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0. ΑΝΑΣΟΛΙΚΕ ΧΟΛΕ  
 
0.1. Λνδικζσ ςχολζσ 
Εδϊ αναφζρονται οι βουδιςτικζσ φιλοςοφικζσ ςχολζσ που διαςκορπίςτθκαν ςτισ 
Λνδίεσ.  
0.1.1. Σχολζσ Κεραβάντα 
Θ Κεραβάντα (= Διδαςκαλία των πρεςβφτερων), που ονομάηεται επίςθσ υποτι-
μθτικά «Χιναγιάνα» (= «Μικρό όχθμα»), αποτελείται από δφο ςχολζσ, που ιδρφ-
κθκαν ςτθν Νότια Λνδία. 
Α) Σχολι Σαουτραντίκα: 
Ρρϊιμθ ςχολι βουδιςτικισ φιλοςοφίασ. Το όνομά τθσ, Sautrantika, ςθμαίνει: 
«αυτοί που βαςίηονται ςτα ςοφτρασ», δθλαδι ςε αφοριςμοφσ. Υποςτιριξε μια 
γνωςιολογικι κεωρία που μπορεί να χαρακτθριςτεί «αναπαραςτατικόσ ρεαλιςμόσ» 
(= αποδοχι τθσ πραγματικότθτασ μζςω των αναπαραςτάςεϊν μασ).  



Β) Σχολι Βαϊμπαςίκα: 
Θ ςχολι Vaibhasika βαςίςτθκε ςτα ςχόλια (vaibhasha) και υποςτιριξε ζναν άμεςο 
ρεαλιςμό. 
0.1.2. Σχολζσ Μαχαγιάνα 
Οι δφο αυτζσ ςχολζσ ςυνοψίηονται επονομαηόμενεσ Mahayana = «Μεγάλο όχθμα»: 
Α) Σχολι Μαντυαμίκα: 
Nagarjuna (= Ναγκαρτηοφνα, 2οσ αι. μ.Χ.) 
Υποςτιριξε μια εκλεπτυςμζνθ γνωςιολογία, υποκζτοντασ ότι οι αιςκιςεισ μασ δεν 
είναι αξιόπιςτεσ αλλά γεμάτεσ ψευδαιςκιςεισ, κάτι ςαν ζνασ μεςολαβθτισ για τθν 
πρόςβαςι μασ ςτθν πραγματικότθτα.  
Από εκεί προιλκε και θ ονομαςία Madhyamika = δόγμα του ενδιάμεςου.  
Οδθγικθκε επίςθσ ςτο να ταυτίςει τθν νιρβάνα (= τθν αςκθτικι άρνθςθ των επικυ-
μιϊν) με τθ ςαμςάρα (= τον κφκλο ςυνεχϊν μετενςαρκϊςεων). 
Β) Σχολι Γιογκατςάρα ι Βιτηναναβάντα: 
Asanga (= Αςάνγκα, 4οσ αι. μ.Χ.), Vasubandhu (= Βαςουμπάντου, 4οσ αι. μ.Χ.) 
Υποςτιριξε ότι είναι αδφνατο να πετφχουμε τθν αλικεια, αφοφ οφτε άμεςα οφτε 
μζςω των αιςκιςεων μποροφμε να τθν προςεγγίςουμε. Επιτυγχάνουμε μόνο 
κάποιεσ πνευματικζσ καταςτάςεισ μζςω του διαλογιςμοφ (εξ ου και «Yogacara» = 
εξάςκθςθ τθσ γιόγκα). 
0.2. Κινζηικεσ - Γιαπωνζηικεσ ςχολζσ 
Confucius (= Κομφοφκιοσ, περίπου 551-479 π.Χ.), Mencius (= Μζνκιουσ, περ. 372-
298 π.Χ.), Hsun Tzu (= Χςουν Τηου, περ. 298-212 π.Χ.), Tung Chung-shu (= Τουνγκ 
Τςουνγκ-ςου, περ. 179-104 π.Χ.) 
Ζδωςε ζμφαςθ ςε θκικζσ και πολιτικζσ ςκζψεισ, επιδιϊκοντασ ςυχνά τθν αποκατά-
ςταςθ των παλαιϊν αρχϊν. Υπζςτθ πολλζσ αλλαγζσ κατά τθ μακραίωνθ πορεία του 
και εξελίχκθκε με τον νεοκομφουκιανιςμό και τισ υπόλοιπεσ κινζηικεσ ςχολζσ. 
0.2.2. Ταοϊςμόσ: 
Lao Tzu (= Λάο Τηου ι Λάο Τςε, 6οσ αι. π.Χ.), Zhuang Tzu (= Τςουάνγκ Τςου, 4οσ 
αιϊν π.Χ.) 
Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν εναρμόνιςθ του ανκρϊπου με τθν κοςμικι τάξθ (= ταό). 
Υποςτιριξε ότι αυτι θ εναρμόνιςθ μπορεί να επιτευχκεί με το μθ-πράττειν και τθν 
αναςτολι των επικυμιϊν. 
0.2.3. Σχολι των ονομάτων (ming chia): 
Hui Shih (= Χοφι Σιχ, 4οσ αι. π.Χ.), Kung-sun Lung Tzu (= Κουνγκ-ςουν Λουνγκ Τηου, 
4οσ-3οσ αι. π.Χ.) 
Θ ςχολι άνκιςε κατά τθν αρχαία περίοδο τθσ κινζηικθσ φιλοςοφίασ. Επιδόκθκε ςτθ 
μελζτθ των ονομάτων και ςτθ λογικι. Χρθςιμοποίθςε τα επιχειριματα ωσ μζςο όχι 
μόνο πεικοφσ αλλά και νοθτικισ εξάςκθςθσ. Οι οπαδοί τθσ ςχολισ ονομάςτθκαν 
ςοφιςτζσ (pien che = πιεν τςε). 
0.2.4. Συγκρθτιςτικόσ κομφουκιανιςμόσ: 
Tung Chung-shu (= Τουνγκ Τςουνγκ-ςου, περ. 179-104 π.Χ.) 
Επιχείρθςε μια ςυςχζτιςθ και ςυμφιλίωςθ των παραδοςιακϊν αντικζςεων 
γιν/γιανγκ, καλοφ/κακοφ, απλθςτίασ/ φιλανκρωπίασ. 
0.2.5. Νεοταοϊςμόσ: 
Wang Pi (= Γουάνγκ Ρι, 226-249 μ.Χ.), Kuo Hsiang (= Κοφο Χςιάνγκ, 3οσ αι. μ.Χ.) 
Εμβάκυνε ςτισ αρχζσ του ταοϊςμοφ με καλλιζργεια οντολογικϊν εννοιϊν (ον - μθ ον) 
διαςυνδζοντασ ζτςι τον ταοϊςμό με τον βουδιςμό. 



0.2.6. Σχολι του Ηεν: 
Bodhidharma (= Μποντιντάρμα, 5οσ αι. μ.Χ.) 
Ρροζκυψε από τθ βουδιςτικι ςχολι Μαχαγιάνα. Θ γιαπωνζηικθ λζξθ «ηεν» προζρ-
χεται από τθν κινζηικθ «τςαν», και αυτι από τθν ςανςκριτικι dhyana = διαλογιςμόσ. 
Ζδωςε ζμφαςθ ςτο βίωμα με ςτόχο τθν επίτευξθ του διαφωτιςμοφ. Συνεπϊσ υπο-
βάκμιςε τθν κεωρθτικι γνϊςθ προσ χάρθ τθσ άμεςθσ βιωματικισ ςοφίασ ( μζςω 
διαλογιςμοφ ). 
0.2.6. Νεοκομφουκιανιςμόσ: 
Zhou Dunyi (= Τςου Ντουν-ι, 1017-1073), Zhu Xi = Chu Hsi (= Τςου Χςι, 1130-1200), 
Wang Yang-ming (= Γουάνγκ Γιανγκ-μινγκ, 1472-1529) Ερμινευςε με ποικίλουσ 
τρόπουσ τα διδάγματα του Κομφοφκιου. Με βάςθ μεταφυςικζσ ζννοιεσ υποςτιριξε 
θκικζσ και πολιτικζσ απόψεισ. Διαχωρίηεται ςτθν ιδεαλιςτικι ςχολι του νου και 
ςτθν ορκολογικι ςχολι τθσ αρχισ: 
0.2.6.1. Λδεαλιςτικι ςχολι του νου: 
Lu Hsiang-shan (= Λου Χςιανγκ-ςαν, 1139-1193), Wang Yang-ming ( = Γουάνγκ 
Γιανγκ- μινγκ, 1472-1529) 
Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν ζννοια του νου, τον οποίο ταφτιςε με τα πράγματα που 
αποτελοφν τον κόςμο. 
0.2.6.2. Ορκολογικι ςχολι τθσ αρχισ: 
Sao Yung (= Σάο Γιουνγκ, 1011-1077), Ch'eng Hao (= Τςενγκ Χάο = Ch'eng Ming-tao = 
Τςενγκ Μινγκ-τάο, 1032-1085), Ch'eng I (= Τςενγκ Λ, 1033-1107), Chang Tsai (= 
Τςανγκ Τςάι, 1020-1077), Zhu Hsi = Chu Hsi (= Τςου Χςι, 1130-1200) 
Υποςτιριξε ότι μζςω τθσ ορκολογικισ αντιμετϊπιςθσ καλλιεργείται θ ανκρϊπινθ 
θκικότθτα, αποφεφγονται τα πάκθ κι επιτυγχάνεται θ πλιρθσ ανάπτυξθ τθσ 
ανκρϊπινθσ φφςθσ. 
0.3. Κορεατικζσ ςχολζσ 
0.3.1. Σχολι Μαντχυαμίκα (Madhyamika) 
0.3.2. Σχολι Βιηναπτιματράτα-βαντίν (Vijnaptimatrata-vadin) 
Ρροζκυψαν από διάςπαςθ τθσ ινδικισ ςχολισ Μαχαγιάνα. Θ πρϊτθ από αυτζσ τισ 
ςχολζσ αμφιςβιτθςε τθν φπαρξθ, θ δεφτερθ τθν αποδζχτθκε. 
0.3.3. Σχολι Κφο-χακ (Kyo-hak) 0.3.4. Σχολι Σον-γκα (Son-ga) 
Θ πρϊτθ από αυτζσ τισ ςχολζσ υποςτιριξε ότι ο άνκρωποσ μπορεί να φωτιςκεί 
μζςω τθσ πίςτθσ και τθσ κατανόθςθσ των Γραφϊν, ενϊ θ δεφτερθ αρνικθκε αυτι τθ 
κζςθ. 
0.4. Ρερςικζσ - Αραβικζσ - Λςλαμικζσ ςχολζσ 
0.4.1. Ηωροαςτριςμόσ: 
Zoroaster ι Zarathustra (= Ηωροάςτρθσ ι Ηαρατοφςτρα, 6οσ αι. π.Χ.) Κρθςκευτικό-
φιλοςοφικό κίνθμα που ζδωςε ζμφαςθ ςτθν προαιϊνια διαμάχθ μεταξφ του 
καλοφ και του κακοφ, τα οποία προςωποποίθςε ωσ κεϊκζσ δυνάμεισ («Άχουρα 
Μάηντα» - «Αριμάν»). 
Οπαδοί του ηωροαςτριςμοφ υπάρχουν ζωσ ςιμερα ςε πολλζσ χϊρεσ, όπωσ ςτισ 
Λνδίεσ, ςτο Λράν, ςτο Ρακιςτάν κλπ. 
0.4.2. Σουφιςμόσ: 
Maruf Karkhi (= Μαροφφ από το Καρκ, περ. 750-815 μ.Χ.), Al Ghazali (= Αλ 
Γκαηαλί,1058-1111 ) 
Λδρφκθκε ςτθν Ρερςία κι επεκτάκθκε ςε πολλζσ ιςλαμικζσ χϊρεσ. Θ περςικι λζξθ 
«ςοφφι» ςθμαίνει: προφιτθσ. Καλλιζργθςε τάςεισ μυςτικιςμοφ και αςκθτιςμοφ. 



Λ. ΑΡΧΑΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΧΟΛΕ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 
 
Λ.1. Ρροςωκρατικζσ Σχολζσ 
Λ.1.1. Λωνικι Σχολι: 
Καλισ ο Μιλιςιοσ (625-546 π.Χ.), Αναξίμανδροσ ο Μιλιςιοσ (610-545 π.Χ.), 
Αναξιμζνθσ ο Μιλιςιοσ (585-525 π.Χ.), Ξενοφάνθσ ο Κολοφϊνιοσ (570-; π.Χ.), 
Θράκλειτοσ ο Εφζςιοσ (545-480 π.Χ.), Αναξαγόρασ ο Κλαηομζνιοσ (500-428 π.Χ.) 
Υποςτιριξε ότι θ αρχι των πραγμάτων είναι κάτι κινοφμενο (νερό, αζρασ, πυρ κλπ.). 
Λ.1.2. Ελεατικι Σχολι: 
Ραρμενίδθσ ο Ελεάτθσ (540-; π.Χ.), Ηινων ο Ελεάτθσ (490-430 π.Χ.), Εμπεδοκλισ ο 
Ακραγαντίνοσ (490-430 π.Χ.) Υποςτιριξε ότι το ςφμπαν είναι ςτ' αλικεια ακίνθτο 
και ενιαίο, ενϊ θ αλλαγι και θ πλθκϊρα κα πρζπει ν' αποκλειςκοφν. Ρίςω από τθ 
γζνεςθ και τθ φκορά των πραγμάτων κρφβεται θ ανάμειξθ και θ εναλλαγι των 
ςτοιχείων. 
Λ.1.3. Ατομιςμόσ ι ατομοκρατία: 
Λεφκιπποσ ο Μιλιςιοσ (περίπου 460 π.Χ.), Δθμόκριτοσ ο Αβδθρίτθσ (460-370 π.Χ.) 
Υποςτιριξε ότι είναι αδφνατο να τζμνονται ι να διχοτομοφνται τα όντα επ' άπειρο, 
γιατί υπάρχει ζνα ελάχιςτο όριο που είναι άτμθτο (άτομον). Τα άτομα δεν ζχουν 
μεταξφ τουσ 
ποιοτικζσ διαφορζσ, αλλά κινοφνται μζςα ςτο κενό - επ' άπειρο. 
Λ.1.4. Αρχαία Ρυκαγόρεια Σχολι ι Ρυκαγοριςμόσ: 
Ρυκαγόρασ ο Σάμιοσ (580-500 π.Χ.), Κζρκωψ, Ρζτρων, Βρο(ν)τίνοσ, Αρχφτασ ο 
Ταραντίνοσ (400-350 π.Χ.), Πκελλοσ ο Λευκανόσ (ι Πκκελοσ ι Πκελοσ, 2οσ αι. π.Χ.) 
Υποςτιριξε ότι ο κόςμοσ αποτελείται από πεπεραςμζνα και άπειρα μεγζκθ και 
λάτρεψε τθ δφναμθ του αρικμοφ. Κεϊρθςε ωσ πυρινα των αρικμϊν τθ δεκάδα. 
Ξαναεμφανίςτθκε ωσ Νεοπυκαγοριςμόσ (1οσ αι. π.Χ. - 1οσ αι. μ.Χ.). 
Λ.2. Αρχαία Σοφιςτικι 
Ξενιάδθσ ο Κορίνκιοσ (5οσ αι. π.Χ.), Γοργίασ ο Λεοντίνοσ (483-375 π.Χ.), Ρρωταγόρασ 
ο Αβδθρίτθσ (480-410 π.Χ.), Ρρόδικοσ ο Κείοσ (5οσ αι. π.Χ.), Κραςφμαχοσ ο 
Χαλκθδόνιοσ (5οσ αι. π.Χ.), Λππίασ ο Θλείοσ (5οσ αι. π.Χ.), Αντιφϊν ο Ακθναίοσ (5οσ 
αι. π.Χ.), *Σωκράτθσ ο Ακθναίοσ (469-399 π.Χ.)+ 
Υποςτιριξε ότι για κάκε ηιτθμα δεν υπάρχει ωσ λφςθ μία αλικεια, γιατί οι αλικειεσ 
είναι πολλζσ. Από αυτζσ μπορεί κανείσ να επιλζγει όποια ικανοποιεί καλφτερα τισ 
ανάγκεσ του. Οι θκικζσ αξίεσ είναι ςχετικζσ κι επικρατεί όποια ωφελεί περιςςότερο. 
Το μζτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνκρωποσ (Ρρωταγόρασ). 
Ξαναεμφανίςτθκε κατά τον 1ο-4ο αιϊνα μ.Χ. ωσ Δεφτερθ Σοφιςτικι (δεσ 
παρακάτω). 
Λ.3. Κλαςικζσ Σχολζσ 
Λ.3.1. Κυνικι Σχολι ι Κυνιςμόσ: 
Αντιςκζνθσ ο Ακθναίοσ (444-368 π.Χ.), Διογζνθσ ο Σινωπεφσ (412-323 π.Χ.), Δίων 
Χρυςόςτομοσ (= Δίων Κοκκθιανόσ, 40-120 μ.Χ.), Κράτθσ ο Κθβαίοσ (4οσ/3οσ αι. π.Χ.), 
Αρίςτων ο Χίοσ (= Αρίςτων ο Φάλανκοσ, 3οσ αι. π.Χ.) 
Υποςτιριξε ότι πρζπει να καταπολεμοφμε τισ επικυμίεσ και τισ θδονζσ, να αδια-
φοροφμε για το χριμα και να ηοφμε ςτθ φφςθ αδιαφορϊντασ για τον πολιτιςμό. 
Λ.3.2. Θδονιςμόσ ι Κυρθναϊκι Σχολι: 
Αρίςτιπποσ ο Κυρθναίοσ / ο Ρρεςβφτεροσ (435-360 π.Χ.), Κεόδωροσ ο Κυρθναίοσ 
(4οσ-3οσ αι. π.Χ.), Θγθςίασ ο Κυρθναίοσ (330-270 π.Χ.) 



Υποςτιριξε ότι είναι θκικό να επιδιϊκουμε και ν' απολαμβάνουμε τισ θδονζσ. 
Ανάμεςα ςε δφο πράξεισ πρζπει να επιλζγουμε όποια κα επιφζρει περιςςότερθ 
απόλαυςθ. Ζνα μετριοπακι θδονιςμό υποςτιριξε ο Επικουριςμόσ ( δεσ παρακάτω, 
4οσ αιϊν π.Χ. - 2οσ αιϊν μ.Χ. ). 
1.3.3. Μεγαρικι Σχολι: 
Ευκλείδθσ ο Μεγαρεφσ (450-380 π.Χ.), Ευβουλίδθσ ο Μεγαρεφσ (4οσ αι. π.Χ.), 
Διόδωροσ από τθν Λαςό (4οσ αι. π.Χ.), Στίλπων ο Μεγαρεφσ (4οσ αι. π.Χ.), Φαίδων 
(5οσ/4οσ αιϊν π.Χ.) 
Συνδφαςε τθν θκικι φιλοςοφία του Σωκράτθ με τον ενιςμό των Ελεατϊν. Καλλιζρ-
γθςε τθν εριςτικι τζχνθ προςπακϊντασ να αναιρζςει τθν διδαςκαλία του Ρλάτωνα. 
Φαίδων ο Θλείοσ (5οσ-4οσ αι. π.Χ.), Ρλείςτανοσ (4οσ αι. π.Χ.), Μενζδθμοσ ο Ερετρι-
εφσ (4οσ αι. π.Χ.) 
Θ Σχολι, παρακλάδι τθσ Μεγαρικισ, ιδρφκθκε ςτθν Θλεία και αργότερα ο Μενζδθ-
μοσ τθν μετζφερε ςτθν Ερζτρια. Υποςτιριξε ότι αςκϊντασ τθν φιλοςοφία επιτυγ-
χάνουμε τθν κάκαρςθ τθσ ψυχισ και τθν αλθκινι ελευκερία. 
1.3.5. Αρχαία Ρλατωνικι Ακαδθμία: 
Ρλάτων ο Ακθναίοσ (427-347 π.Χ.), Εφδοξοσ ο Κνίδιοσ (407-355 π.Χ.), Θρακλείδθσ ο 
Ροντικόσ (390-310 π.Χ.), Σπεφςιπποσ ο Ακθναίοσ (4οσ αι. π.Χ.), Ξενοκράτθσ ο Χαλκθ-
δόνιοσ (4οσ αι. π.Χ.), Ρολζμων ο Ακθναίοσ (4οσ-3οσ αι. π.Χ.), Κράντωρ ο Σολεφσ (4οσ-
3οσ αι. π.Χ.), Κράτθσ ο Κριάςιοσ (3οσ αι. π.Χ.) 
Λδρφκθκε το 387 π.Χ. από τον Ρλάτωνα κοντά ςτο ιερό του ιρωα Ακάδθμου (γι' 
αυτό και θ επονομαςία «Ακαδθμία»). Θ λειτουργία τθσ διακρίνεται ςε αρχαία, μζςθ 
και νζα περίοδο (ςυχνά προςτίκεται και μια τζταρτθ, πζμπτθ και ζκτθ περίοδοσ).  
Θ Ακαδθμία ζπαυςε να λειτουργεί με διάταγμα του Λουςτινιανοφ το 529 μ.Χ. 
Υποςτιριξε ότι θ αλθκινι ουςία των πραγμάτων είναι οι ιδζεσ, τισ οποίεσ προςεγ-
γίηουμε κυρίωσ νοθτικά. Οι διάδοχοι απζκλιναν από αυτιν τθν κεωρία λιγότερο ι 
περιςςότερο. Μια δθμιουργικι ανανζωςθ επζφερε θ Νεοπλατωνικι Σχολι ι Νζο-
πλατωνιςμόσ (δεσ παρακάτω). 
1.3.6. Λφκειο ι Ρεριπατθτικι Σχολι ι Ρερίπατοσ: 
Αριςτοτζλθσ ο Σταγιρίτθσ ι Σταγειρίτθσ (384-322 π.Χ.), Κεόφραςτοσ ο Ερζςιοσ (371-
287 π.Χ.), Αριςτόξενοσ ο Ταραντίνοσ (4οσ αι. π.Χ.), Αρίςτων ο Κείοσ (3οσ αι. π.Χ.), 
Σάτυροσ (περ. 200 π.Χ.), Κριτόλαοσ ο Φαςθλίτθσ (2οσ αι. π.Χ.), Αλζξανδροσ ο Αφρο-
διςιεφσ (3οσ αι. μ.Χ.) 
Λδρφκθκε από τον Αριςτοτζλθ το 335 π.Χ. κοντά ςτο ιερό του Λυκείου Απόλλωνοσ 
(απ' όπου θ ονομαςία «Λφκειο») που προςεγγιηόταν μζςω τθσ ςτοάσ που ονομα-
ηόταν «Ρερίπατοσ». Ο διάδοχοσ του Αριςτοτζλθ, ο Κεόφραςτοσ, επζκτεινε τα όρια 
τθσ Σχολισ και τθσ ζδωςε νομικι οντότθτα. Υπιρξε κζντρο ευρφτατθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ. 
Υποςτιριξε ότι θ ουςία των πραγμάτων δεν βρίςκεται ςε ζνα ξεχωριςτό κόςμο 
ιδεϊν αλλά μζςα ςτα ίδια τα πράγματα. Ζτςι προιγαγε τισ εμπειρικζσ ζρευνεσ ςτθν 
φφςθ, ςτθν κοινωνία, ςτθν θκικι, ςτθν πολιτικι, ςτθ λογικι κλπ. 
Λ.4. Μετακλαςικζσ-Ελλθνιςτικζσ Σχολζσ 
Λ.4.1. Στωικι Σχολι ι Στωικιςμόσ: 
Ηινων ο Κιτιεφσ (336-264 π.Χ.), Κλεάνκθσ ο Άςςιοσ (331-233 π.Χ.), Χρφςιπποσ ο 
Σολεφσ (280-209 π.Χ.), Κράτθσ ο Μαλλϊτθσ (270-180 π.Χ.), Ραναίτιοσ ο όδιοσ (185-
110 π.Χ.), Ροςειδϊνιοσ ο Απαμεφσ (135-51 π.Χ.), Μarcus Tullius Cicero (= Κικζρων = 
Κικζρωνασ, 105-43 π.Χ.), Lucius Seneca (= Λοφκιοσ Σενζκασ, 1-65 μ.Χ.), Ρλοφταρχοσ ο 



Χαιρωνεφσ (περίπου 50-120 μ.Χ.), Επίκτθτοσ (50-138 μ.Χ.), Marcus Aurelius (= 
Μάρκοσ Αυριλιοσ, 121-180 μ.Χ. ). Θ Σχολι πιρε το όνομά τθσ από τθν Ροικίλθ Στοά, 
όπου γίνονταν οι πρϊτεσ τθσ ςυγκεντρϊςεισ. Λειτοφργθςε από τον 4ο αι. π.Χ. ζωσ 
τον 2ο αι. μ.Χ. Διακρίνεται ςε αρχαία Στοά ( Ηινων - Κλεάνκθσ - Χρφςιπποσ ), μζςθ 
Στοά (Ραναίτιοσ - Ροςειδϊνιοσ) και νζα Στοά (Επίκτθτοσ - Μάρκοσ Αυριλιοσ). 
Επικεντρϊκθκε ςτθν θκικι φιλοςοφία και απζδωςε ςτθν αρετι απόλυτθ αξία, ςτθν 
οποία ςυμβάλλουν δευτερευόντωσ τα «αδιάφορα» (θ υγεία, ο πλοφτοσ, θ τιμι 
κλπ.). Ο εν θμίν λόγοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τον φυςικό λόγο, ζτςι ϊςτε 
κφριο θκικό αξίωμα ζγινε το «ομολογουμζνωσ τθ φφςει ηθν». 
 Υποςτθρίχκθκε θ αποφυγι των πακϊν (απάκεια) και θ προςζγγιςθ ςτον Κεό. 
Λ.4.2. Επικουριςμόσ: 
Επίκουροσ (341-270 π.Χ.), Μθτρόδωροσ ο Λαμψακθνόσ (4οσ αι. π.Χ.), Φιλόδθμοσ 
από τα Γάδαρα (2οσ/1οσ αι. π.Χ.), Τίτοσ Κάροσ Λουκριτιοσ (= Titus Carus Lucretius, 
9655 π.Χ. ), Διογζνθσ ο Οινοανδζασ (2οσ αι. μ.Χ.) 
Υποςτιριξε τθν επιδίωξθ τθσ απόλαυςθσ, αλλά με μετριοπακι και όχι ακραίο τρόπο 
όπωσ θ Κυρθναϊκι Σχολι (5οσ-3οσ αι. π.Χ.). Διζκρινε τισ κακαρά ςωματικζσ («κατά 
κίνθςθ») από τισ πνευματικζσ («καταςτθματικζσ») θδονζσ και ζδωςε ζμφαςθ ςτισ 
δεφτερεσ, επειδι εξαςφαλίηουν τθν ψυχικι αταραξία. Συνδφαςε ςτωικζσ και ατομι-
ςτικζσ απόψεισ. Από το αγρόκτθμα όπου εγκαταςτάκθκε αυτι θ Σχολι ονομάςτθκε 
«Κιποσ», εκεί και καλλιζργθςε τθν κοινοβιακι ηωι. 
1.4.3. Αρχαίοσ Σκεπτικιςμόσ ι Ρυρρωνιςμόσ: 
Ρφρρων ο Θλείοσ (365-275 π.Χ.), Τίμων ο Φλειάςιοσ (320-230 π.Χ.), Αρκεςίλαοσ ο 
Ριταναίοσ (315-241 π.Χ.), Καρνεάδθσ ο Κυρθναίοσ (214-128 π.Χ.), Αινθςίδθμοσ ο 
Κνϊςιοσ (1οσ αι. π.Χ.), Σζξτοσ ο Εμπειρικόσ (200-250 μ.Χ.) 
Υποςτιριξε τθν αμφιςβιτθςθ των κακιερωμζνων κεωριϊν και αξιϊν. Ζτςι, αμφι-
ςβιτθςε τθν δυνατότθτα τθσ γνϊςθσ και τθν βεβαιότθτα για όςα υπάρχουν. 
 Επιφυλαςςόμενοι και μθν εκφζροντασ κρίςθ (επζχοντεσ) οι ςκεπτικιςτζσ κεωροφ-
ςαν ότι πετυχαίνουν τθν ψυχικι γαλινθ. 
Οι διδαςκαλίεσ αυτισ τθσ Σχολισ αναβίωςαν γόνιμα κατά τουσ νεότερουσ χρόνουσ 
κι επζφεραν πολφπλευρθ ανακαίνιςθ ςτισ επιςτιμεσ και ςτα ικθ. 
1.4.4. Μζςθ Ρλατωνικι Ακαδθμία ι Μζςοσ Ρλατωνιςμόσ: 
Αρκεςίλαοσ ο Ριταναίοσ (316-241 π.Χ.), Λακφδθσ ο Κυρθναίοσ (3οσ αι. π.Χ.), 
Τθλεκλισ,Εφανδροσ, Θγθςίνουσ ο Ρεργαμθνόσ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) Δεχόμενθ επιδρά-
ςεισ από παράλλθλα φιλοςοφικά ρεφματα τθσ εποχισ, όπωσ ιταν ο ςκεπτικιςμόσ 
και ο ςτωικιςμόσ, θ Ρλατωνικι Ακαδθμία τροποποίθςε κατά καιροφσ τισ απόψεισ 
τθσ και αποςταςιοποιικθκε λιγότερο ι περιςςότερο από τισ απόψεισ του Ρλάτωνα. 
1.4.5. Νζα Ρλατωνικι Ακαδθμία: 
Καρνεάδθσ ο Κυρθναίοσ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.), Κλειτόμαχοσ ο Καρχθδόνιοσ (2οσ αι. π.Χ.), 
Αντίοχοσ ο Αςκαλωνίτθσ (130-68 π.Χ.), Εφδωροσ ο Αλεξανδρεφσ (1οσ αι. π.Χ.), 
Κράςυλλοσ ο Μενδιςιοσ (ι Κράςυλοσ, 1οσ αι. μ.Χ. ), Ρλοφταρχοσ ο Χαιρωνεφσ (45-
125 μ.Χ.), Κζων ο Σμυρναίοσ (2οσ αι. μ.Χ.), Απουλιιοσ Λεφκιοσ (2οσ αι. μ.Χ.), Γάιοσ 
(2οσ αι. μ.Χ.), Αλβίνοσ (2οσ αι. μ.Χ.) 
Κυρίαρχεσ τάςεισ τθσ Ακαδθμίασ υπιρξαν ς' αυτι τθν περίοδο οι ςκεπτικιςτικζσ και 
εκλεκτικιςτικζσ. 
Λ.4.6. Δεφτερθ Σοφιςτικι (1οσ-4οσ αι. μ.Χ.): 
Θρϊδθσ ο Αττικόσ (= Lucius Vibullius Hipparchus Claudius Atticus Herodes, 101-177 
μ.Χ.), Αίλιοσ Αριςτείδθσ (129-189 ι 199 μ.Χ.), Λουκιανόσ ο Σαμοςατεφσ (2οσ αι. μ.Χ.),  



Λιβάνιοσ (314-392 μ.Χ.). Καλλιζργθςε τθ ρθτορικι τζχνθ και μελζτθςε τθν κλαςικι 
αρχαιότθτα. Στθλίτευςε κοινωνικά ζκτροπα και πρόςφερε ςυμβουλζσ για να 
βελτιωκοφν οι ςχζςεισ μεταξφ των πόλεων. Επιχείρθςε να δθμιουργιςει ζνα υψθλό 
γλωςςικό φφοσ βαςιςμζνο ςτθν αττικι διάλεκτο. 
1.4.7. Γνωςτικιςμόσ: 
Σίμων ο Μάγοσ (1οσ αι. μ.Χ.), Βαςιλείδθσ (2οσ αι. μ.Χ.), Βαλεντίνοσ (2οσ αι. μ.Χ.), 
Καρποκράτθσ (2οσ αι. μ.Χ.), Μαρκίων ο Ροντικόσ (2οσ αι. μ.Χ.), Βαρδθςάνθσ (154-
222 μ.Χ.) 
Υποςτιριξε ζνα ςφμπλεγμα φιλοςοφικϊν αλλά και κρθςκευτικϊν, μυςτικιςτικϊν 
και πνευματιςτικϊν απόψεων. Κεϊρθςε ότι όχι μζςω τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ αλλά 
μζςω τθσ γνϊςθσ μπορεί να επιτευχκεί θ ανκρϊπινθ ςωτθρία. Κατά καιροφσ 
αντιτάχκθκε ςτον χριςτιανιςμό αλλά και επθρεάςτθκε από αυτόν. 
Λ.4.8. Εκλεκτικιςμόσ: 
Φίλων ο Αλεξανδρεφσ (20 π.Χ. - 50 μ.Χ.), Ιρων ο Αλεξανδρεφσ (10-70 μ.Χ.), Γαλθνόσ 
ο Ρεργαμθνόσ (129-199 μ.Χ.), Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ (150-215 μ.Χ.), Λουκιανόσ ο 
Σαμοςατεφσ (2οσ αι. μ.Χ.), Ερμισ ο Τριςμζγιςτοσ (= Ερμαϊκά ι ερμθτικά κείμενα, 
2οσ-3οσ αι. μ.Χ. ), Διογζνθσ ο Λαζρτιοσ (3οσ αι. μ.Χ.), Νεμζςιοσ, επίςκοποσ Εμζςθσ 
(4οσ-5οσ αι. μ.Χ.) 
Υποςτιριξε ότι ζνα φιλοςοφικό ςφςτθμα ςυγκροτείται με επιλογι απόψεων αντλθ-
μζνων από άλλεσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ. Θ κεωρία του εκλεκτικιςμοφ αναβίωςε 
εκτεταμζνα κατά τθ νεότερθ αλλά και τθ ςφγχρονθ εποχι. 
1.4.9. Αλεξανδρινι ςχολι των κατθχθτϊν και εξθγθτϊν: 
Ράνταινοσ (2οσ αι. μ.Χ.), Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ (150-215 μ.Χ.), Ωριγζνθσ (185-254), 
Μζγασ Διονφςιοσ ο Αλεξανδρείασ (3οσ αι. μ.Χ.) Καταπολζμθςε τθν αίρεςθ του γνως-
τικιςμοφ προςδιορίηοντασ επακριβϊσ τα νοιματα τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ. 
Υποςτιριξε τθν εναρμόνιςθ τθσ αρχαιοελλθνικισ φιλοςοφίασ με τα χριςτιανικά δόγ-
ματα. 
Λ.4.10. Νεοπυκαγοριςμόσ: 
Ροφμπλιοσ Νιγίδιοσ Φίγουλοσ (= Publius Nigidius Figulus, 1οσ αι. π.Χ.), Κόιντοσ 
Σζξτιοσ (= Quintus Sextius, 1οσ αι. π.Χ.), Κόιντοσ Νίγροσ Σζξτιοσ (= Quintus Niger 
Sextius, 1οσ αι. π.Χ.), Απολλϊνιοσ ο Τυανεφσ (1οσ αι. μ.Χ.), Μοδεράτοσ από τα 
Γάδειρα (1οσ αι. μ.Χ.), Νικόμαχοσ ο Γεραςθνόσ (2οσ αι. μ.Χ.), Νουμινιοσ ο Απαμεφσ 
(2οσ αι. μ.Χ.), Φιλόςτρατοσ ο Ρρεςβφτεροσ (2οσ/3οσ αι. μ.Χ.) 
Αναηωογόνθςε τισ πυκαγόρειεσ διδαςκαλίεσ καλλιεργϊντασ τθν θκικολογία και τον 
αςκθτιςμό και τελϊντασ κεουργικζσ τελετζσ. Υποςτιριξε τθν πίςτθ ςτθν ακαναςία 
τθσ ψυχισ και ςτθν ιδανικότθτα των αρικμϊν. 
Λ.4.11. Νεοπλατωνικι Σχολι ι Νεοπλατωνιςμόσ: 
Ψευδο-Λογγίνοσ (1οσ αι. μ.Χ.), Αμμϊνιοσ Σακκάσ (175-242), Ρλωτίνοσ (205-270), 
Ρορφφριοσ ο Τφριοσ (232-304), Φίρμικοσ Ματερνόσ (= Julius Firmicus Maternus, 4οσ 
αι. μ.Χ.), Λουλιανόσ ο Αποςτάτθσ ι Ραραβάτθσ (= Flavius Claudius Iulianus, 331-363), 
Λάμβλιχοσ ο Χαλκιδεφσ (4οσ αι.), Gaius Sallustius Crispus (= Γάιοσ Σαλλοφςτιοσ ι 
Σαλοφςτιοσ, 4οσ αι.), Υπατία (370-415), Ρρόκλοσ ο Λφκιοσ (410485), Δομνίνοσ (από 
τθ Λάριςα τθσ Συρίασ, 5οσ αι. ), Λεροκλισ ο Αλεξανδρεφσ (5οσ αι.), Συριανόσ ο 
Αλεξανδρεφσ (5οσ αι.), Δαμάςκιοσ (458-538 μ.Χ.), Λωάννθσ ο Φιλόπονοσ (6οσ αι.) 
Υποςτιριξε τθ διαίρεςθ τθσ πραγματικότθτασ ςε τζςςερα επίπεδα: εν - νουσ - ψυχι 
- φφςισ, κακζνα από τα οποία απορρζει από το προθγοφμενο αλλά και τελειο-



ποιείται τείνοντασ προσ αυτό. Θ πορεία ανάκαμψθσ εννοιολογείται μζςα από τρία 
ςτάδια: μονι - πρόοδοσ - επιςτροφι. 
Θ Σχολι του Νεοπλατωνιςμοφ επεκτάκθκε ςε πολλά μζρθ: ςτθ ϊμθ, ςτθ Συρία, 
ςτθν Ρζργαμο, ςτθν Ακινα και ςτθν Αλεξάνδρεια. Αναβίωςε κατά τθν Αναγζννθςθ. 
 
ΛΛ. ΠΑΣΕΡΕ - ΒΤΖΑΝΣΙΝΟΙ - ΧΟΛΑΣΙΚΟΙ - ΜΤΣΙΚΓΣΕ 
 
ΛΛ.1. Ρατερικι φιλοςοφία (2οσ - 6οσ αιϊν ): 
Τερτυλλιανόσ (= Quintus Septimius Florens Tertullianus, 160-230), Ωριγζνθσ (185-
254), Γρθγόριοσ Ναηιανηθνόσ (= Γρθγόριοσ ο Κεολόγοσ, 326-390), Βαςίλειοσ Καιςα-
ρείασ (330-379), Γρθγόριοσ Νφςςθσ (335-394), Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ (344-407), 
Αυγουςτίνοσ (= Sanctus Aurelius Augustinus, 354-430), Διονφςιοσ ο Αρεοπαγίτθσ ι 
Ψευδο-Διονφςιοσ (5οσ αι.), Βοικιοσ (= Anicius Manlius Severinus Boethius, 480-524) 
Υποςτιριξε τισ χριςτιανικζσ διδαςκαλίεσ και αντιμετϊπιςε - άλλοτε πολεμικά και άλ-
λοτε δεκτικά - τισ «παγανιςτικζσ» (από το λατιν. paganus = αγροίκοσ, χυδαίοσ) αντι-
λιψεισ των αρχαίων Ελλινων. Τα κείμενα ζχουν κυρίωσ προτρεπτικό χαρακτιρα 
υπζρ τθσ μεταςτροφισ ςτο χριςτιανιςμό και ανταγωνιςτικό χαρακτιρα κατά των 
αντιπάλων. 
11.1.1. Απολογθτζσ 
Κοδράτοσ ο Ακθναίοσ (2οσ αι.), Αριςτείδθσ Μαρκιανόσ (2οσ αι.), Λουςτίνοσ ο μάρτυσ 
(2οσ αι.), Τατιανόσ Αςςφριοσ ι Σφροσ (2οσ αι.), Ακθναγόρασ ο Ακθναίοσ (2οσ αι.), 
Κεόφιλοσ Αντιοχείασ (2οσ αι.), Ερμείασ ο απολογθτισ (2οσ αι.), Αρνόβιοσ εκ Σίκκθσ 
(3οσ αιϊν). Υπεραςπίςτθκαν τισ διδαςκαλίεσ του χριςτιανιςμοφ από τουσ 
«εκνικοφσ» και τουσ αιρετικοφσ με κεωρθτικά και θκικά επιχειριματα. 
ΛΛ.2. Βυηαντινι φιλοςοφία 
Λεόντιοσ ο Βυηάντιοσ (475-543), Μάξιμοσ ο Ομολογθτισ (580-662), Λωάννθσ 
Δαμαςκθνόσ (674-749), Αρζκασ *επίςκοποσ+ Καιςαρείασ (860-932), Μιχαιλ Ψελλόσ 
(1018-1096), Μιχαιλ ο Εφζςιοσ (11οσ αιϊν), Μιχαιλ Ανδρεόπουλοσ (11οσ αι.), 
Νικθφόροσ Βλεμμφδθσ (1197-1272), Γεϊργιοσ Ραχυμζρθσ (1242-1310), Μάξιμοσ 
Ρλανοφδθσ (1260-1310), Βαρλαάμ ο Καλαβρόσ (1290-1348), Νικθφόροσ Γρθγοράσ 
(1295-1360), Γρθγόριοσ Ραλαμάσ (1296-1359), Δθμιτριοσ Κυδϊνθσ (14οσ αι.), 
Νικόλαοσ Καβάςιλασ (14οσ αι.), Κεοφάνθσ Νικαίασ (14οσ αιϊν ) 
Ρρόκειται για τθ φιλοςοφία που καλλιεργικθκε κατά τουσ αιϊνεσ που κυριαρχοφςε 
θ βυηαντινι αυτοκρατορία. Βαςίςτθκε ςτθν πατερικι φιλοςοφία και ςτισ αποφάςεισ 
των οικουμενικϊν ςυνόδων, αλλά ςχολίαςε με ςεβαςμό και τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ 
φιλοςόφουσ. 
ΛΛ.3. Σχολαςτικι ι Μεςαιωνικι φιλοςοφία ι Σχολαςτικιςμόσ 
ΛΛ.3.1. Ρρϊιμοι ςχολαςτικοί: 
Johannes Scotus Eriugena (810-877), Saint Anselm of Canterbury (= Anselmus = 
άγιοσ Άνςελμοσ του Καντζρμπουρυ, 1033-1109), Roscelin de Compiegne (= οςλζν 
ντε Κομπιζν, 1050-1123) 
ΛΛ. 3.2. Κατεξοχιν ςχολαςτικοί: 
Petrus Abaelardus (= Ρζτροσ Αβελάρδοσ, 1079-1142), Petrus Lombardus (= Ρζτροσ 
Λομβαρδόσ, 1095-1160), Averroes (= Αβερρόθσ, 1126-1198), Moses Maimonides (= 
Μωυςισ Μαϊμονίδθσ, 1135-1204), Άγιοσ Φραγκίςκοσ τθσ Αςίηθσ (1182-1227), 
Albertus Magnus (= Αλβζρτοσ ο Μζγασ, 1193 ι 1207-1280), Roger Bacon (= ότηερ 



Μπζικον, 1214-1293), San Bonaventura (= άγιοσ Μποναβεντοφρα, 1217-1274), 
Thomas de Aquino (= Κωμάσ Ακινάτθσ ι Ακυινάτθσ, 1225-1274) 
ΛΛ. 3.3. Φςτεροι ςχολαςτικοί: 
Raymundus Lullus ι Ramon Llull (= εϊμοφντουσ Λοφλουσ, 1232-1316), Dante 
Alighieri (= Δάντθσ, 1265-1321 ), John Duns Scotus (= Λωάννθσ Σκϊτοσ, 1266-1308), 
William of Ockham (= Guilelmus de Ockham = Γουλιζλμοσ του Πκαμ, περ. 1285-
1349) 
Καλλιεργικθκε κατά το Μεςαίωνα μζςα ςτισ πανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ, γι' αυτό και 
ονομάςτθκε «ςχολαςτικι φιλοςοφία». Υποςτιριξε τισ χριςτιανικζσ διδαςκαλίεσ και 
ςχολίαςε εκτεταμζνα τα κείμενα του Αριςτοτζλθ. Μελζτθςε κυρίωσ τθ λογικι, τθ 
γνωςιολογία και τθν μεταφυςικι με βαςικζσ ζννοιεσ: ουςία-ςυμβεβθκότα, φυςικό-
αφφςικο. 
ΛΛ. 3.4. Σχολι του Μζρτον ι Υπολογιςτζσ τθσ Οξφόρδθσ 
Richard Swineshead (14οσ αιϊν ), Thomas Bradwardine (1290-1349), John of 
Dumbleton (1310-1349), William Heytesbury (1313-1372) Θ ςχολι εντοπίηεται ςτο 
κολζγιο Merton τθσ Οξφόρδθσ. Θ κφρια ονομαςία τθσ οφείλεται ςτο Βιβλίο των 
υπολογιςμϊν (Liber calculationum) που ςυνζγραψε πικανότατα ο Swineshead. 
Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν λογικι, ςτθ φιλοςοφία τθσ φφςθσ και ςτθν φιλοςοφία των 
μακθματικϊν. Καλλιζργθςε επίςθσ τισ διαλογικζσ αντιπαρακζςεισ (disputationes). 
ΛΛ.4. Μυςτικιςμόσ 
Meister Eckhart (=Μάιςτερ Ζκχαρτ, 1260-1327), Johannes Tauler (=Λωάννθσ Τάου-
λερ, 1300-1361 ), Κωμάσ ο Κεμπιςιοσ (1379-1471) 
Υποςτιριξε μια γνϊςθ που δεν αποκτάται μζςω των αιςκιςεων, αλλά μζςω 
εκςτατικϊν εμπειριϊν που επιτυγχάνονται με προςευχι, διαλογιςμό, νθςτεία και 
ςωματικι εγκράτεια. Επειδι τζτοιεσ εμπειρίεσ δεν μεταδίδονται λεκτικά ι λογικά, ο 
μυςτικιςμόσ ςυχνά οδθγείται ςε υπζρλογεσ διατυπϊςεισ. 
 
ΛΛΛ. ΦΙΛΟΟΦΟΙ ΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ  
 
ΛΛΛ.1. Ζλλθνεσ 
Γεϊργιοσ Γεμιςτόσ-Ρλικων (1360-1452), Γεϊργιοσ Τραπεηοφντιοσ (1395-1472), 
Βαςίλειοσ Βθςςαρίων (1403-1472), Γεϊργιοσ Σχολάριοσ-Γεννάδιοσ (1405-1472), 
Λωάννθσ Ηυγομαλάσ (1498-1584), Κεοδόςιοσ Ηυγομαλάσ (1544-1607) 
ΛΛΛ.2. Δυτικοευρωπαίοι 
Francesco Petrarca (= Φραγκίςκοσ Ρετράρχθσ, 1304-1374), Nikolaus von Kues 
(=Nicolaus Cusanus = Νικόλαοσ Κουηάνοσ, 1401-1464), Niccolo Machiavelli (= Νικολό 
Μακιαβζλλι ι Μακιαβζλι, 1469-1527), Nicolas Copernicus (= Νικόλαοσ Κοπζρνικοσ, 
1473-1543), Thomas More (= Τόμασ Μορ, 1477-1535), Martin Luther (= Μαρτίνοσ 
Λοφκθροσ, 1483-1546), Ignatius Loyola (= Λγνάτιοσ Λογιόλα, 1491-1556), Paracelsus 
(= Ραράκελςοσ = Philippus A. T. B. von Hohenheim, 1493-1541), Giordano Bruno (= 
Τηορντάνο Μπροφνο, 1548-1600), Galileo Galilei (= Γαλιλαίοσ Γαλιλζι, 1564-1642), 
Tommaso Campanella (= Τομάηο Καμπανζλα, 1568-1639), Jacob Bohme (= Γιάκομπ 
Μπαίμε ι Μπζμε, 1575-1624) 
Επιδόκθκαν ςτθν μελζτθ τθσ φφςθσ, απομακρφνκθκαν από τθν αυκεντία του 
Αριςτοτζλθ που δζςποηε ςτον ςχολαςτικιςμό και προςζγγιςαν τον Ρλάτωνα. Είδαν 
τον άνκρωπο ωσ αυκφπαρκτθ ολότθτα και όχι ςε άμεςθ εξάρτθςθ από τον Κεό. 
Εκδιλωςαν ενδιαφζρον για τουσ πολιτικοφσ και τουσ κρθςκευτικοφσ κεςμοφσ. 



Θ αναγεννθςιακι φιλοςοφία γεννικθκε ςτθν Λταλία και επεκτάκθκε ςτθν κεντρικι 
και δυτικι Ευρϊπθ. Ρρόκειται μάλλον για ζνα πνευματικό κίνθμα παρά για μια 
«ςχολι» με το αυςτθρό νόθμα τθσ λζξθσ. 
 
IV. ΝΕΟΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 
 
IV.1. Εμπειριςμόσ: 
Francis Bacon (= Φράνςισ Μπζικον, 1561-1626), Robert Fludd (= όμπερτ Φλαντ ι 
Φλόυντ = Robertus de Fluctibus, 1574-1637), Robert Burton (1577-1640), Thomas 
Hobbes (= Κωμάσ ι Τόμασ Χομπσ, 1588-1679), John Locke (= Τηων Λοκ, 1632-1704), 
George Berkeley (= Τηωρτη Μπζρκλεχ, 1685-1753), David Hume (= Ντζθβιντ Χιουμ, 
1711-1776 ), Joseph Priestley (= Τηόηεφ Ρρίςλεχ, 1733-1804), Steward Dugald (= 
Στιοφαρτ Ντοφγκαλντ = Στζβαρδοσ Δοφγαλδ, 1753-1828) 
Υποςτιριξε ότι αλθκινι εμπειρία και γνϊςθ μπορεί ν' αποκτθκεί μόνο μζςω των 
αιςκιςεων. Σλόγκαν: Τίποτα δεν υπάρχει ςτον νου, που να μθν υπιρξε προ-
θγουμζνωσ ςτθν αίςκθςθ. Κατά ςυνζπεια θ πραγματικότθτα περιορίηεται ςε όςα 
αντιλαμβανόμαςτε. Καλλιεργικθκε κυρίωσ ςτθν Αγγλία. 
IV.2. Ορκολογιςμόσ ι αςιοναλιςμόσ: 
Rene Descartes (= ενζ Ντεκάρτ ι Καρτζςιοσ, 1596-1650), Blaise Pascal (= Βλάςιοσ ι 
Μπλεη Ραςκάλ, 1623-1662), Benedictus Spinoza (= Σπινόηα, Βενζδικτοσ ι Μπαροφχ, 
1632-1677), Gottfried W. Leibniz (= Λάιμπνιτσ, 1646-1716), John Toland (1670-1722), 
Christian Wolff (1679-1754), Edmund Burke (= Ζντμουντ Μπερκ, 1729-1797) 
Υποςτιριξε ότι θ γνϊςθ μπορεί να αποκτθκεί μζςω τθσ λογικισ μασ ικανότθτασ 
(λατινικά: ratio) και όχι μζςω των αιςκιςεων. Αλλά και θ θκικι τελειότθτα επιτυ-
γχάνεται μόνο μζςω τθσ λογικισ ικανότθτασ, θ οποία είναι ικανι να ςυλλάβει τισ 
ζννοιεσ τθσ αρετισ, του καλοφ και τθσ τελειότθτασ και να παραγάγει τουσ ορκοφσ 
θκικοφσ νόμουσ. 
Θ ςχολι του ορκολογιςμοφ αντιτάχκθκε ςτον εμπειριςμό, αλλά και ςτον μυςτικιςμό 
και ςτον κρθςκευτικό ανορκολογιςμό. Με περιςςότερθ εκλζπτυνςθ αναβίωςε και 
ςτουσ μετζπειτα αιϊνεσ ωσ κριτικόσ ορκολογιςμόσ (δεσ παρακάτω). 
IV. 3. Ευκαιριοκρατία ι Περιςταςιοκρατία: 
Johannes Clauberg (1622-1665), Arnold Geulincx (= Άρνολντ Γκόυλινκσ ι Γκελίνξ, 
1624-1669), Geraud de Cordemoy (= Ηερϊ ντε Κορντεμουά, 1626-1684), Louis de la  
Forge (1632-1666), Nicolas Malebranche (= Νικολά Μαλεμπράνσ, 1635-1715) 
Υποςτιριξε ότι τα πεπεραςμζνα ανκρϊπινα όντα δεν μποροφν να επιδροφν 
αποτελεςματικά αλλά μόνο περιςταςιακά, γι' αυτό μόνο ο Κεόσ ωσ παντοδφναμοσ 
αποτελεί αλθκινό αίτιο. Οι ςωματικζσ και ψυχικζσ μασ λειτουργίεσ είναι απλζσ 
«ευκαιρίεσ» για να φανερωκεί θ κζλθςθ του Κεοφ. 
Επθρεάςτθκε γόνιμα από τον ορκολογιςμό του Καρτζςιου κι επζδραςε δθμιουργικά 
ςτον εμπειριςμό (Μπζρκλεχ, Χιουμ). 
IV.4. Γαλλικόσ Διαφωτιςμόσ : 
Etienne de la Boetie (= Etienne de la Boetie, 1530-1563), Michel de Montaigne (= 
Μιςζλ ντε Μονταίν ι Μονταίνι, 1533-1592), Antoine Arnauld (= Αντουάν Αρνϊ, 
1612-1694), Pierre Bayle (1647-1706), Edmond Purchot (= Edmundus Purchotius, 
1651-1734), Jean Meslier (1664-1729), Charles de Secondat Montesquieu (= Σαρλ 
Μοντεςκιζ, 1689-1755), Francois Voltaire (= Βολταίροσ ι Βολτζροσ, 1694-1778), 
Julien Lamettrie (= Λαμετρί, 1709-1751 ), Jean-Jacques Rousseau (= Ηαν-Ηακ ουςςϊ 



ι ουςϊ, 1712-1778), Denis Diderot (Ντενί Ντιντερό, 1713-1784), Etienne B. de 
Condillac (= Ετιζν Κοντιγιάκ, 1715-1780), Luc Vauvenargues (= Λυκ Βοβενάργκ ι 
Βωβενάργκ, 1715-1747), Claude A. Helvetius (= Κλωντ Ελβζτιουσ ι Ελβζτιοσ, 1715-
1771), Jean le Rond d' Alembert (= Ντ' Αλαμπζρ, Ηαν λε ον, 1717-1783), Paul 
Holbach (= Baron d' Holbach = Βαρόνοσ του Χόλμπαχ, 1721-1789), Marquis de Sade 
(= Μαρκιςιοσ ντε Σαντ, 1740-1814), Nicolas de Chamfort (= Νικολά ντε Σαμφόρ, 
1741-1794), Marquis de Condorcet (= Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat = Κοντο-
ρςζ, 1743-1794), Maine de Biran (1766-1824), Charles Fourier (= Σαρλ Φουριζ, 1772-
1837) 
Αμφιςβιτθςε τθν κρθςκευτικι πίςτθ ωσ μζςο πρόςβαςθσ ςτθν γνϊςθ. Υποςτιριξε 
τθν λογικι μασ ικανότθτα και το δικαίωμα να εκφραηόμαςτε χωρίσ λογοκριςία. Κατά 
καιροφσ οδθγικθκε ςε υλιςτικζσ, ακεϊςτικζσ ι αγνωςτικιςτικζσ απόψεισ. 
IV.5. Γερμανικόσ Ιδεαλιςμόσ και Ρομαντιςμόσ: 
Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), Johann Gottfried Herder (= Γιόχαν Γκό-
τφρθντ Χζρντερ, 1744-1803), Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) 
Υποςτιριξε ότι θ επονομαηόμενθ «πραγματικότθτα» εξαρτάται περιςςότερο ι λιγό-
τερο από τθ (κεϊκι ι ανκρϊπινθ) νόθςθ και τισ νοθτικζσ μασ λειτουργίεσ. Θ πθγι 
του Είναι βρίςκεται λοιπόν ςτο νοείν. 
IV.5.1. Κριτικιςμόσ ι Κριτικόσ ορκολογιςμόσ: Immanuel Kant (1724-1804) 
Υπζβαλε ςε ορκολογικι-κριτικι εξζταςθ τισ μεταφυςικζσ αξιϊςεισ και ςυνδφαςε 
επιδζξια τον ορκολογιςμό με τον εμπειριςμό. Κεϊρθςε ότι θ γνϊςθ δεν μπορεί να 
είναι απόλυτθ ( όπωσ ιςχυριηόταν ο δογματιςμόσ ) αλλά όχι και αδφνατθ (όπωσ 
ιςχυριηόταν ο ςκεπτικιςμόσ). Μειϊνοντασ τισ αξιϊςεισ τθσ κεωρθτικισ μασ ικανό-
τθτασ ζδωςε εμπιςτοςφνθ ςτισ θκικζσ αρχζσ και ςτθν ζλλογθ πίςτθ. 
IV.5.2. Θεωρθςιακόσ ιδεαλιςμόσ: 
Friedrich Heinrich Jacobi (= Φρίντριχ Χάινριχ Γιακόμπι, 1743-1819), Friedrich von 
Schiller (= Φρίντριχ φον Σίλλερ, 1759-1805), Johann Gottlieb Fichte (= Γιόχαν Γκότ-
λιμπ Φίχτε, 1762-1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (= Γκζοργκ Βίλχελμ Φρίντριχ 
Χζγκελ ι Ζγελοσ, 1770-1831 ), Friedrich W. J. Schelling (= Φρίντριχ Σζλινγκ, 1775-
1854) 
Υποςτιριξε τισ απόλυτεσ ικανότθτεσ του κεϊκοφ και ανκρϊπινου πνεφματοσ και 
διερεφνθςε τόςο ςτο κεωρείν όςο και ςτο πράττειν τισ προοπτικζσ για επίτευξθ του 
απολφτου. Επιχείρθςε να οδθγιςει τον ςτοχαςμό ςε τελειότθτα και να αναγάγει τα 
επιτεφγματά του ςε φιλοςοφικό ςφςτθμα. 
IV.5.3. Ουμανιςμόσ και παιδαγωγικι: 
Wilhelm von Humboldt (= Βίλχελμ φον Χοφμπολντ, 1767-1835), Friedrich Schleier 
macher (= Φρίντριχ Σλάιερμάχερ, 1768-1834), Novalis (= Νοβάλισ = Friedrich von 
Hardenberg = Φρίντριχ φον Χάρντενμπεργκ, 1772-1801 ), Friedrich von Schlegel (= 
Φρίντριχ φον Σλζγκελ, 1772-1829), Johann Friedrich Herbart (= Γιόχαν Φρίντριχ 
Χζρμπαρτ, 1776-1841 ) 
Υποςτιριξε το εκπαιδευτικό ιδεϊδεσ μιασ ανκρϊπινθσ μόρφωςθσ κατά το πρότυπο 
των αρχαίων Ελλινων (ανκρωπιςτικι παιδεία). Υποςτιριξε επίςθσ τθν αξία του 
ανκρϊπου ωσ μζτρου των πάντων. 
IV.5.4. Μετα-ιδεαλιςμόσ: 
Carl von Clausewitz (= Karl von Klausewitz, 1780-1831), Arthur Schopenhauer (= 
Άρκουρ Σοπενχάουερ ι Σοπενάουερ, 1788-1860) 
Επιχείρθςε να αντικροφςει βαςικζσ πεποικιςεισ του γερμανικοφ ιδεαλιςμοφ (Καντ,  



Χζγκελ) δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν «κακολικι βοφλθςθ» που διζπει τα πάντα. 
IV.5.5. Ατομιςμόσ: 
Max Stirner (= Μαξ Στίρνερ, 1806-1856) 
Υποςτιριξε τθν ατομικι φπαρξθ κάκε ανκρϊπου ωσ μοναδικι αξία απορρίπτοντασ 
κάκε ζννοια απολφτου και κάκε γενίκευςθ, όπωσ «ανκρωπότθτα», «δικαιϊματα» ι 
«κακικοντα». 
IV.6. Αγγλικόσ και Ιταλικόσ Ρομαντιςμόσ Jonathan Swift (= Τηόνακαν Σουίφτ, 1667-
1745), William Hazlitt (1778-1830), Thomas de Quincey (1785-1859), Giacomo 
Leopardi (1798-1837)  
Ρρόκειται για φιλοςοφικό απόθχο του γενικότερου κινιματοσ του ρομαντιςμοφ 
(18οσ-19οσ αι.). Υποςτιριξε τθν ςυμφιλίωςθ με τθν φφςθ και με τα άλογα ςτοιχεία 
τθσ ψυχισ (ςυναίςκθμα, φανταςία, ενόραςθ ). Επζκρινε τθν υπαγωγι ςε λογικοφσ 
νόμουσ. 
IV.7. κωτικι ςχολι 
Thomas Reid (= Τόμασ θντ, 1710-1796), James Beattie (= Τηζιμσ Μπιτθ, 1735-
1803), Dugald Steward (= Ντοφγκαλντ Στιοφαρτ, 1753-1828), Thomas Brown (= 
Τόμασ Μπράουν, 1778-1820). 
Αντιδρϊντασ ςτον εμπειριςμό και ςκεπτικιςμό του Χιουμ, ο οποίοσ απζκλειςε κάκε 
επαφι με τον εξωτερικό κόςμο, θ Σκωτικι ςχολι επικαλζςτθκε τον «υγιι κοινό 
νου» (common sense), ο οποίοσ εκτόσ από τα αιςκθτθριακά δεδομζνα μπορεί να 
ςυλλάβει και κάποιεσ γενικζσ αρχζσ ι αλικειεσ, όπωσ είναι οι θκικζσ αρχζσ. 
Θ κεωρία του κοινοφ νου, που καλλιεργικθκε ςτθ Σκωτία κατά τον 18ο-19ο αιϊνα, 
επζδραςε και ςε άλλεσ χϊρεσ, όπωσ ςτθ Γερμανία, ςτθ Γαλλία και ςτθν Αγγλία. 
IV.8. Πολιτικι Φιλοςοφία και Φιλοςοφία τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ  
Bernard Mandeville (= Μπζρναρ Μαντεβίλ, 1670-1733), Benjamin Franklin (1706-
1790), Adam Smith (= Άνταμ Σμικ, 1723-1790), Robert Owen (= όμπερτ Πουεν, 
1771-1858), David Ricardo (1772-1823) 
Μελζτθςε τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ κοινωνίασ και των ανκρϊπινων ατόμων, προςδι-
όριςε τουσ ςτόχουσ και τισ υποχρεϊςεισ των πολιτικϊν προςϊπων ζναντι των 
ατόμων και εξζταςε τισ οικονομικζσ αρχζσ που οδθγοφν ςτθν ευθμερία. 
Υποςτιριξε τθν κεωρία του οικονομικοφ φιλελευκεριςμοφ (Άνταμ Σμικ) που κζτει 
ωσ αρχι τθν ελεφκερθ αγορά και το ιδιωτικό ςυμφζρον. 
IV.9. Ελλθνικι Νεότερθ Φιλοςοφία 
Κεόφιλοσ Κορυδαλεφσ (1570-1646), Νεόφυτοσ οδινόσ (1579-1659), Αλζξανδροσ 
Μαυροκορδάτοσ (ο εξ Απορριτων, 1641-1709), Βικζντιοσ Δαμοδόσ (1700-1754), 
Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ (1716-1806), Λϊςθποσ Μοιςιόδαξ (1725-1800), Δθμιτριοσ 
Καταρτηισ (1730-1807), Γεϊργιοσ Σουγδουρισ (1745/47-1825), Αδαμάντιοσ Κοραισ 
(1748-1835), Δθμιτριοσ-Δανιιλ Φιλιππίδθσ (1750-1832), ιγασ Φεραίοσ ι 
Βελεςτινλισ (1757-1798), Άνκιμοσ Γαηισ (1758-1828), Βενιαμίν Λζςβιοσ (17591824), 
Ακανάςιοσ Ψαλίδασ (1767-1829), Ευφρόνιοσ-αφαιλ Ραπαγιαννοφςθσ-Ρόποβιτσ 
(1772-1853), Νεόφυτοσ Βάμβασ (1776-1855), Κωνςταντίνοσ Μ. Κοφμασ (1777-1836), 
Κεόφιλοσ Καΐρθσ (1784-1853), Ανδρζασ Κάλβοσ (1792-1863) 
Αναμετρικθκε με τθν αρχαιοελλθνικι φιλοςοφικι παρακατακικθ και με τα φιλο-
ςοφικά ρεφματα τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ, τα οποία επιχείρθςε να γνωςτοποιιςει 
ςτουσ τουρκοκρατοφμενουσ Ζλλθνεσ. 
Υποςτιριξε τθν κοινι ελλθνικι γλϊςςα και τον ευρωπαϊκό διαφωτιςμό. 
 



V. ΤΓΧΡΟΝΕ ΧΟΛΕ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (από τα μζςα του 19ου αιϊνα ζωσ ςιμερα)  
 
V.1. Κλαςικόσ Θετικιςμόσ: 
Auguste Comte (= Αφγουςτοσ Κοντ, 1798-1857), John Stuart Mill (= Τηων Στιοφαρτ 
Μιλλ, 1806-1873), Herbert Spencer (= Χζρμπερτ Σπζνςερ, 1820-1903), Ernst Haeckel 
(= Ζρνςτ Χαίκελ, 1834-1919), Ernst Mach (= Ερνςτ Μαχ, 1838-1915), Richard 
Avenarius (= ίχαρντ Αβενάριουσ, 1843-1896) 
Υποςτιριξε τθν εμπειρικι γνϊςθ και τθ γνϊςθ που παρζχουν οι κετικζσ επιςτιμεσ 
(μακθματικά, φυςικι, χθμεία κλπ.). Αντιτάχκθκε ςτθν μεταφυςικι γνϊςθ και ςτθν 
κρθςκευτικι πίςτθ. 
Μπορεί να εκλθφκεί ωσ αναβίωςθ και εκλζπτυνςθ του εμπειριςμοφ (δεσ IV. 1). 
V.2. Ιςτορικόσ και Διαλεκτικόσ Τλιςμόσ: 
Ludwig Feuerbach (= Λοφντβιχ ι Λουδοβίκοσ Φόυερμπαχ, 1804-1872), Karl Marx (= 
Καρλ Μαρξ, 1818-1883), Friedrich Engels (= Φρίντριχ Ζνγκελσ, 1820-1895), Rosa 
Luxemburg (= όηα Λοφξεμπουργκ, 1870-1919), Vladimir Ilyic Lenin (= Βλαδιμίρ Μλιτσ 
Λζνιν, 1870-1924), Leon Trotsky (= Lev D. Trockij = Λζον Τρότςκι ι Τρότςκυ, 1879-
1940), Antonio Gramsci (= Αντόνιο Γκράμςι, 1891-1937) 
Υποςτιριξε τθν αναγωγι τθσ πραγματικότθτασ ςτθν φλθ και αρνικθκε οποιαδιποτε 
κεϊκι δφναμθ. Επικεντρϊκθκε ςε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά φαινόμενα και 
υποςτιριξε κεωρθτικά το ςοςιαλιςτικό κίνθμα, δθλαδι τθ μετάβαςθ του καπιτα-
λιςμοφ ςε κομμουνιςμό. 
V.2.1. Αναρχιςμόσ: 
William Godwin (= Γουίλιαμ Γκόντγουιν, 1756-1836), Pierre-Joseph Proudhon (= 
Ριερ-Ηοηζφ Ρρουντόν, 1809-1865), Mikhail Alexandrovich Bakunin (= Μιχαιλ Μπα-
κοφνιν, 1814-1876), Pyotr Alexeyevich Kropotkin (= Ριοτρ Αλεξζγιεβιτσ Κροπότκιν, 
1842-1921) 
Υποςτιριξε το ιδεϊδεσ μιασ κοινωνίασ χωρίσ κυβζρνθςθ και χωρίσ εξουςιαςτικζσ 
ςχζςεισ. Ζδωςε εμπιςτοςφνθ ςτθν εκοφςια ςυνεργαςία των ανκρϊπων και ςτθν 
καλλιζργεια ςυναιςκθματικισ ιςορροπίασ. 
Ζγινε αντικείμενο εκμετάλλευςθσ των ομάδων που επιδόκθκαν ςε βίαιεσ και 
ζνοπλεσ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ. 
V.3. Επιςτθμολογικζσ υνκζςεισ: 
Gustav Th. Fechner (= Γκοφςτφ Φζχνερ, 1801-1887), Rudolf H. Lotze (= οφντολφ 
Λότςε, 1817-1881), Max Wundt (= Μαξ Βουντ, 1832-1920) Ειςθγικθκαν τθ 
διαςφνδεςθ επιςτθμϊν, με αποτζλεςμα να δθμιουργθκοφν επιςτιμεσ όπωσ θ 
ψυχοφυςικι (με αντικείμενο τθ μελζτθ τθσ ενότθτασ ψυχικϊν και ςωματικϊν 
φαινομζνων, Φζχνερ) ι θ θκικι-μεταφυςικι (Λότηε) ι θ φυςιολογικι ψυχολογία και 
θ ψυχολογία των λαϊν (Βουντ). 
V.4. Υςτεροσ ιδεαλιςμόσ: 
Eduard von Hartmann (= Ζντουαρντ φον Χάρτμαν, 1842-1906), Leon Brunschvig (= 
Λζων Μπρουνςβίκ, 1869-1944) Υποςτιριξε μια εκλζπτυνςθ του ιδεαλιςμοφ βάςει 
εννοιϊν όπωσ ςυνειδθτό-αςυνείδθτο, ςυνειδθςιακι πορεία (progress de la con 
science ) και υλικότθτα-ιδεατότθτα. 
V.5. Νεοκαντιανιςμόσ: 
Charles Bernard Renouvier (= Σαρλ Μπερνάρ ενουβιζ, 1815-1903), Hermann von 
Helmholz (1821-1894), Friedrich A. Lange (= Φρίντριχ Λάνγκε, 1828-1875), Jules 
Laselier (= Ηιλ Λαςελιζ, 1832-1918), Hermann Cohen (= Χζρμαν Κόεν, 1842-1918), 



Alois Riehl (1844-1924), Wilhelm Windelband (= Βίλχελμ Βίντελμπαντ, 1848-1915), 
Paul Natorp (= Ράουλ Νάτορπ, 1854-1924), Heinrich Rickert (= Χάινριχ ίκερτ, 1863-
1936), Ernst Cassirer (= Ερνςτ Καςίρερ, 1874-1945) Αμφιςβιτθςε τισ επιςτιμεσ που 
τελοφςαν υπό τθν κυριαρχία του ιδεαλιςμοφ κι ζδωςε ζμφαςθ ςτθν αξιολογία. 
Υποςτιριξε αλλά και μετεξζλιξε καντιανζσ ςυλλιψεισ όπωσ φαινόμενα-νοοφμενα 
και θκικόσ νόμοσ-ελευκερία. Διακρίνονται πολλζσ επιμζρουσ ςχολζσ νεοκαντιανι-
ςμοφ, ςυνικωσ ανάλογα με τον τόπο όπου αναπτφχκθκαν (ςχολι του Μαρβοφργου: 
Cohen, Natorp, Cassirer ςχολι τθσ Βάδθσ: 
Windelband, Rickert) ι βάςει των αποχρϊςεϊν τουσ: φυςιοκρατικόσ νεοκαντιανι-
ςμόσ Helmholz, Lange), ρεαλιςτικόσ (Riehl), λογικοκρατικόσ-μεκοδολογικόσ (Cohen, 
Natorp), αξιολογικόσ (Windelband, Rickert) κλπ. 
V.6. Χεγκελιανιςμόσ: 
Φιλοςοφικζσ τάςεισ που αφορμϊνται ι εξαρτϊνται από τισ διδαςκαλίεσ του Χζγκελ. 
Διακρίνονται ςε δφο κφριεσ κατευκφνςεισ, γνωςτζσ ωσ «αριςτερόσ χεγκελιανιςμόσ» 
(Arnold Ruge, Max Stirner, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Moses Hess, Karl Marx) 
και «ςυντθρθτικόσ ι δεξιόσ χεγκελιανιςμόσ» (G. Gabler, H. F. Hinrichs, K. F. Goschel, 
C. Rossler, C. E. Michelet). Στον 20ό αιϊνα αναπτφχκθκε επίςθσ ο «νεοχεγκελιανι-
ςμόσ» (Georg Lasson, Richard Kroner, Hermann Glockner) που περιλαμβάνει όςουσ 
ενδιαφζρκθκαν να διερευνιςουν το ςυγγραφικό ζργο του Χζγκελ. Το ενδιαφζρον 
για τον Χζγκελ και οι ςχετικζσ αντιπαρακζςεισ δεν περιορίςτθκαν ςτθ Γερμανία 
αλλά επεκτάκθκαν και ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, ςτθν Λταλία, ςτθ Γαλλία κλπ. 
V.7. Φιλοςοφία των Επιςτθμών του Πνεφματοσ : 
Wilhelm Dilthey (= Βίλχελμ Ντιλτάυ, 1833-1911), Theodor Litt (= Τζοντορ Λιτ, 1880-
1962), Eduard Spranger (= Ζντουαρντ Σπράνγκερ, 1882-1963) 
Διζκρινε τισ «επιςτιμεσ του πνεφματοσ» από τισ «φυςικζσ επιςτιμεσ» και 
προςδιόριςε ωσ μζκοδο των πρϊτων τθν κατανόθςθ και ωσ μζκοδο των δεφτερων 
τθν εξιγθςθ. Ζδωςε ζμφαςθ ςτον ιςτορικά προςδιοριςμζνο χαρακτιρα των 
επιςτθμϊν και των κοςμοκεωριϊν. 
V.8. Φιλοςοφία τθσ ηωισ: 
Friedrich Nietzsche (= Φρειδερίκοσ ι Φρίντριχ Νίτςε, 1844-1900), Rudolf C. Eucken 
(= οφντολφ Πικεν, 1846-1926), Georg Simmel (= Γκζοργκ Ηίμμελ, 1858-1918), Henri 
Bergson (= Ανρί Μπερξόν ι Μπεργκςόν, 1859-1941), Miguel de Unamuno (= Μιγζλ 
ντε Ουναμοφνο, 1864-1936), Ludwig Klages (= Λοφντβιχ Κλάγκεσ, 1872-1956). 
Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ (ανκρϊπινθσ) ηωισ, θ οποία πρζπει να κατανοείται 
ςυγκεκριμζνα μζςα ςτο εκάςτοτε ιςτορικό πλαίςιο και βάςει των ατομικϊν ιδιο-
μορφιϊν. Αντιτάχκθκε ςτθν ιδεαλιςτικι, εμπειριςτικι και κετικιςτικι αφαίρεςθ των 
ιδιαιτεροτιτων. Ειςθγικθκε τθν ενόραςθ ωσ εργαλείο μελζτθσ τθσ ανκρϊπινθσ 
ηωισ και διείδε τθ ηωικι ορμι που διζπει κάκε τφπο ηωισ (Μπερξόν). 
V.9. Φιλοςοφία τθσ Κουλτοφρασ και τθσ Ιςτορίασ: 
Alexis de Tocqueville (= Αλζξθσ ντε Τοκβίλ, 1805-1859), Karl Lamprecht (= Καρλ 
Λάμπρεχτ, 1856-1915), Max Weber (= Μαξ Βζμπερ, 1864-1920), Oswald Spengler (= 
Πςβαλντ Σπζνγκλερ, 1880-1936), Jose Ortega y Gasset (= Χοςζ Ορτζγκα Υ Γκαςςζτ, 
1883-1955) 
Υποςτιριξε τθν δυνατότθτα μελζτθσ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και ιςτορικϊν 
φαινομζνων μζςα ςτισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Εξζταςε τισ δυνατότθτεσ αμερολθψίασ-
μερολθψίασ ςτθν κοινωνιολογία και ςτθν ιςτοριογραφία. Ρροδιζγραψε τισ δυνατό-
τθτεσ και τα ιςτορικά όρια του δυτικοφ πολιτιςμοφ. 



V.10. Κριτικόσ Ορκολογιςμόσ: 
Nicolai Hartmann (= Νικολάι Χάρτμαν, 1882-1950), Hilary Putnam (= Χίλαρυ Ράτναμ, 
1926- ) 
Ρροϊκθςε τθ ςφγκριςθ και διάκριςθ προθγοφμενων φιλοςοφικϊν ρευμάτων (όπωσ 
τθσ φαινομενολογίασ και του λογικοφ κετικιςμοφ) πάνω ςτα ίχνθ του Καντ. 
Μολονότι ιδθ ο Καντ κεωροφςε τθ ςκζψθ του κριτικι και ορκολογικι, ο νεοκαν-
τιανιςμόσ και ο κριτικόσ ορκολογιςμόσ επιχείρθςαν περαιτζρω επεξεργαςία των 
καντιανϊν ςκζψεων με παρόμοιουσ χαρακτθριςμοφσ. 
V.11. Φαινομενολογία: 
Edmund Husserl (= Ζντμουντ Χοφςςερλ ι Χοφςερλ, 1859-1938), Max Scheler (= Μαξ 
Σζλερ, 1874-1928), Emmanuel Levinas (= Levinas = Εμμανουζλ Λεβινάσ, 19061995) 
Ο όροσ «φαινομενολογία» δθμιουργικθκε τον 18ο αιϊνα για να δθλϊνει το πϊσ τα 
πράγματα φανερϊνονται μζςα μασ μζςω των αιςκιςεων. Ο όροσ χρθςιμοποιικθκε 
από τον Χζγκελ (ςτο νεανικό ζργο του: Φαινομενολογία του πνεφματοσ, 1807), αλλά 
ςθμαςιοδοτικθκε ξανά από τον Χοφςςερλ ωσ καινοτόμοσ φιλοςοφικι μζκοδοσ. 
Επιχειρικθκε μια «φαινομενολογικι αναγωγι» ςε αρχζγονα φαινόμενα μζςω αμφι-
ςβιτθςθσ όλων των κρίςεων για τα περιεχόμενα τθσ ςυνείδθςισ μασ. Αυτι θ μζκο-
δοσ αποκαλφπτει πρϊτιςτα τθν προκεςιακότθτα (Intentionalitat), δθλαδι το ότι θ 
ςυνείδθςι μασ είναι πάντα ςυνείδθςθ τινόσ. Θ μζκοδοσ του Χοφςςερλ εφαρμό-
ςτθκε πολφπλευρα και αναδιαμορφϊκθκε από τουσ διαδόχουσ του. 
V.12. Φιλοςοφικι Ανκρωπολογία: 
Helmuth Plessner (=Χζλμουτ Ρλζςνερ, 1892-1985), Arnold Gehlen (= Άρνολντ Γκζλεν, 
1904-1976) 
Επιχείρθςε ζνα νζο προςδιοριςμό των ηθτθμάτων και των επιςτθμονικϊν αντιλι-
ψεων που αφοροφν τον άνκρωπο. Σ' αυτό το πλαίςιο μελζτθςε τθν ανκρϊπινθ 
γλϊςςα, τθ νόθςθ, το ζνςτικτο, τουσ κεςμοφσ κλπ. 
V.13. Φιλοςοφία τθσ Υπαρξθσ - Τπαρξιςμόσ: 
Soren Kierkegaard (= Σαίρεν Κίρκεγκωρ ι Κίρκεγκααρντ, 1813-1855), Leon Shestov (= 
Λεόν Σεςτϊφ, 1866-1938), Nicolai Berdiaeff ι Berdyaev (= Νικολάι Μπερντιάεφ ι 
Μπερντιάγεφ ι Μπερδιάγιεφ, 1874-1948), Martin Buber (= Μάρτιν Μποφμπερ, 
1878-1965), Karl Jaspers (= Καρλ Γιάςπερσ, 1883-1969), Paul Tillich (= Ράουλ Τίλιχ, 
1886-1965), Martin Heidegger (= Μάρτιν Χάιντεγγερ ι Χάιντεγκερ, 18891976), 
Gabriel Marcel (= Γκαμπριζλ Μαρςζλ, 1889-1973), Otto Fr. Bollnow (= Πττο 
Μπόλνοβ, 1903-1991), Jean-Paul Sartre (= Ηαν-Ρωλ Σαρτρ, 1905-1980), Maurice 
Merleau-Ponty (= Μωρίσ Μερλϊ-Ροντφ, 1908-1961), Albert Camus (= Αλμπζρ Καμφ, 
1913-1960) 
Υποςτιριξε τθν απομάκρυνςθ από τα αφθρθμζνα φιλοςοφικά ςυςτιματα και τθν 
μελζτθ των υπαρξιακϊν προβλθμάτων που αφοροφν τον κακζνα μασ. Ζδωςε 
ζμφαςθ ςε καταπιεςτικά ςυναιςκιματα όπωσ είναι το άγχοσ, θ ανία και ο φόβοσ 
του κανάτου. Αντιμετϊπιςε το κενό που αποκαλφπτεται κατά τθν ανκρϊπινθ αυτο-
εξζταςθ και οδθγικθκε άλλοτε ςε κρθςκευτικζσ και άλλοτε ςε ακεϊςτικζσ λφςεισ. 
V.14. Περςοναλιςμόσ: 
Louis Lavelle (= Λουί Λαβζλ, 1833-1951), Martin Buber (= Μάρτιν Μποφμπερ, 1878-
1965), Rene Le Senne (= ενζ Λε Σεν, 1882-1954), Emmanuel Mounier (= Εμανουζλ 
Μουνιζ, 1905-1950) 
Υποςτιριξε ότι θ κεμελιϊδθσ ςχζςθ του ανκρϊπου προσ τον κόςμο δεν πρζπει να 
ερμθνευκεί ωσ ςχζςθ προσ πράγματα, αλλά ωσ ςχζςθ ενόσ προςϊπου προσ άλλα  



πρόςωπα (προσ ςυνανκρϊπουσ ι προσ τον Κεό). 
V.15. φγχρονοσ Εμπειριςμόσ και Νεοκετικιςμόσ: 
Moritz Schlick (= Μόριτσ Σλικ, 1882-1936), Otto Neurath (= Πτο Νόιρατ, 1882-1945), 
Hans Reichenbach (= Χανσ άιχενμπαχ, 1891-1953), Rudolf Carnap (= οφντολφ 
Κάρναπ, 1891-1970), Karl Mannheim (= Καρλ Μανχάιμ, 1893-1947), Karl R. Popper 
(= Καρλ Ρόππερ ι Ρόπερ, 1902-1994) 
Κατά τα ζτθ 1922-1938 δθμιουργικθκε ζνασ κφκλοσ φιλοςοφικϊν ςυηθτιςεων 
γφρω από τον Σλικ, κακθγθτι ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βιζνθσ, που επονομάςτθκε 
«κφκλοσ τθσ Βιζνθσ» κι επθρζαςε μια πλειάδα ευρωπαίων φιλοςόφων. 
Αντλϊντασ ςτοιχεία από τον αγγλικό εμπειριςμό και τον κλαςικό κετικιςμό επιχεί-
ρθςε μια εκλεκτικι ςυγχϊνευςι τουσ. Μελζτθςε προπάντων τθ λογικι και τθν επις-
τιμθ. Σε αντιπαράκεςθ προσ τθν πεποίκθςθ τθσ αναλυτικισ φιλοςοφίασ, ότι οι κεω-
ρίεσ μασ πρζπει να επαλθκεφονται, υποςτιριξε τθν αρχι τθσ διαψευςιμότθτασ 
(Ρόππερ). 
V.16. Φιλοςοφία τθσ Γλώςςασ και Αναλυτικι Φιλοςοφία: 
Alfred N. Whitehead (= Άλφρεντ Χουάιτχεντ, 1861-1947), George Moore (= Τηωρτη 
Μουρ, 1873-1958), Ludwig Wittgenstein (= Λοφντβιχ Βιτγκενςτάιν ι Βιττγκενςτάιν, 
1889-1951), Gilbert Ryle (= Γκίλμπερτ άιλ, 1900-1976), Alfred Jules Ayer (= Άλφρεντ 
Άιερ, 1910-1989), John Austin (= Τηον Ϊςτιν, 1911-1960), Peter Frederick Strawson (= 
Ριτερ Στρϊουςον ι Στρϊςον, 1919-2006), Richard Mervyn Hare (= ίτςαρντ Μζρβυν 
Χζαρ, 1919-2002), John Rawls (= Τηον όουλσ, 1921-2002) 
Μελζτθςε τα γλωςςικά φαινόμενα (κυρίωσ το νόθμα, τισ ζννοιεσ και τισ κρίςεισ) και 
κακιζρωςε ωσ μζκοδο τθ γλωςςικι ανάλυςθ. Υποςτιριξε ότι αυτι θ μζκοδοσ 
μπορεί ν' απαλλάξει τουσ φιλοςόφουσ από πολλά ψευδοπροβλιματα. Ρρόςφερε 
γόνιμα εναφςματα ςτθ λογικι, τθ γνωςιολογία, τθν θκικι κλπ. 
V.17. χολι τθσ Βαρςοβίασ 
Jan Lukasiewicz (= Ηαν Λουκαηίεβιτσ, 1878-1956), Tadeusz Kotarbinski (= Ταντζουσ 
Κοταρμπίνςκι, 1886-1981), Stanislaw Lesniewski (= Στανιςλάβ Λεςνιζβςκι, 1886-
1936) 
Κατά τα ζτθ 1919-1936 καλλιεργικθκε ςτθν Βαρςοβία τθσ Ρολωνίασ θ λογικι, θ 
μεταλογικι, θ φιλοςοφία τθσ γλϊςςασ και θ φιλοςοφία των μακθματικϊν. 
 Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν λογικι μζκοδο και απείχε από κάκε δογματιςμό. Υποςτιριξε 
τθν λογικι πικανότθτα και ανζπτυξε τρίτιμεσ και πολφτιμεσ λογικζσ. 
V.18. Λογιςτικι ι Λογικιςμόσ, Κονςτρουκτιβιςμόσ: 
Giuseppe Peano (= Τηουηζπε Ρεάνο, 1858-1932), David Hilbert (= Ντζιβιντ Χίλμπερτ, 
1862-1943), Bertrand Russell (= Μπζρτραντ άςελ ι άςςελ, 1872-1970), Gottlob 
Frege (= Γκότλομπ Φρζγκε, 1884-1925), Alfred Tarski (= Άλφρεντ Τάρςκι, 19011983), 
Wilhelm Kamlah (= Βίλχελμ Κάμλαχ, 1905-1976), Willard V. Quine (= Γουίλαρντ 
Κουάιν, 1908-2000), Imre Lakatos (= Μμρε Λάκατοσ, 1922-1974) 
Υποςτιριξε ότι τα μακθματικά αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ τθσ λογικισ και ότι οι 
μακθματικζσ προτάςεισ είναι κακαρά λογικζσ προτάςεισ. Ρροσ τοφτο χρθςιμοποί-
θςε εκτεταμζνα τα μακθματικά ςφμβολα. Ζτςι επιλκε ζνασ αμφίπλευροσ εμπλου-
τιςμόσ. Στοιχεία από τον κοινωνικό και παιδαγωγικό κονςτρουκτιβιςμό εντάχκθκαν 
αφετζρου ςτθ φιλοςοφία των μακθματικϊν, τα οποία κεωρικθκαν ζτςι ωσ κοινω-
νικι καταςκευι. 
 
 



V.19. Αμερικανικόσ Πραγματιςμόσ: 
Charles S. Peirce (= Τςαρλσ Ρθρσ, 1839-1914), William James (= Γουίλιαμ Τηαίθμσ ι 
Τηζθμσ, 1842-1910), John Dewey (= Τηων Ντιοφθ, 1859-1952), Richard Rorty (= 
ίτςαρντ όρτυ, 1931-2007) 
Υποςτιριξε ότι θ αλικεια δεν πρζπει να εκλαμβάνεται ςαν μια κεωρθτικι ζννοια, 
αλλά εξαρτάται από τθν πρακτικι τθσ ωφζλεια: ςυνδζεται με τισ ανάγκεσ, τισ 
επικυμίεσ, τισ επιδιϊξεισ και τα ςυμφζροντα των ανκρϊπων. Θ αλικεια δεν είναι 
λοιπόν μία και μόνθ, αλλά εξαρτάται κάκε φορά από τθν πρακτικι τθσ προςφορά. 
Κάκε τι που δεν μασ ωφελεί, δεν ζχει νόθμα και μασ είναι αδιάφορο. 
V.20. Νεομαρξιςμόσ - Κριτικι Θεωρία - χολι τθσ Φρανκφοφρτθσ: 
Georg Lukacs (= Gyorgy Lukacs = Γκζοργκ Λοφκατσ, 1885-1971), Ernst Bloch (= Ερνςτ 
Μπλοχ, 1885-1977), Walter Benjamin (= Βάλτερ Μπζνγιαμιν, 1892-1940), Max 
Horkheimer (= Μαξ Χορκχάιμερ, 1895-1973), Herbert Marcuse (= Χζρμπερτ Μαρ-
κοφηε, 1898-1979), Erich Fromm (= Ζριχ Φρομ, 1900-1980), Theodor Adorno (= 
Τζοντορ Αντόρνο, 1903-1969), Louis Althusser (= Λουί Αλτουςζρ, 1918-1990), Jurgen 
Habermas (= Γιοφργκεν Χάμπερμασ, 1929- ) 
Αποτελείται κυρίωσ από τα μζλθ του Λνςτιτοφτου Κοινωνικισ Ζρευνασ, που ιδρφκθ-
κε το 1929 ςτθ Φρανκφοφρτθ. 
Άςκθςε κριτικι ςε ςφγχρονα κοινωνικά-πολιτικά φαινόμενα και ςτον ςφγχρονο 
πολιτιςμό. Επθρεάςτθκε από τισ κριτικζσ τάςεισ του Καρλ Μαρξ, χωρίσ όμωσ να 
αποδζχεται ανεπιφφλακτα τον μαρξιςμό. 
Υποςτιριξε τθν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτα κοινωνικά αλλά και ςτα μεταφυςικά, 
αιςκθτικά κ.ά. φαινόμενα. Επζκρινε τθν εργαλειακι κυριαρχία πάνω ςτθν φφςθ και 
τον ςφγχρονο χειραγωγοφμενο, εμπορευματοποιθμζνο πολιτιςμό. 
V.21. χολι τθσ πράξθσ 
Milan Kangrga (1923-2008), Mihailo Marcovic (1923-2010), Gayo Petrovic (1927-
1993), Svetozar Stojanovic (1931-2010), Gvozden Flego (1946- ) Άνκιςε κατά τα ζτθ 
1964-1974 ςτο Ηάγκρεμπ και ςτο Βελιγράδι εκδίδοντασ το ριηοςπαςτικό περιοδικό 
Praxis. 
Υπζβαλε ςε ζντονθ κριτικι τον δογματικό μαρξιςμό. Ρρόςφερε μια βακιά κατανό-
θςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ ατόμου και κοινωνίασ. Υποςτιριξε τθν ςθμαςία τθσ ζρευνασ 
και τθσ ελευκερίασ του λόγου. 
V.22. Ερμθνευτικι: 
Hans-Georg Gadamer (= Χανσ-Γκζοργκ Γκάνταμερ, 1900-2002), Paul Ricoeur (= Ρϊλ 
ικζρ ι ικαίρ, 1913-2005) 
Υποςτιριξε ότι ο «ερμθνευτικόσ κφκλοσ», που ςυνίςταται ςτο ότι κάκε ερμθνεία 
προχποκζτει και ανάγεται ςε μια προθγοφμενθ (ευρφτερθ ι ςτενότερθ) ερμθνεία, 
δεν πρζπει να κεωρθκεί οφτε φαφλοσ οφτε αναπόφευκτοσ ( όπωσ υποςτιριξε ο 
Schleiermacher ) αλλά γόνιμοσ και δθμιουργικόσ. Θ ερμθνευτικι κεωρικθκε ζτςι ωσ 
κακολικι μζκοδοσ όλων των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και αςκικθκε πάνω ςε 
φιλοςοφικά, πολιτιςμικά, καλλιτεχνικά κ.ά. δεδομζνα. 
V.23. Επιςτθμολογία (ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ επιςτιμθσ, ςφγχρονθ επιςτθμολογία): 
Gaston Bachelard (= Γκαςτόν Μπαςελάρ ι Μπαςλάρ, 1884-1962), Imre Lakatos (= 
Μμρε Λάκατοσ, 1922-1974), Thomas S. Kuhn (= Τόμασ Κουν, 1922-1996), Paul 
Feyerabend (= Ράουλ Φεγεράμπεντ ι Φάυεράμπεντ, 1924-1995), Alexandre Koyre 
(= Αλεξάντρ Κοχρζ, 1892-1964) Υποςτιριξε ότι θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ δεν είναι 
βακμιαία και ςωρευτικι, αλλά ςυνίςταται ςε «επιςτθμονικζσ επαναςτάςεισ» που 



προκφπτουν όταν αλλάηει κάποια παραδειγματικι μιτρα ι κάποιο υπόδειγμα ςτθν 
κοςμοεικόνα ι ςτισ αξίεσ και τισ πεποικιςεισ μιασ κοινωνίασ. Αμφιςβιτθςε τθν 
κακιζρωςθ μθ-αντιφατικϊν επιςτθμονικϊν ςυςτθμάτων, διαβλζποντασ ότι οι αντι-
κρουόμενεσ κεωρίεσ ςυντελοφν ςτθν προαγωγι τθσ επιςτιμθσ. 
V.24. τρουκτουραλιςμόσ ι Δομιςμόσ: 
Jacques Lacan (= Ηακ Λακάν, 1901-1981), Claude Levi-Strauss (= Claude Levi-Strauss = 
Κλωντ Λεβί-Στρωσ, 1908-2009), Michel Foucault (= Μιςζλ Φουκϊ ι Φουκό, 1926-
1984), Avram Noam Chomsky (= Άβραμ Νόαμ Τςόμςκυ ι Τςόμςκι, 1928- ) 
Υποςτιριξε ότι οι διάφορεσ εκφράςεισ ανκρϊπινθσ ηωισ μποροφν να κατανοθκοφν 
μόνο βάςει των ςχζςεϊν τουσ, οι οποίεσ ςυγκροτοφν μια δομι. Αυτι θ δομι διζ-
πεται από ςτακεροφσ νόμουσ και αποτελεί ζνα πρότυπο, βάςει του οποίου λειτου-
ργεί θ ανκρϊπινθ νόθςθ. Ο ςτρουκτουραλιςμόσ καλλιεργικθκε ςτθν γλωςςολογία, 
ςτθν εκνολογία, ςτθν ψυχανάλυςθ και ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. 
V.25. Πολιτικι Φιλοςοφία και Φιλοςοφία τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ 
Με αλφαβθτικι ςειρά: Μανόλθσ Αγγελίδθσ (1952- ), Χαράλαμποσ Αλιπράντθσ 
(1946-2009), Γιάννθσ Βαρουφάκθσ (1961- ), Ρζτροσ Γ. Δοφκασ (1952- ), Σταφροσ 
Δρακόπουλοσ (1962- ), Ξενοφϊν Ηολϊτασ (1904-2004), Νίκοσ Κεοχαράκθσ, 
Ακανάςιοσ Ρ. Κανελλόπουλοσ (1923-1994), Αναςτάςιοσ Δ. Καραγιάννθσ, Σάκθσ 
Καράγιωργασ (1930-1985), Θλίασ Καραντϊνθσ, Ραναγιϊτθσ Γ. Κορλίρασ (1946- ), 
Αριςτόβουλοσ Λ. Μάνεςθσ (1921-2000), Κυριάκοσ Μελζτθ, Κωνςταντίνοσ Μθλολι-
δάκθσ, Ραναγισ Ραπαλθγοφρασ (1917-1993), Ανδρζασ Γ. Ραπανδρζου (1919-1996), 
Κεόδωροσ Κ. Ρελαγίδθσ, Γεράςιμοσ Κ. Σολδάτοσ, Γιϊργοσ Τςεμπελισ, Λευτζρθσ 
Τςουλφίδθσ, Κϊςτασ Φιλίνθσ (1921-2006), Γιϊργοσ Κ. Χατηθκωνςταντίνου, Μιχάλθσ 
Ψαλιδόπουλοσ, Κοςμάσ Ψυχοπαίδθσ (1944-2004) Jean Baby (1897-1969), Roger E. 
Backhouse (1951- ), Daniel Cohen, Robert Gibbons, Friedrich A. Hayek (= Φρίντριχ 
Χάγιεκ, 1899-1992), Robert Heilbroner (1919-2005), John Maynard Keynes (= Τηων 
Μζυναρντ Κζυνσ, 1883-1946), Paul R. Krugman (= Ράουλ Κροφγκμαν, 1953- ), David 
Landes ( 1924-   ), John Nash (1928-  ), Martin J. Osborne, Joseph Schumpeter (1883- 
1950) , Amartya Sen (1933- ), Stefano Zamagni (1943- ) 
Μελζτθςε τουσ κεςμοφσ, μζςω των οποίων αςκείται ζλεγχοσ, εξουςία και βία ςτο 
πλαίςιο μιασ κοινωνίασ. Εξζταςε τα ατομικά, ςυλλογικά και ανκρϊπινα δικαιϊματα 
και τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ. Μελζτθςε επίςθσ τισ ςχζςεισ των δφο φφλων, τισ 
φυλετικζσ διακρίςεισ, τισ ςχζςεισ μειονότθτασ-πλειονότθτασ κλπ. Τζλοσ, διερεφνθςε 
τισ οικονομικζσ αρχζσ που οδθγοφν ςτθν ευθμερία. 
Αυτζσ οι μελζτεσ αντιμετϊπιςαν δεκτικά αλλά κι επικριτικά τισ απόψεισ που είχαν 
διατυπωκεί ιδθ κατά τον 17ο ζωσ 19ο αιϊνα (δεσ IV.8). 
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