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Ο Σωκράτης και οι σωκρατικές σχολές 

 

 

 

 Τον επικαλούνται ως δάσκαλο πέντε διαφορετικές φιλοσοφικές σχολές. 

 Ο ίδιος δεν έγραψε τίποτα. 

 Οι πηγές που μας δίνουν πληροφορίες γι αυτόν είναι δύο μαθητές του (Πλάτων, Ξενοφώντας), ο 

μεταγενέστερος Αριστοτέλης και ο σύγχρονός του Αριστοφάνης, με αντιφατικές πληροφορίες. 

 Μεταξύ άλλων το κατηγορητήριο, όπως διασώζεται στην Απολογία 

 

Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς  καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω 

ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων. (Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 19.b.4-c.1) 

«ο Σωκράτης αδικεί και πασχίζει/κουράζει ερευνόντας όσα είναι κάτω από τη γη όσα στον ουρανό και 

αντιστρέφει τα επιχειρήματα (ενισχύει τα αδύναμα επιχειρήματα) και διδάσκει και σε άλλους να κάνουν 

το ίδιο» 

Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ  θεοὺς οὓς ἡ πόλις νομίζει οὐ νομίζοντα,  

ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. (Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24.b-c.1) 

«Το αδίκημα του Σωκράτη λέει [ο κατήγορος, Μέλητος] είναι ότι διαφθείρει τους νέους και δεν πιστεύει 

στους θεούς που πιστεύει η πόλη, παρά εισάγει άλλους, καινούριους θεούς» 

 

Σωκράτης ο Αθηναίος (469-399 π. Χ.) 

Πατέρας της δυτικής φιλοσοφίας 

ΣΥΜΒΟΛΗ 

1. Έδωσε έμφαση στην ηθική φιλοσοφία, έστρεψε τον 

φιλοσοφικό στοχασμό προς τον άνθρωπο. 

2. Διαλεκτική/μαιευτική μέθοδος 

3. Εισήγαγε την πρακτική του ὁρίζεσθαι, ξεκινούσε τη συζήτηση 

πάντα με ορισμό: τί ἐστι Χ; 
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ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Ακαδημεία Πλάτων Ιδεαλισμός (και πολλά άλλα που θα δούμε, γιατί το 

έργο του σώζεται εκτενώς, σε αντίθεση με των άλλων) 

Μεγαρική σχολή Ευκλείδης ο Μεγαρεύς Ενότητα της αρετής, ανυπαρξία του κακού, επιρροή και 

από την ελεατική φιλοσοφία (Παρμενίδης) 

Κυνικοί φιλόσοφοι Αντισθένης ο Αθηναίος Εγκράτεια, ασκητισμός, κατά της ηδονής 

Κυρηναϊκή σχολή Αρίστιππος ο Κυρηναίος Ηδονισμός (με εγκράτεια), η αρετή μπορεί να 

συνδυαστεί με την ευχαρίστηση 

Ηλειακή σχολή Φαίδων ο Ηλιεύς Ομοιότητα με τη Μεγαρική σχολή, ταύτιση του αγαθού 

με το αληθές 

 

 Μεταξύ των μαθητών του Σωκράτη ήταν και πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Αλκιβιάδης και ο Κριτίας, 

των οποίων η δραστηριότητα είχε αποβεί ολέθρια για το αθηναϊκό πολίτευμα.  

 Αλκιβιάδης: εμπνευστής της σικελικής εκστρατείας, υπεύθυνος για νίκες και ήττες των 

Αθηναίων, αναλόγως αν ήταν με το μέρος τους ή εναντίον τους (ιδιαίτερα ασταθής στις 

συμμαχίες). 

 Κριτίας: ο πιο σκληροπυρηνικός από τους τριάντα τυράννους, με ιδιαίτερα εγκληματική δράση, 

(αλλά και ποιητικό έργο). 

 Η ετερογένεια των ρευμάτων/σχολών μπορεί να ερμηνευτεί, αφενός από τον μεταξύ τους 

ανταγωνισμό, αφετέρου από το ότι οι ιδρυτές τους είχαν μαθητεύσει και σε άλλους δασκάλους, 

σοφιστές και ρήτορες. 

 Ωστόσο κάτι γνώριμο βρίσκαν όλοι στις αντιλήψεις του Σωκράτη για να τον διεκδικούν ως 

ιδεολογικό πρόδρομο. 


