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ΘΤΡΑ 32: Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΟ  
 
Η Ακαδθμία, που ίδρυςε ο Πλάτων ςτθν Ακινα το 387, ςυνζχιςε / τθ δράςθ τθσ ζωσ 
το τζλοσ του Αρχαίου κόςμου, δθλ. ζωσ το ζτοσ 529 μ.Χ., οπότε ο Ιουςτινιανόσ 
ζκλειςε τισ φιλοςοφικζσ ςχολζσ. Τα εννιακόςια περίπου χρόνια του βίου τθσ τα 
χρωςτάει ςτθ μεγαλοφυία του ιδρυτι τθσ και ςτθν εςωτερικι οργάνωςι τθσ. 
Μακθτισ και δάςκαλοι εκεί μζςα ηοφςαν ςε μια κοινότθτα ζρευνασ και διδαχισ και 
ςυνδζονταν με ζνα κοινό ιδανικό. Ο μεγάλοσ βίοσ τθσ Ακαδθμίασ πζραςε από 
οριςμζνεσ εξελικτικζσ φάςεισ.  
 
Γι’ αυτό τθ χωρίηουμε ςε Αρχαία, Μζςθ και Νζα Ακαδθμία. Ύςτερα από αυτά τα 
ςτάδια, ςτον 1ο και 2ο αι. μ.Χ., ζχομε τθν περίοδο του εκλεκτικοφ 
Μεςοπλατωνιςμοφ και τελευταία τθν περίοδο του Νεοπλατωνιςμοφ, που μασ 
φζρνει το τελευταίο μεγάλο φιλοςοφικό ςφςτθμα των αρχαίων χρόνων. 
 
Οι αρχθγοί τθσ Αρχαίασ Ακαδθμίασ ακολουκοφν γενικά τα δόγματα του Δαςκάλου. 
Σε ειδικά όμωσ κζματα απομακρφνονται από αυτά. Τζτοια κζματα είναι κυρίωσ θ 
κεωρία των Ιδεϊν και το δόγμα τθσ δυαρχίασ. Πζρα απ’ αυτά, αναπτφςςουν μια 
Δαιμονολογία, πρωτοφανζρωτθ ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ επιςτιμθσ. και αφινουν 
να ειςβάλουν ςτθ ςκζψθ τουσ προεπιςτθμονικά ςτοιχεία, ανατολικζσ δοξαςίεσ και 
μυςτικιςτικζσ τάςεισ. 
 
Ο Σπεφςιπποσ, ανιψιόσ και διάδοχοσ του Πλάτωνα ςτθν Ακαδθμία, καταργεί τισ 
Ιδζεσ και ςτθ κζςθ τουσ βάηει τουσ μακθματικοφσ αρικμοφσ. Δζχεται δζκα 
διαφορετικζσ υποςτάςεισ, που αποτελοφν τισ δζκα βακμίδεσ του Είναι, δίνει 
περιςςότερθ ςθμαςία ςτθν εμπειρία και μετριάηει τθ δυαρχία τθσ πλατωνικισ 
Γνωςιολογίασ. 
 
Ο  Ξ ε ν ο κ ρ ά τθσ, διάδοχοσ του Σπευςίππου ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ακαδθμίασ, από το 
339 ωσ το 314, αναγνωρίηει ωσ πρϊτεσ αρχζσ τθ Μονάδα και τθν Αόριςτθ Δυάδα. Τθ 
Μονάδα τθν ταυτίηει με το πνεφμα, με τον Δία θ με τθν αρςενικι φφςθ. Τθ Δυάδα 
με τθ κθλυκι φφςθ. Από τθ Μονάδα και τθ Δυάδα προζρχονται οι Ιδζεσ, που είναι 
μακθματικοί, και όχι ιδεατοί αρικμοί. Τον κόςμο τον διαιρεί ο Ξενοκράτθσ ςε τρεισ 
περιοχζσ: τθν περιοχι κάτω από τθ ςελινθ, τθν περιοχι του οφρανοφ και τθν 
περιοχι πάνω από τον ουρανό. Αυτζσ τισ τρεισ περιοχζσ τισ κυβερνοφν κείεσ 
δυνάμεισ. Τθ γιινθ περιοχι μάλιςτα τθν κυβερνοφν ακόμθ και δαίμονεσ, καλοί και 
κακοί. Θείεσ δυνάμεισ ενεργοφν και μζςα ςτα πζντε ςτοιχεία (το πζμπτο είναι ο 
αικζρασ). Σφμφωνα με τθν αντίλθψθ του Ξενοκράτθ, ςτθν τριαδικι διαίρεςθ του 
Κόςμου αντιςτοιχεί μια τριαδικι γνϊςθ: Η αίςκθςθ, θ παράςταςθ και θ νόθςθ. 
 



Ο Φίλιπποσ ο Οποφντιοσ είναι ο ςυγγραφζασ τθσ Επινομίδασ, που παλαιότερα τθ 
κεωροφςαν ζργο του Πλάτωνα. Η Επινομίδα είναι το μοναδικό ζργο τθσ Αρχαίασ 
Ακαδθμίασ, που ζφκαςε ςτα χζρια μασ. Σφμφωνα με αυτό, θ αλθκινι ουςία τθσ 
φιλοςοφίασ βρίςκεται ςτα Μακθματικά, ςτθν Αςτρονομία, και ςε μια κεολογία που 
ςτθρίηεται ς’ αυτά. 
 
Ο Ηρακλείδθσ ο Ποντικόσ χρθςιμοποίθςε τθ διδαςκαλία του Πυκαγορείου 
Ζκφάντου για τουσ ανάρμουσ όγκουσ, δθλ. τα ελεφκερα και ςκόρπια ςωματίδια, και 
υποςτιριξε ότι το πνεφμα πιρε από αυτά και δθμιοφργθςε τον Κόςμο. Με αυτό τον 
τρόπο ζχουμε μιαν ιδιότυπθ ςφνκεςθ, καμωμζνθ από τθ διδαςκαλία του 
Αναξαγόρα για τον Νου και από μια τροποποιθμζνθ ατομικι κεωρία. Ο Ηρακλείδθσ 
γνϊριηε ακόμθ τθν κακθμερινι περιςτροφι τθσ γθσ γφρω από τον άξονά τθσ, τθν 
ακινθςία του ουρανοφ και κεωροφςε τον Ερμι και τθν Αφροδίτθ δορυφόρουσ του 
ιλιου. 
 
Ο Εφδοξοσ ο Κνίδιοσ πιςτεφει ότι οι Ιδζεσ ανακατεφονται με τα πράγματα ςαν υλικό, 
κι από αυτό το ανακάτεμα προκφπτει ζνα κράμα. Στθν πραγματικότθτα ο Εφδοξοσ 
ζχει άντικαταςτιςει τισ Ιδζεσ του Πλάτωνα με τισ Ομοιομζρειεσ του Αναξαγόρα. 
Στον τομζα τθσ Ηκικισ ζρχεται ςε τζλεια άντίκεςθ με τον Πλάτωνα και αναγνωρίηει 
ωσ φψιςτο Αγακό τθν Ηδονι. 
 
Από τουσ άλλουσ Ακαδθμαϊκοφσ πρζπει να αναφζρωμε τον Π ο λ ζ μ ω ν α, τον Κ ρ ά 
τ θ τ α και τον Κράντο ρ α. Γι’ αυτοφσ, ολοκλθρωμζνθ ευτυχία είναι δυνατι, μόνο αν 
υπάρχουν οριςμζνα υλικά και εξωτερικά αγακά. Ο τελευταίοσ από αυτοφσ τουσ 
τρεισ, με το ςφγγραμά του Περί πζνκουσ πολζμθςε τθν απάκεια των Κυνικϊν και 
των Στωικϊν και κιρυξε ςτθ κζςθ τθσ τθ μετριοπάκεια. Για τθν ανκρϊπινθ ηωι ο 
Κράντωρ ζχει μιαν απαιδιόδοξθ και μαηί μυςτικιςτικι αντίλθψθ Η γιινθ υπαρξι τθσ 
είναι μια τιμωρία. Οι ψυχζσ κατεβαίνουν ςτθ γθ και υποχρεϊνονται να κατοικοφν 
μζςα ςε ςϊματα, για να ςωφρονιςκοφν και να εξαγνιςκοφν. 
 

 
  

 


