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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Η πτυχιακή μου εργασία, έχει ως θέμα τον φιλόσοφο 

Σωκράτη, καθώς και τις απόψεις του για την αρετή, αλλά 

και την επίμονη αναζήτηση της αλήθειας. Ο Σωκράτης σαν 

σπουδαίος φιλόσοφος της εποχής  του, προσδιορίζει το 

περιεχόμενο κάθε αρετής. Πιστεύει, πως ο κάθε άνθρωπος 

πρέπει  πρώτα να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει το 

περιεχόμενό της (αρετής) ώστε να μπορεί να θεωρηθεί 

δίκαια ενάρετος. Ο Σωκράτης κάνει λόγο για τον άριστο 

βίο, όπου αποτελεί το μέσον για την κατάκτηση της 

αρετής. Στην προσπάθειά του να προσδιορίσει τι είναι 

αγαθό, χρησιμοποιεί παραβολές. Επίσης ο  Σωκράτης 

ασχολήθηκε και με την πολιτική αρετή, καθώς υποστηρίζει 

ότι δεν μπορεί να διδαχθεί. Ως συνέπεια της αρετής, 

θεωρεί την ευδαιμονία. Όπλα σημαντικά για τον Σωκράτη, 

είναι η διαλεκτική, μαιευτική. Η όλη διδασκαλία του 

Σωκράτη έγκειται  στην επίμονη αναζήτηση της αλήθειας. 

Χαρακτηριστική του φράση εν οίδα ότι ουδέν οίδα: δηλαδή 

ότι ένα γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Δίκαια λοιπόν 

χαρακτηρίστηκε ο φιλόσοφος της άγνοιας, κάτι που όμως 

δημιούργησε πολλούς εχθρούς. 
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    ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΝ  ΣΩΚΡΑΤΗ 
 

 
 
                                                                                          

  Ο Σωκράτης γεννήθηκε το 470 π.Χ και πέθανε το 399 π.Χ 

στην Αθήνα, στον Δήμο Αλωπεκής. Ήταν από μια ταπεινή 

οικογένεια όπου ο πατέρας του Σωφρονίσκος ήταν γλύπτης 

και η μητέρα του Φαιναρέτη μαμή. Ακολούθησε στην αρχή το 

επάγγελμα του πατέρα του αλλά τα παράτησε για να 

ασχοληθεί αποκλειστικά με τη φιλοσοφία. Δεν υπάρχουν 

πολλά πράγματα γνωστά για τη μόρφωση που ακολούθησε, 

αλλά το πιο πιθανό είναι να μορφώθηκε όπως όλοι οι νέοι της 

εποχής του δείχνοντας όμως προσωπική προτίμηση στα έργα 

του Αρχέλαου και του Αναξαγόρα που τον επηρέασαν 

ιδιαίτερα στον τρόπο σκέψης του. Κατά πάσα πιθανότητα 
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μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης του όφειλε και σε προσωπική 

του αυτοδιδαχή. Παντρεύτηκε την Ξανθίππη, μια γυναίκα που 

φημιζόταν για τον δύστροπο και ιδιότροπο χαρακτήρα της. 

Απέκτησαν τρείς γιους, τον Λαμπροκλή, τον Σωφρονίσκο και 

τον Μενέξενο. Τα πενιχρά εισοδήματα τους επειδή ο Σωκράτης 

δεν δεχόταν δώρα και χρήματα προκαλούσαν την οργή της 

Ξανθίππης που όμως όπως λέγεται εκείνος δεχόταν αυτή την 

συμπεριφορά της με παρομοιώδη καρτερία και ηρεμία.  

  Σαν άνθρωπος και σαν φιλόσοφος αποτελεί πραγματικά μια 

σπανιότατη και μοναδική φυσιογνωμία που έχει γίνει 

αντικείμενο πολλών συζητήσεων αφού πράγματι είναι ένα 

φαινόμενο το πως έζησε, δίδαξε και στο τέλος πέθανε. Ο 

Σωκράτης  ήταν ένας χαρακτήρας τίμιος, νομοταγής και 

ηθικός. Χαρακτηριστικό είναι πως εκτός από την ανήθικη 

κατηγορία που του απέδωσαν δηλαδή της διαφθοράς των 

νέων και την εισαγωγή καινών δαιμονίων, που οδήγησε στη 

δίκη του, ποτέ κανένας δεν βρέθηκε να τον κατηγορήσει για 
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κάτι ανήθικο, μεμπτό ή παράνομο. Ήταν εξαιρετικά νομοταγής 

και δεν παρέλειπε να εκτελεί τα πολιτικά και θρησκευτικά του 

καθήκοντα. Σεβόταν τους νόμους και τους θεσμούς και 

αγαπούσε την πατρίδα του. Μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος με 

ήρεμη αλλά δυνατή θέληση, γενναίος και αποφασιστικός. 

Πολέμησε με θάρρος σε 3 εκστρατείες του Πελλοπονησιακού 

Πολέμου. Στην πολιορκία της Ποτίδαιας (432-429 π.Χ) στη 

μάχη του Δηλίου (424 π.Χ) και στην μάχη της Αμφίπολης (422 

π.Χ) όπου επέδειξε ανδρεία, αυταπάρνηση και αντοχή στις 

κακουχίες. Απόδειξη του πόσο ηθικός και δίκαιος χαρακτήρας 

ήταν φάνηκε σε πολλές στιγμές της ζωής του. Χαρακτηριστικά, 

το 406 π.Χ όπου ήταν επιστάτης  των πρυτάνεων,(πρόεδρος 

της βουλής) όρθωσε το ανάστημα του παρά τις πιέσεις και τις 

απειλές, και ήταν ο μόνος που αντιτάχθηκε στην άδικη και 

παράνομη ψηφοφορία απόφασης  θανάτωσης των νικηφόρων 

στρατηγών της ναυμαχίας των Αργινουσών που λόγω της 

θαλασσοταραχής, δεν κατάφεραν να περισυλλέξουν και να 
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τιμήσουν τα πτώματα των νεκρών. Μετά το τέλος του 

Πελοποννησιακού Πολέμου και την κατάλυση της Δημοκρατίας 

από τους ολιγαρχικούς και τους τριάκοντα τυράννους ο 

Σωκράτης ήρθε πολλές φορές σε σύγκρουση μαζί τους και 

ειδικά με τον Κριτία. 
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    Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ  ΚΩΝΕΙΟ 

     

     Το 399 π.Χ διατυπώθηκε εναντίον του κατηγορία όπως 

προανέφερα για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά 

των νέων. Ο φιλόσοφος καταδικάστηκε, με βάση την 

κατηγορία, σε θάνατο. Ως σκοπιμότητα της κατηγορίας 

θεωρήθηκε η διδασκαλία του, η οποία επιδρούσε στους νέους, 

και με τον φιλελευθερισμό που τον διέκρινε, θεωρήθηκε 

ανατρεπτικός. Ουσιαστικό κίνητρο, όμως, υπήρξε η αντιζηλία 

του με σημαντικούς άνδρες της εποχής. Μετά την καταδίκη του 

παρέμεινε στο δεσμωτήριο 30 μέρες, γιατί ο νόμος απαγόρευε 

την εκτέλεση της θανατικής ποινής πριν από την επιστροφή  

του ιερού πλοίου από τις γιορτές της Δήλου. Από τον διάλογο 

του Πλάτωνα Κρίτων μαθαίνουμε ότι ο Σωκράτης θα μπορούσε 

να σωθεί, αν ήθελε, αφού οι μαθητές του είχαν τη δυνατότητα 

να τον βοηθήσουν να αποδράσει. Ο Σωκράτης αρνήθηκε και, 
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ως νομοταγής πολίτης και αληθινός φιλόσοφος, περίμενε τον 

θάνατο ειρηνικά και γαλήνια και ήπιε το κώνειο, όπως 

πρόσταζε ο νόμος. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ 

   

   Ο Σωκράτης, ήταν ο πρώτος ο οποίος ένοιωσε την ανάγκη 

να προσδιορίσει το περιεχόμενο κάθε αρετής. Αυτό το οποίο 

είχε διαπιστώσει, ήταν ότι ενώ όλοι μιλούσαν για αρετές, δεν 

εξέταζαν όμως σε τι συνίσταται κάθε αρετή. Για τους 

περισσότερους, οι αρετές δεν χρειάζονταν κάποια ιδιαίτερη 

ανάλυση. 

  Σύμφωνα με τον Σωκράτη κανείς δεν μπορεί να είναι 

ενάρετος, αν δεν γνωρίζει πρώτα τι σημαίνει αρετή, αν δηλαδή 

δεν συνειδητοποιήσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της. Η 

αρετή είναι γνώση και αποκτάται μόνο μέσω της γνώση.  Εάν 

κάποιος δεν γνωρίζει τι είναι αρετή και εάν δεν είναι σε θέση 

να την προσδιορίσει λογικά, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί   

πραγματικά ‘’ενάρετος’’. Επίσης  ο Σωκράτης  τόνιζε ότι αρετή 

πρέπει να είναι μια συνειδητή ιδιότητα του καθενός και όχι μια 
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τυφλή συνήθεια και παρέπεμπε όλους να μιλούν για την αρετή 

στις καθημερινές τους συζητήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΒΙΟΣ 

 

 

     Ως μέσον για την επίτευξη του αρίστου βίου θεωρούνταν η 

κατάκτηση της αρετής. Ακόμη, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός 

ότι η έννοια της αρετής εξελίχθηκε στην αρχαιότητα 

παράλληλα με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που 

διαμόρφωσαν την εικόνα της αρχαίας ελληνικής  πόλης 

κράτους. <<Συγκεκριμένα, στον Όμηρο η αρετή δηλώνει την 

ιδιότητα του «αριστοκράτη» και ταυτίζεται με τη σωματική 

δύναμη και την τόλμη. Ταυτίζεται δηλαδή με την ικανότητα του 

επιτελείν αριστείας και του λέγειν και πράττειν. Στη 

συνέχεια, εξελίσσεται σε πνευματική ιδιότητα (σοφία), καθώς 

διευρύνεται η δημοκρατία στην αρχαία ελληνική πόλη-κράτος 

και η εξέλιξη της αρετής σε πολιτική ιδιότητα η οποία πλέον 

σήμαινε την ιδιότητα του καλού πολίτη και του καλού 

πολιτικού>>. 
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Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ       

ΑΡΕΤΗΣ 

 

    Ο Σωκράτης πρώτος ένιωσε την ανάγκη να προσδιορίσει το 

περιεχόμενο κάθε αρετής. Διαπίστωσε ότι όλοι μιλούσαν για 

αρετές, χωρίς να εξετάζουν σε τι συνίσταται η καθεμιά, τι είναι 

στην ουσία τους. Για όλους σχεδόν οι αρετές ήταν έννοιες 

ευκολονόητες και δεν χρειάζονταν κάποια ιδιαίτερη ανάλυση. 

Κατά τον Σωκράτη δεν μπορεί κανείς να είναι ενάρετος, αν δεν 

γνωρίζει  τί  εστίν  αρετή,  αν δηλαδή δεν την αποσαφηνίσει 

στο μυαλό του, αν δεν συνειδητοποιήσει το περιεχόμενο ή τα 

στοιχεία της. Αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνειδητοποίησης είναι 

και η απόκτηση της αρετής. Με άλλα λόγια, η «αρετή» είναι 

γνώση, αποκτάται δηλαδή μέσω της γνώσεως όπως ανέφερα 

και παραπάνω. Αν κάποιος θεωρείται από την κοινή γνώμη ως 

«ενάρετος», δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ενάρετος, αν 
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δεν γνωρίζει τι είναι η αρετή και αν δεν ο ίδιος δεν είναι σε 

θέση να την προσδιορίσει λογικά, αν δεν την κατέχει 

γνωσιολογικά. Διότι επί παραδείγματι, μπορεί κάποιος να 

είναι ανδρείος ή δίκαιος. Αν αγνοεί όμως τι είναι ανδρεία ή 

δικαιοσύνη, αυτό τού αφαιρεί ένα σημαντικό μέρος από την 

αξία του και την αρετή του. Η αρετή πρέπει να είναι συνειδητή 

ιδιότητα του καθενός, όχι μία τυφλή συνήθεια. Επομένως, κατά 

τον Σωκράτη όλοι θα έπρεπε να γίνουν φιλόσοφοι και να 

εξετάζουν το πρόβλημα της αρετής, να μιλούν δηλαδή γι’ αυτή 

στις καθημερινές τους συζητήσεις.  

 Στην απαίτηση των συνομιλητών του να προσδιορίσει τι είναι 

το Αγαθό, ο Σωκράτης θα αντισταθεί προτείνοντας μια έμμεση 

προσέγγιση μέσω τριών περίφημων παραβολών: της 

παραβολής του Ήλιου, της παραβολής της γραμμής και 

της παραβολής του Σπηλαίου. Με τον τρόπο αυτόν, ακόμη κι 

αν δεν οριστεί επακριβώς το Αγαθό, τουλάχιστον θα 

φανερωθεί, όπως λέει ο Σωκράτης, «ο απότοκος [ἔκγονος] του 

http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/?p=lemma&id=136&lang=1
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αγαθού και πανομοιότυπος με εκείνο» (506e). Ο Ήλιος, 

λοιπόν, που μέσω του φωτός είναι το αίτιο που κάνει τα 

αισθητά όντα ορατά, αλλά και τους δίνει ζωή, είναι 

ένας ἔκγονος του αγαθού, έχει στο σύμπαν των αισθητών 

ρόλο ανάλογο με το Αγαθό στο σύμπαν των νοητών. Χάρη 

στην Ιδέα του αγαθού η ψυχή συλλαμβάνει τα νοητά όντα και 

αποδίδει την αλήθεια τους, αλλά, επιπλέον, η Ιδέα του αγαθού 

είναι και ο λόγος ύπαρξης των άλλων Ιδεών 
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Εκδημοκρατισμός της ηθικής θεωρίας.  

  

    Ο Σωκράτης συνέβαλε επίσης όσο κανείς έως τότε στον 

«εκδημοκρατισμό» της ηθικής θεωρίας, εφόσον κατέστησε την 

πρόσβαση σε αυτήν ανοικτή και διαθέσιμη στον καθένα που 

ήταν πρόθυμος να τη γνωρίσει. Τούτο το έπραττε με την 

προσφιλή του όσο και ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο της 

διαλογικής ανάλυσης (όπως φανερώνουν οι πλατωνικοί 

διάλογοι) μέσω της οποίας μπορούσε να εξετάζει και να 

ελέγχει τις απόψεις και τις ιδέες των συμπολιτών του με 

διαρκείς ερωταποκρίσεις αποκαλύπτοντας έτσι όχι μόνο την 

άγνοιά τους αλλά και την αληθινή φύση της αρετής. Ήταν 

προφανώς πεπεισμένος ότι μόνο αυτό το είδος της διαλογικής 

αυτοεξέτασης και του αναστοχασμού κάνει τους ανθρώπους 

καλύτερους από ηθικής σκοπιάς. Και τούτο διότι υποβάλλεται 
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έτσι κανείς σε διαρκή κριτικό έλεγχο σχετικά με το τι να κάνει ή 

να αποφύγει επί τη βάσει ηθικών κριτηρίων. 
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ  - 

 

   Σε ένα από τα πιο γνωστά κείμενα του Πλάτωνα, ο Σωκράτης 

συναντά τον Πρωταγόρα, όπου διαφωνούν για το αν μπορεί 

να διδαχτεί η πολιτική αρετή. Ο Σωκράτης προτείνει ότι δεν 

διδάσκεται, και σαν απόδειξη αυτού αναφέρει το γεγονός ότι 

όταν γίνεται συνέλευση της εκκλησίας του δήμου, ο καθένας 

μπορεί να πάρει το λόγο, άσχετα με το αν είναι χτίστης, 

σιδηρουργός, ναυτικός, πλούσιος ή φτωχός. Όλοι λοιπόν 

θεωρούνται εν δυνάμει ενάρετοι, ακόμα κι αν δεν έχουν 

διδαχτεί κάποιο σχετικό μάθημα. 

Ακόμα και γνωστοί ενάρετοι άνδρες της Αθήνας, όπως ο 

Περικλής και ο Θεμιστοκλής, δε μετέφεραν την αρετή τους ούτε 

στους γιους τους ούτε σε άλλους. Όχι βέβαια από έλλειψη 

προσπάθειας, γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε πως 

ενώ προσέλαβαν δασκάλους για να μάθουν στα παιδιά τους 

ιππασία, μουσική και αθλητισμό, δεν ενδιαφέρθηκαν να τους 
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μάθουν το πιο σημαντικό, την αρετή, κάτι που μάλιστα θα 

κόστιζε λιγότερο από όλα τα άλλα αφού θα τους τη δίδασκαν 

οι ίδιοι. 
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Η ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΑΡΕΤΗΣ 

  Ο φιλόσοφος Σωκράτης αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα 

ευδαίμονος ανθρώπου, όπου δρα εναρέτως σε όλον τον βίο 

του, με ανδρεία στα πεδία των μαχών για υπεράσπιση της 

πατρίδας, με σύνεση και λιτότητα στην καθημερινότητά του, με 

σωφροσύνη και φρόνηση στην διδακτική του πράξη και προ 

παντός, με τον τρόπο του θανάτου του. Η ευδαιμονία του 

Σωκράτη του παρέχει την ακλόνητη βεβαιότητα ότι με την 

ενάρετη στάση ζωής του γίνεται αρεστός σε εκείνους που 

πρέπει να αρέσει, στις ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ, στα Μακάρια 

Φωτεινά Πνεύματα. 
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Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΒΑΘΥΤΕΡΗ 

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

   Ο Σωκράτης έκανε την ειρωνεία όπλο της σκέψης, όπλο της 

αναζήτησης της φιλοσοφικής έρευνας. Ίσως στην 

αμφισβήτηση να έμοιαζε με τους σοφιστές. Κι αυτοί αρνούνταν 

να δεχτούν ως δεδομένες τις παραδεδεγμένες αλήθειες. Αλλά η 

αμφισβήτησή τους κατέληγε στην άρνηση: αφού δεν μπορεί 

κανείς να ανακαλύψει την αλήθεια, αλήθεια δεν υπάρχει, κι αν 

υπάρχει δεν έχει καμία σημασία δεν έχει, διότι δε μας 

επηρεάζει. Απέναντι στην αμφισβήτηση αυτή ο Σωκράτης 

αντιπαραθέτει μια θετική αμφισβήτηση (των σοφιστών είναι 

αρνητική η αμφισβήτηση, αφού αμφισβητούν την αλήθεια, 

αλλά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει, την 

αρνούνται): αμφισβητώντας τις παραδοσιακές αξίες και τις 

παραδοσιακές αρχές, αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια των 

πραγμάτων. Πολύ περισσότερο, αναζητά την πρώτη αλήθεια, 
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την αναλλοίωτη, που δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες, που 

δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο. 
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 Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ  ΚΑΙ Η ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ    

ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

              Διαλεκτική μέθοδος  κατά τον Σωκράτη 

   Δύο ήταν τα όπλα του Σωκράτη, η διαλεκτική και η 

μαιευτική. Η διαλεκτική είναι το μέσο για τον έλεγχο και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων, που  σημαίνει διάλογος. Δεν 

πρόκειται βέβαια για οποιαδήποτε συζήτηση. Η σωκρατική 

διαλεκτική είναι η σταδιακή  βήμα - βήμα, αναίρεση των 

θέσεων του συνομιλητή και στη συνέχεια, η επίσης σταδιακή 

προσπάθεια να εξαχθεί ένα νέο συμπέρασμα, μια νέα 

προσέγγιση της αλήθειας.  Στους πλατωνικούς διαλόγους, ο 

συνομιλητής του Σωκράτη εκθέτει στην μια άποψη για το θέμα 

που πρόκειται να συζητηθεί, την οποία ο ίδιος θεωρεί 

ολοκληρωμένη και θεμελιωμένη. Με ερωτήσεις που φαντάζουν 

σχεδόν απλοϊκές, ο Σωκράτης εξαναγκάζει τον συνομιλητή του 

να φτάσει στην ακραία συνέπεια των θέσεων που υποστήριξε 
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κι εκεί αποδεικνύεται η σαθρότητα των λογικών επιχειρημάτων 

που αυτός χρησιμοποίησε. Από αυτό το σημείο αρχίζει μια νέα 

συζήτηση, όπου και πάλι καθοδηγώντας με ερωτήματα του 

συνομιλητή του ο Σωκράτης τον οδηγεί στη γενική 

αλήθεια, στην αλήθεια δηλαδή που υπάρχει ανεξαρτήτως 

των περιστάσεων και των συνθηκών, στην πρώτη αλήθεια 

των πραγμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gerasimos-politis.blogspot.com/p/sitemap.html
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 Η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη 

  Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σωκράτης, στους πλατωνικούς 

διαλόγους, δεν αποφαίνεται ο ίδιος εκ των προτέρων, δεν 

παραθέτει ο ίδιος εξαρχής κάποια θεωρία ή άποψη. Αντίθετα, 

όλη η διανοητική προσπάθεια της συζήτησης στρέφεται στο 

να εξαχθεί η σωκρατική άποψη από τον αντίπαλο. Πρόκειται 

για αυτό που ο ίδιος ο Σωκράτης ονόμαζε μαιευτική. Μαιευτική 

βεβαίως είναι η δουλειά της μαίας, της μαμής που 

συμπαραστέκεται και βοηθάει την ετοιμόγεννη γυναίκα στον 

τοκετό. Παίρνοντας ως παράδειγμα τη δουλειά της μητέρας 

του, που ήταν μαία, ο Σωκράτης ισχυριζόταν πως καμία 

φιλοσοφική θεωρία δεν "γέννησε" ο ίδιος, αλλά πως, σαν 

μαία, βοηθάει τον συνομιλητή του να "γεννήσει" από μέσα του 

την αλήθεια. Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει πως για τον 

Σωκράτη ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, την Ιδέα, και πως 

η προσπάθεια της φιλοσοφικής σκέψης έγκειται στο να 

http://gerasimos-politis.blogspot.com/p/sitemap.html
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βοηθήσει τον άνθρωπο να την ξαναθυμηθεί, να την 

επαναφέρει στη μνήμη του. 
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Η ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

  Ο Σωκράτης για να αναζητήσει ακριβώς την απόλυτη ουσία 

των ηθικών εννοιών, ήταν η επαγωγική μέθοδος , με σκοπό 

την εξαγωγή καθολικών ορισμών. Ξεκινώντας δηλαδή από τα 

παραδείγματα, συνήθως παρμένα από την καθημερινή ζωή και 

εμπειρία, προσπαθούσε να οδηγήσει τη σκέψη του 

συνομιλητή του στην εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων, 

που να ξεπερνούν την εμπειρία και να φθάνουν σε μια 

απόλυτη γνώση του θέματος. Και η διαδικασία αυτή είχε 

επιτυχία όταν προέκυπτε τελικά ένας απόλυτος ορισμός , 

δηλαδή μια απόλυτη γνώση, για την αλήθεια του καλού και του 

κακού, της αδικίας και του δικαίου, της ομορφιάς και της 

ασχήμιας, της σωφροσύνης και της άνοιας, του θάρρους και 

της δειλίας, της ορθής διακυβέρνησης και της 

δεσποτείας. Έτσι ο άνθρωπος που ισχυριζόταν πως το μόνο 

πράγμα που γνωρίζει ήταν η ίδια του η άγνοια, σημάδεψε 
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οριστικά την πορεία της φιλοσοφίας υποδεικνύοντας πως η 

λογική σκέψη κι όχι οι αισθήσεις είναι ο μοναδικός οδηγός 

προς την αλήθεια, προς το καθολικό και το αιώνιο. 
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          ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΕΣ 

 

  Ο Σωκράτης επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στον ίδιο τον 

άνθρωπο και στην κοινωνία του. Έχει μάλιστα λεχθεί ότι 

«κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη», με την 

έννοια ότι, χάρη στη δική του προσωπικότητα, οι φιλόσοφοι 

έπαψαν να ασχολούνται τόσο με τα φυσικά φαινόμενα. «Ο 

Αριστοτέλης μάλιστα, στο έργο του Περί ζώων μορίων, έγραψε 

πως «με τον Σωκράτη έληξε η περίοδος αναζήτησης των 

φυσικών πραγμάτων και οι φιλοσοφούντες ασχολήθηκαν με 

την αρετή που είναι χρήσιμη και την πολιτική-με την ηθική και 

πολιτική φιλοσοφία». Η αλήθεια είναι πως με τα πολιτικά 

προβλήματα ασχολήθηκαν και οι προγενέστεροι φιλόσοφοι, 

ενώ ζητήματα ηθικής απασχόλησαν και τον Δημόκριτο και 

πολλούς σοφιστές». Ο Σωκράτης όμως είναι αυτός που 

έστρεψε τον φιλοσοφικό στοχασμό κατ' αποκλειστικότητα σε 
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τέτοια θέματα. Ο λόγος που τα σωκρατικά ενδιαφέροντα 

σημάδεψαν κατά ανεξίτηλο τρόπο την ιστορία της φιλοσοφίας 

πρέπει να αναζητηθεί στο σωκρατικό τρόπο σκέψης, στο 

γεγονός δηλαδή πως ο Σωκράτης δεν ενδιαφερόταν απλώς για 

τον ορθό τρόπο ζωής και δράσης είτε στο προσωπικό είτε στο 

κοινωνικό επίπεδο. Αντίθετα από τους σοφιστές, που το 

ενδιαφέρον τους ήταν καθαρά χρησιμοθηρικό, ο Σωκράτης 

αναζήτησε ένα σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο να 

καθοριστεί αυστηρά και αμετάκλητα κάθε έννοια καλού, 

αρετής και σοφίας. Όπως οι πρώτοι φιλόσοφοι αναζητούσαν 

την πρώτη αρχή της δημιουργίας, ο Σωκράτης αναζήτησε την 

αρχή κάθε ηθικής έννοιας, που δεν επηρεάζεται από ιστορικές 

και κοινωνικές συνθήκες. 
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ΟΥΔΕΙΣ ΕΚΩΝ ΚΑΚΟΣ – ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΗΘΙΚΗ 

   

  Ο Σωκράτης ξεκινάει και αυτός από αυτή την ευδαιμονιστική 

και κατά κάποιο τρόπο εγωκεντρική ηθική. Δέχεται ότι ο κάθε 

άνθρωπος γυρεύει την ευδαιμονία του σύμφωνα με την 

αντίληψη που έχει γι' αυτή. Πράττει ό,τι του είναι ωφέλιμο 

δηλαδή ό,τι τον φέρνει κοντύτερα προς την κατάσταση που 

θεωρεί σαν ευδαιμονία του. Σύμφωνα με τον Σωκράτη «ἐπί γε 

τὰ κακὰ οὐδεὶς ἑκὼν ἔρχεται οὐδὲ ἐπὶ ἃ οἴεται κακὰ εἶναι, 

οὐδ' ἔστι τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐν ἀνθρώπου φύσει, ἐπὶ ἃ οἴεται 

κακὰ εἶναι ἐθέλειν ἰέναι ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν» (Πρωταγόρας, 

358 d). Ο Σωκράτης φαίνεται να πιστεύει ότι τόσο ο ήρωας ή ο 

άγιος όσο και ο κακοποιός αναζητούν σε κάθε πράξη τους ένα 

τελικό σκοπό που θεωρούν σαν αγαθό και για τον οποίο 

πιστεύουν πως, αν τον πραγματοποιήσουν, θα τους κάνει 
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ευδαίμονες. Η διαφορά ανάμεσά τους συνίσταται στο γεγονός 

ότι ο άγιος αναζητεί το πραγματικό αγαθό, ενώ ο κακοποιός 

αναζητεί το φαινομενικό αγαθό. Το πραγματικό αγαθό είναι η 

κανονική κατάσταση  ‘’υγεία’’ δηλαδή της ψυχής και απορρέει 

από τη φύση του ανθρώπου. Το πραγματικό αγαθό 

εξασφαλίζεται, όταν η ψυχή «κυβερνάει» ή αποφασίζει, το 

σώμα ικανοποιείται, τα εξωτερικά αγαθά χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με τις εντολές της ψυχής για την ικανοποίηση του 

σώματος. Ωφέλιμο είναι ό,τι οδηγεί στο αγαθό. Το αγαθό για 

τον Σωκράτη δεν χωρίζεται από την ηδoνή.  Με το αγαθό όμως 

μπορούμε να υπολογίσουμε ή να «μετρήσουμε» σωστά τις 

ηδονές. Το αγαθό λοιπόν θα ήταν δυνατό να χαρακτηριστή 

σαν «μέτρο» των ηδονών. Από την αντίληψη του Σωκράτη για 

το αγαθό συνάγεται ότι όλοι οι άνθρωποι το επιδιώκουν εφ' 

όσον το γνωρίζουν. Κανείς δεν βλάπτει τον εαυτό του ζητώντας 

το κακό, αν γνωρίζει πως είναι κακό. Κανείς δεν πράττει με τη 

θέλησή του ό,τι οδηγεί στη νοσηρή κατάσταση της ψυχής του 
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(Πρωταγόρας 354 a). Κατά παρόμοιο τρόπο ο γιατρός σαν 

γιατρός δεν εφαρμόζει θεραπευτική μέθοδο που δεν ωφελεί 

τον άρρωστο. Όταν το κάνει δεν πράττει σαν γιατρός αλλά σαν 

έμπορος ή τύραννος. Οι κακοί λοιπόν είναι αμαθείς. Πράττουν 

το κακό γιατί δεν γνωρίζουν το αγαθό όπως ένα μικρό παιδί 

που καταπίνει χάπια νομίζοντας πως είναι καραμέλες. Οι 

κακοί αφού πράττουν από αμάθεια ή άγνοια πράττουν και 

ακούσια, χωρίς τη θέλησή τους, όπως το μικρό παιδί πράττει 

χωρίς τη θέλησή του, όταν καταπίνει χάπια αντί για 

καραμέλες. 
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Η διδασκαλία του Σωκράτη και η επίμονη αναζήτηση 

της αλήθειας.  Ο φιλόσοφος της άγνοιας. 

    Στην αρνητική αυτή θέση των σοφιστών για τη δυνατότητα 

της γνώσης και την απόκτηση της απόλυτης αλήθειας 

αντιπαρατέθηκε, όπως ελέχθη παραπάνω, ο Σωκράτης, που 

έζησε την ίδια με αυτούς εποχή. 

Εκείνο που ξεχώριζε τον Σωκράτη από τους άλλους 

πνευματικούς ανθρώπους δεν ήταν οι γνώσεις του, αλλά η 

"μέθοδος" που ακολουθούσε για να φτάσει στην αλήθεια. 

Συγκεκριμένα, υποστήριζε ότι ο σωστός τρόπος, για να 

φτάσει κάποιος στη λύση ενός ζητήματος, είναι να το 

προσεγγίσει "χωρίς προκαταλήψεις", να το αντιμετωπίσει 

σαν να μην ξέρει τίποτε γι' αυτό. Δυστυχώς οι άνθρωποι δε 

βλέπουν έτσι τα πράγματα και γι' αυτό, πέφτουν θύματα των 

γνώσεών τους, που "νομίζουν" πως είναι ακριβείς. 

Τον τρόπο με τον οποίο ο Σωκράτης αντιμετώπιζε τις 
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φιλοσοφικές απορίες αντανακλά η ακόλουθη ιστορία. 

Σύμφωνα με μια ρήση του μαντείου των Δελφών, ο 

Σωκράτης θεωρήθηκε ως ο πιο σοφός από όλους τους 

ανθρώπους. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο Σωκράτης 

απόρησε, γιατί ο ίδιος ήξερε ότι δεν ήταν σοφός. Από την 

άλλη πλευρά όμως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένας θεός 

θα έλεγε ποτέ ψέματα. Τι συνέβαινε λοιπόν; Ήταν ή δεν ήταν 

ο Σωκράτης ο πιο σοφός από τους ανθρώπους; 

Προκειμένου να λύσει την απορία του αυτή, ο Σωκράτης 

αποφάσισε να επισκεφτεί ορισμένους φημισμένους για τη 

σοφία τους ανθρώπους, για να δει τι ήξερε αυτός που 

ενδεχομένως δεν το γνώριζαν εκείνοι. 

Πήγε πρώτα λοιπόν σε κάποιον πολιτικό, ο οποίος 

"εθεωρείτο από πολλούς σοφός και από τον εαυτό του 

σοφότατος". Έκπληκτος όμως διαπίστωσε πως κάθε άλλο 

παρά σοφός ήταν. Όταν μάλιστα επιχείρησε να του 

εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τις γνώσεις του, ο πολιτικός 
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θύμωσε μαζί του. Ανάλογες αμφιβολίες δημιουργήθηκαν 

στον Σωκράτη και όταν επισκέφθηκε τους ποιητές. "Δεν 

έγραφαν τα ποιήματά τους από σοφία, αλλά από κάποια 

φυσική έμπνευση και ενθουσιασμό". Ίδια απογοήτευση τον 

κατέλαβε και όταν συναντήθηκε με ορισμένους τεχνίτες, που 

νόμιζαν πως κατείχαν την τέχνη τους.  
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‘’ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ’’ 

 

  Ο  Σωκράτης, που συνήθιζε να λέει "εν οίδα ότι 

ουδέν οίδα" το ότι δηλαδή είχε γνώση της άγνοιάς του, 

να ήταν εκείνο που μέτρησε στην κρίση του θεού και 

τον έκανε να πει ότι ο Σωκράτης είναι ο πιο σοφός από 

όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο Σωκράτης μάλιστα 

ακόμη και αν ήξερε κάτι σχετικά με τα ζητήματα που 

ετίθεντο προς συζήτηση, προσποιούταν ότι το 

αγνοούσε. Αυτό τον βοηθούσε να αντιμετωπίζει τα 

πράγματα χωρίς προκαταλήψεις. Πρωταρχική μέριμνα 

του Σωκράτη ήταν να βλέπει τα πράγματα χωρίς 

χρωματιστά γυαλιά. Αφού λοιπόν ξεδιάλυνε τον 

ορίζοντα από κάθε είδους προκατάληψη, επιχειρούσε 

κατόπιν, παρατηρώντας το υπό εξέταση ζήτημα με 

καθαρά, παρθένα μάτια, να το μελετήσει από όλες τις 
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πλευρές του. Στη συνέχεια, έπειτα από τη διεξοδική 

έρευνα όλων των πλευρών του ζητήματος, συγκέντρωνε 

τις απαραίτητες πληροφορίες, προέβαινε στην 

καταγραφή των βασικών γνωρισμάτων του πράγματος 

που τον απασχολούσε και διατύπωνε τον ορισμό της 

έννοιάς του. Η διατύπωση του ορισμού της έννοιας του 

υπό εξέταση ζητήματος αποτελούσε για τον Σωκράτη το 

τελικό στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας. Όλη η 

προσπάθεια αναζήτησης της γνώσης τείνει στη 

διατύπωση του ερωτήματος "τι είναι το Χ;", όπου Χ 

είναι η έννοια του πράγματος για το οποίο ξεκίνησε η 

συζήτηση. Η σύλληψη της έννοιας ενός πράγματος 

είναι καθοριστικής σημασίας για να το γνωρίσουμε. 

Μπορεί, λόγου χάρη, να αποφανθεί κανείς αν μια 

συγκεκριμένη πράξη είναι δίκαιη, εφόσον κατέχει την 

έννοια της δικαιοσύνης. Τότε, ξέροντας τα βασικά 

γνωρίσματα της δικαιοσύνης, μπορεί να δει αν η εν 
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λόγω πράξη, ύστερα από τη σύγκρισή της με την έννοια 

της δικαιοσύνης, διαθέτει ή όχι τα γνωρίσματα αυτά και 

να πει, αναλόγως, εάν είναι δίκαιη η όχι. δεδομένο, 

έτοιμο και ανώδυνο. Απεναντίας, για την απόκτησή της 

απαιτείται μια επίπονη διαδικασία, όπως η μέθοδος 

που εισηγήθηκε. Ο Σωκράτης παρομοίαζε την 

προσπάθεια και την αγωνία για την κατάκτηση της 

γνώσης με τις ωδίνες του τοκετού. Όπως, για να 

γεννήσει η μάνα το παιδί, χρειάζεται τη συνδρομή της 

μαίας, έτσι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από κάποιον 

που θα τους βοηθήσει να φτάσουν στην αλήθεια και τη  

Ο Σωκράτης παραλλήλιζε τον εαυτό του με τη μαία- μια 

μορφή που δεν του ήταν ανοίκεια, καθώς η μάνα του 

ήταν μαία. Στις συζητήσεις που διεξήγαγε επιχειρούσε, 

θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις στους συνομιλητές του, 

να τους ενθαρρύνει να αποβάλουν κάθε προκατάληψη 

και στη συνέχεια, αφού τους προέτρεπε να ερευνήσουν 
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το υπό εξέταση ζήτημα από όλες τις πλευρές του, να 

διατυπώσουν τον ορισμό της έννοιάς του, εν ονόματι 

της οποίας είναι δυνατή η γνώση της αλήθειας. 

Ο Σωκράτης δεν άφησε πίσω του κανένα γραπτό 

κείμενο, έτσι ώστε να έχουμε άμεση πληροφόρηση για 

τις ιδέες του. Έτσι οι απόψεις τους για τη δυνατότητα 

των ανθρώπων να γνωρίσουν την αλήθεια και για τη 

μέθοδο, μέσω της οποίας μπορούν να φτάσουν σ' 

αυτήν, που είδαμε παραπάνω, έχουν φτάσει σε μας 

έμμεσα. Τις αντλούμε κυρίως από τους διαλόγους του 

Πλάτωνα, του πιο σημαντικού από τους μαθητές του.  

Ο Πλάτωνας όμως όχι μόνο διέσωσε τις θεωρίες του 

μεγάλου δασκάλου του, αλλά φρόντισε, ώστε, 

αξιοποιώντας τες, να προχωρήσει πέρα από αυτές και 

να διαμορφώσει το δικό του φιλοσοφικό σύστημα, 

κύριος άξονας του οποίου είναι η "περί των ιδεών" 

θεωρία του 



41 
 

 

Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ 

 

   Όταν ο Σωκράτης διατείνεται πως ένα μόνο γνωρίζει, ότι 

δεν γνωρίζει τίποτα, (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) 

σημαίνει ότι αρνείται την παραδοσιακή αντίληψη για τη 

γνώση. Η φιλοσοφική του μέθοδος δεν έγκειται στη 

μετάδοση μιας γνώσης, πράγμα που θα σήμαινε να απαντά 

στα ερωτήματα των μαθητών, αλλά, εντελώς αντίθετα, στο να 

ρωτά τους μαθητές, μια που αυτός ο ίδιος στην 

πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να τους πει, τίποτα να τους 

μάθει όσον αφορά το θεωρητικό περιεχόμενο της γνώσης. 

Η σωκρατική ειρωνεία έγκειται στο να καμώνεται πως θέλει 

να μάθει κάτι από τον συνομιλητή του έτσι ώστε να τον 

οδηγήσει να ανακαλύψει πως δεν γνωρίζει τίποτα στον τομέα 

όπου ισχυρίζεται ότι είναι γνώστης. 
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Όμως αυτή η κριτική της γνώσης, που εμφανίζεται ως εξ 

ολοκλήρου αρνητική, έχει μια διπλή σημασία. Από τη μια, 

προϋποθέτει ότι η γνώση και η αλήθεια, όπως ήδη είδαμε, δεν 

μπορούν να γίνουν αντιληπτές προκατασκευασμένες, αλλά 

πρέπει να γεννηθούν από το ίδιο το άτομο. Γι' αυτό ο 

Σωκράτης δηλώνει στον Θεαίτητο ότι σε μια συζήτηση αρκείται 

στον ρόλο του μαιευτήρα. Ο ίδιος τίποτα δεν γνωρίζει και 

τίποτα δεν διδάσκει, αλλά αρκείται στο να θέτει ερωτήματα 

και οι ερωτήσεις του, τα ερωτήματα που θέτει, είναι αυτά 

που βοηθούν τους συνομιλητές του να γεννήσουν τη δική 

τους αλήθεια. 
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   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 

  

  Ο Σωκράτης, θεωρείται το ανώτερο δείγμα ηθικής 

προσωπικότητας όλων των εποχών. Είναι εκείνος ο 

φιλόσοφος όπου σύμφωνα με τον Κικέρωνα, κατέβασε τη 

φιλοσοφία από τη γη στους ανθρώπους. Είναι ο φιλόσοφος 

εκείνος που καταπιάστηκε πρώτος με τα σπουδαία ηθικά 

διλήμματα και τη διαμόρφωση της πνευματικής υπόστασης 

του ανθρώπου, όταν όλοι οι στοχαστές πριν από εκείνον 

ασχολούνται με την προέλευση του κόσμου και τη διερεύνηση 

των φυσικών φαινομένων. 
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Γιατί ο Σωκράτης θεωρείται τόσο σπουδαίος φιλόσοφος; 

 Διότι δεν πρόδωσε τις αρχές και τα πιστεύω του, ούτε και 

δείλιασε μπροστά στο άγνωστο και τον φόβο του 

θανάτου. Παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο του 

ανθρώπου που είναι αφοσιωμένος στα πιστεύω του και 

δε διστάζει να θυσιαστεί για αυτά. 

 Γιατί είναι ο μοναδικός φιλόσοφος του οποίου το όνομα 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την εποχή πριν από 

αυτόν και μετά από αυτόν. Και έτσι, έχουμε τους 

προσωκρατικούς φιλοσόφους και εκείνους που πέρασαν 

μετά από αυτόν. 

 Διότι θεωρήθηκε προάγγελος του Χριστιανισμού και 

πρέσβευε την αθανασία της ψυχής, θεωρώντας πως 

εκείνη είναι αιώνια και συνεχίζει να ζει ακόμα και μετά το 

βιολογικό θάνατο του σώματος. 
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        ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

 

 

 Η μόνη αληθινή σοφία είναι η γνώση ότι δε ξέρεις τίποτα. 

 Η ζωή δεν αξίζει όταν δεν είναι αφιερωμένη σε κάποιο 

σκοπό. 

 Υπάρχει μόνο ένα καλό, η γνώση, και ένα κακό, η 

άγνοια.  

 Δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ μόνο 

να τον μάθω να σκέφτεται. 

 Να είσαι ευγενικός, κάθε άνθρωπος που συναντάς 

μάχεται μια σκληρή μάχη. 
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 Τα σπουδαία μυαλά συζητούν ιδέες, τα μέτρια μυαλά 

συζητούν τα γεγονότα, τα αδύναμα μυαλά συζητούν για 

τους άλλους. 

 Αν παντρευτείς μια καλή σύζυγο, θα γίνεις ευτυχισμένος, 

ενώ αν παντρευτείς μια κακή, θα γίνεις φιλόσοφος. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

  Η συνεισφορά του Σωκράτη στη φιλοσοφική σκέψη είναι 

ανυπέρβλητη και ο αριθμός των στοχαστών που ενέπνευσε 

αναρίθμητος. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της Αθηναϊκής 

δημοκρατίας ήταν η καταδίκη του σε θάνατο με κώνειο, μία 

μαύρη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας. Η οποία, φυσικά, δεν 

κατάφερε να μειώσει την τεράστια προσωπικότητά του και 

ούτε πρόκειται. 
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                           ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                              

- Βασίλης Καρασμάνης : Ο σοφός που δεν γνώριζε 

τίποτα.  

- Κωστής  Παπαγιώργης   :  Σωκράτης ο νομοθέτης που 

αυτοκτόνησε. 

- Romald Cross   :  Η μέθοδος του Σωκράτη 

- Κωνσταντίνος Σαπαρδάνης   : Ο Σωκράτης : μαιευτική 

μέθοδος και η άπιαστη έννοια της αρετής. 

- Γρηγόρης  Βλαστός : Σωκράτης : ειρωνευτής και ηθικός 

φιλόσοφος. 

- Μπαγιόνας  : Ιστορία της Αρχαίας ελληνικής ηθικής 

από τους προσωκρατικούς  ως την Αρχαία Ακαδημία 

Θεσσαλονίκη 1974. 
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                                                   Σας ευχαριστώ… 

                                               

 

 


