
ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 
  

Η ΑΡΧΑΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ αποτελεί µια µοναδική προσφορά του κλασσικού 
ελληνικού πνεύµατος στην Ανθρωπότητα. Με κέντρο τον Σωκράτη, χρονικά και 
ιδεολογικά, η Φιλοσοφία θα χωριστεί σε: 

  

1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ 
2. ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ 
3. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ & ΡΩΜΑΪΚΗ 

  

Στην Προσωκρατική έχοµε σαν άξονα της Φιλοσοφίας την ΦΥΣΗ. Στο Σωκράτη 
κέντρο της γίνεται ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Στην εποχή που χαρακτηρίζεται από την 
αυτοκρατορία του Αλέξανδρου και την µετέπειτα των Ρωµαίων, το κέντρο της 
φιλοσοφίας φαίνεται να µετατοπίζεται προς τον ΚΟΣΜΟ. 

  

Πραγµατικά, η αρχαία δυτική φιλοσοφία κινείται πάντα γύρω και από τα τρία 
κέντρα Άνθρωπος - Φύση  - Κόσµος (ή Θεός), τονίζοντας κατά τις ιστορικές 
προκλήσεις της το ένα ή το άλλο κέντρο της. Όλοι οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν µε 
όλα τα θέµατα που απασχολούν τον άνθρωπο µε ιδιαίτερη επιτυχία: από την 
επιστήµη και την θρησκεία ως τη πολιτική και την τέχνη. Η λέξη όµως Φιλοσοφία, 
σαν αγάπη στην Σοφία, αποδίδεται στον Πυθαγόρα, παρόλο που ο ίδιος ήταν 
περισσότερο σοφός από φιλόσοφος.  

  

Στην Αρχ. Δυτ. Φιλοσοφία παρατηρούµε την Φιλοσοφία σαν ΕΠΙΣΤΗΜΗ και σαν 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. Συνήθως τονιζόταν το ένα από τα δύο, ανάλογα µε τις προκλήσεις 
της εποχής και της ανταπόκρισής τους  σ αυτές. Έτσι αναπτύσσεται µια διδασκαλία 
µε επιστηµονικό και εκπαιδευτικό τρόπο που διδάσκεται µέσα σε ειδικούς χώρους 
και στοχεύει στην αλήθεια και από την άλλη αναπτύσσεται ένας τρόπος ζωής που 
στοχεύει την ευτυχία (µάλλον ευδαιµονία) του ανθρώπου. Γι αυτό τον λόγο µιλάµε 
για ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. 

  

Το όνοµα κάποιων αποτέλεσε από µόνο του το όνοµα µιας Σχολής (πχ Ηράκλειτος 
ο Σκοτεινός), ενώ άλλες Σχολές πήραν το όνοµά τους από ένα χαρακτηριστικό της 
συµπεριφοράς τους (πχ κυνικοί) ή από κάποια εξωτερική περίσταση (πχ Στωικοί). 

  

Από που γεννήθηκε η Αρχαία Δυτική Φιλοσοφία; Γιατί αναπτύχθηκαν τόσες Σχολές 
Φιλοσοφίας; Εδώ η απάντηση δίνεται χωρίς εξωτερική απόδειξη: Οι παραδοσιακές 
σχολές Μυστηρίων δίνουν τη θέση τους στο τελευταίο τους διάδοχο: Την 
Φιλοσοφία, σαν θεωρία και πράξη µιας ευτυχισµένης ζωής και συµβίωσης. 



  

 
ΟΙ ΙΩΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ 

  

ΜΙΛΗΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 

  

Μέσα σε διάστηµα ενός αιώνα η Μίλητος έβγαλε τρεις στοχαστές: Θαλής, 
Αναξίµανδρος και Αναξιµένης. Καθένας από τους τρείς δεχόταν ως αρχή της 
Φύσης ένα ορισµένο στοιχείο, η αποµόνωση του οποίου αποτελούσε το 
σηµαντικότερο βήµα για µιά συστηµατική περιγραφή της πραγµατικότητας. 

  

Η σχολή άνθησε όλο τον 6ο αιώνα στην παλαιά πρωτεύουσα της Ιωνίας και χάθηκε 
µαζί µε την πόλη, κατά την καταστροφή της από τους Πέρσες το 494 π.Χ. ύστερα 
από τη µάχη στον ποταµό Λάδη. 

  

Όλοι οι Φιλόσοφοι προσπάθησαν να ερµηνεύσουν τον κόσµο σχετικά µε το πώς και 
το γιατί έγινε - όχι µε θεολογικοµυθικούς όρους αλλά µε καθαρά φυσικούς και 
επιστηµονικούς. Έτσι καθένας ερµήνευσε τον κόσµο ξεκινώντας από µια φυσική 
αρχή - στοιχείο: Το Νερό, ή τον Αέρα, ή το Πυρ, ή το Άπειρο, ή το Όν.  Ίδρυσαν 
σχολές που µέσα από το πέρασµα αντιστοιχούν στα πανεπιστήµια της 
Αναγέννησης. Ασχολήθηκαν µε όλες τις πλευρές της ζωής - ποίηση, επιστήµη, 
πολιτική, θεολογία, ιατρική κλπ εκφράζοντας το πρότυπο του ολιστικού ανθρώπου. 

  

ΘΑΛΗΣ 

  

Για τον Θαλή, που καταγόταν από παλαιά εµπορική οικογένεια, λέγεται ότι είχε 
προβλέψει την ηλιακή έκλειψη του 585 π.Χ. και ότι ζούσε και έπειτα από την 
εισβολή των Περσών στα µέσα του 6ου αιώνα. Είχε πάει στην Αίγυπτο. Αρχή του 
σύµπαντος έθεσε το στοιχείο ΝΕΡΟ. Απέδωσε ζωή σε κάθε µέρος της φύσης, από 
τα ορυκτά ως τα άστρα (υλοζωισµός).  

  

Η Γεωµετρία του χρωστά πολλά περισσότερα από το γνωστό θεώρηµα του Θαλή, η 
αστρονοµία πολλούς υπολογισµούς, όπως η φαινόµενη διάµετρος του ήλιου και 
της σελήνης, η λόξωση της εκλειπτικής, το αντανακλώµενο φως των πλανητών.  

  

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ  



  

Ο Αναξίµανδρος φαίνεται ότι ήταν λίγο νεώτερος. Από τα συγγράµµατά του Περί 
φύσεως έχεις ωθεί µόνο ένα περίεργο απόσπασµα. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 
η εποχή που έζησε ο Ανεξιµένης, ίσως να έζησε ανάµεσα στα 560-500 π.Χ. Από τα 
συγγράµµατά του Περί Φύσεως δεν έχει σωθεί τίποτα. 

  

Δεν υπάρχει επιστήµη που να µην έλκει τα θεµέλιά της σε θεωρίες του µεγάλου 
αυτού φιλόσοφου: Γεωγραφία, µαθηµατικά, αστρονοµία, εξελικτική βιολογία. 
Προσδιόρισε την περίµετρο ξηράς και θάλασσας και κατασκεύασε µια γήινη 
σφαίρα. Πρόβλεψε σεισµούς και εκλείψεις. Τοποθέτησε την Γή σαν µετέωρη µέσα 
στο σύµπαν να συγκρατείται από τις ελκτικές δυνάµεις των άλλων ουράνιων 
σωµάτων. 

  

Κοσµολογικά όρισε σαν πρώτη αρχή το Απειρο. Από αυτό διαφοροποιούνται τα 4 
στοιχεία - γή, νερό, αέρας, φωτιά. Όλα διευθύνονται από την Ανάγκη και την 
Δικαιοσύνη. 

  

 
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ     

  

Είναι ο 3ος και τελευταίος από την σχολή της Μιλήτου. Γεννήθηκε γύρω στο 585 
πΧ και πέθανε γύρω στα 525. Για την ζωή του ξέρουµε µόνο ότι ήταν συµµαθητής 
και µαθητής του Αναξίµανδρου. Πρέσβευσε ότι η κύρια αρχή του κόσµου είναι ο 
Αέρας.  Αντιλαµβάνεται τον κόσµο σαν ζωντανό όν. Μιλάει για κοσµικό ζώο - 
πράγµα που θα το αναφέρει αργότερα και ο Πλάτων. 

  

Η καταστροφική επέκταση των Περσών ανέκοψε την υπέροχη αυτή πορεία της 
φιλοσοφίας αναγκάζοντάς την να µεταφερθεί δυτικά. 

  

Από την Ιωνία στην Κάτω Ιταλία: 

  

ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΣ 

  

Αρχηγός της ελεατικής σχολής θεωρείται συνήθως ο Ξενοφάνης, που οπωσδήποτε 
έλαβε µέρος στην ίδρυσή της. Γεννηµένος γύρω στο 570 π.Χ. στην Κολοφώνα, 
έφυγε από την Ιωνία το 546 π.Χ., όταν την κυρίευσαν οι Πέρσες. Έζησε ως 



περιπλανώµενος ραψωδός και τελικά εγκαταστάθηκε στην Ελέα, που την είχαν 
ιδρύσει πρόσφυγες Ίωνες. Πέθανε µετά το 480 π.Χ. 

  

Η περίοδος που εµφανίζεται ο Ξενοφάνης είναι µεταβατική για τη φιλοσοφία. Η 
σχολή της Μιλήτου είχε καταστραφεί. Η φιλοσοφία όµως συνεχίστηκε µέσα από 
την ίδρυση της Ελεατικής σχολής µε καθαρά φιλοσοφικούς και οντολογικούς 
προβληµατισµούς. 

  

Πρέσβευε ότι ο ήλιος και τα άστρα είναι διάπυρα νέφη. Τα άστρα µε το φως του 
ήλιου σβήνουν. Τα σύννεφα είναι εξατµίσεις από τη θάλασσα και οι αστραπές 
προέρχονται από τις κινήσεις των διάπυρων νεφών. Μιλούσε για βιόρρυθµους και 
χρονικούς κύκλους. 

 
ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ 

  

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ 

  

Ο Σύνδεσµος των Πυθαγορείων παρουσιάστηκε στα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα, 
αρχικά στις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, ως θρησκευτική και πολιτική εταιρεία. 
Ιδρυτής του ήταν ο Πυθαγόρας από τη Σάµο, που είχε γεννηθεί περίπου το 580 
π.Χ. Ύστερα από µεγάλα ταξίδια, που τον έφεραν από την Αίγυπτο µέχρι και την 
Ινδία, έφτασε στην αριστοκρατική πόλη Κρότων, από όπου ξεκίνησε την 
µεταρρυθµιστική προσπάθειά του µε σκοπό την κάθαρση της ηθικής και της 
θρησκευτικής και πολιτικής ζωής.  

  

Στον Πυθαγόρα που πέθανε το 500 π.Χ. περίπου, δεν είναι δυνατό να αποδοθεί 
καµία φιλοσοφική θεωρία, παρόλο που προσπάθησαν αργότερα να τον 
µυθοποιήσουν και να τον παρουσιάσουν ως το ιδεώδες κάθε ελληνικής σοφίας. Ο 
Πλάτων και ο Αριστοτέλης κάνουν λόγο µόνο για φιλοσοφία εµφανίζεται ο 
Φιλόλαος, που φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο νέος από τον Εµπεδοκλή και τον 
Αναξαγόρα. Για τη ζωή του δεν γνωρίζουµε σχεδόν τίποτε. Για τα αποσπάσµατα 
από το έργο του υπάρχουν πολλές αµφιβολίες. 

  

Η πνευµατική καταγωγή των Πυθαγορείων, ο φιλοσοφικός δογµατισµός τους 
καθώς και η εξάπλωσή τους, αποτελούν ένα τριπλό ιστορικό ανεξήγητο. Η σχολή 
του Πυθαγόρα, το λεγόµενο Οµακοείο, ήταν ένα κοινόβιο µε αναµφισβήτητο 
αρχηγό, δάσκαλο και νοµοθέτη τον Πυθαγόρα. Έφτασε να αριθµεί µέχρι 300 µέλη. 
Μέσα από αυστηρό πρόγραµµα ηθικής, ψυχολογικής και νοητικής εκπαίδευσης οι 
µαθητές περνούσαν το στάδιο του Ακουσµατικού, Μαθηµατικού και τέλος 
Πολιτικού. Έτσι διαµορφώθηκαν εξαίρετοι φιλόσοφοι-αριστοκράτες που επέδρασαν 
στην ελληνική κοινωνία. 



  

Τα Μαθηµατικά και η Μουσική οφείλουν πολλά στους µαθητές του Πυθαγόρα, 
εφόσον αυτά κανόνιζαν τις ψυχολογικές, θρησκευτικές και ηθικές υποχρεώσεις 
τους.  

 
  

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ 

  

Ο Παρµενίδης ( που είχε γεννηθεί γύρω στο 515 π.Χ. ), Ελεάτης από 
αριστοκρατική οικογένεια, ήταν προσωπικότητα σηµαντική και µε πολιτική δράση. 
Είχε σχέσεις µε τους πυθαγόρειους. Έγραψε γύρω στο 470 π.Χ.. Ιδρυτής της 
Ελεατικής σχολής παρόλο που τον σπόρο το έριξε ο Ξενοφάνης. 
Πρώτος ο Παρµενίδης αναφαίρεται στο ΟΝ. Του αποδίδει τα όσα απέδιδαν οι  
προηγούµενοι προσωκρατικοί στο στοιχείο - αρχή τους.  

  

Αναφέρεται στο ΟΝ σαν να πρόκειται για τον Απόλυτο Θεό. Του δίνει τα 
χαρακτηριστικά της Ολότητας και της Ακινησίας -  εφόσον είναι πανταχού παρών. 

  

ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ 

  

Γεννήθηκε στην Ελέα της Ιταλίας γύρω στο 595 πΧ. Φίλος και µαθητής του 
Παρµενίδη, έδωσε πολλές διαλέξεις για να υπερασπιστί τις θεωρίες του δασκάλου 
του περί του όντος. Τον διαδέχθηκε στην διεύθυνση της σχολής της Ελέας. 

  

Το χαµένο σύγγραµµα του Ζήνωνα ( περίπου 490- 430 π.Χ.) είναι ίσως το πρώτο 
φιλοσοφικό έργο που ήταν διαιρεµένο σε κεφάλαια και είχε διαλεκτική διάταξη.  

  

Χρησιµοποιεί την "εις άτοπον απαγωγή" για να αποδείξει τις θεωρίες του 
Παρµενίδη. Είναι πασίγνωστα τα παράδοξα του Ζήνωνζ όπου αποδείκνυε ότι πχ ο 
Αχιλλέας δεν θα φθάσει ποτέ την Χελώνα, ότι ο χώρος δεν υπάρχει, όπως δεν 
υπάρχει και κίνηση κλπ. Μόνο κατά τον 17ο µΧ αιώνα (Λάιµπνιτς, Νεύτων) 
µπορέσαµε να αναπτύξουµε την θεωρία του απειροστικού λογισµού και να 
κατανοήσουµε τα "παιχνίδια" του Ζήνωνα. 

  

ΜΕΛΙΣΣΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ 



  

Ο Μέλισσος ήταν ο στρατηγός των Σαµίων που νίκησε το 442 π.Χ. τους 
Αθηναίους. Μαθητής του Παρµενίδη, συνεχίζει την ίδια γραµµή µε τον Ζήνωνα. 
Για τον Μέλισσο, ο χρόνος είναι σταθερός, στατικός και οµογενής παράγοντας που 
αποκτ΄'α ελαστικότητα και πλαστικότητα όταν εκδηλώνεται. 

 
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ 

  

Ο πρώτος Δωριέας στην ιστορία της φιλοσοφίας είναι ο Εµπεδοκλής, από τον 
Ακράγαντα, περίπου 490 – 430 π.Χ. Ποιητής, πολιτικός, γιατρός, θαυµατοποιός, 
ήταν επιφανής ιερατική προσωπικότητα µε µαντικές ιδιότητες, πιθανόν να είχε 
σχέσεις µε τη σικελική ρητορική σχολή, από την οποία µας είναι γνωστά τα 
ονόµατα του Κόρακα και του Τεισία. Σπούδασε στους Πυθαγόρειους αλλά και 
κοντά στον Αναξαγόρα και στον Παρµενίδη.  

  

Έγραψε: Περί Φύσεως, Προόιµιο εις Απόλλωνα, Καθαρµοί, Περσικά, Τραγωδίαι, 
Πολιτικοί Λόγοι, Ιατρικός Λόγος. 

  

Μιλάει για τα 4 βασικά στοιχεία ("ριζώµατα"): Γή , Νερό, Αέρα, Φωτιά. Για τις δύο 
αντίθετες δυνάµεις του Σύµπαντος: Φιλία και Νείκος. 
Επίσης µιλά για την µετενσάρκωση στην φύση. 

 
  

Η ΙΩΝΙΚΗ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

  

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ 

  

Ο Ηράκλειτος (περίπου 536-470 π.Χ.) από την Έφεσο, ο «σκοτεινός», άφησε τα 
υψηλά αξιώµατα ( που είχε χάρη στην ευγενική καταγωγή του ) από αντίθεση 
προς την ανερχόµενη δηµοκρατία την οποία απεχθανόταν. Αποσύρθηκε σε 
περήφανη αποµόνωση και τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε την άνεση να 
γράψει ένα σύγγραµµα µε τρία µέρη: Σύµπαν, Πολιτική, Θεολογία. Το έργο του 
δεν ήταν γενικά κατανοητό ήδη στην αρχαιότητα. Έχουν διασωθεί µερικά 
αποσπάσµατα µόνο, που συχνά επιδέχονται πολύ διαφορετικές ερµηνείες. 
"Στη φύση αρέσει να κρύβεται" 
"Τα πάντα ρεί" 
"Πόλεµος πάντων πατήρ" 
"Αυτοί που επαγρυπνούν έχουν ένα κοινό κόσµο. Αυτοί που κοιµούνται γυρίζουν ο 
καθένας στο δικό του κόσµο" 
"Εκ πυρός τα πάντα και εις πυρ τελευτά" 



  

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ Ο ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΟΣ 

  

Ο Αναξαγόρας από τις Κλαζοµενές ( 500 ως και µετά το 430 π.Χ.) έγκαταστάθηκε 
στην  Αθήνα στα µέσα του 5ου αιώνα και επηρέασε την φιλοσοφία αλλά και την 
πολιτική της Ελλάδας µέσα από τον µαθητή του Περικλή. Το 434 π.Χ. 
κατηγορήθηκε για ασέβεια και υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την πόλη, πήγε στη 
Λάµψακο όπου ίδρυσε σχολή. Ασχολήθηκε κυρίως µε την αστρονοµία. Λέγεται ότι 
περιφρονώντας τα γήινα είχε χαρακτηρίσει πατρίδα του τον ουρανό, και σκοπό της 
ζωής του την παρατήρηση των άστρων. Μαθητές του αναφέρονται ο Μητρόδωρος 
και ο Αρχέλαος. 

  

"Όλα τα πράγµατα ήταν κάποτε ενωµένα, άπειρα κατά το πλήθος και κατά την 
σµικρότητα, γιατί το µικρό - η µικρότητα - είναι άπειρον και όταν όλα τα πράγµατα 
ήταν ενωµένα, τίποτε δεν διακρινόταν, ακριβώς εξ αιτίας της σµικρότητά τους." 

  

Ο νούς ήταν αυτός που έδωσε την πρωταρχική ώθηση µε δίνη. 

  

"Και ότι υπάρχουν εκεί άνθρωποι και πόλεις κατοικηµένες και έργα 
κατασκευασµένα, όπως είναι και σε µας και ότι αυτοί έχουν ήλιο και σελήνη και τα 
άλλα άστρα, όπως είναι και σε µάς ..." 

 
  

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: 

  

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ  

  

Για τον Λεύκιππο γνωρίζουµε πολύ λίγα πράγµατα, άλλωστε η ύπαρξή του είχε 
αµφισβητηθεί ήδη στην αρχαιότητα. Η µεγάλη ανάπτυξη της ατοµικής θεωρίας από 
τον Δηµόκριτο (βλ. σ.125 κ.ε.) έκανε να ξεχαστεί εντελώς ο εισηγητής της. 
Ωστόσο µπορούµε µε βεβαιότητα να διαπιστώσουµε τα ιχνη του ατοµισµού σ’ όλη 
την πορεία της σκέψης ύστερα από τον Παρµενίδη. Και αν ακόµη ο Λεύκιππος δεν 
γεννήθηκε στα Άβδηρα, πάντως διατέλεσε αρχηγός της σχολής από την οποία 
προήλθαν ο Πρωταγόρας και ο Δηµόκριτος. Πρέπει να ήταν σύγχρονος του 
Εµπεδοκλή και Αναξαγόρα, αλλά ίσως λίγο  µεγαλύτερός τους. Παραµένει τελικά 
άγνωστο – παρόλο που είναι πιθανό – αν έγραψε κάτι, ιδιαίτερα τα έργα Μέγας 
διάκοσµος και Περί νου. 



  

Ο Λεύκιππος επινόησε πρώτος την ατοµική θεωρία. Τον οναµάζουν υλιστή, αλλά 
µιά προσεκτικότερη µελέτη της θεωρίας του φανερώνει ότι η λέξη "άτοµο" του 
Λεύκιππου και του Δηµόκριτου είναι πολύ πιό πλούσια έννοια και οντότηα από 
αυτό που η σηµερινή επιστήµη ορίζει. 

  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ  

  

Γεννήθηκε ίσως το 460 πΧ στα Άβδηρα της Θρήκης. Ξόδεψε την τεράστια πατρική 
του περιουσία για να ταξιδέψει σε Αίγυπτο, Βαβυλώνα, Ινδία, Ιταλία... Μάλλον 
φοίτησε και στους Πυθαγόρειους. Διαδέχθηκε τον δάσκαλό του Λεύκιππο στη 
σχολή των Αβδήρων. 

  

"Εαν λοιπόν η µεν γένεσις των σωµάτων προέρχεται εκ της ενώσεως των ατόµων, 
η δε φθορά των εκ του διαχωρισµού των ατόµων, η γένεσις δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά αλοίωσεις" 

  

Αλλά υπάρχουν άτοµα που πλησίάζουν την αιωνιότητα, είναι σταθερά, δεν 
µετακινούνται: Τέτοια είναι τα άτοµα της ψυχής.  

  

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΗΣ 

  

Γεννήθηκε στην Απολλωνία, µια αποικία της Μιλήτου στον Πόντο. Πιθανόν 
σύγχρονος του Αναξαγόρα, άκµασε γύρω στο 440 - 430 πΧ. Είναι ο όψιµος 
εκπρόσωπος της Ιωνικής Φιλοσοφίας. 

  

Ο χαρακτήρας της φιλοσοφίας του είναι εκλεκτικός αλλά αυτό δεν της στερεί την 
ιδιαίτερη αξία της. Όλα τα πράγµατα πρέπει να είναι µετατροπές µιας βασικής 
ουσίας. Η βασική ουσία έχει θεία νόηση  που κατευθύνει τα πάντα µε τον καλύτερο 
τρόπο. Η νόηση και η ζωή οφείλονται στον αέρα, που γι αυτό είναι η βασική 
µορφή της ύλης. Ο αέρας είναι θείος και κυβερνά τα πάντα. Παίρνει διαφορετικές 
µορφές ανάλογα µε τις διαφορές του στην θερµότητα, την κίνηση κλπ. 

  

ΟΙ ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

  



Από την ατοµική σχολή προερχόταν ο Πρωταγόρας από τα Άβδηρα (περ. 480 – 
410 π.Χ.), ένας από τους πρώτους περιπλανώµενους δασκάλους της σοφιστικής, 
που δίκαια θεωρειται και ο πιο σπουδαίος. Έδρασε κατά διαφορετικές περιόδους 
στην Αθήνα και λέγεται ότι πέθανε καθώς προσπαθούσε να φύγει από αυτήν, 
ύστερα από µια καταδίκη του για ασέβεια. Από τα πολυάριθµα συγγράµµατά του, 
που είχαν γραµµατικό, λογικό, ηθικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιεχόµενο, 
έχουν διασωθεί µόνο λίγα αποσπάσµατα. 

Ο Γοργίας ο Λεοντίνος ( 483 – 375 π.Χ.) είχε πάει το 427 ως πρεσβευτής της 
πατρίδας του στην Αθήνα, όπου απέκτησε µεγάλη φιλολογική φήµη. Στα γερατειά 
του έζησε στη Λάρισα. Προερχόταν από τη ρητορική σχολή της Σικελίας, µε την 
οποία σχετιζόταν και ο Εµπεδοκλής. 

  

Για τον Ιππία τον Ηλείο, εκτός από ορισµένες γνώµες του ( µερικές από τις 
οποίες επικρίνονται στον πλατωνικό διάλογο Ιππίας µείζων ) ξέρουµε µόνο ότι 
καυχιόταν για την πολυγνωσία του. Για τον Πρόδικο από την Ιουλία της Κέας 
ξέρουµε µόνο την γνωστή αλληγορία για τον Ηρακλή, που σώζεται στα 
αποµνηµονεύµατα του Ξενοφώντα, 2, 1, 21. Οι υπόλοιποι σοφιστές, τους οποίους 
αναφέρει µόνο ο Πλάτων, είναι ασήµαντοι, µνηµονεύονται απλώς µερικές 
χαρακτηριστικές φράσεις τους. 

  

Οι Σοφιστές αποτελούν κάτι σαν την ηθική σκιά της φιλοσοφίας γιατί παρόλα τα 
εξαιρετικά τους προσόντα δεν τα συµπλήρωναν µε την απαραίτητη ηθική. Ο 
Σωκράτης δεν διαστάζει να τους αποκαλεί πόρνες της γνώσης επειδή οι σοφιστές 
πουλούσαν τη γνώση τους σε όποιον έδινε είχε τα χρήµατα για να πληρώσει κι ας 
ήταν αναµφιβόλου ηθικής. 

 
  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

  

Ένα µεγάλο χάσµα χωρίζει το Σωκράτη από τους Σοφιστές. Ο Σωκράτης αναζήτησε 
τη Μία και Καθολική Αλήθεια και υπήρξε ένα µεγάλος δάσκαλος και ερευνητής της. 

  

Ο Σωκράτης (469 – 399 π.Χ) από την Αθήνα γεννήθηκε το 470 ή το 469 π.Χ. και 
ήταν γιος του αγαλµατοποιού Σωφρονίσκου και της µαίας Φαιναρέτης. Είναι 
σταθµός στην ιστορία της φιλοσοφίας, ακόµη και εξωτερικά, µε την εντελώς 
ιδιόρρυθµη προσωπικότητά του και το νέο φιλοσοφικό τρόπο του. Δεν ήταν ούτε 
πολυµαθής ούτε πλανόδιος δάσκαλος, δεν ανήκε σε καµία σχολή και δεν ήταν 
οπαδός κανενός αλλά µελέτησε συγγράµµατα των Προσωκρατικών και ήταν 
παραδειγµατικός πολίτης και στρατιώτης. Ήταν απλός άνθρωπος του λαού, γιος 
αγαλµατοποιού, και αρχικά είχε ασχοληθεί µε την γλυπτική. Είχε βαθιά έφεση για 
γνώση και είχε δεχτεί τις καινούργιες διδασκαλίες που ήταν διάχυτες στην πόλη 
του.  



  

Δεν θαµπώθηκε όµως από τη στιλπνότητα της ρητορικής ούτε πίστεψε ποτέ στην 
ωφελιµότητα αυτής της γνώσης. Από την κοφτερή σκέψη του δεν ξέφυγαν οι 
αντιφάσεις που υπήρχαν σε εκείνη τη µορφωτική κίνηση, της οποίας η 
επιπολαιότητα και η κουφότητα του προκαλούσαν ηθική αγανάκτηση. Το 
«Δαιµόνιον» του Σωκράτη: Αναφορές τον θέλουν να κάθεται επί ώρες ή και µέρες 
µόνος του, µε το βλέµµα καρφωµένο κάπου. Δε µιλούσε, δεν έτρωγε, δεν 
κουνιόταν. Έµοιαζε σαν να έχει καταληφθεί από κάτι. Αυτό ήταν το γνωστό 
«δαιµόνιον του Σωκράτους», χαρακτηριστικό της περίεργης προσωπικότητάς του. 
Πρόκειται γι’ αυτό που στην Ανατολή ονοµάζεται κατάσταση «σαµάντι». 

  

Η γνώση αυτή εκµαιεύεται από το εσωτερικό του ανθρώπου ως η κατεξοχήν ουσία 
του. Πρόκειται για τη µαιευτική µέθοδο διδασκαλίας. Ο Σωκράτης –σαν γνήσιος 
Έλληνας- δεν αρνήθηκε την ευδαιµονία του ατόµου, αλλά την ταύτισε µε την 
ηθική τελειοποίηση του ανθρώπου. Ό,τι δίδαξε ο Σωκράτης το εφάρµοσε στη ζωή 
του. Το µεγαλείο της προσωπικότητάς του έγκειται στο ότι σ’ αυτόν η ζωή και η 
διδαχή ήταν ένα.Θεωρούσε καθήκον του και θεϊκή επιταγή (πρβ. Πλάτων, 
Απολογία) να διαφωτίσει τον εαυτό του και τους συµπολίτες του για τη 
µηδαµινότητα της κίβδηλης γνώσης των σοφιστών και να επιδοθεί µε κάθε 
σοβαρότητα στην αναζήτηση της αλήθειας, έστω και αν αυτό συνεπαγόταν 
παραµέληση των δικών του (Ξανθίππη).  

  

Φιλόσοφος των περιστάσεων και της καθηµερινής ζωής, επηρέαζε τους συµπολίτες 
του και συγκέντρωνε γύρω του τους πιο αξιόλογους νέους της Αθήνας 
(Αλικιβιάδης) που τον τιµούσαν ως ιδανικό και ως δάσκαλο της αρετής. 
Παρουσιάζεται έτσι ηγέτης µιας αριστοκρατίας του πνεύµατος, γεγονός που τον 
έφερε σε σύγκρουση µε τους δηµοκρατικούς που ήταν τότε στην εξουσία. Αυτές 
ήταν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες οι προσωπικές αντιζηλίες σε συνδυασµό µε την 
παρανόηση της διδασκαλίας του τον οδήγησαν στο δικαστήριο. Καταδικάστηκε 
αναπάντεχα σε θάνατο, αυτό όµως συντέλεσε όσο τίποτα άλλο στη µεγάλη δόξα 
του.  

  

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 427 π.Χ., δύο χρόνια µετά το θάνατο του Περικλή.  
Πέθανε το 347 π.Χ.  Ο Πλάτων έµεινε µαζί µε το Σωκράτη οκτώ χρόνια (407-399 
π.Χ.), δηλαδή ως το θάνατο του τελευταίου. 

  

Η Ακαδηµία ιδρύθηκε το 387 π.Χ. στην Αθήνα µε πρότυπο τη φιλοσοφική 
κοινότητα των Πυθαγορείων. Η λατρεία των Μουσών, του Απόλλωνα και του 
Έρωτα ήταν συνδεδεµένη µε το όλο έργο της Ακαδηµίας. Κεφαλή της ήταν ο 
Πλάτωνας και τα µέλη της ζούσαν κοινοβιακή ζωή. 



  

Σκοπός της ήταν ο συνδυασµός της φιλοσοφικής, επιστηµονικής, ηθικής και 
θρησκευτικής αγωγής, ώστε να σφυρηλατούνται επίλεκτα πνεύµατα που αργότερα 
θα ασκούσαν µεγάλη επίδραση στην αθηναϊκή πολιτεία και στις άλλες πόλεις, από 
τις οποίες προέρχονταν οι µαθητές. Η πολιτική στην υψηλότερή της έννοια ήταν 
ένα από τα κύρια θέµατα της Ακαδηµίας. Άλλωστε τα δύο µεγαλύτερα έργα του 
Πλάτωνα –Πολιτεία και Νόµοι- είναι πολιτικά. 

  

Το κυριότερο όµως έργο της Ακαδηµίας ήταν φιλοσοφικού και επιστηµονικού 
χαρακτήρα. Είναι το πρώτο επιστηµονικό και φιλοσοφικό Ίδρυµα. Αναζήτησε την 
καθαρή γνώση. 

  

Τα 13 τελευταία χρόνια της ζωής του ο Πλάτωνας αφιερώθηκε στο συγγραφικό 
του έργο και, όταν πέθανε, σε ηλικία 81 ετών, θάφτηκε στον κήπο της Ακαδηµίας. 

  

Η Μέση Ακαδηµία αρχίζει στην Αιολία µε τον Αρκεσίλαο από την Πιτάνη ( περ. 315 
– 241 π.Χ.) που τη διδασκαλία του την κατέγραψε ο µαθητής του Λακύδης, και 
τελειώνει µε τον Καρνεάδη (155 π.Χ. στη Ρώµη ) και το διάδοχό του Κλειτόµαχο ( 
πέθανε το 110 π.Χ.) Από τα έργα τους δεν έχει σωθεί τίποτε, πηγή γι΄ αυτούς, 
εκτός από τον Διογένη τον Λαέρτιο, είναι προπάντων ο Κικέρων και Σέξτος ο 
Εµπειρικός. 

  

Έµµεσες µόνο και πολύ γενικές είναι οι πληροφορίες που έχουµε για τη Νεώτερη 
Ακαδηµία. Ο Φίλων από τη Λάρισα βρισκόταν το 87 π.Χ. στη Ρώµη. Το διάδοχό του 
Αντίοχο από τον Ασκάλωνα άκουσε το 78 π.Χ. ο Κικέρων στην Αθήνα. 
Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του εκλεκτικού πλατωνισµού σε΄ αυτή την πρώτη – 
βασικά ηθική – µορφή του είναι και ο Άρειος Δίδυµος, µε ισχυρή απόκλιση προς τη 
στωϊκή φιλοσοφία ( έζησε την εποχή του Αυγούστου ), και ο Θράσυλλος, που 
έκανε τη συστηµατική κατάταξη και την έκδοση των έργων του Δηµόκριτου και 
του Πλάτωνα. Αλλά και µέσα στην Ακαδηµία αναπτύχθηκε ολόκληρη φιλολογία 
από παραφράσεις και υποµνήµατα στα έργα του Πλάτωνα. 

  

Ο τελευταίος ηγέτης της πλατωνικής Ακαδηµίας ήταν ο Δαµάσκιος. Σώζεται η αρχή 
ενός συγγράµµατός του Περί των Πρώτων αρχών, το τέλος ενός υποµνήµατός του 
στον Παρµενίδη και µια βιογραφία του δασκάλου του Ισιδώρου. Από  τους 
σχολιαστές αυτής της περιόδου ξεχωρίζει ο Συµπλίκιος. Αυτοί οι δύο τελευταίοι 
έφυγαν µε το στενότερο κύκλο των µαθητών τους και πήγαν για ένα χρονικό 
διάστηµα στην Περσία, όταν το 529 µ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκλεισε την 
Ακαδηµία, δήµευσε την περιουσία της και απαγόρευσε τα µαθήµατα, 
επισφραγίζοντας έτσι και τυπικά το τέλος της. 

  



Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

  

Από την άποψη του ορθολογισµού µπορούµε να δεχτούµε ότι η Ελληνική και 
Δυτική εν γένει φιλοσοφία φτάνει στην πλήρη ωριµότητά της µε τον Αριστοτέλη. 

  

Χρησιµοποίησε τη µεθοδολογία της ορθολογιστικής φιλοσοφίας που είχε διδαχτεί 
στην Πλατωνική Ακαδηµία. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγιρα της 
Χαλκιδικής.  Το 367/6 π.Χ. βρίσκουµε τον Αριστοτέλη στην Ακαδηµία του 
Πλάτωνα, στην Αθήνα, όπου παραµένει για 20 ολόκληρα χρόνια, µέχρι το θάνατο 
του Πλάτωνα. 

  

Στην Πέλλα ο Αριστοτέλης εκπαιδεύει όχι µόνο τον Αλέξανδρο, αλλά και τα παιδιά 
που τον συνόδευαν, καθώς και άλλους υψηλούς αξιωµατούχους της αυλής του 
Φιλίππου. Ο Αριστοτέλης µετέδωσε στον Αλέξανδρο τον ενθουσιασµό για την 
επιστήµη και τη φιλοσοφία και τον διαµόρφωσε ηθικά και πολιτικά. Η εκπαίδευση 
του Αλέξανδρου από τον Αριστοτέλη άρχισε το 343 και έληξε το 341/40 π.Χ. 
έπειτα από διαφωνία για το αν όλοι οι λαοί µπορούσαν να ενωθούν µε ισότητα σε 
µια κοινή αυτοκρατορία. 

  

Γύρισε στην Αθήνα µαζί µε τον Θεόφραστο και ίδρυσε το Λύκειο ή Περίπατο 
εφόσον συνήθιζαν στη σχολή αυτή να περπατούν συζητώντας και εξηγώντας τα 
φιλοσοφικά θέµατα.. 

  

Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος οι Αθηναίοι έδειξαν και στον Αριστοτέλη εχθρικές 
διαθέσεις, έτσι ο φιλόσοφος πήγε στην Χαλκίδα όπου έζησε τα τελευταία χρόνια 
του - πέθανε το 322 πΧ. Διάδοχος στο Λύκειο έγινε ο Θεόφραστος. 

  

Ο Αριστοτέλης θεωρείται σαν κορυφή της φιλοσοφίας - αυτής που θεµελιώνεται 
στο όργανο της λογικής. Διαφώνησε µε τον Πλάτωνα σε ζητήµατα µεταφυσικά 
όπως πχ η αθανασία της ψυχής εφόσον δεν µπορούµε να την κατανοήσει. Αυτό 
οδήγησε την Αριστοτέλεια λογική σε δρόµους που διέψευσαν τον εαυτό της. Μόνο 
η επιστήµη της ευρωπαϊκής αναγέννησης µπόρεσε να απελευθερωθεί από τα 
σφάλµατα της λογικής του Αριστοτέλη, ενώ η σηµερινή επιστήµη εµπνέεται από 
την ανώτερη λογική του Πλάτωνα. 

  

ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ  - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 

  



Ο Ευκλείδης από τα Μέγαρα ίδρυσε τη σχολή του λίγο µετά το θάνατο του 
Σωκράτη. Από τον Φαίδωνα του Πλάτωνα γνωρίζουµε ότι ο Ευκλείδης υπήρξε 
µαθητής του Σωκράτη και ήταν παρών στο θάνατό του. Μετά το θάνατο του 
Δασκάλου, πολλοί µαθητές κατέφυγαν στα Μέγαρα και φιλοξενήθηκαν από τον 
Ευκλείδη. Ανάµεσά τους και ο Πλάτων. 

  

Κύριο γνώρισµα της φιλοσοφίας του είναι η σύνδεση της σωκρατικής µε την 
ελεατική φιλοσοφία. Ταύτισε το Αγαθό µε το Εν των Ελεατών και δίδαξε ότι αυτό 
αποτελεί την µόνη πραγµατικότητα. Το ανώτατο αγαθό το ονόµασε φρόνηση, θεό, 
νου.  

  

Σηµαντικοί µεταξύ των Μεγαρικών είναι ο Ευβουλίδης, ο Διόδωρος Κρόνος και ο 
Στίλπων, που πολέµησε τη θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα και πλησίασε πολύ την 
Κυνική Σχολή. Το ανώτατο αγαθό γι’ αυτόν είναι η απάθεια. Μαθητής του είναι ο 
Ζήνων ο Κυτιεύς, ιδρυτής του Στωικισµού.Από αυτή τη σχολή πρέπει να 
αναφερθούν οι δύο εριστικοί Ευβουλίδης από τη Μίλητο και Αλεξίνιος από την 
Ηλεία, επίσης ο Διόδωρος Κρόνος από την Καρία και ο Στίλπων. Η σχολή είχε πολύ 
σύντοµη ζωή, αργότερα συγχωνεύτηκε µε τον κυνισµό και τη φιλοσοφία της Στοάς 

  

ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΦΑΙΔΩΝ 

  

Το ίδιο ισχύει και για τη φιλοσοφική εταιρεία που ίδρυσε ο Φαίδων, αγαπηµένος 
µαθητής του Σωκράτη, στην πατρίδα του την Ηλεία, ύστερα από λίγο ο Μενέδηµος 
τη µετέφερε στην Ερέτρια. Ο Ιερώνυµος τον αποκαλεί «δούλον» στο «Περί 
ψυχής». Τον εξαγόρασε ο Αλκιβιάδης και ο Κρίτων µε προτροπή του Σωκράτη. Δεν 
γνωρίζουµε πολλά γι’ αυτόν. 

  

ΚΥΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

  

Ιδρυτής της κυνικής σχολής ( που ονοµάστηκε έτσι από το γυµνάσιο του 
Κυνοσάργους) ήταν ο Αντισθένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το 444 π.Χ. και 
πέθανε το 370 π.Χ. Παλαιός φίλος και αυτός, όπως ο Ευκλείδης, του Σωκράτη. Ο 
ιδιόρρυθµος Διογένης από τη Σινώπη ήταν πιο πολύ µια χαρακτηριστική φιγούρα 
στην ιστορία του πολιτισµού παρά άνθρωπος της επιστήµης. Μαζί µε αυτόν πρέπει 
να αναφερθεί ο Κράτης από τη Θήβα. Αργότερα η κυνική σχολή συγχωνεύτηκε µε 
τη Στοά. 

  

Ο Αντισθένης, υπήρξε µαθητής του Γοργία του Σοφιστή. Στην αρχή άνοιξε σχολή 
Ρητορικής, αλλά µετά από ρήξη µε τον Γοργία, ακολούθησε τον Σωκράτη. Όταν ο 



Σωκράτης πέθανε, ο Αντισθένης ίδρυσε την Κυνική Σχολή στην πλατεία του 
Κυνοσάργους. 

  

Σύµφωνα µε µια εκδοχή, γι’ αυτό ονοµάστηκαν Κυνικοί, καθώς και από τον τρόπο 
ζωής που πρέσβευαν, που ήταν λιτός και ασκητικός. Όλοι οι Κυνικοί ζούσαν σαν 
ζητιάνοι, χωρίς αγαθά και οικία. Έκαναν αυτό που λέµε «σκυλίσια ζωή». 

 
  

ΚΥΡΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 

  

Ιδρυτής της είναι ο Αρίστιππος από την Κυρήνη. Γεννήθηκε το 435 π.Χ. στην 
Κυρήνη της Β. Αφρικής. Εκεί γνώρισε τη φιλοσοφία του Πρωταγόρα. Νέος ήρθε 
στην Αθήνα και εντάχθηκε στον κύκλο του Σωκράτη. Μετά την καταδίκη του 
δασκάλου του, οδοιπορεί κηρύσσοντας τις θεωρίες του σε πολλές ελληνικές 
πόλεις, σε αυλές τυράννων, «πρώτος εκ των µαθητών του Σωκράτους διδάξας επί 
χρήµασιν». Την Κυρηναϊκή Σχολή την ίδρυσε αφού εγκαταστάθηκε στην πατρίδα 
του. 

  

Η ευδαιµονία-σοφία έγκειται στο να ελέγχει το αίσθηµα και να µην αφήνει τον 
άνθρωπο να ελέγχεται απ’ αυτό. «Δεν είναι η αποχή από τις απολαύσεις το 
καλύτερο, αλλά να τις ελέγχει κανείς και να µην υποτάσσεται σ’ αυτές» 
(Πλούταρχος). 

  

Ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος, πλανόδιος δάσκαλος της σοφιστικής, κάπως νεώτερος 
από την Ευκλείδη και τον Αντισθένη, κατά καιρούς µόνο είχε σχέση µε τον κύκλο 
του Σωκράτη. Ίδρυσε την σχολή του όταν ήταν πια γέρος. Φαίνεται ότι η 
συστηµατική επεξεργασία των ιδεών του, που για αυτόν ήταν πιο πολύ πρακτικοί 
κανόνες ζωής, έγινε από τον εγγονό του που επονοµάστηκε µητροδίδακτος, επειδή 
η σοφία του παππού του, του παραδόθηκε από την µητέρα του Αρετή. 

  

ΣΤΩΙΚΙΣΜΟΣ 

  

Στην ιστορία της Στοάς πρέπει να διακρίνουµε µια παλαιότερη (βασικά ηθική), µια 
µεσαία (συγκρητική) και µια νεώτερη (θρησκευτική) περίοδο. Πολλές από τις 
προσωπικότητες αυτής της σχολής κατάγονταν από χώρες της ελληνιστικής 
Ανατολής. Έτσι, ο ιδρυτής της Στοάς Ζήνων ήρθε ως έµπορος από την Κύπρο στην 
Αθήνα, και όπως λέγεται, τον έθελξε τόσο πολύ η φιλοσοφία ώστε µελέτησε τη 
διδασκαλία όλων των σχολών και ύστερα, το 308, ίδρυσε τη δική του. Ο Ζήνων 
καταγόταν από το Κίτιο της Κύπρου και έζησε από το 326 ως το 246 π.Χ. Γύρω στο 
300 άρχισε να διδάσκει τις ιδέες του στην Ποικίλη Στοά, όπου εκθέτονταν έργα 



των γνωστότερων ζωγράφων της Αθήνας, στο στυλ του Πολυγνώτου και απ’ όπου 
η Σχολή πήρε το όνοµά της.Πιο σηµαντικός µαθητής του ήταν ο Κλεάνθης από την 
Άσσο (στην Τρωάδα), σώζεται ένας µονοθεϊστικός ύµνος στο Δία. Επιστηµονική 
κεφαλή της σχολής ήταν ο Χρίσιππος ( 280- 209 π.Χ.) από τους Σόλους ( ή την 
Ταρσό) της Κιλικίας. Λέγεται ότι είχε γράψει πάρα πολλά έργα, αλλά, εκτός από 
τους τίτλους του ελάχιστα έχουν σωθεί. Από τους άλλους στωϊκούς πρέπει να 
αναφερθούν µόνο ο Αρίστων από τη Χίο, ο Διογένης ο Βαβυλώνιος ( 155 π.Χ. 
Ρώµη) και ο Απολλόδωρος. Με τη Στοά συνδέονταν και ο Αρίσταρχος και ο 
Ερατοσθένης. 

  

Η τάση προς τον συγκρητισµό άρχισε µέσα στη Στοά µε τον Παναίτιο ( 180 110 
π.Χ.), που είχε επηρεαστεί πολύ από το σκεπτικισµό της Ακαδηµίας και διατηρούσε 
στενές σχέσεις µε ρωµαίους πολιτικούς, και ολοκληρώθηκε µε τον Ποσειδώνειο 
που καταγόταν από την Απάµεια της Συρίας (περ 175- 90 π.Χ.). Ήταν από τους 
µεγαλύτερους ιστοριοδίφες της αρχαιότητας, ειδικότερα στο χώρο της ιστορικής 
γεωγραφίας. Δίδασκε στη Ρόδο και η διδασκαλία του είχε µεγάλη απήχηση στους 
νεαρούς ρωµαίους µαθητές του, ανάµεσά τους ήταν και ο Κικέρων. 

  

Περίοδοι του Στωικισµού: 

  

Η αρχαία περίοδος ή Πρώτος Στωικισµός, από το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. µέχρι 
τον 2ο αιώνα π.Χ, στον οποίο ξεχωρίζει ο Ζήνων ο Κυτιεύς, ο ιδρυτής του, και οι 
µαθητές του Κλεάνθης και Χρύσιππος. Ο Κλεάνθης ήταν ένας καλός ποιητής που 
εργαζόταν µεταφέροντας νερό στους κήπους της Αθήνας, για να µπορεί να 
παρακολουθεί τα µαθήµατα του Ζήνωνα και να συντηρεί τον εαυτό του. Ο 
Χρύσιππος θεωρείται ο κατεξοχήν ιδεολόγος του Στωικισµού, αυτός που έδωσε 
οριστική µορφή στη διδασκαλία του. 

  

Η µεσαία περίοδος ή Δεύτερος Στωικισµός, από τον 2ο αιώνα π.Χ. µέχρι τον 1ο 
αιώνα µ.Χ. Αυτή την εποχή ξεχωρίζουν οι Πανέκιος και Ποσειδώνιος. Ο πρώτος 
σαν εισηγητής της διδασκαλίας στη Ρώµη και ο δεύτερος σαν αληθινός 
εκλεκτικιστής, µελετητής των διαφόρων γνωστών –εκείνη την εποχή- 
φιλοσοφικών θέσεων. 

  

Ο Στωικισµός της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, στον οποίο τοποθετούνται τόσες 
σηµαντικές προσωπικότητες, όπως ο Σενέκας, ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Επίκτητος, 
καθώς και ο Κορνούτος, ο Μουσώνιος Ρούφος, ο Δίων Χρυσόστοµος κ.α. 

  

ΣΤΩΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

  



Η φιλοσοφία του σχηµατίζεται µε βάση το παραδοσιακό τρίπτυχο: 
α) Φυσική, που µελετά τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσµο, τα 
αντικείµενα της γνώσης υιοθετώντας τον τύπο ενός υλιστικού πανθεϊσµού. 
β) Λογική ή οι αναγκαίες λειτουργίες για να µπορούµε να γνωρίσουµε. 
γ) Ηθική, που µελετάει τη συµπεριφορά µε βάση ηθικούς σκοπούς, καθήκοντα, 
αρετές, αξίες και ιδανικά σοφίας. Περιέχει επίσης τα σχετικά µε την πολιτική 
θεωρία και περί δικαίου. 

 
  

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ 

  

Ο Επίκουρος (3341-270 π.Χ.) γιος αθηναίου δασκάλου, γεννήθηκε στη Σάµο και 
είχε ήδη αρχίσει να διδάσκει στη Μυτιλήνη κα στη Λάµψακο, προτού ιδρύσει, το 
306, στην Αθήνα τη φιλοσοφική εταιρεία που ονοµάστηκε κήποι ( από τον τόπο 
όπου συναθροίζονταν τα µέλη της ). Ήταν δάσκαλος πολύ αγαπητός για τα 
κοινωνικά του χαρίσµατα, λεπτός άνθρωπος µε πολύ γούστο, που ενσάρκωνε το 
ιδανικό της αττικής ευγένειας. Αφετηριακό σηµείο της διδασκαλίας του είναι η 
οµορφιά, που προσπάθησε να την ανυψώσει σε αρχή της πρακτικής ζωής και να 
την εξασφαλίσει στο άτοµο. Από τα πολυάριθµα και πολύ βιαστικά γραµµένα έργα 
του έχουν διασωθεί το Κύριαι Δόξαι, τρεις διδακτικές επιστολές, τµήµατα από το 
έργο του Περί φύσεως και µερικά σκόρπια αποσπάσµατα. 

  

Από το πλήθος των οπαδών του η αρχαιότητα είχε ξεχωρίσει το στενό φίλο  του 
Μητρόδωρο από τη Λάµψακο, τον Ζίνωνα από τη Σιδώνα και τον Φαίδρο. 
Γνωστότερος είναι ο Φιλόδηµος από τα Γάδαρα της Κοίλης Συρίας.  

  

"Η ευτυχία  θεµελιώνεται στην υγεία του σώµατος και στη ατάραχη ηρεµία της 
ψυχής" 
"Η ηθική του σώφρονος ανθρώπου γνωρίζει πότε είναι απαραίτητο να θυσιάζει την 
παρούσα ηδονή προς χάριν της ευτυχίας του µέλλοντος" 
"Ασεβής δεν είναι ακείνος που δεν παραδέχεται τους θεούς των πολλών, αλλά 
εκείνος που αποδίδει στους θεούς τις δοξασίες των πολλών" . 

 
  

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΕΣ 

  

Ο Σκεπτικισµός δεν παρουσιαζόταν ως αυτοτελής σχολή, σύµφωνα και µε την 
φιλοσοφική άποψη που υποστήριζε, είχε χαλαρότερο σχήµα. Ο Σκεπτικισµός έχει 
τη αρχή του στον Πύρρωνα. Παρέχει την βάση για µιά σε βάθος κριτική των 
θεωριών της γνώσης που υπήρχαν όµως ήδη από τους Προσωκρατικούς. Το 
δεύτερο χαρακτηριστικό του Σκεπτικισµού είναι ο δρόµος προς τη αταραξία, που 
είναι και ο θικός σκοπός του. 



  

Ο Πύρρων από την Ηλεία συστηµατοποίησε τη σκεπτική φιλοσοφία, είχε κάπως 
στενότερες σχέσεις µε τη σωκρατική – σοφιστική σχολής της πατρίδας του. Μαζί 
µε τον Ανάξαρχο, οπαδό της φιλοσοφίας του Δηµόκριτου, ο Πύρρων ακολούθησε 
την εκστρατεία του Αλέξανδρου στην Ασία. Ο Πυρρωνισµός είναι προϊόν της 
εποχής του, όπου οι παραδοσιακές αξίες και δοξασίες της κοινωνίας βρίσκονταν σε 
µεταβατικό στάδιο. Με βάση τις απόψεις του Πύρρωνα ο σιλλογράφος Τίµων από 
τον Φλιούντα (320-230 π.Χ.) περιγελούσε τους φιλοσόφους. 

  

Η δεύτερη φάση του σκεπτικισµού αποτελεί τον Σκεπτικισµό της Ακαδηµίας µε 
εκπροσώπους τον Αρκεσίλαο (265 πΧ) και τον Καρνεάδη (155 πΧ). 

 
  

ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΤΕΣ 

  

Επιχειρεί να εξοµαλύνει τον ανταγωνισµό των διαφορετικών φιλοσοφικών θέσεων, 
µε βάση το σηµείο της αναζήτησης της ευδαιµονίας, την εξάλειψη των παθών και 
το ιδανικό του σοφού. 

  

Η Εκλεκτικιστική φιλοσοφία εκθέτει σε γενικές γραµµές  τις θεµελιώδεις και 
έµφυτες ανθρώπινες αλήθειες, αυτές πού είναι ανεξάρτητες  και πριν από κάθε 
έρευνα. Εµφανίστηκε στους Στωικούς, κυριάρχισε αργότερα στην Ακαδηµία και 
έγινε επίσης δεκτός από τους περιπατητικούς. 

  

Εκπρόσωποί του είναι ο Μάρκος Τούλιος Κικέρωνας (106 42 πΧ), ο µέγας 
αστρονόµος Κλαύδιος Πτολεµαίος όπως και ο Γαληνός, ο γιατρός. Στον 
εκλεκτικιστικό Στωικισµό, οι τελευταίοι µεγάλοι φιλόσοφοι της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας δείχνουν ένα έντονο θρησκευτικό ενδιαφέρον (Σενέκας, 
Μουσώνιος Ρούφος, Επίκτητος, Μάρκος Αυρήλιος). 

  

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ 

  

Σύµφωνα µε την αρχαία παράδοση ιδρυτής του νεοπλατωνισµού είναι κάποιος 
Αµµώνιος Σακκάς, ένας αινιγµατικός φιλόσοφος που είχε ιδρύσει στην Αλεξάνδρεια 
µια σχολή φιλαληθείας, µε συγκριτικές και εκλεκτικιστικές συνθέσεις. Εκτός από 
τον Πλωτίνο και τον Ωριγένη µαθητής του ήταν ο ρήτορας Λογγίνος στον οποίο 
αποδίδεται το Περί ύψους, βιβλίο σηµαντικό για την εξέλιξη των εννοιών της 
αισθητικής, και κάποιος άλλος Ωριγένης. 



  

Ουσιαστικός θεµελιωτής της νεοπλατωνικής σχολής είναι ο Πλωτίνος ( 204-269 
µ.Χ.)  Γεννήθηκε στη Λυκόπολη της Αιγύπτου και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια. 
Πήρε µέρος σε εκστρατεία (αποτυχηµένη) κατά των Περσών για να γνωρίσει τα 
µυστήριά τους. Γύρω στο 224µ.Χ. διδάσκει µε µεγάλη επιτυχία στη Ρώµη. Πέθανε 
σε κάποιο κτήµα στην Καµπανία. Ήταν ευγενική, λεπτή φύση, η προσωποποίηση 
της βαθιάς εσωτερικότητας και της εκπνευµατωµένης αντίληψης για τη ζωή – 
ντρεπόταν επειδή ήταν ενσαρκωµένος!!. Τα έργα του γράφτηκαν σε γεροντική 
ηλικία και τα εξέδωσε ο µαθητής του Πορφύριος. Άσκησε εξαιρετική επίδραση στην 
αριστοκρατία της Ρώµης και οι µαθητές του ίδρυσαν τις νεοπλατωνικές σχολές στις 
σηµαντικότερες ελληνιστικές πόλεις.  

  

Ο νεοπλατωνισµός γνώρισε µια σύντοµη πολιτική επιτυχία µε την προσχώρηση σ΄ 
αυτήν του αυτοκράτορα Ιουλιανού, που είχε ελπίσει ότι µε τη βοήθειά της θα 
µπορούσε να ανανεώσει τα αρχαία µυστήρια και ξεριζώσει τους αυξανόµενους 
φανατισµούς των αιρέσεων. 

  

Ιδρυτής του αθηναϊκού νεοπλατωνισµού είναι ο Πλούταρχος ( πέθανε ύστερα από 
το 430 µ.Χ.) µε τους µαθητές του Συριανό και Ιεροκλή. Τόσο αυτοί όσο και εκείνοι 
που αναφέρονται παρακάτω έγραψαν σχόλια – που εν µέρει έχουν διασωθεί – σε 
έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Σηµαντικότερος είναι ο Πρόκλος (411-485 
µ.Χ.) Από τα έργα του πρέπει προπάντων να µνηµονευτεί το Περί της κατά 
Πλάτωνα θεολογίας. 

  

Μέσα στις ποικίλες ιδέες που συνθέτουν την νεοπλατωνική διδασκαλία µπορούµε 
να σηµειώσουµε: α) Την Ενότητα  της ολης ουσιαστικής πραγµατικότητας. β) Την 
µετενσάρκωση των ψυχών, έως ότου βιώσουν πλήρως την ιδέα της ενότητας. γ) 
Την ανάγκη κάθαρσης σαν αυτοπραγµάτωση και ένωση µε την θεία ουσία µέσα 
του και στο Σύµπαν (θεοφάνεια). Γι αυτό συµπεριλαµβάνει ηθικές, ασκητικές και 
µαγικές πρακτικές, θεωρώντας την Μαγεία σαν την Μεγάλη Επιστήµη - σύνθεση 
όλων των επιστηµών. 

  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

  

Από τον συγκριτισµό των Αλεξανδρινών φιλοσόφων προήλθαν και οι καλύτερες 
φιλοσοφικές θέσεις της ανερχόµενης θρησκείας των χριστιανών. 

  

Από τον Κλήµεντα τον Αλεξανδρέα έχουν διασωθεί τρία έργα: Λόγος προτρεπτικός 
προς Έλληνας, Παιδαγωγός, Στρωµατείς. Από τη σχολή του προερχόταν και ο 
θεµελιωτής της χριστιανικής θεολογίας, Ωριγένης. Γεννηµένος το 185 µ.Χ. στην 
Αλεξάνδρεια και µε ολοκληρωµένη για εκείνη την εποχή µόρφωση, Ωριγένης 



διακρίθηκε ως δάσκαλος, αλλά εξαιτίας της διδασκαλίας του ήρθε σε σύγκρουση µε 
την εκκλησιαστική Σύνοδο που τον καθαίρεση από το αξίωµά του. Έζησε στην 
Καισάρεια και στην Τύρο, όπου πέθανε το 254 µ.Χ. Συνδύαζε τη σιδερένια θέληση 
και την ακαταπόνητη δραστηριότητα µε το ειρηνικό και συµφιλιωτικό πνεύµα της 
επιστηµονικής µόρφωσης, το οποίο προσπάθησε να µεταφέρει και στις έντονες 
εκκλησιαστικές διαµάχες. Από τα συγγράµµατά του, εκτός από εκείνο που 
στρεφόταν κατά του Κέλσου, ενδιαφέρει και το Περί αρχών. Γράφοντας 
κατηγορίες ενάντια στους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους µας εξιστορεί µοναδικά 
στοιχεία για τα µυστήριά τους. 
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