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 Σας καλωσορίζουμε και φέτος στις συναντήσεις και δράσεις 

του Συλλόγου Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ‘συν Αθηνά’.  

 Μπαίνουμε πλέον στο 4ο έτος λειτουργίας του σωματείου, 

που είναι σύλλογος επιστημόνων και εκπαιδευτικών.  

 Έχουμε διανύσει κάποια απόσταση και έχουν γίνει 

σημαντικά πράγματα αυτά τα χρόνια με τη στήριξη και 

βοήθεια πολλών ανθρώπων και του δήμου Καβάλας και 

λοιπών τοπικών φορέων και επιστημόνων από όλη την 

Ελλάδα και φυσικά με το έργο των φιλοσόφων.  

 



 Συνεχίζουμε φέτος τις παρουσιάσεις της πλατωνικής 

Πολιτείας που θα συνεχιστούν από τα αριστοτελικά 

Πολιτικά.  

 Παράλληλα παρουσιάζεται υλικό από όλα τα ρεύματα της 

αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, καθώς δεν είμαστε 

προσκολλημένοι σε κάποιο συγκεκριμένο ρεύμα, δεδομένου 

ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα όλου του χώρου.  

 Λίγοι είναι και οι άνθρωποι που έχουν εικόνα παγκοσμίως 

σήμερα, διότι για διάφορους λόγους που σταδιακά θα δούμε, 

δεν ήταν εφικτό να γίνουν αυτά τα πράγματα ευρύτερα 

γνωστά παλαιότερα.  



H ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ… 

 

 Δεν είναι γνωστικό αντικείμενο, αλλά στάση προς τον 

άνθρωπο και στάση προς τον κόσμο. 

 Στόχος η ευτυχία του ανθρώπου, η διαφύλαξη της εσωτερικής 

του υγείας και δύναμης.  

 Η επανάσταση άλλωστε ξεκινά από το μυαλό μας και από τον 

τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. 

 Η προσπάθειά μας αποτελεί αντίδραση στον μηδενισμό, με 

τον οποίο διαφωνεί η ίδια η πραγματικότητα. 

 Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. 

 

 



 



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

 

o Συνέχιση και ολοκλήρωση της πλατωνικής Πολιτείας για 

δεύτερη φορά (Αραβοσιτά, Χατζοπούλου) 

o τα Πολιτικά του Αριστοτέλη (Αραβοσιτά, Φετά, 

Χατζοπούλου), έχοντας ολοκληρώσει μια πρώτη 

ανάγνωση των Ηθικών Νικομαχείων. 

o Γεωμετρία: θεωρία και ασκήσεις (Βασιλειάδου) 

o Σταθμοί στην ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού από 

την αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό (Γεωργιάδης, 

Κατσαρού) 



 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Παρά την ετερογένεια των φιλοσοφικών ρευμάτων στην αρχαία 

Ελλάδα κοινός στόχος είναι η ευδαιμονία του ανθρώπου, η 

οποία με διάφορους ορισμούς ταυτίζεται με την αρετή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ… 
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ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ 

ηδονή 

(έλλειψη 

σωματικού και 

ψυχικού πόνου) 

απάθεια 

(έλλειψη 

παθών) 

αταραξία (έλλειψη 

αναστάτωσης με την 

αναστολή 

τοποθέτησης μετά 

από εξέταση των 

δεδομένων) 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

 Οι αρετές στους φιλοσόφους διακρίνονται σε ηθικές και 

διανοητικές αρετές, ενώ έχει υποστηριχτεί και η ενότητα 

των αρετών. 

 Βασική είναι η θέση τους για το διδακτό της αρετής. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΥΘΩΝ: Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 

 

 Οι φιλόσοφοι ήταν φτωχοί, όχι πλούσιοι. 

 Οι πλούσιοι ήταν εξαιρέσεις και συνήθως διέθεταν την 

περιουσία τους για την επιμόρφωση και των υπολοίπων. 

 Κάποιοι ήταν φτωχοί εκ πεποιθήσεως (π.χ. Θαλής ο 

Μιλήσιος, Κράτης, στάση των Στωικών και των Επικουρείων 

προς τον πλούτο). 

 

 

 

 



ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΥΘΩΝ: Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 

 

 



ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΥΘΩΝ: ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ 

 

 Υπάρχει η εντύπωση ότι οι φιλόσοφοι και γενικώς οι αρχαίοι 

‘είχαν τους δούλους και είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο για 

σκέψη και στοχασμό.’ 

 

 Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι φιλόσοφοι επικρίνουν 

τον θεσμό της δουλείας και είναι κάποιοι και χλευαστικοί. 

 

 

 

 



 

 

 



ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΥΘΩΝ: ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ 

 

 O θεσμός της δουλείας και στην αρχαία Ελλάδα επισύρει 

συχνά κριτική ως προς το να υποβιβάσει τη συμβολή των 

αρχαίων Ελλήνων στοχαστών στην επιστήμη. 

 Ο θεσμός της δουλείας ήταν διαδεδομένος σε όλο τον αρχαίο 

και μεσαιωνικό και νεότερο κόσμο (βλ. μεταξύ άλλων 

αποικιοκρατία). 

 Ωστόσο, παρά τον θεσμό της δουλείας συμβολή στην 

επιστήμη μακράν εφάμιλλη αυτής των φιλοσόφων δεν 

κάναν ούτε οι Νότιοι (βλ. τον μοναδικό εμφύλιο πόλεμο των 

Αμερικανών), ούτε πλησιέστερα στην ιστορία μας οι Πέρσες.  

 

 



ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΥΘΩΝ: ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ 

 

 Την πρόοδο του πνεύματος φαίνεται να κινεί η νηφάλια 

παρατήρηση της πραγματικότητας, η παραγωγική 

αμφισβήτηση και η φιλομάθεια. 

 Συνεπώς το πρόβλημά μας σήμερα δεν είναι ότι μας λείπουν 

οι δούλοι για να στραφούμε προς τη φιλοσοφία. 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΗΣ 

 

 



 

 Πέραν όλων αυτών δεν γνωρίζουμε ακριβώς που οφείλεται η 

ανάπτυξη του πολιτισμού στην αρχαία Ελλάδα. 

 Όπως αναφέρει ο Ράσελ, ένα από τα πιο δυσερμήνευτα 

φαινόμενα στην παγκόσμια ιστορία είναι η ξαφνική 

ανόρθωση του πολιτισμού στην Ελλάδα. 

 Εκτιμούμε ωστόσο ότι πιθανόν να σχετίζεται αφενός με την 

ελευθερία, αφετέρου με την φιλομάθεια. 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ:     ΜΠΟΡΕΙ 

 



 

 

 



Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: ΜΠΟΡΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: ΜΠΟΡΕΙ 

 Η επιφύλαξη στις βεβαιότητες πέρα από ό,τι είναι αναγκαίο 

είναι σημαντικό όφελος και αποτέλεσμα της ενασχόλησης 

με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. 

 

 Είναι χρήσιμο οι βεβαιότητές μας να μην υπερβαίνουν τα 

δεδομένα μας ή να συμβαίνει έστω αυτό σε περιορισμένο 

αριθμό πραγμάτων και με επίγνωση. 

 

 Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που μπορεί με την ευρύτερη 

έννοια να ταυτιστεί με τον σκεπτικισμό, έχει χρησιμότητα 

σήμερα στην αντιμετώπιση: 

o του μηδενισμού  

o του φανατισμού 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

 

 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

 Πέρα από την επισήμανση αυτή στην Πολιτεία, που όπως 

και η γενικότερη προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας βασίζεται στην παρατήρηση της 

πραγματικότητας (φυσικής, κοινωνικής), υπάρχει 

σημαντικός αριθμός φιλοσόφων γυναικών από τους 

Πυθαγορείους μέχρι και την ύστερη ελληνιστική περίοδο. 

 

 

(βλ. http://www.ellinikoarxeio.com/2010/09/o-ancient-

mathematician-women.html) 

 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ονόματα (έργα σώζονται 

σπαράγματα και ανεκδοτολογικά): Θεανώ, Περικτιώνη, 

Φύντις, Βιτάλη, Μέλισσα, Τυμίχα, Θεμίστα, Ιππαρχία, Αρήτη, 

Πυθαΐς, Κλεοβουλίνη (όλες αυτές α. δεν ήταν εταίρες, β. δεν 

ήταν ομοφυλόφιλες και γ. δεν είχαν τραγικό τέλος). 

 

 Η αρχαία ελληνική κοινωνία περισσότερο τότε από ό,τι τώρα 

είχε σημαντικά στοιχεία σεξισμού και ο χώρος των 

φιλοσόφων αποτελεί εξαίρεση για τις ελευθερίες που έδινε 

και στην γυναίκα. 

(βλ. 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita_fylou/dimgymn/arx

eia/epistimi/Istoselides/Gunaikes_filosofoi.pdf) 



Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

 
 

[και τότε όπως και τώρα οι προτροπές και αποτροπές μας δίνουν 

εικόνα του τι δεν συνέβαινε] 



 Στα κοινωνικά σύνολα ωστόσο το σύνηθες είναι να 

πιέζονται όλοι, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, νήπια και 

ηλικιωμένοι, ξένοι και εγχώριοι, κυβερνώμενοι και 

κυβερνόντες, άνθρωποι και λοιπή φύση, όσο και αν πάντα 

υπάρχει η αίσθηση πως είναι κάποιοι άλλοι ‘που περνάνε 

καλά’. 
 

 Μέσα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία επιδιώκεται η 

μετριοπάθεια, η δικαιοσύνη και είναι ευπρόσδεκτη η θετική 

συμβολή από όπου και αν προέρχεται, είτε από Έλληνες είτε 

και από ξένους (είναι άλλωστε γνωστή η επίδραση των 

Αιγυπτίων, Βαβυλωνίων και άλλων λαών στη σκέψη των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων). 
 

 Η προοπτική άρα για κοινωνική ευδαιμονία αφορά όλους. 



 

 

 


