
Τι είναι η φιλοσοφία;

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία



Μια απόπειρα ορισµού

• Έντονη, εσωτερική διάθεση για έρευνα, 

γνώση, µάθηση.

• Η Φιλοσοφία δε µένει στο επίπεδο της

απλής εµπειρίας ή περιέργειας αλλά

γίνεται σοβαρή, µεθοδική και συστηµατική

ενασχόληση που αποκρυσταλλώνεται σε

διάφορες µορφές.



Φιλοσοφία = βασικός τρόπος

ζωής του πνεύµατος (1/2)

• Η φιλοσοφία είναι η ρίζα όλων των µορφών
πνευµατικής δηµιουργίας.

• Η ιστορία της είναι αυτή των φιλοσοφικών
συστηµάτων.

• Φιλοσοφείν – θεµελιώδης κατάσταση του
ανθρώπου, που ερευνά και αµφισβητεί ακόµα και
την ίδια την ιστορία των φιλοσοφικών
συστηµάτων

• Αµείλικτη κριτική και τεκµηριωµένη αναίρεση
είναι η βάση µιας διαλεκτικής πάλης ανάµεσα
στο φιλοσοφικό παρελθόν και στο σύγχρονο
στοχασµό.



Φιλοσοφία = βασικός τρόπος

ζωής του πνεύµατος (2/2)

• Φιλοσοφία υπόθεση όλων: νόηµα του κόσµου, 

αξία της ζωής, ουσία της ψυχής, ύλη και πνεύµα, 

παροδικό και αιώνιο.

• Η άρνηση της φιλοσοφίας στην ουσία γίνεται µε

φιλοσοφικά επιχειρήµατα! «φιλοσοφία είναι και το

να ερευνά κάποιος αν πρέπει να φιλοσοφεί».

• Τα φιλοσοφικά προβλήµατα επιδέχονται ποικίλες

ερµηνείες, ακόµα και αυτό του ορισµού της

φιλοσοφίας.



Τι είναι φιλοσοφία; (1/2)

• Ο ευγενικός πόθος του φιλοσόφου για την
αλήθεια, η χωρίς ιδιοτέλεια αγάπη για τη γνώση
«είναι από τις επιστήµες η µόνη ελεύθερη, γιατί
µονάχα αυτή υπάρχει για τον εαυτό της». 

• Ουσία του φιλοσοφείν είναι η ελευθερία.

• Φιλοσοφία είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, 
γιατί αυτός που φιλοσοφεί είναι ελεύθερος. Αυτοί
που δε στοχάζονται: χειραγωγούνται, 
αγελάζονται, τρέφονται µε µισές αλήθειες, 
φανατίζονται, δασκαλεύονται ευκολότερα.



Τι είναι φιλοσοφία; (2/2)

• Πορεία της φιλοσοφίας είναι η πορεία προς

την αλήθεια.

• Η φιλοσοφία είναι µια ερωτηµατοθεσία που

δεν είναι συµβατή µε τη γνωστική

αλαζονεία.

• Η φιλοσοφία ανοίγει το δρόµο προς την

αυτογνωσία.



Αντικείµενο

της Φιλοσοφίας (1/3)

• Αυτογνωσία – τέρµα µιας µεγάλης
πνευµατικής αναζήτησης. Αρχή – η
εξήγηση της πραγµατικότητας.

• Στόχος – η ουσία, το σταθερό, το
αναλλοίωτο, το ανώλεθρο, το άχρονο.

• Η άφθαρτη πρώτη αιτία, ενός άναρχου
Είναι.

• Επίπεδα πραγµατικότητας: αισθητή, 
ψυχική, ιστορική, νοητή, υπερνοητή.



Αντικείµενο

της Φιλοσοφίας (2/3)

• Αµείλικτα ερωτήµατα: ύπαρξη

αντικειµενικής πραγµατικότητας, ουσία, 

βαθµός γνώσης, αρχή ή πηγή.

• Αρχικά ή έννοια της φιλοσοφίας ταυτιζόταν

µε αυτήν της επιστήµης. (Ράσσελ «η

φιλοσοφία είναι η επιστήµη των ανώριµων

για την επιστηµονική πραγµάτευση

θεµάτων»



Αντικείµενο

της Φιλοσοφίας (3/3)

• Γλώσσα (αποσαφήνιση εννοιών).

• Γνώση (κύρος, αντικειµενικότητα, όρια, πηγή).

• Η ύπαρξη, ο άνθρωπος

• Οι αξίες (όχι το ον αλλά το δέον)

• Κοινωνία (στόχος και αποστολή της κοινωνικής

οργάνωσης, άτοµο-σύνολο)

• Επιστήµη (νόµοι – άχωροι, άχρονοι, καθολικοί (;)

• Το επέκεινα (πίστη- δοκιµασία της γνώσης;)



Οι ρίζες

του φιλοσοφικού στοχασµού

• Στη Φιλοσοφία καθρεπτίζεται η περιπέτεια
του ανθρωπίνου πνεύµατος ως πάλη µε το
άγνωστο.

• Η µελέτη της ιστορίας της Φιλοσοφίας είναι
µελέτη της ίδιας της Φιλοσοφίας (Έγελος).

• Πρόκειται για συνοπτικό σχεδίασµα
βασικών γραµµών, χωρίς τη φιλοδοξία να
δαµαστεί νοητικά όλη η ιστορία
συστηµάτων και θεωριών.



Η γένεση

της Φιλοσοφίας (1/2)

• Από τη Μίλητο, τον 6ο αιώνα π.Χ. προήλθαν οι πρώτοι
που φιλοσόφησαν, που εξήλθαν από το χάος του Μύθου
και εισήλθαν στην τάξη του Λόγου.

• Η καλλιέργεια της φιλοσοφίας είναι η σύνταξη σε
«κόσµο» των ποικίλων εµπειριών, η προσπάθεια να
εξηγηθεί έλλογα το σύµπαν.

• Η άλωση του Μύθου από το Λόγο επισυνέβη «εκ των
ένδον».

• Οι µεγάλοι σοφοί δεν ασκούν φιλοσοφία, την
προοδοποιούν µόνο.

• Η φιλοσοφία δεν είναι σοφία αλλά έλλογη, συστηµατική, 
θεωρητική και µεθοδική γνώση.



Η γένεση

της Φιλοσοφίας (1/2)

• Όµηρος: αντίληψη για τη δηµιουργία του κόσµου από τον
Ωκεανό.

• Ορφικοί: οι µυστηριακές και θρησκευτικές τους
διδασκαλίες, µόνο σχηµατικά θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως θεογονία, κοσµολογία και θεολογία.

• Ησίοδος: συγκέντρωση θρησκευτικών δοξασιών για τη
Θεογονία του. 

• Φερεκύδης: ο πρώτος που λυτρώθηκε από την
κηδεµονία του Μύθου.

• Επτά σοφοί: κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά προβλήµατα, 
χωρίς φιλοσοφική τεκµηρίωση. (Κλεόβουλος, Χίλων, 
Περίανδρος, Πιττακός, Σόλων, Βίας, Θαλής)



Πρακτική φιλοσοφία
(1/3)

Προβλήµατα και Ερωτήµατα

• Το ξεκίνηµα είναι να αναρωτιόµαστε ελεύθερα, 
χωρίς να ενδιαφερόµαστε για τις θεωρίες που
έχουν διατυπωθεί. Με τις θεωρίες µπορεί
κάποιος να συνεχίζει συζητήσεις, όχι, όµως, να
τις αρχίζει.

• Μαθαίνουµε τι σηµαίνει φιλοσοφία
φιλοσοφώντας, χωρίς αποµιµήσεις που
σηµατοδοτούν την κακή φιλοσοφία ή την κακή
τέχνη.

• Υπάρχει όµως καθαρή έρευνα; 



Πρακτική φιλοσοφία
(1/3)

• Η γλώσσα δεν είναι διάχυτη από θεωρία; 

• Μήπως οι συζητήσεις µας δεν είναι τόσο

«αθώες»; 

• Θέτοντας ερωτήµατα προφυλάσσουµε τη

συζήτηση από δογµατικές θέσεις, 

προκαταλήψεις, δεσµεύσεις. 

• Όλα θα κριθούν από τις ερωτήσεις.



Πρακτική φιλοσοφία
(1/3)

• Τι είναι φιλοσοφικό πρόβληµα; Υπάρχουν άλυτα

προβλήµατα; Μπορούµε να τα

αναδιατυπώσουµε µε µικρότερες αξιώσεις; 

• Ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις; Τι είναι αλήθεια; 

Τι είναι ελευθερία; 

• Στις ανοιχτές ερωτήσεις λείπει η έννοµη τάξη.

• Στον κόσµο των φαινοµένων, όπου όλοι έχουµε

τη µανία να ακουγόµαστε παντού, υπάρχει

πρωταρχική ανάγκη για περισυλλογή.



Ασκήσεις

1. Υπάρχει ένας λόγος που λέει ότι ένας τρελός θέτει πιο
πολλά ερωτήµατα από αυτά που µπορεί να απαντήσει
ένας σοφός. Στην επιστήµη όµως συµβαίνει πιο συχνά
να χρειάζεται να είναι κανένας πιο έξυπνος στο να θέτει
σωστά ερωτήµατα παρά στο να τα απαντά. Αν στην
επιστήµη είναι εξυπνάδα να θέτει κανένας ερωτήµατα
µάλλον παρά να απαντά, ισχύει το ίδιο στην καθηµερινή
ζωή και στην πολιτική; 

2. Η λύση των φιλοσοφικών προβληµάτων µοιάζει µε το
µαγικό ραβδί των παραµυθιών που όσον καιρό
βρίσκεται µέσα στο µαγικό κάστρο, µοιάζει και εκείνο
µαγικό. Μα αν κάποιος το πάρει και το δει έξω στο φως
της ηµέρας, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα
κοµµάτι σίδερο (Wittgenstein). Αναλύστε την εικόνα
αυτή και δείξτε τη σηµασία της.



Τελικά…

Ο πιο καλός τρόπος να µπει κανείς στο

χώρο της φιλοσοφίας είναι ν’ αρχίσει

να καταγίνεται µε προβλήµατα µάλλον παρά

µε θεωρίες, 

να αναρωτιέται ελεύθερα για το καθετί, 

να συζητεί και τα πιο αυτονόητα πράγµατα.


