί, βέβαια, 

αυθόρµητα και η κίνησή της από τη «δυνάµει» κατάστασή της στην 

«ενεργεία» γίνεται µε µία δύναµη ή αρχή που λέγεται «εντελέχεια». Επειδή 

κάθε ύλη περιέχει εντελέχεια, έναν εσωτερικό σκοπό και δύναµη για 

τελείωση, δεν υπάρχει αδιαµόρφωτη και αδιακόσµητη ύλη. Η ύλη γίνεται 

πραγµατική, επειδή περιέχει µέσα της ως δυνατότητα τη µορφή που 

γίνεται πραγµατικότητα. Η τελεολογική άποψη του κόσµου οδηγείται σε 

ένα κορύφωµα. Η φύση δεν κάνει τίποτα στα χαµένα και όλα γίνονται 

σύµφωνα µε κάποιο σκοπό.  

Στο ερώτηµα πως εξηγείται η πορεία διαµόρφωσης της ύλης ώστε να 

πετύχει το σκοπό της ο Αριστοτέλης διατύπωσε τη θεωρία της αιτιότητας. 

Πρόκειται για µεταφυσική θεωρία που περιγράφει τα αίτια σαν πρώτες 

αρχές. 

Τα αίτια είναι τέσσερα:  

1. Ύλη ή υλική ουσία (το υλικό αίτιο) 

2. Μορφή ή µορφική ουσία (το µορφικό αίτιο) 

3. Κίνηση (το ποιητικό αίτιο) 

4. Σκοπό (το τελικό αίτιο) 

 (Παράδειγµα γλύπτη που σµιλεύει το µάρµαρο) 

Τα τέσσερα αίτια είναι οι αρχές που διέπουν όλες τις λειτουργίες µε τις 

οποίες τα πράγµατα περνούν από το «δυνάµει» στο «ενεργεία». 
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Ψυχή – Νους – Θεός  

Η ζωή συνίσταται στην ικανότητα τού να κινεί τον εαυτό της. Κάθε 

κίνηση προϋποθέτει δύο πράγµατα: ένα είδος που κινεί και µια ύλη που 

κινείται. Η ύλη είναι το σώµα, το είδος η ψυχή του έµψυχου. Η ψυχή 

ούτε είναι χωρίς σώµα ούτε η ίδια κάτι σωµατικό. Εποµένως είναι 

ακίνητη, όχι αυτό που κινεί τον εαυτό του, όπως ήθελε ο Πλάτωνας. Η 

ένωσή της µε το σώµα είναι όπως γενικά η ένωση του είδους µε την ύλη. 

Σαν το είδος του σώµατός της, είναι επίσης ο σκοπός. Το σώµα είναι µόνο 

το όργανο της ψυχής. Γι’ αυτό, αν την ψυχή την ορίζει σαν την πρώτη 

εντελέχεια ενός οργανικού σώµατος (εντελέχεια η πρώτη σώµατος 

φυσικού οργανικού) αυτό σηµαίνει: είναι η αρχή της ζωής του, η δύναµη 

που  κινεί το σώµα και το πλάθει σαν όργανό της. Παραδέχεται τρία είδη 

ψυχής: την θρεπτική ή φυτική, την αισθητική ή ζωική, τη λογική ή 

ανθρώπινη. 

Εκείνο που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα έµψυχα όντα είναι ο 

νους, που στον άνθρωπο βρίσκεται ενωµένος µε τη ζωική ψυχή. Η 

σωµατική του κατασκευή και η κατώτερές του ψυχικές λειτουργίες 

ανταποκρίνονται στον ανώτερο προορισµό, που αποκτούν αυτές µε την 

ένωση του νου και της ζωικής ψυχής. Αισθητηριακές ενέργειες της 

ψυχής είναι η αντίληψη, η παράσταση και τελικά η µνήµη και η 

ανάµνηση. Όλες αυτές οι ενέργειες ανήκουν στη ζωική ψυχή. Μόνο στον 

άνθρωπο έρχεται πάνω σε αυτήν ο «νους». Ενώ η ζωική ψυχή γεννιέται 

και χάνεται µαζί µε το σώµα που είναι το είδος του, ο νους είναι 

αγέννητος και άφθαρτος. Μπαίνει από έξω «θύραθεν» στο ψυχικό σπέρµα. 

Ο νους είναι η άδεια πλάκα που πάνω της γράφεται µε τη νόηση ένα 

περιεχόµενο. Ο Αριστοτέλης διακρίνει διπλό νου: αυτόν που ενεργεί τα 

πάντα και αυτόν που γίνεται τα πάντα, τον ποιητικό και τον παθητικό. Ο 

τελευταίος γεννιέται και φθείρεται µε το σώµα, ενώ ο ποιητικός είναι 

αιώνιος.  

Ποιος όµως είναι ο καθαρός, τέλειος και απεριόριστος κατά τη δύναµη 

νους. Ασφαλώς θα είναι και το «πρώτο κινούν», άϋλο, είδος χωρίς ύλη, 

καθαρή ενέργεια και φυσικά ακίνητο. Κάθε πέρασµα από το «δυνάµει» στο 

«ενεργεία» είναι κίνηση, άρα αυτό είναι ασώµατο και ακίνητο. Αυτό είναι 

ο θείος νους, µια αδιάλειπτη νοητική ενέργεια, αυτάρκης, που 

αντικείµενό της είναι µόνο ο εαυτός της. Η νόηση του θεού είναι 

εποµένως «νόησις που νοεί τον εαυτό της» (νοήσεως νόησις) και στην 

αναλλοίωτη αυτή «θεωρία» του εαυτού του βρίσκεται η µακαριότητά του. 

Το απόλυτα τέλειο ον, σαν ανώτατο αγαθό, είναι ο τελικός σκοπός όλων 

των όντων. Από αυτόν εξαρτάται η ενιαία τάξη, η συνοχή και η ζωή του 
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κόσµου, χωρίς ωστόσο να έχει στραµµένη τη βούληση και την ενέργειά 

του προς τον κόσµο. Η σχέση του µε τον κόσµο χαρακτηρίζεται σαν « 

ενεργισµός».  

 

Ηθική του Αριστοτέλη 

Η σωστή και ευτυχισµένη ζωή είναι εκείνη που τη χαρακτηρίζει η 

µετριοπάθεια, η πράξη που αγωνίζεται να πετύχει τη «χρυσή µεσότητα», 

την ισορροπία ανάµεσα στα δύο άκρα. Η σωστή πράξη έχει πάντα ένα 

µέτρο, ενώ η άµετρη πράξη είναι κακή. Αυτή είναι η θεωρία της 

µεσότητας η οποία στηρίζεται στη έννοια της αρετής. Η αρετή έχει τρία 

γνωρίσµατα: είναι ιδίωµα της βούλησης, που κατέχει την ταιριαστή µε τη 

φύση µας µεσότητα, σύµφωνα µε ένα λογικό ορισµό, όπως θα τον δώσει ο 

φρόνιµος άνθρωπος (έξις προαιρετική εν τη µεσότητι ούσα τη προς ηµάς, 

ωρισµένη λόγω και ως αν ο φρόνιµος ορίσειεν). Την έννοια της 

µεσότητας ο Αριστοτέλης την πήρε από την λαϊκή αρχαιοελληνική ηθική 

του µέτρου, περισσότερο όµως από τις διαιτητικές και θεραπευτικές 

θεωρίες τον Ιπποκρατικών γιατρών. Η καθαυτό ευδαιµονία του 

ανθρώπου, ο τελικός δηλαδή σκοπός του, συνίσταται στις αρετές που τις 

χωρίζει σε διανοητικές και πρακτικές (ηθικές). Η αριστοτελική ηθική 

παρουσιάζει ένα εσωτερικό διχασµό. Απορρίπτοντας τον υπερβατικό 

ιδεαλισµό του Πλάτωνα, βρέθηκε στη δυσκολία να δικαιολογήσει ένα  

ηθικό ιδανικό από την εµπειρική πραγµατικότητα. Γι’ αυτό ολισθαίνει σε 

µια περιγραφική ηθική. Τελευταίο υπόλειµµα πλατωνικού ιδεαλισµού 

είναι η αναγνώρισή του πως µέσα στον άνθρωπο κατοικεί κάτι το θεϊκό, ο 

νους, και στον θεϊκό αυτό πυρήνα αναφέρεται όταν θέτει την αξίωση πως 

ο άνθρωπος πρέπει µε την πράξη του να «διαιωνίζει» (αθανατίζειν) τον 

εαυτό του στη ζωή την ίδια. Με αυτό κράτησε σε γνήσια Σωκρατική 

έννοια την αυτονοµία της ηθικής.  

 

Πολιτική Θεωρία 

Με την πολιτική φιλοσοφία του συµπλήρωσε την ηθική του, κυρίως στην 

κοινωνική διάστασή της. Ο Αριστοτέλης όρισε την πολιτική ως τέχνη του 

οργανωµένου οµαδικού βίου των ανθρώπων και είναι αυτός που 

χαρακτήρισε τον άνθρωπο «φύσει πολιτικόν ζώον». Έτσι δίδαξε ότι ο 

άνθρωπος µόνο µέσα σε µια πολιτική κοινωνία µπορεί να επιτύχει την 

ηθική τελείωσή του. Χώρισε τους πολίτες πρώτα µε κριτήριο την 

οικονοµική δραστηριότητα σε γεωργούς, τεχνίτες και εµπόρους και 
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ύστερα µε κριτήριο την κοινωνική σύνθεση σε πλούσιους, φτωχούς και 

µεσαίους. Με βάση αυτή τη διαίρεση δίδαξε ότι οι σχέσεις που 

διαµορφώνονται κάθε φορά ανάµεσα σε αυτές τις κοινωνικές τάξεις 

δίνουν στο πολίτευµα την ιδιαίτερη µορφή του και ότι οι σκοποί του 

συνόλου επιδιώκονται µε το πολίτευµα και την αγωγή. 

Οι ποικίλες µορφές του πολιτεύµατος οφείλονται στον τρόπο µε τον 

οποίο µοιράζεται η δύναµη ανάµεσα στους λίγους πλουσίους και πολλούς 

φτωχούς πολίτες. Ο Αριστοτέλης απαριθµεί έξι κύρια πολιτεύµατα, τρία 

σωστά και τρεις εκτροπές αυτών: βασιλεία, αριστοκρατία, πολιτεία 

αφενός και τυραννία, ολιγαρχία, δηµοκρατία, αφετέρου. Προσωπικά ο 

Αριστοτέλης στράφηκε µε ιδιαίτερη συµπάθεια στη «Μέση πολιτεία», 

όπως ονόµασε ο ίδιος µια βασική µορφή αστικής δηµοκρατίας, 

πιστεύοντας ότι σε αυτήν οι φτωχοί και οι πλούσιοι είναι ίσοι έναντι του 

νόµου. Όπως στην ηθική, η αρχή του λόγου και του µέτρου πρέπει να 

κυριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις της πολιτείας. Και πρώτα πρέπει η 

πολιτεία να τηρεί ένα µέτρο σε µέγεθος και πληθυσµό. Να εξασφαλίζει 

µια µετρηµένη αναλογία στον αριθµό των δούλων, των εµπόρων και των 

στρατιωτών. Ακόµα πρέπει να έχει µια ισορροπία δύναµης στην 

κυβέρνηση, ώστε να είναι κυρίαρχη η µεσαία τάξη. Και η συµπεριφορά 

των πολιτών βέβαια πρέπει να διακρίνεται από την λογική και τη 

µετριοπάθεια.  

Γενικά ο Αριστοτέλης, όπως όλη η δυτική φιλοσοφία, πρόβαλε την αρχή 

του λόγου, του µέτρου και της τάξης σαν µια κανονιστική αρχή, που 

επιτελεί στην κοινωνία µια λειτουργία οµαλοποίησης: θέλει να 

διαµορφώνει «κανονικά», «οµαλά» και «µετρηµένα» άτοµα ή σύνολα 

ατόµων. Ας σηµειωθεί επίσης ότι ο Αριστοτέλης διατύπωσε και 

εισηγήθηκε πρώτος δύο βασικές αρχές που ισχύουν σήµερα στην 

πολιτική, σε παγκόσµια κλίµακα: τη διάκριση των εξουσιών και την αρχή 

της πλειοψηφίας. 

Ο Αριστοτέλης αγκάλιασε όλες τις επιστήµες και τις κρατούσε δεµένες 

µέσα στη φιλοσοφία. Οι µεταγενέστεροι, παρόλο που τις ξεχώρισαν από 

αυτήν, όµως βρέθηκαν να ακολουθούν την αυθεντία του για πολλούς 

αιώνες. Μόνο στους νεότερους χρόνους ελευθερώνονται από το βάρος 

της. Αλλά επανέρχεται η εκτίµηση στον  Αριστοτέλη, όπως αποδεικνύει η 

αναγνώριση από τον Λαϊµπνιτς, που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του σαν 

«µεταρρύθµιση» της Αριστοτελικής, η έννοια της εντελέχειας που µπήκε 

στη θεωρία του Γκαίτε για τη φύση και η τιµητική ανάσταση του 

Αριστοτέλη  στον νεοβιταλισµό του καιρού µας. 


