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ΘΤΡΑ 29: Η ΑΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 
 
οφιςτική. Οι ειδικζσ επιςτήμεσ 
 
Σοφιςτικι λζγουμε μια μεγάλθ πνευματικι κίνθςθ, που εκδθλϊκθκε ςτθν αρχαία 
Ελλάδα τον 5ο αι. π.Χ., μάλιςτα ζπειτα από τουσ Ρερςικοφσ πολζμουσ και πριν από 
τθν ανάπτυξθ τθσ αττικισ φιλοςοφίασ. Η Σοφιςτικι μπορεί να χαρακτθριςτι ωσ ζνα 
κίνθμα διαφωτιςμοφ. Σ’ αυτό το κίνθμα ζχουν τθν αρχι τουσ οι πιο πολλζσ από τισ 
ειδικζσ επιςτιμεσ. 
 
Οι Σοφιςτζσ δουλεφουν τα δεδομζνα τθσ ιωνικισ φυςικισ δίνουν ςτα χζρια του 
ατόμου τισ καινοφργιεσ γνϊςεισ, αναγνωρίηουν τον άνκρωπο ωσ μζτρο για τθ γνϊςθ 
και ωσ υπεφκυνο για τθν πράξθ και επιδιϊκουν να τον αποδεςμεφςουν από τθν 
επίδραςθ των μυκικϊν παραςτάςεων και προκαταλιψεων τθσ παλιάσ κοινωνίασ. 
Να τον κάνουν δραςτιριο ςτοιχείο και μζλοσ τθσ νζασ κοινωνίασ, να τον διδάξουν 
τουσ πρακτικοφσ τρόπουσ, για να πετφχθ ςτθν εξωτερικι ηωι. 
 
Αττικι φιλοςοφία ονομάηεται θ δεφτερθ μεγάλθ περίοδοσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 
φιλοςοφίασ. Είναι θ φιλοςοφία των κλαςςικϊν χρόνων τθσ αρχαίασ Ελλάδασ. Τθ 
λζγομε και ςωκρατικι φιλοςοφία, από το όνομα του ιδρυτοφ τθσ. Μπροςτά ςτισ 
άλλεσ τρεισ μεγάλεσ περιόδουσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ, δθλ.τθσ 
προςωκρατικισ και τθσ φιλοςοφίασ των ελλθνιςτικϊν χρόνων και-των χρόνων τθσ 
ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, θ περίοδοσ τθσ αττικισ φιλοςοφίασ είναι θ πιο ςπουδαία 
και θ πιο ζνδοξθ για τθν ιςτορία του ελλθνικοφ πνεφματοσ. 
 
Ο όροσ Αττικι Φιλοςοφία είναι εφςτοχοσ και για εξωτερικοφσ και για εςωτερικοφσ 
λόγουσ. Για εξωτερικοφσ, γιατί ςτουσ κλαςςικοφσ χρόνουσ (5ο και 4ο αι.) θ Αττικι με 
τθν Ακινα τθσ ζγινε, για πρϊτθ και για τελευταία φορά, το αναμφιςβιτθτα 
μεγαλφτερο κζντροτισ φίςοςοφίασ του αρχαίου κόςμου και γιατΓοί κεμελιωτζσ 
αυτισ τθσ φιλοςοφίασ ιςαν, κι’ αυτό επίςθσ για πρϊτθ και για τελευταία φορά, 
γζννθμα - κρζμμα τθσ Ακινασ. Για εςωτερικοφσ πάλι λόγουσ, ο όροσ Αττικι 
φιλοςοφία είναι εφςτοχοσ, γιατί θ φιλοςοφία που άνκιςε ςτθν Αττικι ζχει δικό τθσ 
αντικείμενο, δικι τθσ μζκοδο και δικό τθσ χαρακτιρα. 
 
Αντικείμενο τθσ προςωκρατικισ φιλοςοφίασ ιταν ο Κόςμοσ. Αντικείμενο τθσ αττικισ 
φιλοςοφίασ είναι ο Άνκρωποσ. Ο Άνκρωποσ ωσ θκικι προςωπικότθτα και ωσ 
πολιτικόν ηϊον. Πλα τα προβλιματα που βαςανίηουν το μυαλό του ανκρϊπου — θ 
φφςθ, θ ψυχι, θ γνϊςθ, θ πράξθ, το κείο, θ πολιτεία — εδϊ εξετάηονται 
αποκλειςτικά (κι αυτό επίςθσ για πρϊτθ και για τελευταία φορά ςτθν ιςτορία τθσ 
αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ) ςε ςχζςθ με τον Άνκρωπο, με αφετθρία και τζρμα 
τον Άνκρωπο Το αντικείμενο αυτό τθσ αττικισ φιλοςοφίασ κομματιάηεται και τελικά 
καταςτρζφεται μζςα ςτθ φιλοςοφία των ελλθνιςτικϊν και των ρωμαϊκϊν χρόνων. Ο 



άνκρωποσ τθσ φιλοςοφίασ εκεί ζχει χάςει πια τθν επαφι του με τθ ηωι, το 
πολιτικόν ηϊον ζχει πεκάνει. 
 
Μζκοδο ζχει επίςθσ ξεχωριςτι θ αττικι φιλοςοφία, αφοφ εγκαταλείπει το 
δογματιςμό και το ςυμβολιςμό του λόγου των προςωκρατικϊν και εγκαινιάηει τθ 
Διαλεκτικι, δθλ. τθν αποδεικτικι ζρευνα τθ βαςιςμζνθ πάνω ςε ζννοιεσ, με κφροσ 
κακολικό και αντικειμενικό. Η φιλοςοφικι αυτι μζκοδοσ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
ανακάλυψθ, για πρϊτθ φορά, των νόμων του πνεφματοσ. 
 
Και ο χαρακτιρασ τθσ αττικισ φιλοςοφίασ είναι μοναδικόσ ςτθν ιςτορία τθσ αρχαίασ 
ελλθνικισ φιλοςοφίασ. Ροτζ άλλοτε θ ανκρϊπινθ ςκζψθ δεν είχε τζτοιεσ 
ςυναρτιςεισ με τθ ηωι, δεν είχε τόςθ χάρθ και τόςθ δροςιά, όςθ πάνω ςτο εφγενικό 
χϊμα τθσ αττικισ γισ. Τθν άνεςθ του διαλόγου, το πάκοσ για τθν όμορφιά, το 
παιχνίδιςμα και τθ λάμψθ του μυαλοφ, τθ λιτότθτα και τθ διαφγεια ςτθν ζκφραςθ 
δεν κα τα δοφμε να χαρακτθρίηουν και μάλιςτα ςε τόςο μεγάλο βακμό καμμιάν 
άλλθ φιλοςοφία όπωσ χαρακτθρίηουν τθ ςκζψθ που άνκιςε ςτθν Αττικι ςτα 
κλαςςικά χρόνια τθσ. 
 
Οι ιςτορικοί ςυντελεςτζσ αυτισ τθσ μοναδικισ ακμισ του ελλθνικοφ πνεφματοσ 
πρζπει να αναηθτθκοφν μζςα ςτθ ηωι τθσ ακθναϊκισ κοινωνίασ των χρόνων που 
ακολοφκθςαν του περςικοφσ πολζμουσ. Η Ακινα, πρϊτθ και καλφτερθ ανάμεςα 
ςτισ ελλθνικζσ πολιτείεσ που ξεςθκϊκθκαν για να αποκροφςουν τθν αςιατικι 
ειςβολι, κζρδιςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ νίκθσ. Με τισ ςτρατιωτικζσ και πολιτικζσ 
πρωτοβρυλίεσ τθσ τράβθξε τθν προςοχι του ελλθνικοφ κόςμου, ζνωςε κάτω από τθ 
δφναμι τθσ ςθμαντικζσ δυνάμεισ και τελικά κατάφερε να επιβλθκι ωσ θ οφςιαςτικι 
πρωτεφουςα του ελλθνιςμοφ. 
 
Ολοκλθρωτικά καταςτραμμζνθ, όπωσ τθν άφθςαν πίςω τουσ οι κυνθγθμζνοι 
βάρβαροι, θ πόλθ τθσ Ακινασ χρειαηόταν ανοικοδόμθςθ. Ακολοφκθςε λοιπόν 
όργαςμόσ δουλειάσ και αναγεννθτικι ορμι ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ και του 
πνεφματοσ. Με τθ ςτρατιωτικι, πολιτικι και οικονομικι φπεροχι τθσ θ πρωτεφουςα 
τθσ Ακθναϊκισ Ηγεμονίασ είχε μια πόρτα ανοιχτι ςε κάκε Ζλλθνα τεχνίτθ, ζμπορο, 
καλλιτζχνθ και ςοφό, που ικελε να πετφχθ μια καλφτερθ μοίρα. Ζτςι θ ακθναϊκι 
κοινωνία πλάτυνε και αναπτφχκθκε με ραγδαίο ρυκμό.  
 
Μζςα ςτουσ κόλπουσ τθσ διαςταυρϊκθκαν όλεσ οι ιδζεσ και όλεσ οι τεχνοτροπίεσ 
από τισ διάφορεσ ελλθνικζσ πολιτείεσ τθσ κεντρικισ Ελλάδασ, τθσ Ιωνίασ και τθσ 
Κάτω Ιταλίασ. Δοκιμάςκθκαν οι πιο διαφορετικζσ ταςεισ τθσ ελλθνικισ ηωισ, που 
γονιμοποίθςαν τα νζα ςπζρματα και χάραξαν τισ μεγάλεσ γραμμζσ τθσ 
προςωπικότθτάσ τθσ, όπωσ τισ βλζπομε ςιμερα αποτυπωμζνεσ ςτα 
αριςτουργιματα τθσ αρχιτεκτονικισ, τθσ γλυπτικισ και τθσ αξεπζραςτθσ τραγικισ 
τζχνθσ τθσ. 
 
Ήςαν όμωσ και πολλοί, μζςα ς’ εκείνθ τθ ρωμαλζα κοινωνία τθσ Ακινασ, που είχαν 
τθν εντφπωςθ, πϊσ όλο αυτό το μεγαλείο του χρυςοφ αιϊνα δεν ζφκανε, για να 
κάνθ εφτυχίςμζνουσ τουσ Ακθναίουσ. Καταντοφςαν μ’ αυτά μαλκακοί, οκνοί, 
λογάδεσ, πλεονζκτεσ. Και πραγματικά ζλειπε κάτι: θ θκικι αγωγι του λαοφ. Γιατί, 



ποιοσ ζδειχνε ςτον Ζλλθνα εκείνου του καιροφ το ςωςτό δρόμο τθσ πράξεωσ; Ροιοσ 
τον μάκαινε να ξεχωρίηθ τθν αξία των αγακϊν; Ροιοσ του εξθγοφςε το νόθμα και το 
ςκοπό τθσ ηωισ; Η ζλλειψθ αυτισ τθσ ικικισ αγωγισ του λαοφ ιταν τόςο πε-
ριςςότερο επικίνδυνθ, όςο θ Ιωνικι Φυςικι και θ Σοφιςτικι είχαν κλονίςει τα 
παλαιό κρθςκευτικά κεμζλια τθσ ελλθνικισ ηωισ. Ζδϊ χρειαηόταν να ςτθκι νζα 
οικοδομι, και με το ζργο αυτό καταπιάςκθκε πρϊτοσ ζνασ ιδιόρρυκμοσ γιοσ τθσ 
Ακινασ, γεννθμζνοσ ακριβϊσ ςτο χρυςό αιϊνα τθσ, ο Σωκράτθσ. 
 
Ολόκλθρθ θ πρϊτθ περίοδοσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ, θ προςϊκρατικι, 
πζραςε με μιαν αγωνιϊδθ προςπάκεια του ανκρϊπου, να προςδιορίςθ τθν πρϊτθ 
αρχι και τθν ουςία του Κόςμου. Η ποικιλία των φαινομζνων του αιςκθτοφ κόςμου, 
που από τα αρχαία χρόνια τον ονομάςαμε φφςθ και που χαρακτθρίηεται από μιαν 
αζναθ γζνεςθ και φκορά, μιαν ζλευςθ και παρζλευςθ, απαρτίηει το ιδιαίτερο 
αντικείμενο τθσ ελλθνικισ φιλοςοφίασ ςτθν πρϊτθ περίοδό τθσ. Το ερϊτθμα «Από 
ποφ προέρχονται όλα αυτά;», όςα δθλαδι ςυμβαίνουν ςτθ ςτεριά και ςτθ κάλαςςα, 
ςτον ζναςτρο ουρανό και ςτα ςφννεφα, ςτθ ηωι των φυτϊν και των ηϊων, 
απαςχολεί τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ, που μόλισ τϊρα πρωτοξυπνάει. Αυτό ανοίγει το 
δρόμο ςτο πρϊτο πρόβλθμα τθσ επιςτιμθσ, που με νεανικι ορμι καταπιάνεται ςε 
λίγο με τα ακραία ερωτιματα όλθσ τθσ ηωισ. Η ελλθνικι φιλοςοφία λοιπόν τθν 
πρϊτθ περίοδό τθσ είναι επιςτιμθ τθσ φφςεωσ (φυςιολογικι), φυςικι φιλοςοφία 
και ταυτόχρονα φυςικι επιςτιμθ. Το πόςο δφςκολοσ είναι ο δρόμοσ τθσ μποροφν 
να μασ το δϊςουν να το καταλάβωμε από τθ μια μεριά το φτωχό υλικό που ζχει ςτθ 
διάκεςι τθσ κι από τθν άλλθ θ απουςία κάκε , κριτικισ για τθν ουςία και τθν άξια 
τθσ γνϊςεωσ. 
 
Ζτςι, ο Θαλισ πρϊτοσ εγκαινιάηει τθν κοςμολογικι ζρευνα βάηοντασ για αρχι όλων 
των πραγμάτων το νερό. Ακολουκεί ο Αναξίμανδροσ, με το άπειρο, ο Αναξιμζνθσ με 
τον αζρα, ο Ηράκλειτοσ με τθ φωτιά. Οι Ρυκαγόρειοι αναηθτοφν τθν ουςία του 
κόςμου μζςα ςε μακθματικζσ  ςχζςεισ, ο Ξενοφάνθσ ταυτίηει τθν αρχι του κόςμου 
με τθ κεότθτα, και κάπου εκεί κοντά βρίςκεται και ο Ραρμενίδθσ με το δόγμα του 
για τθν ενιαία αρχι του είναι, που είναι αγζννθτθ και ακάνατθ, ακίνθτθ και 
άφκαρτθ. Ο Εμπεδοκλισ πάλι, προςπακϊντασ να ςυγκεράςθ τισ διάφορεσ 
ερμθνείεσ, δζχεται τζςςερισ μορφζσ του Είναι, δθλ. τα τζςςερα βαςικά ςτοιχεία: 
χϊμα, νερό, αζρα, φωτιά. Και κλείνει αυτι θ επικι περίοδοσ τθσ φιλοςοφίασ με δυο 
επαναςτατικζσ ανακαλφψεισ, που για τισ κατοπινζσ εποχζσ κα γίνουν οι απαρχζσ τθσ 
πνευματοκρατίασ και του κετικιςμοφ. Ο Αναξαγόρασ, από τθ μια, ανακαλφπτει τον 
νου, ο Λεφκιπποσ και ο Δθμόκριτοσ, από τθν άλλθ, ανακαλφπτουν το άτομο. 
 
Αυτζσ είναι οι κατακτιςεισ τθσ φιλοςοφίασ, όταν μζςα ςτθν Ακινα αρχίηθ τθ ηωι 
του ο Σωκράτθσ. Του Σωκράτθ όμωσ θ ςκζψθ ακολουκεί ζνα δρόμο αντίςτροφο από 
εκείνο που ακολουκεί θ ςκζψθ των προςωκρατικϊν. Η ματιά του παράξενου 
Ακθναίου αποτραβιζται από τθν παρατιρθςθ του εξωτερικοφ κόςμου και 
προςθλϊνεται ςτθν παρατιρθςθ του εςωτερικοφ κόςμου του ανκρϊπου. Η 
μετάβαςθ λοιπόν από τθν προςωκρατικι ςτθ ςωκρατικι φιλοςοφία δεν είναι 
όμαλι.  
 



Λείπει ζνασ ςυνδετικόσ κρίκοσ, που να δικαιολογι τθ ςυνζχεια. Τον ρόλο αυτό ςτθν 
ιςτορία του ελθνικοφ πνεφματοσ τον ζπαιξε θ Σοφιςτικι. Χωρίσ τθ Σοφιςτικι θ 
παρουςία του Σωκράτθ είναι ακατανόθτθ. Η ςοφιςτικι κίνθςθ, που εκδθλϊκθκε πιο 
ζντονα μζςα ςτθν ακμαία ακθναϊκι κοινωνία του χρυςοφ αιϊνα, αποτελεί τθν 
αποφαςιςτικι μεταβατικι φάςθ του ελλθνικοφ ςτοχαςμοφ για τθ δθμιουργία του 
αττικοφ πνεφματοσ.  
 
Οι Σοφιςτζσ, δουλεφοντασ τα δεδομζνα τθσ ιωνικισ φυςικισ και αναπτφςςοντασ τισ 
ειδικζσ επιςτιμεσ, δθμιουργοφν ζνα κίνθμα διαφωτιςμοφ. Δίνουν ςτα χζρια του 
ατόμου τισ καινοφργιεσ γνϊςεισ, αναγνωρίηουν τον άνκρωπο ωσ μζτρο για τθ γνϊςθ 
και ωσ υπεφκυνο για τθν πράξθ και επιδιϊκουν να τον αποδεςμεφςουν άιό τθν 
επίδραςθ των μυκικϊν παραςτάςεων και προκαταλιψεων τθσ παλιάσ κοινωνίασ. 
Να τον κάνουν δραςτιριο ςτοιχείο και μζλοσ δυναμικό τθσ νζασ κοινωνίασ, να τον 
διδάξουν τουσ πρακτικοφσ τρόπουσ για να επιτφχθ ςτθν εξωτερικι ηωι. Ζτςι, οι 
Σοφιςτζσ, από τθ μια πατοφν ςτο αντικείμενο τθσ προςωκρατικισ φιλοςοφίασ, ςτθ 
Φφςθ, κι από τθν άλλθ  ςτο Αντικείμενο τθσ ςωκρατικισ φιλοςοφίασ, ςτον 
Άνκρωπο.  
 
Μόνο που ο Άνκρωποσ τθσ Σοφιςτικισ δεν ζχει ακόμθ το βάκοσ, που κα του δϊςθ θ 
φιλοςοφία του Σωκράτθ. Γιατί ο Άνκρωποσ του Σωκράτθ και όλόκλθρθσ τθσ Αττικισ 
φιλοςοφίασ δεν είναι ο Άνκρωποσ τθσ εξωτερικισ επιτυχίασ, Αλλά ο εςωτερικόσ 
Άνκρωποσ, θ θκικι παρουςία, θ δυνατότθτα για τθν πραγμάτωςθ του Αγακοφ. Ζτςι, 
θ Σοφιςτικι δεν μπορεί να ταυτιςκι οφτε με τθν προςωκρατικι, οφτε με τθ 
ςωκρατικι ςκζψθ. Από ςυςτθματικι ςκοπιά, ο ρόλοσ τθσ είναι, όπωσ είπαμε, ο 
ρόλοσ του ςυνδετικοφ κρίκου δυο μεγάλων εποχϊν. 
 
Η εποχι των Σοφιςτϊν κεμελιϊνεται πάνω ςε οριςμζνα μεγάλα ιςτορικά γεγονότα. 
Ρζρα από τα δεδομζνα τθσ ιωνικισ φυςικισ, θ Σοφιςτικι ζχει καρπωκι και άλλα 
επιτεφγματα τθσ ελλθνικισ ηωισ. Το γεωγραφικό και το εκνογραφικό πεδίο του 
Ζλλθνα, με τα ταξίδια, τουσ πολζμουσ, τισ επικοινωνίεσ και τισ Ανταλλαγζσ, ζχει 
πλατφνει κατά πολφ.  
 
Ο ίδιοσ ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ με τισ διάφορεσ φάςεισ και μορφζσ του, με τισ 
πολυποίκιλεσ κατακτιςεισ του, γίνεται Αντικείμενο προβλθ-ματιςμοφ. Αλλά τθν 
αποφαςιςτικι ϊκθςθ ςτο ρεφμα τθσ Σοφιςτικισ τθ δίνει θ δθμοκρατικι Αςτικι 
κοινωνία με τισ πρακτικζσ τθσ Ανάγκεσ για μια όλότελα νζα μορφι παιδείασ και 
αγωγισ, αφοφ θ παλιά δεν Απορεί πια να επαρκζςθ ςτισ διαφοροποιθμζνεσ 
Απαιτιςεισ τθσ ηωισ. Χρειάηεται ζνα καινορργιο εκπαιδευτικό ιδανικό. Ρροπαντόσ 
μζςα ςτθν Ακινα, ςτο προπφργιο τθσ δθμοκρατίασ και ςτθν πρωτεφουςα τθσ 
Ακθναϊκισ Ηγεμονίασ, ςυγκεντρϊνονται δάςκαλοι από κάκε γωνιά του ελλθνικοφ 
χϊρου, ϊςτε γριγορα θ πόλθ του Ρερικλι γίνεται το κζντρο των πνευματικϊν 
κατευκφνςεων και ο πυρινασ τθσ νζασ βιοκεωρίασ. 
 
Από τουσ αρχαίουσ Σοφιςτζσ κανζνασ δεν είναι Ακθναίοσ. Πλοι τουσ ςταδιοδρομοφν 
μζςα ςτο Άςτυ ωσ δάςκαλοι τθσ ςοφίασ, παίρνουν από τα πλουςιόςπιτα τουσ 
νεαροφσ και τουσ προετοιμάηουν, με τον καλφτερο τρόπο, κακϊσ πιςτεφουν, για να 
βγοφν ςτον αγϊνα τθσ ηωισ για δφναμθ και πλοφτο. Οι παλιοί φυςικοί φιλόςοφοι 



ιςαν γνιςιοι ερευνθτζσ. Αναηθτοφςαν τθν αλικεια για χάρθ τθσ αλικειασ. 
Ερευνοφςαν τθ ςυνάφεια των πραγμάτων μζςα ςτθ ηωι του Μακροκόςμου και του 
Μικροκόςμου. Το ενδιαφζρον τουσ δεν είχε καμμιά ςχζςθ με τα κακθμερινά 
προβλιματα τθσ ηωισ. Με τουσ Σοφιςτζσ ςυμβαίνει το αντίκετο. Αυτοί 
παρουςιάηουν μεγάλθ δθμόςια δραςτθριότθτα, εμφανίηονται ωσ δάςκαλοι τθσ 
ςοφίασ και τρζχουν από πόλθ ςε πόλθ, για να μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ και να 
ειςπράξουν υψθλά δίδακτρα.  
 
Οπωςδιποτε, τα βαςικά αντικείμενα αυτισ τθσ διδαςκαλίασ είναι κοινά ςε όλουσ 
τουσ Σοφιςτζσ, κι αυτό το επιβάλλει θ ανάγκθ τθσ πρακτικισ ηωισ ςτισ ελλθνικζσ 
δθμοκρατίεσ. Στθν πρϊτθ γραμμι του ενδιαφζροντοσ είναι θ θτορικι και θ 
Διαλεκτικι, θ Ηκικι και θ Ρολιτικι Θεωρία.  
 
Ακολουκεί θ γενικϊτερθ μόρφωςθ: Γραμματικι, Υφολογία, Μυκολογία, Ερμθνεία 
ποιθτϊν, Μουςικι Θεωρία, Αςτρονομία, Μετεωρολογία, Κοςμολογία. Ο τελικόσ 
ςκοπόσ αυτισ τθσ διδαςκαλίασ είναι να εκπαιδεφςουν ανκρϊπουσ, να κάνουν τουσ 
μακθτζσ τουσ όςο γίνεται πιο ικανοφσ ςτθ ςκζψθ, ςτο λόγο και ςτθν πράξθ, για να 
ζχουν όςο γίνεται μεγαλφτερθ επιτυχία ςτθ ηωι. Η προετοιμαςία του πρακτικοφ 
βίου είναι ο κφριοσ ςκοπόσ τουσ. 
 
 Οι μεγάλοι ςοφιςτζσ 
 
Ο Πρωταγόρασ (480 - 411), από τα Άβδθρα, ζνασ από τουσ πιο μεγάλουσ 
εκπροςϊπουσ τθσ Σοφιςτικισ, ζδραςε μζςα ςτθν Ελλάδα, ωσ δάςκαλοσ τθσ ςοφίασ, 
περιςςότερο από ςαράντα χρόνια. Ξεκινϊντασ από το δόγμα του Ηρακλείτου για τθ 
γενικι ροι, πιςτεφει κι αυτόσ ότι όλα τα πράγματα του κόςμου είναι φποκείμενα ςε 
μιαν αςταμάτθτθ μεταβολι. Γι’ αυτό, λζγει, δεν μποροφμε να ποφμε για κανζνα 
πράγμα ότι είναι ζτςι θ αλλιϊσ. Μποροφμε μόνο να λζμε πωσ μασ φαίνεται το κάκε 
πράγμα ςτθν κάκε ςτιγμι. Μποροφμε δθλ. να κάνωμε μόνο ςχετικζσ κρίςεισ.  
 
Γενικά, ο άνκρωποσ είναι το μζτρο για όλα τα πράγματα για όςα υπάρχουν ότι 
υπάρχουν, για όςα δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν. Η Γνωςιολογία του Ρρωταγόρα 
είναι απ’ άκρθ ς’ άκρθ αιςκθςιοκρατικι. Εκφράηει ζναν ολοκλθρωτικό 
υποκειμενιςμό. Δεν δζχεται καμμιάν απόλυτθ αλικεια. Συνζπεια αυτοφ του 
υποκειμενιςμοφ είναι ζνασ ςκεπτικιςμόσ για κάκε είδουσ γνϊςθ, για τα 
Μακθματικά, για τθ Θρθςκεία. Η Διαλεκτικι του είναι επίςθσ ςυνεπισ με τθ 
Γνωςιολογία του. Το κιρυγμά του είναι ότι για κάκε πράγμα υπάρχουν δυο 
αντίκετεσ απόψεισ. Μπορείσ να υποςτθρίηθσ όποια κζλεισ. Υπάρχουν επιχειριματα 
και για τισ δυο. Αναπτφςςει ακόμα και μια Ραιδαγωγικι Ψυχολογία. Η βαςικι 
ςθμαςία τθσ προςφοράσ του Ρρωταγόρα βρίςκεται ςτο ότι, με τθ ςχετικοκρατία και 
τον υποκειμενιςμό του, όχι μόνον ζκεςε το γνωςιολογικό πρόβλθμα, αλλά και το 
ζκανε κεμελιακό πρόβλθμα του ελλθνικοφ ςτοχαςμοφ. 
 
Ο μθδενιςμόσ οδθγεί τον Γοργία τον Λεοντίνο (483 - 375) ςτθ θτορικι. Η ςκζψθ 
εδϊ καταντά ζνα παιχνίδι δεξιοτεχνίασ με λζξεισ και με ςχθματικζσ ζννοιεσ. 
Μοναδικι πίςτθ του Γοργία είναι θ πίςτθ ςτθ δφναμθ του λόγου. Στθν ίδια γραμμι 
με τον Γοργία βρίςκονται και ο Θραςφμαχοσ από τθ Χαλκθδόνα, που κθρφςςει το 



δίκαιο του ιςχυροτζρου και τθν ψυχολογία των πακϊν και που υποςτθρίηει ότι μπο-
ρεί να ξεςθκϊςθ μζςα ςτθν ψυχι των ακροατϊν του όποια αιςκιματα κζλει, και ο 
ςοφιςτισ Α ν τ ι φ ϊ ν, που λζγει ότι κατζχει τθν τζχνθ τθσ αλυπίασ. Είναι αυτονόθτο 
ότι μια τζτοια θτορικι και Σοφιςτικι ζκλειναν μζςα τουσ τεράςτιουσ κινδφνουσ για 
όλθ τθν πνευματικι ηωι του ελλθνικοφ ζκνουσ.  
 
Αν αυτό το ρεφμα επικρατοφςε ςτθν αγωγι τθσ προθγμζνθσ νεολαίασ, και μάλιςτα 
μζςα ςτα ανϊτερα ςτρϊματα τθσ ακθναϊκισ κοινωνίασ, κα ιταν μοιραίο για τθν 
ουςία και για το περιεχόμενο, του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Το ότι ο ελλθνικόσ 
πολιτιςμόσ ξζφυγε αυτό τον κίνδυνο, το χρωςτάει ςτον Σωκράτθ και ςτον Ρλάτωνα. 
Γιατί, δεν άργθςε νάρκθ θ μζρα, που ο πιο άξιοσ μακθτισ του Σωκράτθ, 
προβάλλοντασ ωσ ιδανικό πρότυπο παιδείασ το ικικό ανάςτθμα του κεοποιθμζνου 
από τον λαό δαςκάλου, εκμθδζνιςε ολόκλθρο το κίνθμα τθσ Σοφιςτικισ. 
 
Από τουσ άλλουσ Σοφιςτζσ πρζπει να αναφζρωμε τον Ρ ρ ο δ ι κ ο τον Κείο, που τθν 
εργαςία του για τα ςυνϊνυμα ςυχνά τθν ειρωνεφεται ο Ρλάτων, τον κειο του 
Ρλάτωνα κι ζναν από τουσ Τριάκοντα τυράννουσ, τον Κ ρ ι τ ί α, που αςχολικθκε με 
τισ μορφζσ των πολιτευμάτων, με τισ ανακαλφψεισ και με τθν ιςτορία του 
πολιτίςμοφ, τον Ιππία τον Ηλείο και τον Ανϊνυμο Ιαμβλίχου. Ο Ιππίασ είναι ο 
εγκυκλοπαιδιςτισ τθσ Σοφιςτικισ. Ειςάγει ςτθ Διαλεκτικι τθ Γεωμετρία, τθν 
Αςτρονομία, τθ Μουςικι Θεωρία και τθ υκμικι, καταπιάνεται με προβλιματα 
Θεωρίασ τθσ Τζχνθσ, Ρροϊςτορίασ και Γλωςςολογίασ.  
Ο Ανϊνυμοσ είναι γνωςτόσ ωσ εχκρόσ τθσ Ηκικισ του κυριάρχου και ωσ πρόμαχοσ 
μιασ κοινωνικά προςανατολιςμζνθσ Ηκικισ. Η κεωρία του για τον πολιτιςμό 
υποςτθρίηει ότι θ ανάγκθ γζννθςε τον νόμο και τθ δικαιοςφνθ μζςα ςτθν πρϊτθ 
κιόλασ ςυμβίωςθ των ανκρϊπων. Αντιπροςωπεφει μια κετικι ιδεοκρατικι Ηκικι, 
και γι’ αυτό θ απόςταςθ που τον χωρίηει από τθ ςωκρατικι φιλοςοφία είναι 
μικρότερθ απ’ αυτι που χωρίηει κάκε άλλο Σοφιςτι από τον ιδρυτι τθσ αττικισ 
φιλοςοφίασ.  
 
Γενικά, για τθν Ιςτορία τθσ Ηκικισ, θ περίοδοσ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου 
παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον. Μόνο που οι κρίςεισ για τισ ικικζσ άξιεσ ζχουν 
ακόμα ςχετικι ιςχφ, δχι απόλυτθ. Από τα κθρφγματα που ακοφονται, τα πιο χτυπθτά 
είναι: Από τθ φφςθ μασ είμαςτε όλοι ίςοι, θ φφςθ μάσ γεννά όλουσ ελεφκερουσ, 
αντί για το ςυμβατικό Δίκαιο να εφαρμόηεται το φυςικό Δίκαιο, το ςυμβατικό 
Δίκαιο είναι για να προςτατεφθ τουσ αδφνατουσ από τισ ορζξεισ του ιςχυροφ, το 
πραγματικό Δίκαιο είναι το Δίκαιο του ιςχυροτζρου, κοινοκτθμοςφνθ ςτισ γυναίκεσ, 
και άλλα παρόμοια. Πλεσ αυτζσ οι κζςεισ ςυνκζτουν τον αχαλίνωτο ατομικιςμό, 
που πρζπει να πολεμιςθ ο Σωκράτθσ. 
 
Συγκεφαλαιϊνουμε τθν ζκκεςι μασ για τθ κετικι και αρνθτικι προςφορά τθσ 
Σοφιςτικισ, για να μπορζςωμε να περάςωμε ομαλά ςτον Σωκράτθ. Η Σοφιςτικι 
βάηει ςτο επίκεντρο τθσ μελζτθσ τον Άνκρωπο, τθ γνϊςθ και τθν πράξθ του. Με τθ 
κζςθ του Ρρωταγόρα δθμιουργείται το γνωςιολογικό πρόβλθμα, με το ριηικό 
υποκειμενιςμό του κεμελιϊνεται θ Διαλεκτικι που οδθγεί ςτθ γζννθςθ τθσ Λογικισ. 
Υπθρεςίεσ προςφζρουν επίςθσ οι Σοφιςτζσ ςτον τομζα τθσ Ψυχολογίασ. 
Ραρατθρϊντασ τθν επίδραςθ τθσ ρθτορικισ τζχνθσ πάνω ςτουσ ακροατζσ, 



εγκαινιάηουν τθν Ψυχολογία των πακϊν και με τθ διδακτικι δράςθ τουσ βάηουν τισ 
βάςεισ για μια Ραιδαγωγικι Ψυχολογία.  
 
Τουσ απαςχολεί ακόμθ θ καταγωγι τθσ γλϊςςασ, δίνουν τισ πρϊτεσ αρχζσ τθσ 
γλωςςικισ επιςτιμθσ και τθσ Ρροϊςτορίασ και προάγουν, ςε αξιοςθμείωτο βακμό, 
τα κζματα τθσ ιςτορίασ του Ρολιτιςμοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, δεν πρζπει να 
ξεχνάμε ότι, αν θ ςοφιςτικι ςχετικοκρατία και ο υποκειμενιςμόσ κζρδιηαν τθ μάχθ, 
ο κάνατοσ των επιςτθμϊν και τθσ θκικότθτασ κα ιταν αναπόφευκτοσ. Αυτι θ 
ςχετικοκρατία, αυτι θ επαναςτατικότθτα των πνευμάτων, βφκιηε τα πάντα μζςα 
ςτθν αμφιβολία: τισ βάςεισ τθσ γνϊςεωσ και μαηί τθσ αλικειασ, τουσ νόμουσ τθσ 
ανκρϊπινθσ πράξεωσ και κάκε θκικότθτα. Αυτι θ ςχετικοκρατία και θ 
επαναςτατικότθτα των πνευμάτων ιταν που πολεμοφςαν τον εςϊτερο πυρινα τθσ 
ψυχισ του ελλθνικοφ ζκνουσ. Κι αυτά ζκαναν απαραίτθτθ τθν εμφάνιςθ ενόσ 
Σωκράτθ. 


