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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

Ι .  Ο  Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ  
 

Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, 

μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η 

επαγωγική μέθοδος και η ηθική. 

 

Ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα 

Απόσπασμα από την Απολογία: - Αντιφατικά αισθήματα για 

τον Σωκράτη στους σύγχρονούς του (αποτέλεσμα > η 

θανατική του καταδίκη) 

Φιλοσοφική στάση του:        

Ο σκοπός της ζωής του Σωκράτη να 

αποδείξει την άγνοια των τάχα 

σοφών προκαλεί εναντίον του το 

μίσος των θιγομένων και των 

οπαδών τους· τόν θεωρούν απειλή.  

Στόχος της ειρωνείας του ακόμα και 

ο χρησμός του Απόλλωνα. 

Αμφισβητεί και “ελέγχει” την θεϊκή 

εκτίμηση. Αφορμή στους 

κατηγόρους του να τον 

κατηγορήσουν για αθεΐα. 

 

 

Η σωκρατική αμφισβήτηση. Σωκράτης: όχι άθεος αλλά 

είρωνας:  

 

Η ειρωνεία του ήταν όπλο για αναζήτηση και φιλοσοφική 

έρευνα. 
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Σωκράτης και Σοφιστές  

 

Κοινό σημείο: Αμφισβητούν τις παραδεδεγμένες αλήθειες.  

 

Διαφορές: Η αμφισβήτηση των σοφιστών καταλήγει στην 

άρνηση. Αφού κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει την 

αλήθεια, αλήθεια δεν υπάρχει, κι αν υπάρχει, καμία 

σημασία δεν έχει, διότι δεν μας επηρεάζει. Η αμφισβήτηση 

του Σωκράτη είναι θετική. Αμφισβητεί τις παραδοσιακές 

ιδέες και αρχές και αναζητά την βαθύτερη αλήθεια των 

πραγμάτων, την πρώτη αλήθεια, την αναλλοίωτη, που δεν 

επηρεάζεται από τις συνθήκες ούτε εξαρτάται από τον 

άνθρωπο. 

  

 

Διαλεκτική και μαιευτική  

 

Διαλεκτική: Μέσο για τον έλεγχο και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Σημαίνει κατ’ αρχήν διάλογος. Είναι η 

σταδιακή, βήμα-βήμα, αναίρεση των θέσεων του 

συνομιλητή και, στη συνέχεια, η επίσης σταδιακή 

προσπάθεια να εξαχθεί ένα νέο συμπέρασμα . Ο 

συνομιλητής του Σωκράτη εκθέτει κατ’ αρχήν μιαν άποψη 

την οποία θεωρεί ολοκληρωμένη και θεμελιωμένη. Ο 

Σωκράτης με ερωτήσεις φαινομενικά απλοϊκές οδηγεί τον 

συνομιλητή του στην ακραία συνέπεια των θέσεων που 

υποστήριξε και εκεί αποδεικνύεται η σαθρότητα των 

επιχειρημάτων του. Ύστερα με μια νέα συζήτηση ο 

Σωκράτης οδηγεί με ερωτήματα τον συνομιλητή του στην 

γενική αλήθεια. 

Μαιευτική: Κυριολεκτικά σημαίνει την δουλειά της μαίας, 

της μαμής που βοηθάει την ετοιμόγεννη γυναίκα στον 

τοκετό. Ο Σωκράτης δεν αποφαίνεται ο ίδιος εκ των 

προτέρων, δεν παραθέτει εξαρχής κάποια θεωρία ή 

άποψη. Παίρνει ως παράδειγμα την δουλειά της μητέρας 

του, που ήταν μαία, και ισχυρίζεται πως καμιά φιλοσοφική 

θεωρία δεν “γέννησε” ο ίδιος, αλλά σαν μαία, βοηθάει τον 
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συνομιλητή του να “γεννήσει” από μέσα του την αλήθεια. 

Ο άνθρωπος, κατά τον Σωκράτη, γνωρίζει την αλήθεια, την 

ιδέα και η προσπάθεια της φιλοσοφικής σκέψης έγκειται  στο 

να βοηθήσει τον άνθρωπο να την ξαναθυμηθεί. 

 

 

Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική  

 

Ο Σωκράτης “κατέβασε την φιλοσοφία από τα άστρα στην 

γη”. Χάρη στον Σωκράτη οι φιλόσοφοι έπαψαν να 

ασχολούνται τόσο με τα φυσικά φαινόμενα, όσο με τον ίδιο 

τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Πολιτικά προβλήματα 

και ζητήματα ηθικής απασχόλησαν και τους 

προγενέστερους φιλοσόφους όπως τον Δημόκριτο, αλλά 

και τους σοφιστές. Ο Σωκράτης, όμως, κατά κύριο λόγο 

έστρεψε τον φιλοσοφικό στοχασμό κατ’ αποκλειστικότητα 

σε τέτοια θέματα. Δεν ενδιαφερόταν απλώς για τον ορθό 

τρόπο ζωής και δράσης είτε στο προσωπικό είτε στο 

κοινωνικό επίπεδο. Το ενδιαφέρον των σοφιστών γι’ αυτά 

τα θέματα ήταν χρησιμοθηρικό. Ο Σωκράτης αναζήτησε το 

σταθερό έδαφος για να καθοριστεί πάνω σ’ αυτό αυστηρά 

και αμετάκλητα κάθε έννοια καλού, αρετής και σοφίας.  

 

Οι πρώτοι φιλόσοφοι: Αναζήτησαν την πρώτη αρχή της 

δημιουργίας.  

Ο Σωκράτης:  Αναζήτησε την αρχή κάθε ηθικής έννοιας 

που δεν επηρεάζεται από ιστορικές και κοινωνικές 

συνθήκες, ούτε από την δυνατότητα αντίληψης του κάθε 

ανθρώπου. Αναζήτησε το απόλυτο και όχι το σχετικό, την 

ουσία της ηθικής και όχι τα ηθικά φαινόμενα. 
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Η επαγωγική μέθοδος (επακτικοί λόγοι)   

 

ήταν κατά τον Αριστοτέλη ο δρόμος που ακολούθησε ο 

Σωκράτης για την εξαγωγή καθολικών ορισμών (τὸ 

ὁρίζεσθαι καθόλου). 

 Με παραδείγματα παρμένα από την καθημερινή ζωή και 

εμπειρία οδηγούσε την σκέψη του συνομιλητή του στην 

εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων που ξεπερνούσαν 

την εμπειρία και έφθαναν στην απόλυτη γνώση του 

θέματος, στην απόλυτη αλήθεια. Τα θέματα αυτά 

αφορούσαν στον απόλυτο ορισμό : 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. 

Για τον Σωκράτη η λογική σκέψη και όχι οι αισθήσεις είναι ο 

μοναδικός οδηγός προς την αλήθεια, το καθολικό και το 

αιώνιο. 
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 Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη 

 

Η μήνυση κατά του Σωκράτη από τους :  Μέλητος (ποιητής), 

Άνυτος (πλούσιος βυρσοδέψης, πολιτικός, στρατηγός το 409 

π.Χ., εξόριστος από τους Τριάκοντα), Λύκων (ρήτορας). 

Ο Σωκράτης δεν μηνύθηκε στην πραγματικότητα επειδή 

δεν πίστευε στους θεούς, όπως οι κατήγοροί του έλεγαν, 

ούτε επειδή έλεγε πως μέσα του κατοικούσε και τόν 

συμβούλευε το δαιμόνιο. 

 Η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν είχε: ιερό βιβλίο, δόγμα 

(άρα ούτε και αιρέσεις), ιερατείο με ειδική αποστολή την 

μεσολάβηση μεταξύ θεών και ανθρώπων.  

    Ιερείς και ιέρειες εκλέγονταν κατά κανόνα για 

συγκεκριμένη περίοδο κάποιοι πολίτες με τον ίδιο τρόπο που 

εκλέγονταν και στα άλλα αξιώματα της πόλεως, με 

εξαίρεση λίγες συγκεκριμένες λατρείες όπως τα Ελευσίνια 

μυστήρια. Εκεί παραδοσιακά ασκούνταν τα ιερατικά 

καθήκοντα από συγκεκριμένες οικογένειες. Συνεπώς ήταν 

σχεδόν αδύνατον να κατηγορηθεί για ασέβεια κάποιος 

εφόσον συμμετείχε στις θρησκευτικές τελετές και δεν τις 

αμφισβητούσε. 

 Η συνηθισμένη κατηγορία εναντίον κάποιων 

διανοούμενων ήταν η ασέβεια, δηλαδή η μη συμμετοχή 

ή η υπονόμευση της αξίας των τελετών αυτών. 

- Δίκες για τέτοιες κατηγορίες είχαν υποστεί : ο 

Αναξαγόρας, ο Πρωταγόρας, ο Αισχύλος. 

- Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε αυτήν του Σωκράτη 

η θρησκεία ήταν το πρόσχημα πίσω από το οποίο 

κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης. 

     Η κατηγορία για διαφθορά των νέων είχε μεγαλύτερη 

σχέση με την πραγματική αιτία της δίωξης του Σωκράτη. Ο 

Σωκράτης ασφαλώς και δε διέφθειρε τους νέους.  

 

 Ο ίδιος στην κατά Πλάτωνα Απολογία του λέει πως τα 

νέα παιδιά που τόν έβλεπαν να ξεσκεπάζει στην αγορά 

την ψευδή σοφία σοφιστών και δημαγωγών 

γοητεύονταν απ’ αυτό το “παιχνίδι” που οδηγούσε στην 

αναζήτηση της αλήθειας. Έτσι οι απειλούμενοι από τον 
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Σωκράτη θεωρούσαν πως η γοητεία που ασκούσε στην 

νεολαία ήταν “διαφθορά”. 

 Άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν το εξής : Πολλοί από τους 

νέους που ανήκαν στον κύκλο του Σωκράτη πήραν 

ενεργό μέρος στην πολιτική παίζοντας ρόλο αρνητικό. 

– Ο Αλκιβιάδης δημοκρατικός μεν, εξαιρετικά 

αμφιλεγόμενος δε, αφού δεν δίστασε να αυτομολήσει 

στους Σπαρτιάτες. 

– Πολλοί φίλοι του Σωκράτη τάχθηκαν με τους 

ακραίους ολιγαρχικούς και στήριξαν το πραξικόπημα 

των Τριάκοντα Τυράννων. Ηγέτες αυτών ήταν ο 

Κριτίας και ο Χαρμίδης, θείοι του Πλάτωνα. 

– Το γεγονός αυτό διευκόλυνε τους κατηγόρους του 

φιλοσόφου να ισχυριστούν πως οι θεωρίες του 

δασκάλου ήταν υπεύθυνες για την κατάληξη των 

“μαθητών”. 

    Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας έκρινε τον Σωκράτη 

ένοχο με μέτρια πλειοψηφία (281 ψήφοι έναντι 220). Στη 

δεύτερη ψηφοφορία που αφορούσε την ποινή, η καταδίκη 

σε θάνατο ψηφίστηκε από περισσότερους (300 έναντι 201). 

 Η ειρωνεία του Σωκράτη δεν είναι άσχετη με την 

καταδίκη αυτή : Ο Σωκράτης όταν πήρε τον λόγο για να 

προτείνει και αυτός μια ποινή, αντί να προτείνει π.χ. την 

εξορία, περιφρόνησε και το δικαστήριο και το θάνατο : 

“…προτείνω να τιμηθώ με  σίτιση στο πρυτανείο” 

[Ἀπολογία]. 

 Στη συνέχεια εξηγεί γιατί ένας άνθρωπος στην ηλικία 

του δεν έχει λόγο να φοβάται τον θάνατο και προτείνει 

για τυπικούς (και ειρωνικούς) λόγους το πρόστιμο της 

μιας μνας. Το ποσό αυτό ανέβασαν στις 30 μνες ο 

Πλάτων, ο Κρίτων και άλλοι φίλοι του που μπήκαν 
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εγγυητές, αφού η περιουσία του Σωκράτη έφτανε τις 5 

μνες. 

 

    Μετά την καταδίκη. Ο Σωκράτης έμεινε περίπου έναν 

μήνα στο κρατητήριο. Τις μέρες εκείνες γίνονταν στο ιερό 

νησί του Απόλλωνα, την Δήλο, τα Δήλια. 

 Οι Αθηναίοι είχαν στείλει εκεί θεωρία (επίσημη 

αποστολή σε ιερή τελετή) και την Πάραλο, το ένα από τα 

δυο ιερά πλοία. Κατά το έθιμο, δεν μπορούσε να γίνει 

εκτέλεση μέχρι την επιστροφή του πλοίου. 

  

 Ο Σωκράτης αντιστάθηκε στις προσπάθειες των φίλων 

του να τον πείσουν να αποδράσει.  

– Ο Πλάτων στον Κρίτωνα λέει πως ο Σωκράτης δεν 

ήθελε να διαπράξει αδικία εναντίον των νόμων της 

πόλης του, έστω κι αν αδικήθηκε από τους συμπολίτες 

του. 

– Συζητώντας με τους φίλους του για την αθανασία 

της ψυχής ήπιε ψύχραιμα το κώνειο. 

 
 

 

 

 


