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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στὸ βιβλίο μου αὐτὸ σκοπεύω νὰ δείξω τὴ βαθειὰ διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα

στὸ πῶς οἱ Ἀρχαῖοι ἔβλεπαν τὴ φιλοσοφία καὶ τὸ πῶς ἐμεῖς κατὰ κανόνα τὴ βλέπουμε

σήμερα, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τὴν εἰκόνα ποὺ δίδεται στοὺς φοιτητὲς λόγῳ τῶν

ἀναγκῶν τῆς πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας. Τοὺς δίδεται ἡ ἐντύπωση πὼς οἱ φιλόσο-

φοι, τοὺς ὁποίους μελετοῦν, ἦταν ὅλοι τους, εἷς ἕκαστος προικισμένος μὲ τὴν ἱκα-

νότητα νὰ ἐπινοεῖ, καθένας μὲ ἐντελῶς πρωτότυπο τρόπο κάθε φορά, ἕνα καινούργιο

σύστημα, μιὰ νέα ἀφηρημένη κατασκευή, ἡ ὁποία μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο προ-

ορίζεται νὰ ἐξηγήσει στὸν κόσμο, ἤ, τουλάχιστον ὅταν πρόκειται γιὰ σύγχρονους φι-

λοσόφους, ὅτι πρόκειται γιὰ κάποιους ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐπεξεργαστοῦν ἕναν και-

νούργιο λόγο, μιὰ νέα θεωρία γιὰ τὴ γλώσσα. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς θεωρίες, τὶς ὁποῖες θὰ

μπορούσαμε νὰ ἀποκαλέσουμε «γενικῆς φιλοσοφίας», ἀπορρέουν, σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ

συστήματα, δόγματα ἤ κριτικὲς τῆς ἠθικῆς ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο ἐξάγουν τὰ συ-

μπεράσματα καὶ διατυπώνουν τὶς συνέπειες ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο

καὶ γιὰ τὴν κοινωνία οἱ γενικὲς ἀρχὲς τοῦ συστήματος, προτρέποντας ἔτσι σὲ μιὰ ὁρι-

σμένη  ἐπιλογὴ  ζωῆς,  στὴν  υἱοθέτηση  ἑνὸς  ὁρισμένου  τρόπου  συμπεριφορᾶς.  Τὸ
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πρόβλημα τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ζωῆς θεωρεῖται ἐντελῶς δευτερεῦον

καὶ ἐπουσιῶδες. Πρόκειται γιὰ κάτι ποὺ δὲν ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τοῦ φιλοσοφι-

κοῦ λόγου. 

Νομίζω πὼς θὰ ἦταν σφάλμα μὲ μιὰ τέτοια  ἀντίληψη περὶ φιλοσοφίας νὰ ἀντιμε-

τωπίσουμε τὴ φιλοσοφία τῆς Ἀρχαιότητας. Προφανῶς τὸ θέμα δὲν εἶναι ἡ ἄρνηση

τῆς ἐξαιρετικῆς ἱκανότητας τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων νὰ ἀναπτύσσουν τὸν θεωρητικὸ

στοχασμὸ σχετικὰ μὲ τὰ πλέον δυσνόητα προβλήματα τῆς θεωρίας τῆς γνώσης, τῆς

λογικῆς ἤ τῆς φυσικῆς. Ὅμως αὐτὴ τὴ θεωρητικὴ δραστηριότητα πρέπει νὰ τὴ δοῦμε

ἀπὸ μιὰ ὀπτικὴ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῆς τρέχουσας περὶ φιλοσοφίας ἀντίληψης.

Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, τουλάχιστον ἀπὸ τὸν Σωκράτη καὶ μετά, ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς τρόπου ζωῆς

δὲν τοποθετεῖται στὸ τέλος τῆς διαδικασίας τῆς φιλοσοφικῆς δραστηριότητας, σὰν

ἕνα εἶδος συμπληρωματικῆς ὁδηγίας, ἀλλὰ ἀντίθετα στὴν ἀρχή της, κατὰ τὴν ἐξέλιξη

μιᾶς  πολύπλοκης  διαδικασίας  ἀλληλεπίδρασης  ἀνάμεσα:  στὴν  κριτικὴ  ἀντίδραση

ἀπέναντι  σὲ  ἄλλες  ὑπαρξιακὲς  στάσεις,  στὴ  σφαιρικὴ  ἀντίληψη  ἑνὸς  ὁρισμένου

τρόπου ζωῆς καὶ θέασης τοῦ κόσμου καὶ στὴν ἴδια τὴν αὐτόβουλη ἀπόφαση. Ἔτσι,

ὥς ἕναν βαθμό, ἡ ἐπιλογὴ τρόπου ζωῆς εἶναι αὐτὴ ποὺ καθορίζει τὸ φιλοσοφικὸ δόγ-

μα καθὼς καὶ τὸν τρόπο διδασκαλίας αὐτοῦ τοῦ δόγματος. Μιὰ ἀπόφαση ζωῆς καὶ

μιὰ ὑπαρξιακὴ ἐπιλογὴ εἶναι ἡ προέλευση τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου, καὶ ὄχι τὸ ἀντίθε-

το. Ἀκόμα πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, αὐτὴ ἡ ἀπόφαση καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ δὲν διαμορ-

φώνονται ποτὲ κατὰ μόνας. Φιλοσοφία καὶ φιλόσοφοι δὲν ὑφίστανται ἔξω ἀπὸ μιὰ

ὁμάδα, ἔξω ἀπὸ μιὰ κοινότητα, μὲ μιὰ λέξη ἔξω ἀπὸ μιὰ φιλοσοφικὴ «σχολή», καὶ

ἀκριβῶς, κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἡ φιλοσοφικὴ σχολὴ ἀντιστοιχοῦσε πάνω ἀπὸ ὅλα

στὴν ἐπιλογὴ ἑνὸς ὁρισμένου τρόπου ζωῆς, σὲ μιὰ ἀπόφαση ζωῆς, μιὰ συγκεκριμένη

ὑπαρξιακὴ αἵρεση ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ ἄτομο μιὰ ὁλοκληρωτικὴ μετατροπή, μιὰ προ-

σήλωση ὁλόκληρου τοῦ εἶναι, ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξης, στὴν ἐπιθυμία νὰ εἶναι καὶ νὰ

ζεῖ μὲ ἕναν ὁρισμένο τρόπο. Αὐτὴ ἡ ὑπαρξιακὴ ἐπιλογὴ συνεπάγεται μὲ τὴ σειρά της

μιὰ ὁρισμένη θεώρηση τοῦ κόσμου, καὶ ἀποστολὴ τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου εἶναι ἡ

ὀρθολογικὴ1 ἔκφραση καὶ τεκμηρίωση τόσο τῆς ἐν λόγῳ ὑπαρξιακῆς ἐπιλογῆς ὅσο

καὶ  τῆς  συνεπαγόμενης  κοσμοαντίληψης.  Ὁ θεωρητικὸς  φιλοσοφικὸς  λόγος  ἑπο-

1  Rationnellement: μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἔλλογη (Σ.τ.Μ.)



μένως γεννιέται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρχικὴ ὑπαρξιακὴ ἐπιλογὴ καὶ σὲ αὐτὴν ἐπανοδηγεῖ,

στὸν βαθμὸ ποὺ μὲ τὴ δύναμη τῆς λογικῆς καὶ τῆς πειθοῦς καὶ μὲ τὴν ἐπίδραση ποὺ

θέλει  νὰ ἀσκήσει  στὸν συνομιλητὴ προτρέπει  δασκάλους καὶ  μαθητὲς  νὰ ζήσουν

πραγματικὰ σὲ συμφωνία μὲ τὴν ἀρχική τους ἐπιλογή· θὰ μπορούσαμε ἀκόμα νὰ πο-

ῦμε ὅτι εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο ἡ ἐφαρμογὴ ἑνὸς ὁρισμένου ἰδεώδους ζωῆς.

Θέλω νὰ πῶ λοιπόν, ὅτι πρέπει νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὸν φιλοσοφικὸ λόγο μέσα

στὰ πλαίσια τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ὁποίου εἶναι ταυτόχρονα τὸ μέσο καὶ ἡ ἔκφραση,

καὶ ὅτι, κατὰ συνέπεια, ἡ φιλοσοφία εἶναι πρὶν ἀπὸ ὅλα ἕνας τρόπος ζωῆς ποὺ εἶναι

ὅμως στενὰ συνδεδεμένος μὲ τὸν φιλοσοφικὸ λόγο. 
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