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       Οη νθηζηέο κε ηελ πνηθηιία θαη ηελ πξσηνηππία ησλ ζεσξηώλ ηνπο δελ 
απνηεινύλ κηα εληαία θηινζνθηθή ζρνιή ζαλ ηνπο Ππζαγνξείνπο ή ηελ Πιαησληθή 
Αθαδεκία. Γελ πξεζβεύνπλ έλα θνηλό δόγκα, δελ αλαθέξνληαη ζε έλαλ θνηλό 
αξρεγέηε ή ηδξπηή, δελ έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο, ηελ ίδηα πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη 
ηνπο ίδηνπο αληηπάινπο. Ο θαζέλαο ηνπο έρεη ηε ζέζε θαη ηελ ηδηνηππία ηνπ. 
        Όκσο, παξά ηηο αληίζεηεο απόςεηο κειεηεηώλ, νη ζνθηζηέο πέξα από ην όηη ήηαλ 
επαγγεικαηίεο δάζθαινη είραλ θαη άιια θνηλά, ηόζν ζηα ζέκαηα πνπ δίδαζθαλ όζν 
θαη ζηε λννηξνπία πνπ δεκηνπξγνύληαλ κε απηά. 
      Έηζη δηθαηνινγεκέλα κπνξνύκε λα κηιάκε γηα ζνθηζηηθή λννηξνπία ή γηα 
ζνθηζηηθή πλεπκαηηθή θίλεζε. Πέξα από ηνπο πξαθηηθνύο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο 
ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, νη νθηζηέο 
δηεξεπλνύζαλ κε ζηέξεα ζθέςε ηηο αξρέο πνπ θπβεξλνύλ απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα, 
αλαπηύζζνληαο ζεκαληηθέο θαη πξσηόηππεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο. Έθεξαλ ζην 
επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνλ άλζξσπν, ηε γλώζε θαη ηελ πξάμε ηνπ, εγθαηληάδνληαο ζα 
ιέγακε ηελ ςπρνινγία, έζεζαλ από ηελ αξρή ην γλσζηνινγηθό πξόβιεκα, 
ζεκειίσζαλ ηε δηαιεθηηθή θαη ηε ινγηθή, ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα εζηθά, πνιηηηθά θαη 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαη κειέηεζαλ ηελ θαηαγσγή ηεο γιώζζαο, ηεο ηέρλεο θαη 
ηνπ πνιηηηζκνύ γεληθόηεξα. Όια απηά επέδξαζαλ ζηε θηινζνθία, ηε ξεηνξηθή θαη ηε 
θηινινγία. 
             Η νθηζηηθή όκσο, πνιεκώληαο ηε κπζνθξαηηθή θαη ηε δνγκαηηθή ζθέςε ηεο 
παιαηόηεξεο θνηλσλίαο, ζεσξήζεθε από ζύγρξνλνύο ηνπο επηθξηηέο σο έλα βαζκό 
ππεύζπλε γηα ηνλ εθθπιηζκό ηεο επνρήο θαη θπξίσο ησλ λέσλ, γηα έληνλα 
αληηθνηλσληθέο ηάζεηο κεδεληζκνύ, αζετζκνύ θαη ακνξαιηζκνύ. 



           Όκσο, αλεμάξηεηα από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη δηάθνξνη νθηζηέο, ην 
ζίγνπξν είλαη όηη νη αληηιήςεηο ηνπο επεξέαζαλ ηηο πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο ηεο 
επνρήο, κηαο επνρήο γεληθόηεξεο ακθηζβήηεζεο, ξεπζηόηεηαο θαη αβεβαηόηεηαο, πνπ 
επέηεηλε ηελ αλάγθε λα νξηζηνύλ νη έλλνηεο ησλ πξαγκάησλ θαηά ην δπλαηό πάλσ ζε 
βάζε γεληθόηεξα απνδεθηή. Καλ αλ αλαινγηζηνύκε ηη αθνινύζεζε – ηα θηινζνθηθά 
ζπζηήκαηα ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, νη ησηθνί, νη Δπηθνύξεηνη θαη άιινη 
θηιόζνθνη ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο – αλακθίβνια, αλεμάξηεηα από ηα ηζηνξηθά 
γεγνλόηα, ε ειιεληθή ζθέςε πέξαζε κε ηνπο νθηζηέο όρη ζηελ παξαθκή ηεο, αιιά 
θαη ζην πξώην ζηάδην ηεο ελειηθίσζεο. Καη κάιηζηα, ζπνπδαίνη κειεηεηέο ζεσξνύλ 
πσο όινη απηνί δελ ζα ππήξραλ ρσξίο ηνπο νθηζηέο. Γη’ απηό θαη ζεσξνύληαη 
πξσηεξγάηεο ζε απηό πνπ είλαη γλσζηό σο επνρή ηνπ Διιεληθνύ δηαθσηηζκνύ. Ο 
όξνο απηόο, δαλεηζκέλνο από ηα γεξκαληθά, δειώλεη κε θάπνηα ειαζηηθόηεηα έλα 
αλαγθαίν κεηαβαηηθό ζηάδην ζηε ζθέςε ελόο έζλνπο, πνπ γελλά δηθνύο ηνπ 
θηινζόθνπο θαη δηθά ηνπ θηινζνθηθά ζπζηήκαηα. Καη κόλν γη’ απηό αμίδεη θαλείο λα 
ηνπο κειεηήζεη, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ θάπνηνη από απηνύο ππήξμαλ θαη ζπνπδαίεο 
πξνζσπηθόηεηεο. 
 

 Η Φαλή Σδήθα – νθόιε, κε εμαηξεηηθέο ζπνπδέο ζηελ θιαζζηθή θηινινγία, 
δξαζηεξηνπνηείηαη επηηπρώο ζην ρώξν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Δδώ θαη ρξόληα 
είλαη ζηαζεξόο ζπλεξγάηεο ζην Πλεπκαηηθό καο πκπόζην, θαη κε ηηο εηζεγήζεηο ηεο 
γηα ηα θιαζζηθά γξάκκαηα αλαβαζκίδεη νπζηαζηηθά ηα «Μαζήκαηα Κιαζζηθήο 
Παηδείαο» θαη πινπηίδεη ηηο γλώζεηο γηα ηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό ζηνπο πνιινύο 
ζπκπνιίηεο καο πνπ ηα παξαθνινπζνύλ. 
  

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ 
(σθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ.  

 

 πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θσκάο θαη 
Υαζησηάθε Δηξήλε. 
 

 Η είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 
 Υνξεγνί:  Η Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΙΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ. 
 

           Γηα ην 

Μαμίκεην Πλεπκαηηθό Κέληξν 

Ζήζεο Μεηιηάγθαο 

Φηιόινγνο 

 


