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Η  αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι, ή προσπαθεί να γίνει, θεωρία αδιάσπαστη με 

πράξη. Είναι μια φιλοσοφία που έχει, ή κατακτά σταδιακά, την αυτονομία να 

θεσπίζει τους δικούς της αυστηρούς κανόνες για τους συλλογισμούς και τα 

επιχειρήματά της. Μια φιλοσοφία που συζητιέται και γράφεται παράλληλα με την 

τραγωδία, την κωμωδία, την ιστοριογραφία, τους δικανικούς λόγους, τις σάτιρες, τα 

μυθιστορήματα, αλλά και με τα μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία και τη 

θεολογία, την αστρολογία και τη μαντική. Μια φιλοσοφία που αναπτύσσεται μέσα 

σε έναν πολιτισμό που ανακαλύπτει τη φύση και τον νου, δημιουργεί κάθε μορφή 

τέχνης, δοκιμάζει πολιτειακά και κοινωνικά σχήματα. Μια φιλοσοφία που υπάρχει 

για περισσότερα από χίλια χρόνια πρώτα στις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας και της 

Μικράς Ασίας, ριζωμένη στη συνέχεια στην Αθήνα και διεσπαρμένη αργότερα στις 

πόλεις των ελληνιστικών βασιλείων και της ρωμαϊκής οικουμένης, στην 

Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη. 

O αρχαίος ελληνικός φιλοσοφικός στοχασμός  αναπτύχθηκε ανά τους αιώνες έως τη 
σύγχρονη εποχή στις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, της Μικράς Ασίας και στην 
Αθήνα με βασικά συνδετικά κριτήρια: τη  συνέχεια της ελληνικής φιλοσοφικής 
σκέψης,  την πολιτισμική συνέχεια,  την κοινή γλώσσα, την υποκειμενική αίσθηση 
της κοινής καταγωγής και του κοινού  γεωγραφικού 
(Μεσόγειος) και ιστορικού πλαισίου αναφοράς, τη θεματική συνάφεια και τα κοινά 
προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον ελληνόφωνο φιλοσοφικό στοχασμό. 
 
Ο χώρος, τα πρόσωπα και η πρόσληψη της ελληνικής σκέψης απέκτησαν παγκόσμια 
εμβέλεια και συμβολή στην επιστήμη και τον πολιτισμό, αποτέλεσαν βασικά 
στοιχεία της ιστορικής μνήμης και συνδιαμόρφωσαν τις βάσεις του Ευρωπαϊκού και 
Παγκόσμιου Πολιτισμού. Συνδέονται ταυτόχρονα με διαχρονικές αξίες όπως η 
μόρφωση, η δημοκρατία, η καλλιέργεια της προσωπικότητας, η συμμετοχή στα 
κοινά. Μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο ανατροφοδότησης των στόχων και των 
επιδιώξεων της κοινωνίας της εποχής μας. 
 
Το παραπάνω πλαίσιο  μας δίνει τον καμβά για την ανάπτυξη του Προγράμματος 
βιωματικής μάθησης:  Μονοπάτια κοινής  «μνήμης» στην περιοχή της Μεσογείου - 
Η ελληνική σκέψη σε διάλογο.  
Το πρόγραμμα θα αφορά σχολεία της Κρήτης και της Αθήνας (Ελλάδα), της Κάτω 
Ιταλίας (Magna Grecia), της Σμύρνης και της Ίμβρου (Τουρκία) με στόχους: 

 τη σύνδεση  του σήμερα με την αρχαία ελληνική σκέψη ως χώρο έρευνας και 
παιδείας στον οποίο όχι μόνο φιλόσοφοι, ρήτορες, πολιτικοί αλλά και απλοί 
άνθρωποι συμμετείχαν για να μάθουν, να διαλογιστούν, να συζητήσουν και 
να πειραματιστούν, 
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 τη διερεύνηση, την αποτύπωση, τη δημιουργική αφομοίωση και εμπέδωση 
της προσωπικής και κοινοτικής πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας των 
μαθητών,  

 την ανάδειξη της φιλοσοφίας και του φιλοσοφικού διαλόγου ως μέσου για 
τη διαύγαση σημαντικών ζητημάτων του σύγχρονου κόσμου, 

 την καταγραφή και παρουσίαση κοινών πολιτιστικών, κοινοτικών, 
γλωσσικών και ιστορικών στοιχείων,  

 τη γνωριμία και την ανταλλαγή διαλεκτικών γλωσσικών στοιχείων μέσα από 
προφορικές συνεντεύξεις, αφηγήσεις, τραγούδια, ποιήματα κλπ., 

 την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης των μαθητών στις περιοχές 
ενδιαφέροντος του προγράμματος, μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών 
μάθησης, επιμόρφωσης, εξωστρέφειας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 
με συνομηλίκους τους στο πλαίσιο του προγράμματος,  

 τη δημιουργία δικτύου σχολείων και κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών φορέων σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, 

 τη δημιουργία ηλεκτρονικού ιστότοπου (site) με τίτλο «Μονοπάτια κοινής  
«μνήμης» στην περιοχή της Μεσογείου - Η ελληνική σκέψη σε διάλογο»,  
όπου θα αναρτηθούν η τράπεζα δεδομένων, τα τηλεμαθήματα (e-class), οι 
τρέχουσες εκδηλώσεις, ένα forum διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και 
διαβουλεύσεων σχετικά με κοινές δράσεις μεταξύ των μαθητών των 
απανταχού ελληνικών σχολείων, 

 τη διοργάνωση καλοκαιρινών σχολείων για την ανάδειξη της δύναμης του 
κοινού παρελθόντος μας στη δημιουργία του κοινού μέλλοντός μας. 
 
 


