
ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
 

 
Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με ερωτήματα, προβλήματα ή απορίες 

φιλοσοφία μας ανοίγει νέους δρόμους και αναζητά απαντήσεις σε ερωτήματα που 

πιθανώς ξεπερνούν τις ανθρώπινες γνωστικές δυνατότητες. Έτσι μπορούμε να 

καταλάβουμε ότι η φιλοσοφική σκέψη είναι διανοητική διερεύνηση βαθέων 

ερωτημάτων για τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. 

 

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

Η φιλοσοφία χωρίζεται σε κάποιους κλάδους: 

 
 Ηθική ονομάζεται ο τομέας της φιλοσοφίας που διερεύνα ποιος είναι ο 

καλύτερος τρόπος να ζει ο άνθρωπος. 

 

 Αισθητική ονομάζεται ο τομέας που ασχολείται με την αντίληψη και τη 

μελέτη της ομορφιάς, της τέχνης, γενικά με τον ορισμό του ωραίου. 

 

 Γνωσιολογία ονομάζεται ο κλάδος που διερεύνα την προέλευση και την 

ποιότητα της ανθρώπινης γνώσης. 

 

 Μεταφυσική ονομάζεται ο τομέας που ασχολείται με εκείνο που η εμπειρία 

δεν μας αποκαλύπτει. 

 

 Επιστημολογία ονομάζεται ο τομέας που ασχολείται με τη φύση και το σκοπό 

της γνώσης. 

 

 Πολιτική φιλοσοφία είναι η μελέτη των θεσμών διακυβέρνησης και των 

σχέσεων ατόμων όπως το κράτος. 

 



 Φιλοσοφία της γλώσσας είναι αυτή που ερεύνα θέματα της 

φύσης,καταγωγής και χρήσης της γλώσσας. 

 

 Φιλοσοφία της θρησκείας είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη 

προβλημάτων της θρησκείας. 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΙΣΤΑΙ 
 

Μετά τους Μηδικούς πολέμους η Αθήνα παρουσίαζε μια άνθηση οικονομική, 

πολιτική και πνευματική. Αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής ήταν η μεγάλη ζήτηση 

της παιδείας. Τα κύρια αντικείμενα της παιδείας αυτής ήταν η γυμναστική, η 

μουσική, η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική. Με την μεγάλη αλλαγή που 

έφεραν οι Μηδικοί πόλεμοι, άρχισε να γίνεται συνειδητό ότι ο πνευματικός αυτός 

οπλισμός δεν ήταν αρκετός. 

 

ΟΙ ΣΟΦΙΣΤΑΙ 
 

Η λέξη σοφιστής αρχικά σημαίνει τον σοφό, αυτόν που είναι ικανός σε μια τέχνη ή 

σε μια επιστήμη. Κατά τον 5ο αιώνα σήμαινε τον διδάσκαλο κάθε είδους γνώσεως 

και ειδικώς της γνώσεως των πολιτικών πραγμάτων.Κατά το τελευταίο όμως 

τέταρτο του 5ου αιώνος η λέξη σοφιστής σημαίνει το αντίθετο του φιλοσόφου. Οι 

σοφισταί δεν ήταν φιλόσοφοι ούτε με την έννοια που ήταν οι προσωκρατική 

φιλόσοφοι. Επίσης δεν ήταν επιστήμονες ερευνηταί. Η διαφορά μεταξύ των 

προσωκρατικών, του Σωκράτους, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους από τη μία, 

και των σοφιστών από την άλλη ήταν ότι οι πρώτοι ζητούσαν τη γνώση ενώ οι 

δεύτεροι επιδίωκαν να μεταδώσουν τη γνώση ή μάλλον τις γνώσεις και τις 

μετέδιδαν στους νέους, για να αποκτήσουν οι τελευταίοι δύναμη και επιρροή στην 

πολιτική ζωή. 



Η μόρφωση και η παιδεία που προσέφεραν οι σοφιστές είχε ως σκοπό να 

προσπορίσει στον νέο δύναμη, ώστε αυτός να επικρατήσει στους πολιτικούς 

αγώνες, να καταβάλει τους αντιπάλους του. Η ανάγκη όμως που είχαν οι σοφιστές 

να πολιτογραφήσουν και να δικαιώσουν την παρουσία τους μέσα  στη ζωή αλλά και 

να συνδεθούν με την προηγούμενη πνευματική και φιλοσοφική παράδοση .Γενικά 

οι σοφιστές χρησιμοποιούσαν με τον τρόπο τους όλο τον πνευματικό θησαυρό του 

παρελθόντος και τον μετέτρεψαν σε μέσο μορφώσεως και συνάμα 

παραμορφώσεως των νέων. 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 

Ο Σωκράτης έζησε στην Αθήνα ήταν Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος και μία από τις 

σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και 

πολιτισμού και ένας από τους ιδρυτές της Δυτικής φιλοσοφίας.  

 

Σωκρατική (μαιευτική) μέθοδος 

Μαιευτική ήταν η μέθοδος, η οποία, σε συνδυασμό με τη χρήση της ειρωνείας, 

αποτελούσε χαρακτηριστικό της σωκρατικής διδασκαλίας. Σύμφωνα με τη μέθοδο 

αυτή, ο Σωκράτης κατά τις συζητήσεις του, προσποιούμενος την πλήρη άγνοια για 

το θέμα που συζητούσε κάθε φορά, προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να 

εκμαιεύσει την αλήθεια από τον συνομιλητή του. ουσιαστικά ο Σωκράτης 

επωμιζόταν το ρόλο της συνείδησης και μέσα από αυτή τη διαδικασία 

ερωταπαντήσεων δημιουργούσε ένα πνεύμα διαλόγου στη συζήτηση. Ο 

συνομιλητής λοιπόν απαντώντας σ' αυτές τις ερωτήσεις έφτανε σε ένα 



συμπέρασμα -στην αλήθεια για τον Σωκράτη- από μόνος του. Η μέθοδος 

ονομάστηκε μαιευτική διότι όπως η μαία (επάγγελμα που έκανε και η Φαιναρέτη, 

μητέρα του Σωκράτη) φέρνει στον κόσμο το νεογνό έτσι και ο Σωκράτης ή ο 

εκάστοτε συνομιλητής που παίρνει το ρόλο της συνείδησης εξάγει από τον 

συνομιλητή του την αλήθεια. 

 

Διαλεκτική 

Διαλεκτική, κατ' αρχάς σημαίνει 'διάλογος'. Πρόκειται λοιπόν για μία μορφή 

διαλόγου η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον Σωκράτη και κατά την οποία, ο 

φιλόσοφος προσπαθούσε να οδηγήσει τον συνομιλητή του στην ανακάλυψη της 

βαθύτερης αλήθειας των πραγμάτων, αυτής που μένει ανεξάρτητη από 

περιστάσεις και συνθήκες. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο Σωκράτης άφηνε τον 

συνομιλητή του να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του σχετικά με το θέμα που 

συζητούσαν, θεωρώντας αρχικά, αυτή την άποψη ως ολοκληρωμένη και 

θεμελιωμένη. Στη συνέχεια, μέσα από τη διαδικασία ερωταπαντήσεων, δείχνει 

μέσω απλοϊκών παραδειγμάτων τις ακραίες συνέπειες των απόψεων αυτών, 

αποδεικνύοντας έτσι τη σαθρότητά τους. Οδηγεί λοιπόν τον συνομιλητή του, στην 

ανακάλυψη νέων συμπερασμάτων και νέων προσεγγίσεων της αλήθειας. 

 

Επαγωγική Συλλογιστική Μέθοδος 
 

Για να φτάσει στην αρχή των ηθικών εννοιών, ο Σωκράτης χρησιμοποίησε την 

επαγωγική συλλογιστική μέθοδο, μέσω της οποίας σκόπευε να φτάσει στην 

εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων. Ξεκινούσε λοιπόν με παραδείγματα, 

παρμένα από την καθημερινότητά του και την εμπειρία του και αποσκοπούσε στην 

εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων τα οποία ξεπερνούν την εμπειρία και 

φτάνουν στην απόλυτη γνώση ενός θέματος. Και η διαδικασία αυτή είναι επιτυχής 



όταν θα προκύψει ένας απόλυτος ορισμός για την αλήθεια του καλού και του 

κακού, της ομορφιάς και της ασχήμιας, της ορθής διακυβέρνησης και της 

δεσποτείας, της σωφροσύνης και της άνοιας. 

 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ: 

 
Ο Πρωταγόρας (π. 490 – π. 420 π.Χ.), από τα Άβδηρα της Θράκης, ήταν σημαντικός 

φιλόσοφος της αρχαιότητας Με τον Πρωταγόρα εισάγεται το ρεύμα 

του σχετικισμού και του υποκειμενισμού στην φιλοσοφία[1]. Ο Πρωταγόρας πίστευε 

ότι η γνώση δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά, αλλά με τις αισθήσεις. Άρα, γνώση 

είναι ό,τι αντιλαμβανόμαστε όπως αποτυπώνεται στις αισθήσεις μας. Ο 

Πρωταγόρας εισήγαγε και την έννοια του «ανθρωποκεντρισμού», με τη 

χαρακτηριστική ρήση «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος»[2]. Η έκφραση αυτή 

σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέτρο της αλήθειας και της γνώσης και γι’ αυτό 

κάθε υποκειμενική άποψη για κάποιο θέμα έχει την άξια της. 

 

Θεωρείται επίσης ο πρώτος αγνωστικιστής, όπως προκύπτει από τις θέσεις που 

εκφράζει στο έργο του Περί Θεών]. Αντιμετώπισε με κριτικό πνεύμα την ύπαρξη 

του Θεού θεωρώντας ότι εμπόδιο για τη γνώση του είναι «η αδηλότητα των θεών 

και η βραχύτητα του ανθρωπίνου βίου»]. Οι απόψεις του, όπως και αυτές του 

Σωκράτη, σκανδάλισαν τους Αθηναίους και κατηγορήθηκε από τον Πυθόδωρο για 

αθεΐα. Μαρτυρείται πως τα βιβλία του κάηκαν δημόσια στην αγορά και ο ίδιος 

καταδικάστηκε για αθεΐα. Για να αποφύγει τα χειρότερα ο Πρωταγόρας διέφυγε 

προς τη Σικελία, όμως, το πλοίο που τον μετέφερε ναυάγησε και ο ίδιος πνίγηκε. Η 

συγκεκριμένη αφήγηση αμφισβητείται, καθώς στον Μένωνα του Πλάτωνα ο 

Σωκράτης αναφέρει πως ο Πρωταγόρας γνώρισε τιμές μέχρι το θάνατό του, παρόλα 

αυτά πιθανώς περιέχει ψήγματα αλήθειας σχετικά με την αντιμετώπισή του. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-rep-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82#cite_note-rep-1


ΠΛΑΤΩΝ: 

 
Ο Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο 

πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη 

μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο (του αποδίδονται ακόμα και 

μερικά νόθα έργα)· άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και 

γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας. Κύριος 

οικοδόμος της φιλοσοφίας, οδηγητής είτε προάγγελος μεταγενεστέρων προβάσεών 

της, εμπνευστής άμεσα ή έμμεσα των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτικών 

οραματισμών.  

 

Το συγγραφικό έργο του Πλάτωνα είναι αρχικά μνήμη και φήμη, εξιδανικευτική, 

του βίου και του θανάτου και του ήθους του Σωκράτη, αλλά και ανάπτυξη, 

ευμέθοδη και πολύπτυχη της διδασκαλίας του, πιστή ως κάποιο βαθμό στο πνεύμα 

του. Τα έργα του Πλάτωνα (36) εκτός από την Απολογία και τις Επιστολές είναι 

γραμμένα σε μορφή διαλόγου. Ως κεντρικό πρόσωπο στους διαλόγους, εκτός από 

έναν, τους Νόμους, παρουσιάζεται ο Σωκράτης, ακόμη και όταν σε κάποιον διάλογο 

σαν να παραμερίζεται σε θέση ακροατή. Σε κανένα διάλογο δεν εμφανίζεται ο ίδιος 

ο Πλάτων. 

 

Οι συζητήσεις ονομάζονται με το όνομα ιστορικά υπαρκτών προσώπων και μόνο σε 

τρεις διαλόγους της τελευταίας περιόδου: στον Σοφιστή, στον Πολιτικό και στους 

Νόμους εμφανίζεται ως κύριος συζητητής δίχως μνεία ονόματος ο «Ελεάτης Ξένος» 

στον πρώτο, ο «Ξένος» στο δεύτερο, ο «Αθηναίος Ξένος» στον τρίτο. Στον Πλάτωνα 

αποδίδονται και 13 επιστολές, η γνησιότητα των οποίων γενικά αμφισβητείται, 

εκτός από την Ζ' Επιστολή όπου περιγράφει ο Πλάτωνας τη δραστηριότητά του στη 



Σικελία. Και στη συγγραφή ο φιλόσοφος μιμήθηκε τη διδασκαλία του Σωκράτη, ο 

οποίος δίδασκε διαλογικά. 

 

Οι διάλογοί του επιγράφονται συνήθως με το όνομα κάποιου από τα διαλεγόμενα 

πρόσωπα, π.χ. Τίμαιος, Γοργίας, Πρωταγόρας κ.λπ. Έξι μόνο διάλογοι, το Συμπόσιον, 

η Πολιτεία, ο Σοφιστής, ο Πολιτικός, οι Νόμοι και η Επινομίς τιτλοφορούνται από το 

περιεχόμενό τους. Στους παλαιότερους διαλόγους διατηρεί την εικόνα του 

πραγματικού Σωκράτη, ενώ στους νεότερους, όπως εικάζουν οι φιλόλογοι, κάτω 

από το πρόσωπο του δάσκαλου κρύβεται ο ίδιος ο μαθητής. 

Στον Πλάτωνα αποδίδονται περί τα τριάντα επιγράμματα της Παλατινής 

Ανθολογίας, πολλά από τα οποία αμφισβητούμενα. Γεγονός πάντως είναι ότι ο 

φιλόσοφος στα νιάτα του έγραψε αρκετά ποιήματα, τα οποία όμως έκαψε όταν 

γνώρισε τον Σωκράτη και εξόρισε τους ποιητές από την Πολιτεία του. 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_(%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%82&action=edit&redlink=1

