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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

24.00  ΠΡΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Σύµφωνα µε τον συγγραφέα Ευάγγελο Ρούσσο ∆.Φ., µπορούµε να 

χωρίσουµε την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία σε τρεις περιόδους: 

1. Κοσµολογική Περίοδος (6ος – 5ος αιώνας π.Χ.) 

(Περίοδος αναζήτησης της πρώτης αρχής του κόσµου) 

2. Εννοιολογική Περίοδος (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.) 

(Περίοδος αποκρυστάλλωσης των πρώτων φιλοσοφικών εννοιών) 

3. Πραξιολογική Περίοδος (3ος αιώνας π.Χ. – 3ος αιώνας µ.Χ.) 

(Περίοδος στροφής του στοχασµού προς τον άνθρωπο, κυρίως, και τις 

πράξεις του) 

 

Στις προηγούµενες εισηγήσεις είδαµε συνοπτικά τις δύο πρώτες 

περιόδους. Τώρα θα κλείσουµε, σε αδρές γραµµές, µε την 3η και τελευ-

ταία περίοδο της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. 
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24.10  ΣΤΩΙΚΟΙ 

Αφότου ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε στα χέρια του τα Ελληνικά 

πράγµατα, η ζωή των Ελλήνων άλλαξε, δηλαδή έχασε τον χαρακτήρα που 

είχε,µέσα στα όρια της σχετικά ολιγάνθρωπης Ελληνικής πολιτείας. Από 

τότε µεγάλες πολιτειακές ενότητες σχηµατίστηκαν και η παλαιά πόλη 

έχασε την αυτάρκεια και την αυτοτέλειά της και κατάντησε κοινότητα 

αδύνατη στο να αποφασίζει για την τύχη της και ακόµη πιο αδύναµη στο 

να επηρεάζει την εξέλιξη των πραγµάτων στη γενικότερη πολιτική. Το 

άτοµο έχασε τους άµεσους πολιτικούς και πνευµατικούς δεσµούς του µε 

την πόλη και αυτό το γεγονός επηρέασε τα αισθήµατα και τις σκέψεις 

του και το οδήγησε σε συγκλονιστηκά βιώµατα. Νέες παραστάσεις 

γέννησαν νέες ιδέες και διαµόρφωσαν νέα νοοτροπία. Όλα αυτά δεν ήταν 

δυνατόν να µην επηρεάσουν την εξέλιξη της Ελληνικής φιλοσοφίας. Σε 

αυτή την περίοδο ο άνθρωπος ζήτησε από την φιλοσοφία κυρίως δύο 

πράγµατα: να του παρασταθεί στον προβληµατισµό του γύρω από τις 

πρακτικές ανάγκες της ζωής και να του διασφαλίσει τη διασαλευµένη 

ψυχική ισορροπία. Το πρώτο αίτηµα οδήγησε στην ανάπτυξη των θετικών 

επιστηµών και στην τεχνολογική πρόοδο, ενώ το δεύτερο στην άνθηση 

της ηθικής φιλοσοφίας. 

Η στωική αποτέλεσε ίσως το πιο ολοκληρωµένο σύστηµα αυτής της 

περιόδου. Επιδίωξή της ήταν να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευτυχία µε 

µια βιοθεωρία θεµελιωµένη επιστηµονικά. Ως βάση της είχε την 

πεποίθηση ότι η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από τον ίδιο. Έτσι τον 

αφύπνισε για µια αδιάκοπη ηθική δραστηριότητα, τόσο αναφορικά µε το 

άτοµό του, όσο και µε την κοινωνία. 

 

24.11  Η αρχαία Στοά 

Ιδρυτής της αρχαίας Στοάς ήταν ο Ζήνων (333 – 262 π.Χ.) από το 

Κίτιο της Κύπρου, άνθρωπος µε παροιµιώδη απλότητα και ήθος. Αυτός 

διαµόρφωσε τη φιλοσοφική διδασκαλία σε σύστηµα µε τρεις τοµείς: 

λογική, φυσική και ηθική. Καταρχήν, όταν γεννιέται η ψυχή µοιάζει µε 

άγραφη πλάκα (από αυτό η έκφραση «tabula rasa» στη σχολαστική 

φιλοσοφία και στο Locke). Κάθε περιεχόµενο τής δίνεται από τα 

αντικείµενα. Η γνώση κατά τον Ζήνωνα ακολουθεί την παρακάτω 
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διαδικασία: τα αισθητήρια µεταβιβάζουν στο νου την εικόνα του 

αντικειµένου και σχηµατίζουν την παράσταση (“φαντασία”). Όταν η 

συνείδηση συγκατατίθεται, η παράσταση ενωµένη µε τη συνείδηση 

γίνεται εννοιακή («καταληπτική φαντασία»), δηλαδή κατάλληλη να 

εννοήσει το αντικείµενο.  Η εννοιακή παράσταση είναι το κριτήριο της 

αλήθειας, εφόσον η συµφωνία της µε την συνείδηση προϋποθέτει το εγώ 

που κρίνει και αποφασίζει. 

Ο Ζήνων, για να ξεπεράσει τη δυαρχία του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη, στράφηκε στην κοσµολογία του Ηράκλειτου και σύνθεσε 

φυσική θεωρία µονιστική. Ύλη και πνεύµα εξηγούνται από αυτόν σαν 

παθητικό και ενεργητικό στοιχείο. Έτσι κάθε πραγµατικό ον θεωρείται 

σωµατικό, ακόµα και η ψυχή και ο θεός. Η ενέργεια του πνεύµατος 

εκδηλώνεται πάνω στην ύλη ως «λόγος σπερµατικός», σαν µια ζεστή 

ανάσα (πνεύµα) είτε (κάτι που είναι το ίδιο) σαν φωτιά. Οι κυριότερες 

οντολογικές θέσεις του Ζήνωνα είναι οι ακόλουθες: η ύλη βρίσκεται σε 

αδιάκοπη µεταβολή, αλλά η σταθερή βάση του πνεύµατος διασφαλίζει την 

ενότητα του κόσµου. Η ενότητα πάλι κάνει όλα τα όντα συγγενικά και 

αυτή είναι η «συµπάθεια» των πάντων, που οδηγεί στην παγκόσµια 

αρµονία. Το σύµπαν έχει δοµηθεί µε ορισµένο σχέδιο από δηµιουργικό 

νου και επικρατεί σε αυτό απόλυτη τάξη, ενώ ό,τι συµβαίνει έχει το λόγο 

του. Σε αυτές τις θέσεις στηρίζεται η στωική διδασκαλία για θεοδικία και 

θεία πρόνοια. Η θεότητα είναι το άµεσα θείο, ο κόσµος το έµµεσα. 

Καθεαυτά όµως και τα δύο είναι το ίδιο, είναι η ίδια ουσία, που το ένα 

της κοµµάτι παίρνει τη µορφή του κόσµου, ενώ το άλλο διατηρεί την 

αρχική του µορφή και µε αυτή αντικρίζει τη µορφή του κόσµου σαν 

ενεργητική αιτία ή θεότητα. 

Η ανώτατη µορφή της ηθικής των Στωικών είναι γενικά η σύµφωνα 

µε τη φύση ζωή (οµολογουµένως τη φύσει ζην). Για κάθε ον µόνο ό,τι 

βοηθάει την αυτοσυντήρησή του (οικείωσις) µπορεί να έχει «αξία» και να 

συντελέσει στην  ευδαιµονία του (ευδαιµονία, εύροια βίου). Για τα λογικά 

όντα λοιπόν έχει αξία µονάχα το σύµφωνο µε το λογικό: µονάχα η αρετή 

είναι για αυτά αγαθό, µονάχα σε αυτή συνίσταται η ευδαιµονία τους, που 

γι’ αυτό δεν εξαρτάται από κανένα άλλο όρο (η αρετή είναι «αυτάρκης 

προς την ευδαιµονίαν»). Όλα τα άλλα είναι αδιάφορα: ζωή, υγεία, τιµή, 

κτήµατα και λοιπά δεν είναι αγαθά, θάνατος, αρρώστια, ντροπή, φτώχια 

και λοιπά δεν είναι κακά. Λιγότερο από κάθε άλλο επιτρέπεται η ηδονή 

να περάσει για αγαθό και µάλιστα για ανώτερο αγαθό. Η ευτυχία κυρίως 

βρίσκεται στην ελευθερία από ενοχλήσεις, στη γαλήνη του θυµικού, στην 

εσωτερική ανεξαρτησία από τα πάθη, τα οποία ο Ζήνων συνήθιζε να 

ανάγει σε τέσσερα κύρια γένη: ηδονή, επιθυµία, λύπη και φόβο. Η στωική 
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αρετή στην ουσία έχει το χαρακτήρα πάλης µε τα πάθη. Υποχρέωσή µας 

είναι η ελευθέρωσή µας από τα πάθη, η απάθεια. Η επιστηµονική γνώση 

κρίνεται και από το Ζήνωνα απαραίτητη για την ηθική πράξη. Ρίζα για 

όλες της αρετές θεωρούσε τη φρόνηση. Έτσι αυτός χώριζε τους 

ανθρώπους σε µωρούς και σοφούς, και θεωρούσε σοφούς τους 

ελεύθερους από τα πάθη, γεµάτους αυτάρκεια και όµοιους µε το θεό. 

Ο διάδοχος του Ζήνωνα, Κλεάνθης αρνήθηκε την ηδονή ως φυσική 

κατάσταση, έβαλε στη θέση της φρόνησης την εγκράτεια και κήρυξε ότι 

ζούµε και κινούµαστε και υπάρχουµε µέσα στο σώµα της θείας ουσίας. Ο 

Χρύσιππος (280 – 210 π.Χ.), συµπληρώνοντας την φυσική θεωρία του 

Ζήνωνα, δίδαξε ότι το σύµπαν αναφλέγεται κατά περιόδους, για να 

ξαναγίνει από την αρχή και µάλιστα απαράλλαχτο. Εννοούσε την ψυχή ως 

πύρινη ουσία που γεννιέται µέσα στο αίµα και πεθαίνει µαζί µε το σώµα. 

Τις αισθήσεις, την γενετησία ικανότητα, τη γλώσσα και το λογικό τα 

εννοούσε ως µέρη της ψυχής, ενώ την αίσθηση την εξηγούσε ως 

σωµατικό γεγονός και δεν δεχόταν άλογες δυνάµεις πλάι στο λογικό 

(«ηγεµονικόν») της ψυχής. Τέλος τόνιζε ότι η βούληση είναι ελεύθερη και 

ότι επιτρέπει στο εγώ να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. 

 

24.12  Μέση και Νέα Στοά 

Καινούρια φωνή αποτέλεσε ο ανθρωπολογικός µονισµός του 

Παναίτιου (185 – 109 π.Χ.) που δίδαξε ότι ο άνθρωπος ως σώµα και ψυχή 

είναι ενιαία ουσία, θνητή και στα δύο φανερώµατά της. ∆ικαίωσε τα πάθη 

και αναγνώρισε το λογικό ως ρυθµιστή της πνευµατικής ισορροπίας, γι’ 

αυτό και δέχθηκε την ελεύθερη βούληση την οποία δεν µπορεί να αλλάξει 

ούτε ο θεός, αναθέτοντας έτσι την µοίρα του ανθρώπου στις πράξεις του. 

Εντόπιζε την υπεροχή του ανθρώπου στο λογικό και διέκρινε τέσσερις 

ψυχοπνευµατικές ορµές: για γνώση, για κοινωνική συµβίωση, για 

κατάκτηση αγαθών και για γαλήνη της ψυχής. Από αυτές αναπτύσσονται 

η σοφία, η δικαιοσύνη, η γενναιότητα και η αυτοκυριαρχία, που 

αποτελούν ενότητες. ∆ιακρίνει υποχρεώσεις έναντι του θεού, του εαυτού 

µας και της κοινωνίας, και διαπιστώνοντας την κοινωνική και ατοµική 

φύση του ανθρώπου, χαράζει για πρώτη φορά τα όρια της ατοµικότητας. 

Γνήσιος εκπρόσωπος του πνεύµατος της ελληνιστικής εποχής είναι ο 

Ποσειδώνιος (135 – 51 π.Χ.). Στο πρόσωπό του συναντιούνται ελληνική 

και ανατολική σοφία, µυστικισµός και ορθολογισµός, θεωρητική και 

εµπειρική σκέψη, προσωπική σκέψη και ιστορική παράδοση. Κεντρική 

έννοια της κοσµοθεωρίας του είναι η ζωτική δύναµη. Φορέας της ζωής 



Ιστορία Φιλοσοφικού Στοχασµού 0000 Ύστερη Ελληνική φιλοσοφία 

χαία Ελληνική ΦιλοσοφίαΣυνοπτική Παρουσίαση 2414 Στωικισµός 
 

Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

θεωρείται η θερµότητα που ταυτίζεται µε το λόγο και ο κόσµος είναι ένας 

τεράστιος οργανισµός µε ψυχή το λόγο. Η ψυχή του ανθρώπου θεωρείται 

πύρινη πνοή µε λογική δύναµη. Από τις αντιθέσεις αναδύεται αρµονία 

και οµορφιά προσιτή µόνο στο πνεύµα. Ο άνθρωπος µε το λογικό του 

οικοδοµεί συλλογισµούς και συστήµατα από τέχνες και επιστήµες, 

δηµιουργώντας πολιτισµό. Ηθική επιταγή του: ο άνθρωπος οφείλει και 

στη σκέψη και στην πράξη να ακολουθεί το λόγο, γιατί µόνο έτσι η ζωή 

του είναι σύµφωνη µε τη φύση του. Εκτός από την αρετή απαραίτητα για 

την ευτυχία είναι και άλλα αντικειµενικά αγαθά. Τέλος, στην 

καθηκοντολογία του πρωτεύουσα θέση έχει η κοινωνική φύση του 

ανθρώπου. 

Στους νεότερους Στωικούς, των δύο πρώτων Χριστιανικών αιώνων, 

παρατηρούµε δύο κατευθύνσεις: η µία ασχολείται µε την επιστηµονική 

εµπέδωση των στωικών απόψεων και η άλλη µε τη διάδοση και πρακτική 

εφαρµογή των ηθικών αρχών της σχολής. Όλοι όµως πλησιάζουν πιο 

πολύ τον Πλατωνισµό, τονίζουν τη συγγένεια του ανθρώπου µε το θεό και 

κηρύσσουν την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Οι ιδέες τους είχαν µεγάλη 

διάδοση ανάµεσα στις εξαθλιωµένες από τη ρωµαιοκρατία µάζες. 

Απόστολος της εσωτερικής ελευθερίας ο δούλος Επίκτητος (50 – 135 µ. 

Χ.) επεσήµανε µέσα στον άνθρωπο ένα χώρο, όπου η βία της υλικής 

δύναµης ή ο δελεασµός από εξωτερικά αγαθά δεν µπορούν να εισβάλλουν 

και υποστήριζε ότι, µε την αδιαφορία µπροστά στα πράγµατα που δεν 

εξουσιάζουµε, µπορούµε να λυτρωθούµε από τα πάθη. Θαυµαστής του ο 

Ρωµαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος (121 – 180 µ.Χ.), έγραφε ότι η 

επίγνωση της αδιάκοπης µεταβολής των πραγµάτων µάς οδηγεί στο να µη 

επιθυµούµε και να µη φοβόµαστε τίποτα το εξωτερικό, να υποτασσόµαστε 

στη φυσική πορεία του κόσµου και να καλλιεργούµε την εσωτερική 

ελευθερία που είναι σύµφωνη µε τη λογική φύση µας. 

Γενικά, η εφαρµοσµένη ηθική των Στωικών έχει µια διπλή τάση: τον 

κάθε άνθρωπο να τον κάνει από τη µια µεριά στην ηθική του πίστη 

ανεξάρτητο από κάθε εξωτερικό αίτιο, από την άλλη όµως ικανό να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σχέση του µε το 

κοινωνικό σύνολο. Για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία του ανθρώπου 

σε όλες τις περιπτώσεις επέτρεπαν την εκούσια αποχώρηση από τη ζωή 

(εξαγωγή), όχι µόνο σαν καταφυγή στην έσχατη ανάγκη, παρά γιατί 

έβλεπαν σε αυτήν την ανώτατη εκδήλωση της ηθικής ελευθερίας. Τέλος, 

στην πολιτική εφάρµοσαν τον φυσικό και λογικό νόµο να θεωρούν σαν 

φυσικό τους προορισµό να ζει ο ένας για τον άλλο, σύµφωνα µε τους δύο 

βασικούς όρους της κοινωνίας, τη δικαιοσύνη και τη φιλανθρωπία. Πολύ 

σπουδαιότερος όµως από το σύνδεσµο του καθένα µε το λαό του, είναι µε 
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το σύνολο της ανθρωπότητας: στη θέση της πολιτικής µπαίνει ο 

κοσµοπολιτισµός τους. Όλοι οι άνθρωποι είναι συγγενείς µεταξύ τους, 

έχουν την ίδια καταγωγή και τον ίδιο προορισµό, κάτω από ένα νόµο. 

Αυτός ο κοσµοπολιτισµός της στωικής φιλοσοφίας την έκανε γνήσια 

αντιπρόσωπο της ελληνιστικής και ρωµαϊκής εποχής και της έδωσαν την 

ανυπολόγιστη σηµασία για την γένεση και διάδοση του Χριστιανισµού.  

 

Παραγγέλµατα Στωικών: 

«Μένε και κράτει» 

Υπόµεινε µε αταραξία και συγκράτησε τα πάθη σου. 

«Γένοιο οίος εσσί» 

Να πραγµατοποιήσεις την ατοµική σου διάθεση. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

24.20  ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ 

Ο άσπονδος αδελφός της Στοάς είναι ο Επικουρισµός, που βρίσκεται 

σε αδιάκοπη φιλονικία µαζί της, σε µερικά σηµεία όµως συγγενεύει µε 

εκείνη. Ιδρυτής του είναι ο Επίκουρος (341 – 270 π. Χ.). Γεννήθηκε στη 

Σάµο, σαν γιος Αθηναίου κληρούχου και άκουσε νέος τον δηµοκριτικό 

Ναυσιφάνη. Επιδόθηκε επί δώδεκα χρόνια σε ιδιωτική µελέτη 

(αυτοδίδακτος) και ίδρυσε το 310 π.Χ. στη Μυτιλήνη σχολή, την οποία 

µετέφερε το 306 π.Χ. στην Αθήνα µε µόνιµη έδρα της το σπίτι του και τον 

κήπο του, τα οποία όρισε µε διαθήκη ιδιοκτησία της. Για τη σχολή του 

ήταν ο σχεδόν µε θρησκευτική ευλάβεια αρχηγός και µε αυτό σχετίζεται 

το ότι οι βασικές του δοξασίες (κύριαι δόξαι) κράτησαν δογµατικό κύρος 

και στους επόµενους αιώνες, σε σύντοµα περιληπτικά αποφθέγµατα που 

τα αποστήθιζαν. Ο Επίκουρος θεωρούσε τη φιλοσοφία φάρµακο για την 

ψυχή. Πολύ άδικα το όνοµά του έγινε παροιµιακό για τη φιλήδονη ζωή: 

όσοι τον γνώριζαν εγκωµιάζουν την ολιγάρκειά του, την πραότητα και 

την καλοσύνη του. Από τους τριακοσίους περίπου κυλίνδρους των 

συγγραµµάτων του σώθηκαν λίγες σελίδες και κυρίως τρεις διδακτικές 

επιστολές. 

Κύρια γνωρίσµατα της φιλοσοφίας των Επικουρείων είναι η συνέχιση 

της φυσικής θεωρίας των Ατοµικών και η τάση επιστροφής στην αρχαϊκή 

απλότητα ζωής. Ο «Κήπος» εξελίχθηκε σε κοινότητα ειρηνική, όπου 

καλλιεργήθηκαν η φιλία και οι απλοί παραδοσιακοί τρόποι. Εκεί δεν 

γινόταν διάκριση δούλου και ελεύθερου ή εταίρας και συζύγου, αλλά όλα 

τα µέλη ήταν ισότιµα. Για πεντακόσια περίπου χρόνια τα διδάγµατά τους 

διαδίδονταν σε όλο τον Ελληνικό και Ρωµαϊκό κόσµο και πρόσφεραν 

παρηγοριά σε όσους ένιωθαν το βάρος των αλλαγµένων καιρών. Η γνώση 

κατά τον Επίκουρο βασίζεται στην αίσθηση. Έτσι παίρνει πρώτα στην 

Κανονική, για κριτήριο της αλήθειας από θεωρητική µεν άποψη, την 

αίσθηση, από πρακτική δε το συναίσθηµα της ευαρέσκειας (ηδονή) και 

δυσαρέσκειας (άλγος). Η αίσθηση είναι το ολοφάνερο (ενάργεια), κάτι που 

είναι πάντα αληθινό. Από τα αισθήµατα που µπαίνουν µέσα µας στη 

µορφή εικόνων (είδωλα) είτε σαν «ρεύµατα», γεννιούνται µνηµονικές 

παραστάσεις ή γενικές έννοιες (προλήψεις), από τις οποίες σχηµατίζον-

ται οι γνώµες (υπολήψεις). Οι γνώµες είναι σωστές αν «επιµαρτύρονται» 

από την πείρα, δηλαδή αν αντιλαµβανόµαστε τα αντικείµενα καθαρά και 
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όχι σε συνθήκες που τα παραµορφώνουν. Αίσθηση και νόηση 

συµβαδίζουν. 

Στη φυσική θεωρία ο Επίκουρος ακολούθησε τους Ατοµικούς. Ο 

κόσµος αποτελείται από άτοµα και κενό. Τίποτα δεν γίνεται από το 

τίποτα. Το σύµπαν ήταν, είναι και θα είναι πάντα όπως το ξέρουµε. 

Υπάρχουν άπειροι κόσµοι µε περιδινήσεις, όµοιοι ή διαφορετικοί από το 

δικό µας, και υπάρχει ζωή σε όλους. Υπάρχουν σώµατα απλά και σύνθετα. 

Σώµα είναι και η ψυχή. Η άλογη ψυχή (anima) συµπληρώνεται στον 

άνθρωπο από το λογικό µέρος (animus) που ο Επίκουρος το χρειαζόταν 

για την ηθική του. Την έδρα του την έχει στο στήθος, ενώ η anima είναι 

σκορπισµένη σε όλο το σώµα. Θεωρούσε την ψυχή σαν ανάµειξη από 

τέσσερα συστατικά: πύρινο, αέρινο, πνευµατικό και ένα που δεν µπορεί 

κανείς να του δώσει όνοµα (ακατονόµαστον). Στο θάνατο σκορπίζονται τα 

ψυχικά άτοµα, γιατί δεν τα συγκρατεί πλέον το σώµα. Αυτό είναι 

παρήγορο, γιατί µονάχα η πεποίθηση ότι δεν υπάρχουµε ολωσδιόλου 

µετά το θάνατο, µας γλιτώνει από το φόβο για τις φρικαλεότητες του 

Άδη. Ο Επίκουρος ασχολήθηκε και µε τη µετεωρολογία, η οποία µε τις 

εξηγήσεις της λυτρώνει τα λαϊκά στρώµατα από δεισιδαιµονίες. Κανένα 

φυσικό φαινόµενο δεν γίνεται µε την επίβλεψη των θεών, γιατί κάτι 

τέτοιο δεν θα ταίριαζε στην µακαριότητά τους. Θεοί υπάρχουν αλλά δεν 

ασχολούνται µε τον κόσµο και τους ανθρώπους. Την πίστη όµως στους 

θεούς δεν θέλει να την πειράξει πρώτον γιατί η καθολικότητα αυτής της 

πίστης δείχνει πως στηρίζεται σε πραγµατική εµπειρία και δεύτερον 

γιατί το ιδανικό του της ευδαιµονίας πραγµατοποιείται στους θεούς. 

Αν θέλαµε να συνοψίσουµε την ηθική του Επίκουρου σε µια πρόταση, 

θα λέγαµε: ευτυχία χωρίς ψυχική γαλήνη είναι αδιανόητη. Ο άνθρωπος 

µπορεί να επιτύχει την ευτυχία µόνος του, αρκεί µε τη βοήθεια της 

επιστήµης να καταπολεµήσει τις ενοχλήσεις, που έχουν ρίζα στο φόβο, 

στην αµάθεια και στις υπέρµετρες φιλοδοξίες. Αν έχουµε γαλήνη, δεν 

χρειαζόµαστε ούτε ηδονή ούτε χαρά, γιατί και αυτές, ως αισθήµατα, 

προκαλούν ταραχή. Επισηµαίνοντας ότι από τη φύση τους όλα τα ζώα 

αποφεύγουν τον πόνο και επιζητούν την ηδονή, συµπέρανε ότι η ηδονή 

είναι συγγενική µε τη φύση µας και ο πόνος ξένος. Έτσι απεκατέστησε 

ηθικά την ηδονή και την έθεσε σκοπό της ζωής. Η ηδονή βέβαια για τον 

Επίκουρο έχει ευρύ φάσµα: αρχίζει από την οργανική ευφορία και φτάνει 

ως τις πιο υψηλές συγκινήσεις των πνευµατικών επιδόσεων. Τελικός 

σκοπός δεν είναι η κίνηση του θυµικού (κατά κίνησιν ηδονή), παρά η 

γαλήνη του θυµικού (καταστηµατική ηδονή). Έτσι η τέχνη της ζωής είναι 

ένα είδος µετρητικής τέχνης, που ξέρει να ζυγίζει σωστά την ηδονή και 

τον πόνο µε τις συνέπειές τους. 
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Η αρετή, η φρόνηση, η εγκράτεια, η ανδρεία, η δικαιοσύνη συµβάλ-

λουν στην «αταραξία» του θυµικού. Ο ίδιος ζούσε υποδειγµατική ζωή, µε 

αγνότητα φρονήµατος και ορθότητα ηθικής κρίσης. Έλεγε, όπως οι 

Στωικοί, πως ο σοφός ζει σαν θεός ανάµεσα στους ανθρώπους και δεν 

έχει να ζηλέψει τίποτε από τον ∆ία, όσο δεν του λείπει το ψωµί και το 

νερό. Οι κανόνες του εξασφάλιζαν για τον άνθρωπο µια ζωή 

ευχαριστηµένη από τον εαυτό της και ανεξάρτητη από τον εξωτερικό 

κόσµο. Ο ίδιος ζούσε εξαιρετικά λιτά και περιορισµένα γιατί οι πιο 

πολλές επιθυµίες, έλεγε, είναι αφύσικες και µάταιες, ιδίως η ορµή για 

δόξα και τιµές. Το κύριο είναι όχι το να χρησιµοποιεί κανείς λίγα, παρά 

το να χρειάζεται λίγα. Ακόµα και µε τη ζωή δεν πρέπει κανείς να δέσει 

απόλυτα τον εαυτό του. Γι’ αυτό είναι σηµαντική η συµβολή του στο 

ζήτηµα του θανάτου. Έλεγε: είναι ανοησία να φοβάσαι το θάνατο, γιατί 

κάθε καλό και κάθε κακό βρίσκεται στην αίσθηση. Αλλά ο θάνατος θα πει 

να στερηθείς την αίσθηση. Όταν εµείς υπάρχουµε, ο θάνατος δεν είναι 

παρών. Όταν πάλι ο θάνατος είναι παρών, εµείς δεν υπάρχουµε. Ώστε ο 

θάνατος δεν έχει σχέση ούτε µε τους ζωντανούς ούτε µε τους νεκρούς. 

Όταν πεθάνουµε θα είµαστε όπως πριν γεννηθούµε, δηλαδή τίποτε. 

Για τη σηµασία της κοινωνίας για τον άνθρωπο ήταν δύσκολη η 

υποστήριξη της αναγκαιότητας, περιορίζοντάς την στην εξασφάλιση από 

το άδικο. Το να χαίρεται κανείς την ασφάλεια αυτή, χωρίς να 

καταστρέφει την ησυχία του µε τον κόπο και τον κίνδυνο, που δεν µπορεί 

να τους ξεφύγει ο πολιτικός, φαίνεται στο φιλόσοφό µας το πλέον 

ευκταίο. Το καλύτερο είναι να µένει κανείς µακριά από την πολιτική, αν 

εξαιρετικές περιπτώσεις δεν τον αναγκάζουν. Το αγαπηµένο του γνωµικό 

είναι «λάθε βιώσας» δηλαδή ζήσε χωρίς να προσελκύεις την προσοχή των 

άλλων. Ζωηρό όµως ήταν για τους Επικούρειους το αίσθηµα της φιλίας 

και παροιµιώδεις οι φιλίες τους, όπως και των Πυθαγορείων. Τη φιλία τη 

ζητούσαν γιατί µε αυτήν διασφαλίζονταν η γαλήνη, εξηγώντας ότι τη 

χρειαζόµαστε όχι τόσο για τη βοήθεια των φίλων, όσο για την 

εµπιστοσύνη στη βοήθειά τους. Όµως η φιλανθρωπία του Επίκουρου δεν 

περιορίζονταν στους φίλους, γιατί πίστευε πως είναι πιο ευχάριστο να 

ευεργετεί κανείς παρά να ευεργετείται. 

Χαρακτηριστικές γραµµές της Επικούρειας φιλοσοφίας είναι: 

1. Το ισχυρό αίσθηµα της πραγµατικότητας που στη φυσική στήνει τον 

θρόνο του υλισµού και στην ηθική την πιο ξεκάθαρη εγκοσµιότητα. 

2. Ο πρακτικός σκοπός της ευτυχίας του ατόµου µε µια διαιτητική της 

ψυχής, ατοµιστική και ησυχαστική. 
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3. Ο Επικουρισµός όπως και η Στοά, είναι ένας συνακόλουθος µονισµός, 

που ξαναγυρίζει για τη φυσιογνωστική θεµελίωση της ηθικής στην 

προ-σωκρατική φιλοσοφία και για τον ορθολογισµό της στη 

Σοφιστική. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

24.30  ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ 

Σκεπτικισµός είναι γενικά η αµφιβολία για τη δυνατότητα και το 

κύρος της γνώσης, αλλά ως ιδιαίτερο φιλοσοφικό ρεύµα ξεκίνησε στους 

αλεξανδρινούς χρόνους. Η προϊστορία του διαπιστώνεται κυρίως στην 

περιοχή της αρχαίας Σοφιστικής και η ιστορία του εκτείνεται από τον 3ο 

αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα µ.Χ.. Ο σκεπτικισµός επηρέασε γενικότερα 

τη διαµόρφωση και την εξέλιξη της φιλοσοφίας στους αλεξανδρινούς 

χρόνους. Τις βασικές γραµµές του της χάραξε ο Πύρρων ο Ηλείος (360 – 

270 π.Χ.) ο οποίος πιθανόν να είχε γνωρίσει τις δοξασίες της 

Ηλιοµεγαρικής σχολής, όταν µαζί µε τον Ανάξαρχο ακολούθησε την 

εκστρατεία του Αλέξανδρου στις ανατολικές χώρες. Μπορεί από αυτόν να 

έµαθε την θεωρία του ∆ηµόκριτου για τις αισθητηριακές ποιότητες. 

Φαίνεται επίσης πως γνωρίστηκε και µε τον υποκειµενισµό ενός 

Πρωταγόρα και ενός Αρίστιππου που µπορούν να περάσουν ως πρόδροµοι 

του σκεπτικισµού. Αργότερα ίδρυσε στην πατρίδα του σχολή που είχε 

µικρή διάδοση, και έζησε εκεί φτωχός, απολαµβάνοντας όµως γενική 

εκτίµηση. Πέθανε περίπου ενενήντα ετών. 

Ήταν σύγχρονος του Αριστοτέλη και δίδασκε πως όλα τα πράγµατα, 

όπως φαίνονται σε εµάς, δεν µας επιτρέπουν να τα γνωρίζουµε, γιατί δεν 

είναι µόνο οι εντυπώσεις διαφορετικές στο καθένα, αλλά και οι απόψεις 

που διαµορφώνουµε ύστερα από σκέψη είναι και αυτές διττές και συχνά 

αντικρουόµενες. Η σκεπτική φιλοσοφία αµφισβητεί τη δυνατότητα 

σωστής γνώσης και συνακόλουθα τη δυνατότητα σωστής πράξης. Ο 

Πύρρων, επειδή σαν το Σωκράτη δεν έγραψε τίποτε και δηµιουργήθηκε 

µια µυθολογία γύρω από το πρόσωπό του, προβλήθηκε σαν ήρωας του 

πνεύµατος ικανός να καθοδηγεί του ανθρώπους στην πράξη. 

Η προβληµατική και η διδασκαλία του Πύρρωνα, σωζόµενη από τον 

Τίµωνα των Φλιάσιο, συνοπτικά περιγράφεται µε το ακόλουθο σχήµα: 

Το πρόβληµα: 

Αν θέλουµε να ευτυχίσουµε πρέπει να εξετάζουµε 

(1) τι είναι τα πράγµατα, 

(2) τι διαθέσεις πρέπει να έχουµε απέναντί τους και γενικά, 

(3) ποιες σκέψεις προκύπτουν από αυτήν την εξέταση. 
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Η λύση: 

(1)  τα πράγµατα είναι αδιάφορα, ασταθή και αδιαχώριστα, έτσι που οι 

αισθήσεις µας και οι ιδέες µας δεν είναι ούτε αληθινές ούτε 

ψευδείς, 

(2)  δεν πρέπει λοιπόν να έχουµε πεποιθήσεις και γνώµες και 

(3)  οι σκέψεις που προκύπτουν από το (2) οδηγούν στην «αφασία» (να 

µη λέµε τίποτα) και στην αταραξία. 

Έτσι ως εγγύηση για την ευτυχία προβάλλεται η «εποχή» (η εφεκτικό-

τητα, η συγκράτηση στο να εκφέρει κανείς κρίση για ο,τιδήποτε). 

Η θέση αυτή ισχύει και στην περιοχή της ηθικής όπου αµφισβητείται 

το κύρος τον απόψεων που έχουν οι άνθρωποι. Για τα ίδια τα πράγµατα 

οι απόψεις των διαφόρων λαών είναι διαµετρικά αντίθετες. Έτσι και στην 

περιοχή της ηθικής δεν µπορούµε να κάνουµε αξιολογικές κρίσεις, αλλά 

µόνο να λέµε πώς µας φαίνεται το κάθε πράγµα. Η αδιαφορία για τη 

γνώση δεν αποµάκρυνε τους Σκεπτικούς από την πρακτική ζωή. Η θέση 

τους ήταν στις φυσικές ανάγκες να ακολουθούµε τη φυσική µας τάση και 

στα άλλα τη συνήθη ή ό,τι µας φαίνεται καλό. 

Ο Αρκεσίλαος (316 – 242 π.Χ.) από την Πιτάνη της Αιολίδας, διάδοχος 

του Κράτη, που µετέφερε το Σκεπτικισµό στο περιβάλλον της Πλατωνικής 

Ακαδηµίας, αµφισβήτησε στους Στωικούς την εννοιακή παράσταση 

(«καταληπτική φαντασία») και τη γνώση που βασίζεται σε αυτή, τονίζοντας 

πως καµία παράσταση δεν είναι τέτοια που να µην οδηγεί σε κάποια 

άλλη, εξαρτηµένη από κάτι όχι πραγµατικό. Φαίνεται πως έτσι πίστευε 

πως έµενε πιστός στο πνεύµα της σωκρατικής διαλεκτικής, όπως 

καθρεπτίζονταν στους νεανικούς διαλόγους του Πλάτωνα. ∆εν 

παραδεχόταν όµως πως µαζί µε τη γνώση έπρεπε να αρνηθούµε και τη 

δυνατότητα της ενέργειας. Γιατί η παράσταση, και αν ακόµα δεν την 

πάρει κανείς για γνώση, είναι αρκετή για να κινήσει τη βούληση και για 

να ενεργήσει κανείς λογικά, φτάνει να ακολουθεί την πιθανότητα (το 

εύλογον), που αποτελεί το ανώτερο κριτήριο για την πρακτική ζωή. 

Συνεχίζοντας πιο ριζοσπαστικά ο επίσης ακαδηµαϊκός Καρνεάδης ο 

Κυρηναίος (214 – 129 π.Χ.) αρνήθηκε κάθε κριτήριο. Ο οξύνους και 

σοφός αυτός άνθρωπος, ξεχωριστός για τη συναρπαστική δύναµη της 

οµιλίας του, έγινε σχολάρχης πιθανόν πριν από το 156 π.Χ. και 

εξακολούθησε να διευθύνει τη σχολή µε µεγάλη επιτυχία έως το 137 

π.Χ.. Συγγράµµατα δεν άφησε και τη διδασκαλία του διέσωσε κυρίως ο 

µαθητής του Κλειτόµαχος. Η διδακτική δράση του σηµειώνει το 

κορύφωµα της ακαδηµαϊκής σκέψης. Είχε για κύριους αντιπάλους τους 
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Στωικούς, τους πιο φηµισµένους δογµατικούς της εποχής, πιστεύοντας ο 

ίδιος πως δεν υπάρχει κανένα είδος πεποίθησης που να µη µας γελά 

ποτέ. Η παράσταση, λέει, που γεννιέται από την αίσθηση, µας απατά 

συχνά και έρχεται σε αντίφαση µε τα αντικείµενα που την έχουν 

προξενήσει, πράγµα που σηµαίνει ότι κριτήριο για την αλήθεια δεν 

µπορεί να είναι κάθε παράσταση αλλά µόνο η σωστή. Όµως επειδή δεν 

υπάρχει παράσταση που να µην απατά ποτέ, το κριτήριο µεταφέρεται 

στην κοινή παράσταση, που βέβαια δεν είναι εννοιακή, «καταληπτική» 

όπως την ονόµασαν οι Στωικοί, δηλαδή δεν µπορεί να συλλάβει την 

αλήθεια και έτσι δεν αποτελεί κριτήριο. Αλλά αν δεν υπάρχει εννοιακή 

παράσταση, καταλήγει ο Καρνεάδης, δεν ισχύει σαν κριτήριο ούτε η 

λογική, γιατί και αυτή βασίζεται στην παράσταση και, αφού τρίτη 

δυνατότητα δεν υπάρχει, χάνει το κύρος του κάθε κριτήριο. 

Προχωρώντας κατόπιν στο περιεχόµενο των φιλοσοφικών 

συστηµάτων πολεµούσε προπάντων τη Στωική θεολογία από όλες τις 

πλευρές. Τα έβαζε ακόµα και µε την ίδια την έννοια του θεού ζητώντας µε 

διορατικότητα να δείξει, πως δεν µπορεί κανείς να σκεφτεί τη θεότητα 

σαν έµψυχο, λογικό ον, χωρίς να της αποδώσει ιδιότητες και 

καταστάσεις που έρχονται σε αντίφαση µε την αιωνιότητα και την 

τελειότητά της. Με αυτό συνδέεται και η αµφισβήτηση του προορισµού 

(ντετερµινισµού) των Στωικών. Το τελικό πόρισµά του ήταν: η απόλυτη 

αδυνατότητα της γνώσης, η απαίτηση µιας ανεπιφύλακτης «εποχής» της 

κρίσης. Αφού όµως οι παλαιότεροι σκεπτικοί είχαν ήδη αναγνωρίσει 

τουλάχιστον την πιθανότητα, για κανόνα της πρακτικής µας 

συµπεριφοράς, ο Καρνεάδης αυτή τη σκέψη την τράβηξε πιο πέρα. Για 

την πρακτική ζωή πρότεινε το εύλογο και διέκρινε τρεις βαθµούς του: 

την πιθανή παράσταση, την πιθανή και αναντίρρητη παράσταση και την 

πιθανή, αναντίρρητη και γενικά ελεγµένη παράσταση. Έτσι στη συνήθη 

πρακτική αρκούν οι παραστάσεις πρώτου βαθµού. Όταν υπάρχουν 

διαφορετικές γνώµες µεταχειριζόµαστε παραστάσεις δεύτερου βαθµού 

και µόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται η τύχη µας είναι απαραίτητες οι 

παραστάσεις τρίτου βαθµού. 

Μια αναζωπύρωση του σκεπτικισµού συντελείται κατά τους δύο 

πρώτους µετα χριστιανικούς αιώνες. Ο Αινησίδηµος προβάλλει το 

πρότυπο του πυρρώνειου σοφού που πετυχαίνει να ζει ευτυχισµένος, 

κατανοώντας πως δεν έχει καµιά βεβαιότητα ούτε από τις αισθήσεις ούτε 

και από το νου. Συγκεντρώνει µάλιστα δέκα επιχειρήµατα υπέρ της 

σκεπτικής στάσης. Ο δε Σέξτος ο Εµπειρικός, που το έργο του 

«Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις» διασώζει τον πλούτο της επιχειρηµατολογίας 

που καλλιεργήθηκε στην αρχαία σκεπτικιστική παράδοση, αναφέρει πως 
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τα δέκα αυτά επιχειρήµατα περιορίστηκαν από νεότερους σκεπτικιστές 

σε πέντε: της διαφωνίας, της επ’ άπειρον αναδροµής, της σχετικότητας, 

της υπόθεσης και του φαύλου κύκλου. 

Ο σκεπτικισµός πολέµησε τον δογµατισµό αντιτείνοντας την 

αµφιβολία, σαν στάση απέναντι στα πράγµατα και σαν αγωγή της σκέψης. 

Όταν µάλιστα οι άνθρωποι βρίσκονται αµήχανοι απέναντι σε δύσκολα 

προβλήµατα και δε ξέρουν τι να κάνουν, η αµφιβολία προσφέρεται σαν 

θεραπευτική αγωγή. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

24.40  ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τα προαναφερόµενα φιλοσοφικά ρεύµατα κυριάρχησαν σε ολόκληρη 

την ελληνιστική εποχή παραµερίζοντας τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 

Πέρασαν από τις Σχολές της Αθήνας και πολλοί εκπρόσωποί τους 

παρέµειναν εκεί. Η φιλοσοφική τους σκέψη διαµορφώθηκε στο 

περιβάλλον µιας πόλης που δεν είχε πια τη δύναµη του ξίφους αλλά 

κρατούσε ακόµη την πρωτοκαθεδρία του πνεύµατος. Επιδίωκαν να 

προβάλλουν µια εναλλακτική πρόταση φιλοσοφίας και ζωής στην 

ελληνιστική Αθήνα. Το πέτυχαν, επειδή υπερασπίστηκαν σθεναρά και µε 

επιχειρήµατα τις διδασκαλίες τους. Επειδή προσέγγισαν την φιλοσοφία 

πιο συστηµατικά και πιο κοντά στο πνεύµα της εποχής. Τέλος, επειδή 

ανέδειξαν παραδειγµατικές προσωπικότητες, ανθρώπους που οι 

συµπολίτες τους τούς έβλεπαν να ζουν τη φιλοσοφία που δίδασκαν. Και 

αυτό το εκτιµούσαν όλοι. Έδιναν προτεραιότητα στην πρακτική, στην 

ενασχόληση µε τα καθηµερινά προβλήµατα και στη διατύπωση και 

εφαρµογή κανόνων ζωής. Όποιος άνθρωπος ήταν πρόθυµος να σκεφτεί 

για τον εαυτό του και τις εµπειρίες του, µπορούσε να βρει σε αυτές τις 

φιλοσοφίες ένα σχέδιο ζωής, έναν λογικό προσανατολισµό στον κόσµο, 

µια πρακτική καθοδήγηση. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

24.50  ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ 

Με το πέρασµα του καιρού και την αδιάκοπη επεξεργασία των 

βασικών προβληµάτων στα ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια οι διαφορές 

ανάµεσα στις σχολές υποχωρούσαν, ενώ γινόταν προσπάθειες  να 

φωτιστούν οι οµοιότητες τους, γεγονός που οδήγησε σε συγκεραστικές 

τάσεις. Αυτή την κίνηση τη λέµε «εκλεκτισµό». Αφού η πέρα από το 

κλασσικό µέτρο ζωή και σκέψη, µαζί µε την αµφιβολία για το κριτήριο 

της αλήθειας, απετέλεσαν θανάσιµο κίνδυνο για τη συνέχιση της 

φιλοσοφίας, οι εκπρόσωποι των διαφόρων σχολών αναγκάστηκαν να 

συσπειρωθούν γύρω από πανανθρώπινες πεποιθήσεις και αυταπόδεικτες 

αλήθειες. Έτσι, ό,τι καλό έχει προτείνει κάθε σύστηµα, γινόταν κοινό 

κτήµα. Από τη συµβίωση ανατολικών µε ελληνικές ιδέες δεν έµεινε 

ανεπηρέαστος ούτε ο Ιουδαϊσµός. Έτσι προέκυψε µια Ιουδαϊο-Ελληνική 

φιλοσοφία που δεν είναι άλλο από εκλεκτισµό µε τάσεις συγκεραστικές 

και χαρακτήρα µυστικιστικό. 

Φιλόσοφοι της πρώιµης χριστιανικής εποχής που επιδίωκαν να 

κάνουν µια σύνθεση πλατωνικών και αριστοτελικών ιδεών, στωικών και 

νεοπυθαγορικών απόψεων, µε ισχυρή υπεροχή πλατωνικών τάσεων 

(όπως δείχνει το σύνθηµα «πίσω στον Πλάτωνα»), διαµόρφωσαν ένα νέο 

φιλοσοφικό ρεύµα τον Νεοπλατωνισµό. Πρόκειται για θρησκευτική φιλο-

σοφία, µια και βασική της αρχή είναι η θεωρία για ένα υπερβατικό θεό. Ο 

Νεοπλατωνισµός είναι το τελευταίο φιλοσοφικό ρεύµα του αρχαίου 

ελληνικού κόσµου. Ξεκινά τον 3ο αι. µΧ από την Αλεξάνδρεια, τόπο που 

συναντήθηκαν και συνέζησαν πολλές ελληνικές και ανατολικές ιδέες, και 

σταµατά, όταν ο Ιουστινιανός κλείνει τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας 

(529 µΧ). Πρόκειται για την ύστατη συνθετική προσπάθεια, που 

συνδυάζει πλατωνικές, αριστοτελικές, στωικές, επικούρειες και 

σκεπτικές θέσεις. Ως σύστηµα δεν αποτελεί βέβαια συµπίληµα από τις 

αρχές προηγούµενων συστηµάτων, αλλά καταξίωσή τους, µε τονισµό 

κυρίως των όµοιων στοιχείων και παραµερισµό των διαφορών τους. 

Γενικό γνώρισµα των Νεοπλατωνικών είναι ότι αυτοί εξηγούν την 

πραγµατικότητα µε µια ιεραρχία από υποστάσεις (καταστάσεις) του όντος. 

Σύµφωνα µε αυτή τη θέση, η κάθε επόµενη υπόσταση είναι γέννηµά της 

προηγούµενης και κατώτερή της. Επίσης, κάθε µια χωριστά αλλά και 

όλες µαζί, παράλληλα ανάγονται στην πρώτη πηγή τους. Αυτή η αναγωγή 
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δεν είναι απλώς λογική αναφορά αλλά και πραγµατική επιστροφή, γιατί 

κατ’ αυτούς οι υποστάσεις, µε τη µυστική τάση που τις διακρίνει, 

επιζητούν να επιστρέψουν και να ενωθούν µε την πρώτη πηγή του 

«είναι». 

Ιδρυτής της σχολής θεωρείται ο Αµµώνιος Σακκάς, αλλά ο Αµµώνιος 

δεν άφησε καθόλου συγγράµµατα. Έτσι ο αληθινός ιδρυτής είναι ο µαθη-

τής του Πλωτίνος (205 – 270 µΧ) που παρουσίασε για πρώτη φορά µια 

συστηµατική µορφή της φιλοσοφίας του Νεοπλατωνισµού. Τα έργα του 

τακτοποιήθηκαν και εκδόθηκαν από τον µαθητή του Πορφύριο σε έξι 

εννεάδες (που η κάθε µία περιλαµβάνει εννέα κεφάλαια, συνολικά 54 

σύντοµες πραγµατείες) όπου συζητούνται τα ακόλουθα θέµατα: 

(1)  η ζωντανή πραγµατικότητα και η φύση του ανθρώπου 

(2)  οι ουρανοί και τα δύο είδη ύλης 

(3)  ο κόσµος 

(4)  η ψυχή 

(5)  ο νούς και 

(6)  το όν και αγαθό ή το έν. 

Το σύστηµα του Πλωτίνου συγκεφαλαιώνεται στη θεωρία του για τις 

τρεις υποστάσεις. Αυτές είναι το «έν» που ταυτίζεται µε το «αγαθόν», ο 

«νους» και η «ψυχή». Έτσι από το απόλυτο «εν» γεννιέται ο «νους» και από 

αυτόν η «ψυχή», που για τον Πλωτίνο είναι δηµιουργός όλων των άλλων 

όντων του κόσµου.  Παράλληλος αυτού του δρόµου της γένεσης ή της 

καθόδου των όντων είναι ο δρόµος της επιστροφής ή της ανόδου. Αυτός ο 

δεύτερος δρόµος φανερώνει τον µυστικισµό του Πλωτίνου και των άλλων 

Νεοπλατωνικών, δηλαδή την πίστη ότι µε την έκσταση ή την άσκηση ο 

άνθρωπος ενώνεται µε το απόλυτο. Θεµέλιο του συστήµατος είναι η ιδέα 

του Θεού, αλλά η πρωταρχική αυτή δύναµη δεν περιγράφεται. Αυτή 

αποτελεί την ανώτατη δύναµη και την απόλυτη ενότητα που συνθέτει τα 

αντίθετα, σκέψη και ύπαρξη (νοείν και είναι). Ο θεός αυτός είναι 

φιλοσοφικός, µια και συλλαµβάνεται σαν απρόσωπη ύπαρξη, αλλά και 

θρησκευτικός, επειδή θεωρείται σαν υπερβατική δύναµη που δηµιουργεί 

τον κόσµο µέσα από τον εαυτό του. Είναι παρών µέσα σε όλα και 

διαχωρίζεται από όλα. 

Το απόλυτο «εν» δεν ταξινοµείται ως πνευµατική, υλική ή ψυχική 

ουσία, γιατί είναι η πηγή των πάντων και αποτελεί κάτι το µοναδικό, ένα 

και ξεχωριστό. ∆εν ταυτίζεται ούτε µε το «νου» ούτε µε το «ον», γιατί είναι 

πέρα από την ουσία. Ο «νους» είναι ταυτόσηµος µε το «ον». Αυτός 

αποτελεί το πρότυπο του αισθητού κόσµου. Τα αντικείµενα του «νου», οι 
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ιδέες, είναι ένα µε αυτόν. Έτσι ο «νους» είναι απλός και διπλός, γιατί ο 

ίδιος είναι και υποκείµενο και αντικείµενο της νοητικής λειτουργίας. Η 

«ψυχή» είναι θεϊκή ουσία, έχει ζωή µέσα της, είναι αθάνατη, απλή, µοιρα-

σµένη παντού και ταυτόχρονα ακοµµάτιαστη, είναι η οργανωτική αρχή 

του ζωντανού οργανισµού, δίνει στα σώµατα ζωή και κίνηση και είναι η 

αιτία της ενότητας του κόσµου. ∆είχνει από τη µία προς το Νου και από 

την άλλη προς τα σωµατικά πράγµατα, τα οποία είναι προέκταση της 

ψυχής. Αποτελεί οντότητα δύο κόσµων, του ιδανικού πνευµατικού 

κόσµου και του υλικού κόσµου. 

Για τον κόσµο πίστευε πως η ψυχή του είναι η ανώτατη κοσµική 

ψυχή και οι ατοµικές ψυχές είναι απλά όψεις της. Η ψυχή υπάρχει 

έµφυτη µέσα στο Νου που την παράγει και ο Νους µε την σειρά του 

βρίσκεται µέσα στο Ένα ή το Θεό. Στην ύλη ο Πλωτίνος αντιπαραθέτει τον 

λόγο. Ο λόγος είναι το φως, το πραγµατικό, ενώ η ύλη είναι το σκοτάδι, 

το µή ον. Το ωραίο κείται πάνω από τις αισθητηριακές εικόνες. Στην 

οµορφιά ενός πράγµατος αντανακλάται µια υπεραισθητή ιδέα. Στην πραγ-

µατικότητα θαυµάζουµε το νοητό κόσµο µέσα στον αισθητό. Το ωραίο 

ταυτίζεται µε την ανώτερη πραγµατικότητα. Είναι µια κυρίαρχη δύναµη, 

όπως το λογικό και το καλό που κυβερνούν την ψυχή. 

Ο άνθρωπος έχει σαν αφετηρία το Ένα, τον Θεό, αλλά, θέλοντας να 

έχει ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση, κατέβηκε στον υλικό κόσµο. Έχοντας 

ο άνθρωπος εγκαταλείψει το θεϊκό βασίλειο, πρέπει τώρα να επιστρέψει 

σ’ αυτό και µε την ελεύθερη βούλησή του να πραγµατώσει, µέσα από την 

αρετή, τον εαυτό του. Με τον ορθό λόγο µονάχα δεν φθάνει κανείς πίσω 

στον θεό. Πρέπει να βρει ένα διαφορετικό δρόµο, ανώτερο από την 

ορθολογική δραστηριότητα. Και αυτός είναι ο δρόµος του µυστικισµού, 

που οδηγεί στην άµεση ένωση µε το Θεό. Σε αυτή φθάνουµε όταν, 

βυθισµένοι ολότελα στον εαυτό µας και υψώνοντας τον εαυτό µας πιο 

πάνω ακόµη και από τη νόηση, στην κατάσταση της αναισθησίας, της 

«εκστάσεως», της απλούστευσης (άπλωσης), γεµίζουµε ξαφνικά από το 

θεϊκό φως και γινόµαστε ένα µε το ίδιο το αρχικό ον (το πρώτον). Έτσι 

άµεσα, χάνεται κάθε διάκριση ανάµεσα σε εκείνο και σε εµάς. Ο Πλωτίνος 

την κατάσταση αυτή, που εννοείται µπορεί να είναι µόνο παροδική, τη 

γνωρίζει από δική του εµπειρία: τέσσερις φορές, στο διάστηµα που 

συνεργαζόταν µε τον Πορφύριο, έφτασε αυτό το τέρµα. 

Η εµπειρία αυτής της άµεσης εκστατικής επαφής µε το θεό, της 

θέασης του θεού, φέρνει στον άνθρωπο τη µόνη αληθινή ανακούφιση και 

την τέλεια ευτυχία. Έτσι ο νεοπλατωνισµός έγινε αποδεκτός από το χρι-

στιανικό µυστικισµό και µπήκε στην χριστιανική εκκλησία όπου παρέµει-
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νε ως το 1500 µΧ περίπου. Η θεωρία µάλιστα για τις τρεις «καταστάσεις» 

ήταν µέσα στο πλαίσιο του συγκρητισµού της εποχής της, δηλαδή ήταν 

έκφραση της προσπάθειας να ξεπερασθεί η αντίθεση ανάµεσα στις 

µονιστικές και πολυαρχικές ή µονοθεϊστικές και πολυθεϊστικές θέσεις. 

Με τους Νεοπλατωνικούς τα επιστηµονικά κριτήρια της φιλοσοφίας 

το ένα µετά το άλλο εκτοπίζονταν και τη θέση τους έπαιρναν τα 

θρησκευτικά βιώµατα που στέρησαν τη φιλοσοφία από την αυτοτέλειά 

της. 
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Αραβοσιτά  Παρασκευή  Φιλόλογος  Καθηγήτρια 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

Έτσι έκλεισε ο κύκλος ενός χιλιόχρονου αγώνα 

του ελληνικού πνεύµατος για  

���� να περιορίσει την περιοχή του µύθου και του φόβου, 

���� να ευρύνει τα όρια της συνείδησης και  

���� να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σταθεί 
όρθιος και να σηκώσει την ευθύνη των πράξεών του, 

 

δηλαδή να γίνει ελεύθερος. 

 

 

Ο αγώνας αυτός φαίνεται ότι δεν πήγε χαµένος, 

αφού στην εποχή µας, 

���� η ανάπτυξη των επιστηµών, 

���� η τεχνολογική πρόοδος, 

���� οι ελευθερίες και 

���� οι κάθε είδους κοινωνικές κατακτήσεις 

είχαν την αρχή τους σε αυτό το πνεύµα. 

 

Το γεγονός αυτό µάς καθιστά ιδιαίτερα υπερήφανους, 

αλλά και µας επιφορτίζει µε το καθήκον 

µιας ουσιαστικής αξιοποίησης και εξέλιξής του  

στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, 

αλλά και στην παγκόσµια σκηνή. 

 




