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Εισαγωγή στην 
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

(Απόδοση της σχολικής Εισαγωγής με τη μορφή σχεδιαγράμματος) 

Α. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Το «ελληνικό θαύμα»

Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο «ελληνικό θαύμα»
Η πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα της αρχαιότητας, γνωστή και ως 
«ελληνικό θαύμα», προκάλεσε τον ανυπόκριτο θαυμασμό της ευρωπαϊκής διανόησης. 

Η χρονική έκταση του «ελληνικού θαύματος» και οι τομείς στους οποίους 
εκδηλώθηκε

Το «ελληνικό θαύμα» εκτείνεται χρονικά μεταξύ του 8ου και του 4ου π.Χ. αι. Τη 
συγκεκριμένη περίοδο παρατηρείται άνθιση στην επική και λυρική ποίηση, στο 
δράμα, στη φιλοσοφία, στη γλυπτική, στην αρχιτεκτονική, στη ρητορική και πολι-
τική σκέψη.

Η ιδιαιτερότητα του «ελληνικού θαύματος» 
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο θαυμασμό για τον πολιτισμό εκείνης της περιόδου 
δεν είναι τόσο τα ατομικά επιτεύγματα και οι αρετές του κάθε στοχαστή και καλλι-
τέχνη, όσο η ανάδειξη νέων τρόπων σκέψης και έκφρασης.

Αξιολόγηση του όρου «θαύμα»
 Ο όρος «θαύμα», με τον οποίο χαρακτηρίζεται η πνευματική και καλλιτεχνική  ♦
παραγωγή της αρχαιότητας, δεν είναι εύστοχος, επειδή με τον όρο αυτό εννο-
ούμε κάθε φαινόμενο που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. 

 Αντίθετα, η ελληνική σκέψη αναζητούσε τα λογικά αίτια στα φυσικά και ιστο- ♦
ρικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ποίηση του Ομήρου: 
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αυτή διαφοροποιείται από το μυκηναϊκό παρελθόν και τις παραδόσεις των υπό-
λοιπων λαών της Μέσης Ανατολής, καθώς έχει την τάση να απομακρύνει το 
μυστηριώδες και να προβάλλει τις λογικές σχέσεις των γεγονότων. Παρά ταύτα, 
και η ομηρική ποίηση κινείται στα πλαίσια της παραδοσιακής θρησκείας.

Τελικό συμπέρασμα 
Η αρχαία ελληνική πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή είναι ένα «θαύμα», το 
οποίο όμως έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους σε συγκεκριμένες ιστορικές συν-
θήκες και που μπορεί και πρέπει να αποτελεί διαρκή πηγή έμπνευσης για τους 
μεταγενέστερους. 

Ερωτήσεις κατανόησης 
Ποια ήταν η στάση της ευρωπαϊκής φιλολογίας και ιστοριογραφίας απέναντι 1. 
στην πολιτισμική παραγωγή της αρχαιότητας;

Για ποιο λόγο τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλή-2. 
νων χαρακτηρίστηκαν ως «θαύμα»; 

Σε ποια χρονική περίοδο εκτείνεται το αρχαιοελληνικό «θαύμα» και σε ποιους 3. 
τομείς εκδηλώθηκε; 

Γιατί ο όρος «θαύμα», με τον οποίο χαρακτηρίζεται η πνευματική και καλλιτεχνι-4. 
κή δραστηριότητα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, θεωρείται ανακριβής; 

Σε τι διαφοροποιείται η επική ποίηση του Ομήρου από το μυκηναϊκό παρελθόν 5. 
και από τις παραδόσεις των άλλων λαών της Μέσης Ανατολής;

Οι Kοινωνικεσ, Οικονομικεσ και Πολιτικεσ Αλλαγεσ που 
Οδηγησαν στη Γεννηση τησ Ελληνικησ Φιλοσοφιασ

Η δημιουργία του ιστορικού φαινομένου της πόλεως

Η συμβολή της πόλεως στην εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 
Ο θεσμός της  ♦ πόλεως-κράτους είναι αυτός που συνετέλεσε κατά κύριο λόγο στη 
διαμόρφωση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο μυκηναϊκός όσο και ο γεωμετρικός πολιτισμός εί- ♦
ναι δημιούργημα των Ελλήνων, ο ελληνικός πολιτισμός αποκτά την πλήρη, την 
κλασική μορφή του στο πλαίσιο της πόλεως. 

Η σημασία του όρου «πόλις» 
Με τον αρχαιοελληνικό όρο «πόλις» δεν εννοείται το αστικό κέντρο, όπως στη 
σύγχρονη εποχή ή όπως στις τότε χώρες της Ανατολής, αλλά η κρατική εκείνη 
οντότητα στην οποία: 
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οι διάφορες εξουσίες (δικαστική, βουλευτική, εκτελεστική) ασκούνται με βάση  ♦
γραπτούς και άγραφους ηθικούς νόμους, που αποτελούν ανθρώπινο και όχι 
θεϊκό δημιούργημα, προϊόν συναπόφασης του συνόλου των πολιτών, 

οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτήν αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις  ♦
παραπάνω εξουσίες, επειδή διαθέτουν την ιδιότητα του πολίτη και όχι κάποιο 
ιερατικό αξίωμα ή αριστοκρατική καταγωγή. 

Τα κοινά χαρακτηριστικά των ελληνικών πόλεων και οι μεταξύ τους διαφορές
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι κοινά σε κάθε μορφή πολιτεύματος που εμ- ♦
φανίστηκε στις ελληνικές πόλεις-κράτη (αριστοκρατικό/ολιγαρχικό, τυραννικό, 
δημοκρατικό). 

Η διαφορά της μιας από την άλλη πολιτειακή μορφή συνίσταται στην ευρύτητα  ♦
της ισονομίας που η καθεμιά παρέχει στους πολίτες, δηλαδή στον αριθμό των 
ατόμων που αποκτούν πολιτικά δικαιώματα. 

Τα αίτια της εμφάνισης της πόλεως-κράτους
Ο θεσμός της  ♦ πόλεως-κράτους οφείλει την εμφάνισή του στην ανάπτυξη του 
εμπορίου και της βιοτεχνίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλούτου 
ανεξάρτητου από τη γαιοκτησία και τη γεωργία. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε με τη σειρά της στην ανάδειξη νέων κοινωνικών τάξεων  ♦
(έμποροι, βιοτέχνες, χειρώνακτες), που απέκτησαν οικονομική δύναμη και διεκ-
δίκησαν μερίδιο στη νομή της εξουσίας. 

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση κοινωνικών εντάσεων και  ♦
συγκρούσεων, τη δημιουργία νέων πολιτικών συνθηκών και τον αποικισμό 
περιοχών. 

Έτσι, προέκυψε η ανάγκη να συσταθεί εξαρχής η πολιτεία και να εκχωρηθούν  ♦
έκτακτες εξουσίες σ’ ένα πρόσωπο (νομοθέτη), προκειμένου να συντάξει ένα 
νέο πολίτευμα. 

Η διαφορά των κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών στον ελληνικό χώρο, σε σχέση 
με τις αντίστοιχες στις χώρες της Μ. Ασίας και της Μ. Ανατολής 

Στα κράτη της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής οι πολιτικές μεταβολές  ♦
περιορίζονταν στην αλλαγή δυναστείας, ενώ οι κοινωνικές και πολιτικές δομές 
παρέμεναν άθικτες. 

Αντίθετα, στον ελληνικό χώρο οι κοινωνικές εντάσεις επέφεραν βαθύτατες αλλα- ♦
γές στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς: οι διάφορες κοινωνικές ομάδες 
δεν διεκδικούν μόνο πολιτικά δικαιώματα, αλλά επεξεργάζονται και θεωρητικά 
το πρόβλημα της πολιτικής.
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Συμπέρασμα
Η γέννηση της φιλοσοφίας οφείλεται στις παραπάνω κοινωνικές και πολιτικές αλ-
λαγές. Γι’ αυτό και οι επτά σοφοί της αρχαιότητας ήταν ταυτόχρονα και πολιτικοί 
και νομοθέτες. 

Το σημασιολογικό περιεχόμενο της έννοιας «σοφία» 
Με τον όρο «σοφία» δηλώνεται ο στοχασμός που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο τον 
άνθρωπο και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Ο κόσμος αυτός δεν αποτελεί πλέον 
έκφραση της θεϊκής δύναμης, αλλά κάτι που ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί έως ένα 
βαθμό να ελέγξει και να κατανοήσει. 

Ερωτήσεις κατανόησης 
Ποια είναι η συμβολή του θεσμού της 1. πόλεως στη δημιουργία του αρχαίου ελλη-
νικού πολιτισμού; 

Ποια είναι η σημασία του όρου «πόλις»; Σε τι διέφερε η αρχαία ελληνική 2. πόλις 
από τις αντίστοιχες που υπήρχαν τότε σε όλες τις χώρες της Ανατολής; 

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά και ποιες οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων 3. 
μορφών πολιτευμάτων που αναπτύχθηκαν στις αρχαίες ελληνικές πόλεις; 

Ποιοι ήταν οι κοινωνικοί και πολιτικοί λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία των 4. 
αρχαίων ελληνικών πόλεων; 

Σε τι διέφεραν οι κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που σημειώθηκαν στις χώρες 5. 
της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής από εκείνες που συνέβησαν την ίδια 
περίοδο στον ελληνικό χώρο; 

Ποια ήταν η σημασία του όρου «σοφία» τον 7ο π.Χ. αι.;6. 

Ο πολιτισμός της πόλεως και ο λόγος

Ο ρόλος του λόγου στον δημόσιο βίο των ελληνικών πόλεων
Ο λόγος στο πλαίσιο της ελληνικής πόλεως-κράτους καθίσταται το σημαντικότερο 
εργαλείο της πολιτικής ζωής, το βασικό μέσο για την απόκτηση και άσκηση 
εξουσίας.

Η σημασιακή εξέλιξη του όρου λόγος
Ο λόγος δεν είναι πλέον η βασιλική ρήση ή η θεϊκή εντολή, αλλά η δημόσια αντιπα-
ράθεση διαφορετικών απόψεων, που προσπαθούν να πείσουν και να υπερισχύσουν 
η μια της άλλης με επιχειρήματα. Οι Έλληνες, μάλιστα, θεοποιούν τη δύναμη του 
λόγου (Πειθώ). 


