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1.ΜΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑ, Δρ. εκπαιδευτικόσ. 

2.ΑΝΔΡΕΑ   ΚΑΗΑΜΙΑ,Ομότιμοσ  Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίων Wisconsin  (ΘΡΑ) και 

Ακθνϊν, Αντεπιςτζλλον  Μζλοσ  τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. 

Ο ΩΚΡΑΣΘ:ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΟΝ ΣΘ ΑΡΕΣΘ ΚΑΙ Θ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΝΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΨΤΧΘ. 

Είναι ο Σωκράτθσ άνκρωπζ μου ! 

Στθν ειςιγθςι μασ γίνεται αναφορά ςτο δαιμόνιο Ζλλθνα φιλόςοφο Σωκράτθ, ωσ 

υπαρκτό ιςτορικό πρόςωπο ςτθν Ακθναϊκι Δθμοκρατία. Ακολουκιςαμε τθν πάγια 

ερευνθτικι οδό, ϊςτε να τεκμθριϊςουμε επιςτθμονικά τθν ειςιγθςι μασ. Θ  

βιβλιογραφία  εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδασ ζγινε με  επιλογι  και δεν εξαντλείται 

ςτθν παροφςα ειςιγθςι μασ. Αναφζρονται όμωσ ενδεικτικά οι:.  Vlastos , G1,   

Μυρτϊ-Δραγϊνα  Μονάχου2,   Βάρναλθ  ,Κ3,    Jaeger, W 4.,   Καηαμία, Α. Μ 5., 

Nussbaum, M. C 6., Καραςμάvθσ, Β 7, Ραπά, Μόνικα8 , D. Carnetzy 9,Ρλάτωνοσ 

Απολογία Σωκράτουσ10, I.F.Stone11 .Jean Brun12, Louis-Andre Dorion13,Kahn 

Charles14, Μπζθσ Κϊςτασ15, Νεχαμάσ Αλζξανδροσ16, Ραπάσ ,Ακαν17., Wilamowitz-

Moellendorf18,  Rogers,A.K. 19 ,  Τaylor,Α.Ε.20, Τατάκθσ ,Β21.κ.ά. Αναδεικνφεται ο 

ςωκρατικόσ λόγοσ22 ωσ  αντίδοτο ςτισ  διδαςκαλίεσ των ςοφιςτϊν ,που  ζκαναν τον 

ιττονα λόγον κρείττω και τον κρείττονα ιττω23, κακϊσ επίςθσ και ςτον θγεμονικό 

και τον δθμαγωγικό λόγο. Καταπίπτει ωςαφτωσ θ ςχετικότθτα των αξιϊν όπωσ 

δίδαςκαν οι ςοφιςτζσ με τθ ριςθ του Ρρωταγόρα:  «μζτρον χρθμάτων πάντων 

άνκρωποσ», και  διακθρφςςεται  από τον Σωκράτθ  το άχρονο, το άτοπο24 και το 

ακάνατό τουσ. Θ επικοινωνιακι διαδικαςία του ςωκρατικοφ λόγου  διαχωρίηει τθν 

ειρωνεία και τον ζλεγχο από τθ μαιευτικι. Θ ειρωνεία και ο ςωκρατικόσ ζλεγχοσ 

αποτελοφν το25:  «κολαςτιριον προσ τουσ τα πάντα ειδζναι οιομζνουσ και μζγα 

φρονοφντασ επί ςοφία» ,ενϊ θ μαιευτικι  που ξεκινάει από τθν αρνθςθγνωςία 

οδθγεί τον ςυνομιλθτι του  ςτον «πνευματικό τόκο» δθλαδι ςτο να γεννιςει ιδζεσ 

,που αγνοοφςε ότι κατζχει. Αυτό γίνεται με τθ μαιευτικι του Σωκράτθ, που 

διακθρφςςει : Μαιεφεςκαί με ο κεόσ αναγκάηει γεννάν δε απεκϊλυςεν.  26ϋΕτςι ο 

Σωκράτθσ  ελζγχει  τουσ Ακθναίουσ για να γίνουν  καλφτεροι. 
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Θ ΑΓΝΟΙΑ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΘ -  ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΣΙ ΟΤΔΕΝ ΟΙΔΑ -ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΙΘΣΘ. 

 Ο Σωκράτθσ αρνείται ότι είναι δάςκαλοσ και ότι διδάςκει27. Κεωρεί ότι θ ερϊτθςθ 

ζχει μεγαλφτερθ αξία από τθν απάντθςθ. Γι’ αυτό και δεν δίνει  οριςτικζσ 

απαντιςεισ. Ρροςπακεί μζςα από τισ ερωτιςεισ να εκμαιεφςει τθ γνϊςθ,  ,όπωσ 

φαίνεται ςτθ ςχθματικι απεικόνιςθ που ακολουκεί28:  

 

Walter R. Fuchs-:Knaus Buch vom  neuen  Lernen- Muenchen 1969,S. 40-42 

Σχετικά με   τθν μαιευτικι μζκοδο του Σωκράτθ   βρίςκουμε ζνα  απτό παράδειγμα 

εφαρμογισ  ςτο διάλογό του με το δοφλο του Μζνωνα:  «Θ ειρωνεία εκμαιεφει από 

τον εκπαιδευόμενο αυτό που ο ίδιοσ κατζχει, αλλά δεν κομπορρθμονεί για τθν 

εξιχνίαςθ του αχανοφσ γνωςτικοφ πεδίου. Θ ειρωνεία δθλαδι, προςπακεί να 

ενιςχφςει το διάλογο μζςα από τθν κριτικι ςκζψθ και τθν οριοκζτθςθ τθσ γνϊςθσ: 

«Ζτςι χωρίσ ςοφιςτικι ειρωνεία αποφαίνεται ότι ο ίδιοσ δεν εξαςφαλίηει ι δεν 

ςυντελεί ςτθ μάκθςθ των άλλων, αλλά απλά παρωκεί ςτθν ανεφρεςθ και ανάςυρςθ 

από μζςα τουσ των όςων κατζχουν και αποκαλφπτουν οι ίδιοι. Υπ’ αυτι τθ 

κεϊρθςθ, θ μαιευτικι πράξθ ωσ ςωκρατικι ιδιοτυπία πρζπει να αποδοκεί ςτο Κεό, 
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με τθν παρατιρθςθ όμωσ ότι θ γνϊςθ αποτελεί αναμνθςτικι «ανάλθψθ» υπό τθσ 

ψυχισ των άλλων». 29  Μια διαφορετικι κεϊρθςθ τθσ μαιευτικισ διδαςκαλίασ του 

Σωκράτθ, ταυτίηει τθ μζκοδό του με τθν προγραμματιςμζνθ μάκθςθ και τα 

τεχνολογικά πρότυπα. Θ διαφορά εδϊ, μεταξφ θλεκτρονικοφ εγκεφάλου και τθσ 

διδαςκαλίασ του Σωκράτθ, είναι ότι οι πρϊτοι αποκθκεφουν τισ γνϊςεισ και τισ 

αποδίδουν ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό, ενϊ ςτθ ςωκρατικι διδαςκαλία ο 

εκπαιδευτισ επεμβαίνει δθμιουργικά ςτθν κατάκτθςθ και οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Εδϊ, πιςτεφουμε, πωσ είναι ςυναφζσ, να αναφερκεί ο δυαδιςμόσ του J.Bruner, που 

υποςτθρίηει ότι μπορεί το «ΠΩ» τθσ διδαςκαλίασ να ζχει κάποια υπεροχι ζναντι 

του «ΣΙ», ςτθν πραγματικότθτα όμωσ, οι δφο αυτοί όροι δεν μποροφν να 

διαχωριςτοφν: 30 «Το να δζχεςαι το χωριςμό ςαν υπαρκτό…είναι ςαν να 

αναγνωρίηεισ το δυαδιςμό τθσ μεκόδου και τθσ φλθσ διδαςκαλίασ. Πταν ζνασ 

άνκρωποσ τρϊει, τρϊει τροφι. Δε χωρίηει τθν πράξθ του ςε λειτουργία και κρεπτικό 

υλικό». 

«Εξετάηοντασ όμωσ τισ αντιδράςεισ των ςυνομιλθτϊν του Σωκράτθ, διαπιςτϊνουμε 

ότι θ μζκοδόσ του υπιρξε αρκετά αποτελεςματικι και κακιερϊκθκε, ωσ ζνα 

ερωτθματικοκεντρικό μοντζλο διδαςκαλίασ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα των 

απόψεων αυτϊν, βρίςκει κανείσ ςτο διάλογο του ωκράτθ, με το δοφλο του 

Μζνωνα.31  

ΣΙ ΕΙΝΑΙ  Θ ΩΚΡΑΣΙΚΘ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΩΚΡΑΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ; 

Σφμφωνα με τον Ν. Διμου θ ςωκρατικι ειρωνεία  είναι θ προςποιθτι  άγνοια του 

Σωκράτθ ,που  προκαλεί τοn ςυνομιλθτι του να ςυμμετάςχει ςτθ ςυηιτθςθ για να 

φωτίςει τθ   δικεν τθν Σωκρατικι άγνοια. «Πτι ο Σωκράτθσ ιταν είρων, το μάκαμε 

και ςτο ςχολείο. Μάκαμε ακόμα και τον όρο «ςωκρατικι ειρωνεία». Αλλά πϊσ 

εκδθλωνόταν αυτι; Κυρίωσ μζςα από τθν (πραγματικι ι προςποιθμζνθ) άγνοια.  

Στθν παρζα τθσ αρχαίασ Αγοράσ, κάποιοσ αναφζρει μία ζννοια, ρίχνει μία λζξθ: 

ςωφροςφνθ, γενναιότθτα, ι αρετι. Ο Σωκράτθσ αμζςωσ ρωτοφςε: «αφοφ μιλάσ για 

αρετι κα πρζπει να γνωρίηεισ τι είναι. Εγϊ δεν το ξζρω. Για πεσ μου κι εμζνα, 

λοιπόν». Θ ειρωνεία του Σωκράτθ βαςίηεται ςτο «δεν ξζρω». («Εν οίδα ότι ουδζν 

οίδα»). Ροτζ δεν λζει τθν γνϊμθ του, ό,τι προκφπτει το εκμαιεφει από τουσ άλλουσ. 
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(Μαιευτικι Τζχνθ). Και ποτζ δεν είναι ςίγουρο ότι αυτι είναι και θ πραγματικι, θ 

τελικι του γνϊμθ. Οι περιςςότεροι Ρλατωνικοί Διάλογοι (κυρίωσ οι πρϊτοι, οι 

«Σωκρατικοί») τελειϊνουν χωρίσ οριςτικό ςυμπζραςμα.”32Το ανκρωπιςτικό και 

δθμοκρατικό ςτοιχείο κυριαρχεί με  αναφορά  ςτο Σωκρατικό ζλεγχο. Ππωσ 

επιςθμαίνει ο Ανδρζασ Καηαμίασ:33«Θ «ςωκρατικι ελεγκτικι/ κριτικι παιδαγωγικι 

μζκοδοσ, θ «ςωκρατικι εξζταςισ» θ ο «ςωκρατικόσ βαςανιςμόσ», όπωσ αλλιϊσ 

αναφζρεται, ςφμφωνα με τθν ελλθνίςτρια M.Nussbaum, «είναι ουςιϊδθσ ςε μια 

ιςχυρι δθμοκρατία και ςε οποιαδιποτε διαρκι αναηιτθςθ τθσ δικαιοςφνθσ».  Και 

ςτθ ςυνζχεια: «Για να προάγουμε μια δθμοκρατία που να είναι αναςτοχαςτικι 

(reflective) και διαβουλευτικι (deliberative) παρά να είναι απλϊσ μια αρζνα 

ανταγωνιςτικϊν ομάδων ςυμφερόντων... πρζπει να δθμιουργιςουμε πολίτεσ που 

να διακζτουν τθ Σωκρατικι ικανότθτα του διαλογίηεςκαι ςχετικά με τισ πεποικιςεισ 

τουσ» (Nussbaum, 1997:19).» επίςθσ κυρίαρχο  ςτοιχείο τθσ παιδείασ είναι το  

ουμανιςτικό και ανκρωποκεντρικό περιεχόμενο δθλαδι διάπλαςθ «καλϊν 

καγακϊν» πολιτϊν, με ικοσ (χαρακτιρα), πολιτικζσ αρετζσ, όπωσ π.χ. δικαιοςφνθ, 

ςοφία, φρόνθςθ, αυτονομία, γενναιοδωρία, φιλία, και κατά τθ ελλθνίςτρια 

Romilly, “πολιτειακι ςυνείδθςθ» εν ολίγοισ, με καλλιεργθμζνο νου και ψυχι.» 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Θ ΜΑΙΕΤΣΙΚΘ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΘ; 

Ο  Σωκράτθσ χαρακτθρίηεται ωσ μαιευτιρασ τθσ γνϊςθσ  με μια διαδικαςία που  

ζχει τθν αφετθρία ςτθ μθτζρα του τθ Φαιναρζτθ, που ιταν Μαία.  Ο ίδιοσ Ο 

Σωκράτθσ ιςχυρίηεται ότι  ξεγεννά άνδρεσ και όχι γυναίκεσ, εννοϊντασ φυςικά  ότι θ 

μαιευτικι αναφζρεται  ςτθ διαλεκτικι  μζκοδο επικοινωνίασ, όπου  βοθκάει αυτοφσ 

που νομίηουν ότι δεν ζχουν γνϊςθ, να γεννιςουν τθ γνϊςθ που ζχουν μζςα τουσ 

και οι ίδιοι δεν το ξζρουν. Στθν περίπτωςθ αυτι   ο Σωκράτθσ  εκμαιεφει τισ γνϊςεισ 

των  αγνοοφντων χωρίσ ο ίδιοσ να  δίνει ζτοιμεσ γνϊςεισ. Άρα δεν διδάςκει αλλά 

εκμαιεφει τθν ιδθ υπάρχουςα γνϊςθ ,που  υπνϊττει  μζςα ςτο ςυνομιλθτι του.  

Αυτό ο Σωκράτθσ   το ςυνδυάηει με τθν  εντολι που του δίνει το δαιμόνιο, λζγοντασ:  

«μαιεφεςκαί με αναγκάηει ο κεόσ  γεννάν δϋ απεκϊλυςεν».   Δθλαδι ο Κεόσ   με 

προτρζπει να εκμαιεφω τθ γνϊςθ και όχι να τθ δίνω ζτοιμθ:34. «Ο Φιλόςοφοσ 

Σωκράτθσ ςτθν επικοινωνία και τθ διδαςκαλία με ενθλίκουσ δεν ιταν απλά ζνασ 

ελεγκτισ τθσ γνϊςθσ και τθσ άγνοιασ, και ςε επζκταςθ τθσ κατοχισ ι τθσ μθ αρετισ, 
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αλλά ταυτόχρονα και ζνασ μαιευτιρασ, όπωσ φαίνεται ξεκάκαρα ςτον Θεαίτθτο. Ο 

Σωκράτθσ ιςχυρίηεται, ότι ξεγεννάει άνδρεσ και όχι γυναίκεσ. Ο Σωκράτθσ επίςθσ, 

ςτισ κατθγορίεσ των πολλϊν, ότι ρωτάει τουσ άλλουσ, ενϊ ο ίδιοσ δεν δίνει 

απαντιςεισ, ιςχυρίηεται, ότι ο κεόσ του ζδωςε τθν εντολι να ξεγεννάει και όχι να 

γεννάει, δθλαδι να εκμαιεφει τισ απαντιςεισ και όχι να τισ δίνει ο ίδιοσ ζτοιμεσ 

ςτουσ ςυνομιλθτζσ του. Ακόμα είναι φανερό, ότι οριςμζνοι, οι οποίοι ζτυχαν τθσ 

ςωκρατικισ μαιευτικισ διαδικαςίασ και ςτθ ςυνζχεια απομακρφνκθκαν από το 

Σωκράτθ, κατάντθςαν κατά τθν ζκφραςθ του ίδιου να γίνουν «εξαμβλϊματα» από 

τισ ςκοτεινζσ ςυναναςτροφζσ τουσ. Σε όςουσ ανανιψουν, υποςτθρίηει ο Σωκράτθσ, 

καταβάλλει μεγάλθ προςπάκεια για τθν επαναφορά τουσ ςτθν αρετι και ςτθν 

πρόοδο και ακόμα αμβλφνει τουσ πόνουσ τουσ από αυτι τθ γζννα με τθ δικι του 

τζχνθ:»  Ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ«Εισ τθν ιδικιν μου όμωσ μαιευτικιν, όλα μεν τα άλλα 

υπάρχουν κακϊσ και εισ εκείνασ, θ διαφορά όμωσ είναι ότι ξεγεννϊ άνδρασ και όχι 

γυναίκασ και ότι επιβλζπω να γεννιςουν αι ψυχαί των και όχι τα ςϊματά των35»Θ  

διαφορά μεταξφ του Σωκράτθ και των ςοφιςτϊν είναι ότι οι μεν ςοφιςτζσ ομιλοφν 

και διδάςκουν , ενϊ ο ωκράτθσ διαλζγεται και ςυηθτεί. Ο Σωκράτθσ κάνει τουσ 

ανκρϊπουσ να ςκζφτονται αυτό φυςικά απομυκοποιεί το ςφςτθμα και μζςα από το 

διάλογο το οδθγεί τισ αυκεντίεσ. Θ μαιευτικι προςπακεί να φζρει ςτθν ςυνείδθςθ 

προχπάρχουςεσ  γνϊςεισ ι να ανακαλφψει νζεσ. «Θ μαιευτικι μζκοδοσ μοιάηει με 

τθν ελεγκτικι μζκοδο ςτο ότι χρθςιμοποιεί τισ ερωταποκρίςεισ, προκειμζνου να 

οδθγιςει τουσ ςυνομιλθτζσ ςε κάποιο βακμό γνϊςθσ. Ωςτόςο, διαφζρει ςτο ότι θ 

ελεγκτικι διαδικαςία χρθςιμοποιείται από το Σωκράτθ για να ελζγξει τθν γνϊςθ 

που κεωροφν ότι κάποιοι άλλοι κατζχουν, ενϊ θ μαιευτικι χρθςιμοποιείται για να 

αναδειχκεί θ γνϊςθ που κάποιοι κατζχουν χωρίσ να το ζχουν ςυνειδθτοποιιςει 

(Καραςμάνθσ,2002,115). Ο ελεγκτικόσ χαρακτιρασ του Σωκράτθ, ζχει προςωπικό 

χαρακτιρα, επιηθτεί τθν «ψιφο» ςυγκατάκεςθσ του ςυνομιλθτι και όχι του ςοφοφ, 

του ανκρϊπου - αυκεντία πάνω ςτο ςυηθτοφμενο κζμα ι τθσ πλειοψθφίασ των 

ανκρϊπων που τυχόν παρευρίςκονται ςτο χϊρο που εκτυλίςςεται θ ςυηιτθςθ 

(Robinson,1996,16,18-19)36. Γενικότερα θ  μαιευτικι μζκοδοσ περιζχει  τθν 

αντίφαςθ του διδάςκοντοσ που  ωσ αγνοϊν δεν  μεταδίδει γνϊςθ. Υπάρχει όμωσ θ 

διαδικαςία τθσ παραγωγισ νζασ γνϊςθσ που προκφπτει από τθ ςυμμετοχικότθτα  

των ςυνομιλθτϊν  και τθν ενκάρρυνςθ του Σωκράτθ να  οδθγθκοφν οι ςυνομιλθτζσ 



Ρρακτικά του Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Εφαρμοςμζνθσ Ραιδαγωγικισ και Εκπαίδευςθσ 
(ΕΛΛ.Λ.Ε.Ρ.ΕΚ.), 7o Ρανελλινιο Συνζδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 

ISSN 1790-8574  6 
 

ςτον πνευματικό τόκο. «Ο Σωκράτθσ, εφαρμόηοντασ τθ μαιευτικι μζκοδο 

«διδάςκει» τουσ μακθτζσ του και ταυτόχρονα δεν τουσ διδάςκει. Το οξφμωρο αυτό 

ςχιμα που μπορεί κάποιοσ να εκλάβει ωσ ςφνκετθ ειρωνεία, μπορεί να 

δικαιολογθκεί με βάςθ τα ακόλουκα. Αν κεωριςουμε τθ διδαςκαλία ωσ 

μεταβίβαςθ τθσ γνϊςθσ από εκείνον που γνωρίηει ςε εκείνον που δεν γνωρίηει, τότε 

ο Σωκράτθσ δθλϊνει ότι δεν διδάςκει τίποτα ςτουσ άλλουσ διότι ο ίδιοσ δεν διακζτει 

κάτι για να το μεταβιβάςει. Αν, ωςτόςο, εκλάβουμε τον όρο «διδαςκαλία» ωσ τθ 

διαδικαςία εμπλοκισ των επίδοξων μακθτϊν ςε ελεγκτικι επιχειρθματολογία, ϊςτε 

να ςυνειδθτοποιιςουν οι ίδιοι τθν άγνοιά τουσ και να μπορζςουν να ανακαλφψουν 

από μόνοι τουσ τθν αλικεια που δεν αποκάλυψε ο δάςκαλοσ, τότε, ο Σωκράτθσ 

είναι ζνασ πραγματικόσ δάςκαλοσ, που όντωσ γνωρίηει πϊσ να υποβοθκιςει άλλουσ 

να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ! (Vlastos,2000,72)37. Ππωσ παρατθρεί ο 

Λ.Ν.Κεοδωρακόπουλοσ ο Σωκράτθσ δεν δίνει ζτοιμεσ γνϊςεισ αλλά τισ εκμαιεφει 

από τουσ ςυνομιλθτζσ του. Άλλωςτε  ζχει ιδθ δθλϊςει ότι  δεν ξζρει τίποτα: εν οίδα 

ότι ουδζν οίδα. Επομζνωσ οι ίδιοι οι ςυνομιλθτζσ του βρίςκουν τισ απαντιςεισ 

ςτα δικά τουσ ερωτιματα ,αλλά  και ςτα ερωτιματα του ωκράτθ: «Γιατί αυτό 

εδϊ που κα πω είναι και ςε μζνα όπωσ και ςτισ μαίεσ το ίδιο: είμαι άγονοσ ςε ςοφία 

και ςωςτά με κατθγόρθςαν ιδθ πολλοί, ότι ρωτάω τουσ άλλουσ, ενϊ ο ίδιοσ δεν 

αποκρίνομαι τίποτα για κανζνα πράγμα, επειδι δεν ζχω τίποτα ςοφό να πω. Αιτία 

αυτοφ του πράγματοσ είναι θ ακόλουκθ: ο Κεόσ με αναγκάηει να ξεγεννϊ, μα να 

γεννϊ με εμπόδιςε. Δεν είμαι λοιπόν εγϊ ο ίδιοσ κανζνασ ςοφόσ, οφτε υπάρχει 

κανζνα δικό μου εφρθμα, γζννθμα τθσ δικισ μου ψυχισ. Πςοι όμωσ με 

ςυναναςτρζφονται, μερικοί ςτθν αρχι φαίνονται πολφ αμακείσ, μα όλοι ς’ όςουσ 

δϊςει ο κεόσ, κακϊσ προχωρεί θ ςυναναςτροφι, δείχνουν καυμάςια επίδοςθ, 

όπωσ πιςτεφουν και οι ίδιοι και οι άλλοι. Και είναι φανερό ότι από μζνα δεν ζμακαν 

ποτζ τίποτε, αλλά αυτοί από μόνοι τουσ βρικαν και γζννθςαν πολλά και καλά»
 

(Κεαίτθτοσ 150c-d, μτφρ. Κεοδωρακόπουλου38. .  

Ο ΩΚΡΑΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ39: ROBINSON, ΓΟΡΓΙΑ, VLASTOS, ΚΑΡΑΜΑΝΘ, ΜΕΝΩΝ, 

PRIOR. 

Ακόμα ο Σωκρατικόσ ζλεγχοσ οδθγεί τον ελεγχόμενο ςτθν αυτογνωςία,  ϊςτε να 

ςυνειδθτοποιιςει  τθν οίθςθ και να  παραδεχτεί τθν άγνοιά του: Ο ρόλοσ τουσ 
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Σωκράτθ είναι εκείνοσ τθσ «αλογόμυγασ» που αφυπνίηει τουσ ςυνομιλθτζσ από τον 

εφθςυχαςμό του δογματιςμοφ, δθμιουργεί γνωςτικι περιζργεια και τουσ διακζτει 

ευνοϊκά προσ τθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ. «Ο ελεγκτικόσ χαρακτιρασ του Σωκράτθ, 

ζχει προςωπικό χαρακτιρα, επιηθτεί τθν «ψιφο» ςυγκατάκεςθσ του ςυνομιλθτι 

και όχι του ςοφοφ, του ανκρϊπου - αυκεντία πάνω ςτο ςυηθτοφμενο κζμα ι τθσ 

πλειοψθφίασ των ανκρϊπων που τυχόν παρευρίςκονται ςτο χϊρο που εκτυλίςςεται 

θ ςυηιτθςθ» .(Robinson,1996,16,18-19)40.» «Ο Σωκράτθσ αναηθτεί τθν αλικεια και 

προτρζπει τουσ ςυνομιλθτζσ να πράξουν το ίδιο, όπωσ φαίνεται ςτον Γοργία: «Θ 

φιλοςοφία, κατά τον Σωκράτθ, αποτελεί τρόπο ηωισ, ο οποίοσ ςτοχεφει ςτθν 

απόκτθςθ αυτογνωςίασ, προκειμζνου να διάγουμε καλφτερο βίο. Θ αναηιτθςθ τθσ 

αλικειασ δεν γίνεται για χάρθ τθσ αλικειασ, αλλά ζχει πρακτικι – θκικι αξία, διότι, 

εφόςον ο άνκρωποσ γνωρίςει τθν αλικεια, πράττει βάςει αυτισ («πῶσ βιωτέον, 

ὅντινα χρὴ τρόπον ηῆν», Γοργίασ 492d,500c)».Ο  Σωκράτθσ ςυνομιλεί  με τουσ 

Ακθναίουσ χωρίσ να κζτει περιοριςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Αρκεί ο ςυνομιλθτισ 

να εκκινιςει  από τισ πραγματικζσ του πεποικιςεισ και όχι από  υποκζςεισ. «Ο 

Σωκράτθσ (Απολογία 29d-30a) δεν κζτει περιοριςμοφσ, όςον αφορά ςτα άτομα με 

τα οποία ςυνδιαλζγεται. Ο κακζνασ μπορεί να ςυνομιλιςει μαηί του, αρκεί να μιλά 

ελλθνικά και να ξεκινά τθ ςυηιτθςθ από τισ πραγματικζσ πεποικιςεισ του και όχι 

από υποκζςεισ (Vlastos,1996,32).»Το  βαςικό ερϊτθμα του Σωκράτθ κατά τον 

Βλαςτό είναι το(«πῶσ βιωτέον, ὅντινα χρὴ τρόπον ηῆν», «Ο ζλεγχοσ ςτον οποίο 

υποβάλλει ο Σωκράτθσ του ςυνομιλθτζσ του ζχει διπλό ρόλο, φιλοςοφικό και 

κεραπευτικό, με κφριο άξονα τθν εφρεςθ λφςθσ ςτο πρακτικό ερϊτθμα «πϊσ πρζπει 

να ηοφμε» (Vlastos,1996,34)». Κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυηιτθςθσ ςφμφωνα με τουσ:  

Βλαςτό και Καραςμάνθ  ,ο ςυνομιλθτισ υποχωρεί από τισ αρχικζσ του κζςεισ και 

ανακεωρεί τισ απόψεισ του. «Ο ςυνομιλθτισ αναγκάηεται να εγκαταλείψει τον 

οριςμό που αρχικά είχε δϊςει και να διατυπϊςει ζναν καινοφργιο, ο οποίοσ 

υποβάλλεται ςε κριτικι από τον Σωκράτθ για να αποδειχκεί εκ νζου ότι δεν είναι 

λογικά ζγκυροσ:(Καραςμάνθσ,2002,9293,Vlastos,1996,35». Ο Σωκράτθσ πείκει τον 

ςυνομιλθτι του ότι ςφάλλει και  ςφμφωνα με τον Prior ,  γνωρίηοντασ πια πιο είναι 

το καλό, είναι ζτοιμοσ και να το πράξει: «Ο ςωκρατικόσ ζλεγχοσ ςτοχεφει ςτθ 

κάκαρςθ τθσ ψυχισ των ςυνομιλθτϊν από αντιφάςεισ και λάκθ ςτισ κζςεισ που 

διατυπϊνουν (Μζνων, 84a-c)»:«Το ότι πράττει κάποιοσ το κακό ςθμαίνει ότι δεν 
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γνωρίηει ποιο είναι το καλό. Πταν μάκει ποιο είναι το καλό - θ αρετι, τότε είναι ςε 

κζςθ να το πράξει κιόλασ (Prior,1996,4)41.»  

Θ διαδικαςία ελζγχου ζχει αφετθρία τθν ερϊτθςθ του Σωκράτθ, που προςπακεί να 

αποκαλφψει τθν άγνοια και τθν πλάνθ του ςυνομιλθτι του. Ο Σωκράτθσ  

παρεμβαίνει με ςκοπό να  βελτιϊςει τισ γνϊςεισ και ταυτόχρονα να επιτφχει τθν 

θκικι του κάκαρςθ.  Αυτό φυςικά  γίνεται με τθν μαιευτικι μζκοδο, που  με τθν 

εξάλειψθ των λανκαςμζνων γνϊςεων  οδθγεί   το άτομο ςτθν  αυτογνωςία. Ο 

Σωκρατικόσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με το Μζνωνα, μοιάηει κάπωσ με υπνωτιςμό και 

καλφτερα με μια νάρκθ που ναρκϊνει αυτόν που πλθςιάηει42. «Ω ωκράτθ, και 

πρωτφτερα ζχω ακοφςει, πριν διαλεχτϊ μαηί ςου, ότι ςυ δεν γνωρίηεισ τίποτε 

άλλο, και ςυ ο ίδιοσ ν’ αμφιβάλλθσ και τουσ άλλουσ να κάνθσ ν’ αμφιβάλλουν τόρα 

δε, κακϊσ μου φαίνεςαι, με μαγεφεισ (γοθτεφεισ) και με φαρμακϊνεισ και τελείωσ 

με κατακζλγεισ, ϊςτε να γεμίςω από αμφιβολίασ και αν επιτρζπεται να κοροϊδζψθ 

κανείσ, μου φαίνεται ότι εντελϊσ ομοιάηεισ κατά τθν μορφιν και κακ’ όλα τάλλα με 

πλατείαν καλαςςίαν νάρκθν (μουδιάςτρα), θ οποία ναρκϊνει διαρκϊσ τον 

πλθςιάηοντα και εκείνον που κα τθν εγγίςθ ζτςι, μου φαίνεται, και ςφ μ’ ζχεισ 

κάνει διότι πράγματι και εισ τθν ψυχιν (πνεφμα) και εισ τθν γλϊςςαν είμαι 

ναρκωμζνοσ και δεν γνωρίηω τι ν’ αποκρικϊ, καίτοι πολλάκισ εγϊ περί τθσ αρετισ 

ζχω ομιλιςει και ενϊπιον πολλϊν και πολφ καλά, όπωσ μου εφαίνετο τόρα δε δεν 

ειμπορϊ κακόλου οφτε τι είναι να ειπϊ. Καλϊσ δε ςκζπτεςαι, Σωκράτθ, ςε βεβαιϊ, 

να μθν αναχωρισ οφτε να ταξειδεφθσ απ’ εδϊ διότι, αν τα ζκανεσ αυτά ξζνοσ άλλθν 

τινά πόλιν, πολφ γριγορα κα ς’ εφυλάκιηαν  ωσ γόθν43.».«Ο ωκρατικόσ ζλεγχοσ 

ταυτίηεται επίςθσ με τθν αυτογνωςία. Αυτό ςθμαίνει ότι ο άνκρωποσ πρζπει να 

φτάςει ςτο: «Γνϊκι ςαυτόν»: Θ ψυχι πρζπει να αποκτιςει ςυνείδθςθ για το τι 

γνωρίηει και τι δε γνωρίηει. Για να αποκτιςει επομζνωσ θ ψυχι τθν αυτογνωςία και 

επζκεινα κάκε ςυνομιλθτισ, πρζπει να παρεμβλθκεί κάποιοσ άλλοσ, και φυςικά 

ςτθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων ο ωκρατικόσ ζλεγχοσ. Ο Σωκρατικόσ ζλεγχοσ 

απαλλάςςει τον εκπαιδευόμενο από αυταπάτεσ και από τθν τάςθ φυγισ από τθν 

πραγματικότθτα. Το να δραπετεφεισ από τθν πραγματικότθτα, δε ςθμαίνει ότι ζχεισ 

λφςει τα προβλιματά ςου. Μόνο με τθν αυτογνωςία κα οδθγθκεί ο ενιλικοσ 

εκπαιδευόμενοσ ςτθν πραγματικι ςοφία. Αυτό ςθμαίνει, ότι κα αποβάλλει τθν 
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ζπαρςθ, τθν οίθςθ και τθν αλαηονεία του και κα αποκτιςει γνϊςθ τθσ άγνοιάσ του, 

που είναι και θ πραγματικι γνϊςθ.44Με τον ζλεγχο ο Σωκράτθσ αναηθτεί τθν 

αλικεια. Θ αλικεια είναι αντικειμενικι  δθλαδι δεν μπορεί να είναι και αλικεια 

και ψζμα, όπωσ υποςτθρίηουν οι ςοφιςτζσ. Θ ψυχι του ςυνομιλθτι πρζπει να 

αποκακαρκεί δθλαδι να κακαριςτεί από τθν άγνοια και να αποκτιςει τθν αλθκι 

γνϊςθ ,αυτό κα το κάνει ο επαΐων. Ο Σωκράτθσ ςτον Κρίτωνα  κα πει : «Οὐκ ἄρα γε, 

ὦ βέλτιςτε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιςτέον τί ἐροῦςιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶσ, ἀλλ' ὅ, τι ὁ 

ἐπαΐων τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷσ καὶ αὐτὴν ἡ ἀλήκεια45». Θ πλάνθ  

προζρχεται από τθν ζλλειψθ αυτογνωςίασ και από τθν οίθςθ ότι  όλοι είναι 

εγκρατείσ όλου του επιςτθτοφ.  Χωρίσ ζλεγχο από τον επαΐοντα, ζχουμε  τθν 

ρευςτότθτα των αξιϊν, τθ διαφκορά και τθν υποκικευςθ του μζλλοντοσ των  απλϊν 

πολιτϊν ,που δεν αςχολοφνται με τθν πολιτικι τζχνθ και είναι ακφρματα τθσ 

ςοφιςτικισ δεινότθτασ. 

Ο ΩΚΡΑΣΘ ΤΗΘΣΕΙ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΟΝ ΣΘ ΑΡΕΣΘ.: 

Στο μεγάλο δίλθμμα  βρζκθκε και ο Θρακλισ  ,όταν κατά τον Ξενοφϊντα βρζκθκε 

μπροςτά ςτο ςταυροδρόμι  και παρουςιάςτθκαν μπροςτά του θ  αρετι και τθν 

κακία και τον ςυμβοφλεψαν . για  το ποιον δρόμο ζπρεπε να πάρει. Ο Σωκράτθσ 

δζχεται τθν  επίςκεψθ του Λπποκράτθ, που  του αναγγζλλει τθν άφιξθ του 

Ρρωταγόρα ωσ μεγάλο γεγονόσ με  τθ φράςθ «Πρωταγόρασ γαρ ικει46,δθλαδι: 

ζφταςε ο Ρρωταγόρασ. Ζτςι  κάπωσ αρχίηει θ ςυηιτθςθ  για το διδακτόν τθσ αρετισ, 

μεταξφ Ρρωταγόρα και Σωκράτθ: Στον ιςχυριςμό του Ρρωταγόρα ότι θ αρετι 

διδάςκεται  ο Σωκράτθσ  αρχικά  διαφωνεί και αντιτείνει τα εξισ επιχειριματα47. 

 « Θ ΘΕΘ ΚΑΙ ΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΘ ΓΙΑ ΣΟ "ΔΙΔΑΚΣΟΝ" ΣΘ ΑΡΕΣΘ:  

Ρρϊτο επιχείρθμα : οι Ακθναίοι δεν πιςτεφουν ότι θ πολιτικι αρετι διδάςκεται.  

«Αυτι τθ ςτάςθ φυςικά δεν τθν ζχει μόνο θ ςυνζλευςθ τθσ πόλθσ μασ, αλλά και ςτο 

ιδιωτικό επίπεδο βλζπουμε ότι οι πιο ςοφοί και οι άριςτοι των πολιτϊν μασ δεν 

μποροφν να μεταβιβάςουν αυτι τθν αρετι που ζχουν οι ίδιοι ςε άλλουσ. Ο 

Ρερικλισ, ασ ποφμε, ο πατζρασ των νεαρϊν από 'δω, τουσ μόρφωςε καλά ςτα 

κζματα που εξαρτϊνται από τουσ δαςκάλουσ. Αλλά ςτα κζματα ςτα οποία ο ίδιοσ 

είναι ςοφόσ, οφτε αυτόσ τουσ εκπαιδεφει οφτε ςε άλλουσ ζδωςε τουσ γιουσ του να 
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τουσ εκπαιδεφςουν. Κι αυτοί, τριγυρίηουν και βόςκουν, ςαν ηϊα λυμζνα, όπου τφχει 

να ςυναντιςουν από μόνοι τουσ τθ αρετι. Κι αν κζλεισ, δεσ και τον Κλεινία, τον 

μικρό αδελφό του Αλκιβιάδθ από 'δω. Αυτόν τον είχε ςτθν κθδεμονία του ο 

Ρερικλισ και, φοβοφμενοσ μιπωσ τον χαλάςει ο Αλκιβιάδθσ, τον πιρε από αυτόν 

και ανζκεςε ςτον Αρίφρονα να τον μορφϊςει. Και πριν κλείςουν ζξι μινεσ, ο 

Αρίφρονασ του τον ζδωςε πίςω, μθ ξζροντασ τι να κάνει μαηί του. Και άλλουσ 

πάμπολλουσ ζχω να ςου απαρικμιςω, οι οποίοι, ενϊ ιταν οι ίδιοι αγακοί, δεν 

μπόρεςαν ποτζ τουσ να βελτιϊςουν κανζναν οφτε από τουσ ςυγγενείσ τουσ οφτε 

από τουσ ξζνουσ. Εγϊ λοιπόν, Ρρωταγόρα, ζχοντασ υπόψθ μου αυτά τα γεγονότα, 

δεν κεωρϊ πωσ θ αρετι είναι διδακτι. Επειδι όμωσ ςε ακοφω να το υποςτθρίηεισ 

εςφ, κάμπτομαι και πιςτεφω πωσ κάτι κα εννοείσ, αφοφ κεωρϊ πωσ ζχεισ μεγάλθ 

πείρα ςε πολλά ηθτιματα, και πολλά ζχεισ μάκει και πολλά επίςθσ ζχεισ 

ανακαλφψει μόνοσ ςου. Αν λοιπόν μπορείσ να μασ αναλφςεισ με τρόπο εναργζςτερο 

γιατί θ αρετι είναι διδακτι, μθ μασ αρνθκείσ και κάνε το48» 

ΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΟΝ ΣΘ ΑΡΕΣΘ: Θ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΣΘ ΑΡΕΣΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ49.  

Ο Ρρωταγόρασ παρακζτει μια ςειρά από επιχειριματα για  να πείςει τον Σωκράτθ 

ότι θ αρετι είναι διδακτι. Στισ αντιρριςεισ του Σωκράτθ ότι  οι ενάρετοι γονείσ και 

οι ικανοί δάςκαλοι δεν καταφζρνουν, παρά τισ προςπάκειζσ τουσ  να διδάξουν τθν 

αρετι ςτα παιδιά και ςτουσ μακθτζσ τουσ, ο Ρρωταγόρασ υποςτθρίηει ότι 

προθγείται θ διδαςκαλία και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ καταφεφγουν ςτθν τιμωρία . 

Αν όμωσ δεν ανανιψουν και δεν ςωφρονιςτοφν  ςε ζςχατθ περίπτωςθ, προτείνει  

«να τον ςκοτϊνουμε ωσ ανίατο».. Φαντάηεςαι, Σωκράτθ, υποςτθρίηει ο 

Ρρωταγόρασ   ποια κα είναι τα αποτελζςματα αν οι γονείσ δεν διδάξουν τθν αρετι 

ςτα παιδιά τουσ; Τα παιδιά κινδυνεφουν  να  χάςουν τθν περιουςία τουσ, να 

φυλακιςτοφν και ακόμα να κανατωκοφν. Διδάςκουμε λοιπόν τθν αρετι, Σωκράτθ, 

για να αποφφγουμε όλα αυτά και να κάνουμε τα παιδιά μασ υπεφκυνουσ πολίτεσ, 

να αποκτιςουν ευκφνθ ,να μπουν δθλαδι ςτθν ευκεία, να αποκτιςουν ευκοςμία 

και να ενταχτοφν ομαλά ςτο κοινωνικό ςφνολο. Εντφπωςθ προκαλεί θ άποψθ του 

Ρρωταγόρα που απειλεί όςουσ νζουσ δεν προςαρμόηονται με τισ  απειλζσ ,με τισ  

λεκτικζσ και ςωματικζσ  ποινζσ και τα χτυπιματα. Πποιοσ δεν ςυμμορφϊνεται, 
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πρζπει  να τον επαναφζρουν ςτθν τάξθ να τον «ιςιϊςουν». Φυςικά  θ ςφγχρονθ 

παιδαγωγικι  αποτάςςει και καταργεί τζτοιεσ αντιπαιδαγωγικζσ μεκόδουσ και 

ςτθ κζςθ τουσ βάηει: τθν κατάργθςθ των λεκτικϊν και ςωματικϊν ποινϊν. Το 

ςφνκθμα τθσ νζασ παιδαγωγικισ είναι: Κάτω τα χζρια από το παιδί. Θ ςφγχρονθ 

παιδαγωγικι καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ να ξεκινιςουν κάκε  παιδευτικι ενζργεια 

από το παιδί:Aus dem kinde aus. Ασ αφιςουμε όμωσ τον Ρρωταγόρα να εκκζςει τα 

επιχειριματά του: «Τπάρχει ακόμθ μια απορία, αυτι που διατφπωςεσ ςχετικά με 

τουσ αγακοφσ άνδρεσ: για ποιον λόγο οἱ ἀγακοὶ άνδρεσ, ενϊ διδάςκουν ςτουσ γιουσ 

τουσ όλα τα άλλα πράγματα που εξαρτϊνται από τουσ δαςκάλουσ και τουσ κάνουν 

ςοφοφσ, δεν είναι ςε κζςθ να τουσ βελτιϊςουν ςτθν αρετι ςτθν οποία είναι και οι 

ίδιοι εξαίρετοι. Για το κζμα αυτό, Σωκράτθ, δεν κα ςου πω μφκο, αλλά λόγο. 

Σκζψου λοιπόν, τι από τα δφο ςυμβαίνει: υπάρχει ζνα πράγμα ςτο οποίο είναι 

αναγκαίο να μετζχουν όλοι οι πολίτεσ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ φπαρξθ 

πόλεωσ, ι δεν υπάρχει; Ζτςι μόνο μπορεί να λυκεί θ απορία που ζχεισ. Διότι, εάν 

μεν υπάρχει αυτό το ζνα πράγμα και εάν αυτό το πράγμα δεν είναι οφτε θ 

οικοδομικι οφτε θ μεταλλουργία οφτε θ κεραμικι, αλλά θ δικαιοςφνθ και θ 

ςωφροςφνθ και το ὅςιον (και αυτά τα ονομάηω όλα μαηί ἀνδρὸσ ἀρετιν)· εάν 

υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα ςτο οποίο πρζπει να μετζχουν όλοι και ςφμφωνα 

με το οποίο πρζπει να ενεργεί κάκε άνδρασ ξεχωριςτά ςε περίπτωςθ που κζλει να 

μάκει ι να πράξει κάτι, και ςε καμιά περίπτωςθ χωρίσ αυτό· και εάν, ςε περίπτωςθ 

που κάποιοσ δεν μετζχει ς' αυτό, είτε παιδί είναι, είτε άνδρασ είτε γυναίκα, πρζπει 

να τον διδάςκουμε και να τον τιμωροφμε, μζχρι που, με τθν τιμωρία, να βελτιωκεί· 

και εάν, ςε διαφορετικι περίπτωςθ, πρζπει να εκδιϊκουμε από τθν πόλθ ι να 

ςκοτϊνουμε ωσ ανίατο όποιον δεν υπακοφει ςε αυτό το πράγμα ακόμα και μετά τθ 

διδαςκαλία, ακόμα και μετά τθν τιμωρία· εάν λοιπόν ζτςι ζχουν τα πράγματα, και 

εάν, παρόλο που αυτι είναι θ φφςθ των πραγμάτων, οι αγακοί άνδρεσ, ενϊ 

μορφϊνουν τουσ γιουσ τουσ ςε όλα τα άλλα, αυτό δεν τουσ το διδάςκουν, τότε 

ςκζψου τι περίεργα πλάςματα είναι αυτοί οι αγακοί άνδρεσ! Πτι το πράγμα αυτό το 

κεωροφν διδακτό και ςτο ιδιωτικό και ςτο δθμόςιο επίπεδο, το αποδείξαμε ιδθ. 

Ενϊ όμωσ είναι το πράγμα αυτό διδακτό, αφοφ είναι κάτι που μπορεί να φροντίςει 

και να καλλιεργιςει κανείσ, αυτοί διδάςκουν ςτουσ γιουσ τουσ τα άλλα, των οποίων 

θ άγνοια δεν πρόκειται να επιφζρει ωσ ποινι τον κάνατο, αυτό όμωσ, τθν αρετι, 
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που εάν τα αγόρια δεν τθ μάκουν και δεν τθ φροντίςουν, μπορεί να υποςτοφν ωσ 

ποινι και τον κάνατο και τθν εξορία και τθ διμευςθ τθσ περιουςίασ εκτόσ από τθ 

κανάτωςθ και, με μια λζξθ, τθ ςυνολικι καταςτροφι του οἴκου τουσ, αυτι δεν τθ 

διδάςκουν και δεν τθ φροντίηουν με κάκε δυνατι επιμζλεια! Μποροφμε να 

πιςτζψουμε κάτι τζτοιο, Σωκράτθ; Στθν πραγματικότθτα, αρχίηουν από τθν παιδικι 

θλικία να διδάςκουν και να νουκετοφν, ςυνεχίηοντασ για όλθ τθ ηωι. Αμζςωσ μόλισ 

αρχίςει να καταλαβαίνει ζνα παιδί τι του λζνε, και θ παραμάνα του και θ μθτζρα 

του και ο παιδαγωγόσ του και ο ίδιοσ ο πατζρασ του αγωνίηονται γι' αυτό το 

πράγμα, για το πϊσ δθλαδι κα βελτιωκεί το αγόρι, διδάςκοντάσ το για κάκε του 

πράξθ και για κάκε του λόγο και εξθγϊντασ του ότι αυτό είναι δίκαιο και το άλλο 

άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το άλλο αιςχρό, και αυτό όςιο και εκείνο ανόςιο, 

και ότι αυτά πρζπει να τα κάνεισ και αυτά να μθν τα κάνεισ. Κι όταν ακοφει με τθ 

κζλθςι του, πάει καλά. Εάν όμωσ δεν υπακοφει, τότε, με τισ απειλζσ και τα 

χτυπιματα το "ιςιϊνουν", ςαν δζντρο που λυγίηει και γζρνει. Κι φςτερα, όταν το 

ςτζλνουν ςτουσ δαςκάλουσ, δίνουν εντολι να επιμελθκεί ο δάςκαλοσ περιςςότερο 

τθν εὐκοςμία των παιδιϊν, παρά τα γράμματα και τθ μουςικι. Και οι δάςκαλοι 

άλλωςτε γι' αυτό φροντίηουν κυρίωσ. Και μόλισ τα αγόρια μάκουν τα γράμματα και 

είναι ςε κζςθ ςτο εξισ να καταλάβουν ζνα γραπτό κείμενο, όπωσ μζχρι τϊρα 

καταλάβαιναν τον προφορικό λόγο, τα βάηουν, κακιςμζνα ςτα κρανία τουσ, να 

διαβάηουν δυνατά τα ποιιματα των μεγάλων ποιθτϊν και τα αναγκάηουν να 

μάκουν απζξω αυτά τα ζργα, ςτα οποία υπάρχουν πολλζσ ςυμβουλζσ, αλλά και 

αναλφςεισ για τα πράγματα, και ἔπαινοι και ἐγκϊμια για τουσ αρχαίουσ ιρωεσ, 

προκειμζνου το αγόρι να κελιςει να τουσ μιμθκεί και να ζχει διάκεςθ να γίνει 

παρόμοιοσ. *...+Και όταν πια φφγουν αυτοί *δθλ. οι νζοι άνδρεσ+ από τουσ 

δαςκάλουσ, θ πόλθ, με τθ ςειρά τθσ, τουσ αναγκάηει να μάκουν τουσ νόμουσ και να 

ηουν ςφμφωνα με αυτοφσ, ϊςτε να μθν ενεργοφν από μόνοι τουσ και όπωσ νομίηουν 

οι ίδιοι *...+. Ζτςι, και θ πόλθ, υπογραμμίηοντασ τουσ νόμουσ, αυτά τα επινοιματα 

των καλϊν, παλαιῶν νομοκετῶν, αναγκάηει και όςουσ αςκοφν ζνα αξίωμα και 

όςουσ άρχονται να ςυμμορφϊνονται με αυτοφσ. Εκείνοσ δε ο οποίοσ τουσ 

παραβαίνει, υφίςταται κυρϊςεισ και οι κυρϊςεισ αυτζσ ονομάηονται, και ςε ςασ 

εδϊ *δθλ. ςτθν Ακινα+ και ςε πολλά άλλα μζρθ, εὐκφνεσ, λεσ και θ δικαιοςφνθ 

ξαναβάηει [τον παραβάτθ] ςτθν ευκεία. Ενϊ λοιπόν είναι τόςο μεγάλθ θ 
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προςπάκεια που καταβάλλεται για τθν αρετι και ςτο ιδιωτικό και ςτο δθμόςιο 

επίπεδο, εςφ ωκράτθ εκπλιττεςαι και απορείσ αν θ αρετι είναι διδακτι; Σο 

εκπλθκτικό όμωσ κα ιταν μάλλον το να μθν μπορεί να διδαχκεί θ αρετι.»O   

Σωκράτθσ ςυναινεί, αποδζχεται το διδακτόν τθσ αρετισ , ταυτίηει τθν αρετι με τθ 

γνϊςθ, αποδίδει όλα τα δεινά τθσ κακίασ και τθσ κθριωδίασ  ςτθν άγνοια, και 

διατυπϊνει τθν  αρχι: ουδείσ εκϊν κακόσ. 

Θ ΘΘΙΚΘ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΘ 

Ο Σωκρατικόσ λόγοσ είναι θκικοκεντρικόσ. Θ αρετι εξυμνείται ωσ το ςυςτατικό 

ςτοιχείο που ςυντελεί ςτθν ευδαιμονία  των πολιτϊν και τθν κοινωνικι ςυνφπαρξθ. 

Ο Σωκράτθσ δεν αποδζχεται το διδακτόν τθσ αρετισ. Κζτει ωσ προχπόκεςθ για τθν 

κατάκτθςι τθσ αρετισ , τθ γνϊςθ. Το κακό ζχει αφετθρία τθν άγνοια. Θ γνϊςθ κάνει 

τουσ πολίτεσ εγκρατείσ τθσ διαφοράσ μεταξφ του καλοφ και του κακοφ. Ρρϊτα κζτει 

το  -ΤΛ ΕΣΤΛΝ. Δίνει ζμφαςθ ςτον οριςμό τθσ αρετισ και του αγακοφ. και καταλιγει 

ςτο ςυμπζραςμα: ουδείσ εκϊν κακόσ.  Κανείσ δεν είναι κακόσ με τθ κζλθςι του. Θ 

γνϊςθ δθμιουργεί μια κατάςταςθ αυτοςυνειδθςίασ.  Κάκε πράξθ  είναι 

βουλθςιαρχικι και λαμβάνεται ςε αλλθλουχία με  τα  ςτακερά κριτιρια των 

ατομικϊν  ,αλλά περιςςότερο των αντικειμενικϊν αξιϊν. Θ   Μυρτϊ Δραγϊνα-  

Μονάχου  από τουσ κορυφαίουσ μελετθτζσ του Σωκράτθ αναλφει  τθν θκικι του 

Σωκράτθ.  Επιςθμαίνει τθ γνωςιοκεντρικι διάςταςθ τθσ αρετισ και τθν ταυτίηει με 

τθ γνϊςθ και τθν επιςτιμθ.  «Και θ αγωνία του για το «πωσ βιωτζον» και «όντινα 

τρόπον χρθ ηθν» αποτζλεςαν τα καταςτατικά προβλιματα τόςο τθσ θκικισ 

φιλοςοφίασ όςο και τθσ θκικισ πράξθσ. Αναμφιςβιτθτα, ωςτόςο, ο ωκράτθσ 

προςπάκθςε να κεμελιϊςει τθν θκικι φιλοςοφία γνωςιοκρατικά, με τθ γνωςτι 

«ςωκρατικι μζκοδο», τθ κρυλικι μαιευτικι, και με μια διαλεκτικι διαμετρικά 

αντίκετθ από τθ ςοφιςτικι. Επιχειρθματολόγθςε ςχετικά με το διδακτό τθσ αρετισ 

και υποςτιριξε τθν κυριαρχικότθτα ι επάρκεια τθσ αρετισ για τθν ευδαιμονία ςε 

όλουσ τουσ ςωκρατικοφσ διάλογουσ. Από τθ ςυναίνεςθ των πθγϊν προκφπτουν ωσ 

ςωκρατικζσ οι κζςεισ ότι θ αρετι είναι γνϊςθ, ίςωσ γνϊςθ αγακϊν και κακϊν, ι 

γνϊςθ του αγακοφ, όπωσ κα προςκζςει αργότερα ο Ρλάτωνασ (Pamela Huby), ότι 

κανείσ δεν είναι κακόσ εκοφςια αλλά επειδι αγνοεί το αγακό, ζχει εςφαλμζνθ 

αντίλθψθ γι’ αυτό και κάνει λάκοσ, ότι ςθμαντικά είναι μόνο ι κυρίωσ τα αγακά τθσ 
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ψυχισ και όχι του ςϊματοσ, ότι θ αρετι είναι γνϊςθ («επιςτιμθ») και είναι 

επαρκισ, αν όχι αυτάρκθσ, για τθν ευδαιμονία ωσ εκπλιρωςθ των δυνατοτιτων μασ 

– όλοι κζλουμε να είμαςτε ευτυχιςμζνοι -, ότι το δίκαιο ςυμφζρει εκείνον που το 

αςκεί – justice pays, όπωσ ζλεγε ο Βλαςτόσ -, ότι είναι ςφμφωνο με τον ορκό λόγο 

και αναγκαίο για το ευ ηθν να είναι κανείσ θκικόσ και προπαντόσ θ απόρριψθ του 

παραδοςιακοφ ανταποδοτικοφ δικαίου και θ ανάγκθ υποταγισ ςτον νόμο με 

οποιοδιποτε τίμθμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, με βάςθ τθν – πολφ βολικι ςτα δφςκολα – 

αρχι ότι κακζνασ μασ ζχει τον δικό του Σωκράτθ, ο ςπουδαιότεροσ κατά τθ γνϊμθ 

μου μελετθτισ του Σωκράτθ ωσ θκικοφ φιλοςόφου ςτθν εποχι μασ, με αναλυτικι 

μζκοδο και ζμφαςθ ςτθν επιχειρθματολογία, (Γρθγόρθσ Βλαςτόσ) φαίνεται να 

εντοπίηει τθ ςωκρατικι ςυμβολι κυρίωσ ςτθν κυριαρχικότθτα ι τθν επάρκεια τθσ 

αρετισ για τθν ευδαιμονία και ςτθν απόρριψθ τθσ ανταπόδοςθσ, ϊςτε ο Σωκράτθσ 

να είναι και ςιμερα θ ενςάρκωςθ τθσ φιλοςοφίασ, ταυτόςθμοσ με τθ φιλοςοφία. 

Λζει ο Δεςποτόπουλοσ :50 «Χωρίσ τον Σωκράτθ δεν κα είχε υπάρξει ο Ρλάτων ωσ ο 

κατ’ εξοχιν δθμιουργόσ τθσ ίδιασ τθσ  φιλοςοφίασ, δεν κα είχε υπάρξει άρα οφτε θ 

φιλοςοφία του Αριςτοτζλουσ, οφτε θ φανταςμαγορία τθσ ζκτοτε Λςτορίασ τθσ 

Φιλοςοφίασ…. Και αντίςτροφα χωρίσ τον Ρλάτωνα δεν κα είχε αποκτιςει ο 

Σωκράτθσ όποια ιςτορικι μεγαλοςφνθ ζχει ωσ τθν εποχι μασ, ωσ ακιρατθ μορφι 

αυκεντικοφ ιρωοσ και μάρτυροσ τθσ φιλοςοφίασ». Ραρά τισ κάποιεσ ενςτάςεισ που 

μπορεί να εγείρει κανείσ ςε μερικζσ ερμθνείεσ του πρωτοπόρου αναλυτικοφ 

ιςτορικοφ τθσ αρχαίασ φιλοςοφίασ, όπωσ και ζχει ιδθ γίνει, ο Βλαςτόσ, πιςτεφω, 

δουλεφοντασ πάνω ςτον Σωκράτθ μια ολόκλθρθ ηωι, μασ ζδωςε τον πιο γνιςιο και 

ςυνεπι θκικό φιλόςοφο Σωκράτθ51».  Μεγάλθ κεωρείται και ςυνειςφορά του 

Β.Καραςμάνθ ςτθ μελζτθ του Σωκράτθ. Σφμφωνα με τον Β.Καραςμάνθ52,τόςο θ 

γνϊςθ όςο και κ αρετι ζχουν κακοριςτικι ςθμαςία ςτθ Σωκρατικι διδαςκαλία: 

«Πμωσ ςτθν εποχι του Σωκράτθ, θ λζξθ "γνϊςθ" αναφζρονταν περιςςότερο ςτθ 

γενικότερθ καλλιζργεια και ςοφία που αποκτοφςε ο άνκρωποσ ςτθ ηωι του. Επίςθσ 

θ λζξθ "αρετι" είχε δφο ςθμαςίεσ ςτα αρχαία ελλθνικά. Είχε και τθ ςθμερινι 

ςθμαςία του θκικά καλοφ αλλά και τθ ςθμαςία του καλφτερου, του πιο 

πετυχθμζνου ςτθν κατθγορία του.  Θ γνϊςθ που ηθτά ο Σωκράτθσ είναι μια 

κακολικι γνϊςθ του καλοφ και του κακοφ. Θ αποςπαςματικι γνϊςθ που μασ δίνει θ 

ςφγχρονθ επιςτιμθ του ειδικοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο για το καλό όςο και 
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για το κακό. Οπότε μπορεί να καταντιςει επικίνδυνθ πανουργία. Ο Σωκράτθσ δεν 

άφθςε καμιά πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ που να μθν προςπάκθςε να τθ 

διερευνιςει. "Ουδείσ εκϊν κακόσ". Δθλαδι κανείσ δεν είναι κακόσ με τθ κζλθςι 

του. Ι, ακόμα πιο περίεργο, θ κακία είναι άγνοια. Ππωσ καταλάβατε, αυτό είναι 

άλλο ζνα από τα παράδοξα τθσ Σωκρατικισ φιλοςοφίασ53» 

 Ο ΩΚΡΑΣΘ ΚΑΙ Θ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΝΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΨΤΧΘ54: Ο ΩΚΡΑΣΘ  ΘΕΩΡΕΙ ΣΘ 

ΦΡΟΝΘΘ ΑΝΩΣΕΡΘ ΑΠΟ ΣΑ ΧΡΘΜΑΣΑ 

Σφμφωνα  τθν αρχαία ελλθνικι διανόθςθ ,ο νουσ και θ παιδεία τθσ ψυχισ, δεν 

αποτελοφν απλά μία διαλεκτικι  αντιπαράκεςθ με τθν τεχνολογία και τισ 

τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ, αλλά  αναφζρονται  ςε μια ουμανιςτικι κεϊρθςθ , που 

εκτείνεται πζραν των  λεκτικϊν επικλιςεων  για το  ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ. ο Α. 

Καηαμίασ παρατθρεί: «Τποςτθρίηεται ότι ςτθν αρχαία Ακθναϊκι δθμοκρατία ο 

πολίτθσ ςυμμετείχε ενεργά ςτθ δθμόςια ηωι ("μετζχειν") και ότι ανικε ςτθν 

πολιτικι κοινότθτα ("μζθεξισ"). Θ παιδεία του πολίτθ ςυνίςτατο, κατά κφριο λόγο, 

ςτθν παροχι "ουςιαςτικισ ουμανιςτικισ παιδείασ", ιτοι "μουςικι" -λογοτεχνία, 

ποίθςθ, δράμα,τζχνεσ-γράμματα, γυμναςτικι και ιχνογραφία, αλλά και ςτθν 

παροχι μιασ ευρφτερθσ "δθμοκρατικισ παιδείασ".(Καηαμίασ,2004,41-44). Θ 

κοινωνία τθσ γνϊςθσ δεν μπορεί να παγιδεφςει τθν  παιδεία τθσ ψυχισ ςε μία  

οριοκετθμζνθ ςκοποκεςία ,που  ζχει ςτόχο να εκπαιδεφςει ζναν πολυπράγμονα  

άνκρωπο με  προκακοριςμζνο ωφελιμιςτικό  προοριςμό: Επομζνωσ κατά τον 

Hargreaves  το ςχολείο πρζπει να είναι δθμοκρατικό και  οι προοπτικζσ του να 

επεκτείνονται  ςτο αδιόρατο μζλλον   «πζραν από τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ» 

Δθλαδι: «Δθμοκρατικό ςχολείο που καλλιεργεί δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ, ςτάςεισ, 

αξίεσ, διακζςεισ(dispositions), πολιτικζσ αρετζσ, με άλλα λόγια το «νοφ και τθν 

ψυχι» του ανκρϊπου–πολίτθ, όχι μόνο για τθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ, αλλά εξ’ ίςου 

ςθμαντικό,«πζραν τθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ» (βλζπε Hargreaves, 2003).( 

Καηαμίασ,2004,40-41). 

Ο Σωκρατικόσ λόγοσ είναι ελεγκτικόσ και διαπιςτωτικόσ. Κεωρεί  τθν παιδεία του 

πολίτθ  αναγκαίο  ςυςτατικό ςτοιχείο όχι μόνο για τθν ατομικι ευδαιμονία, που 

κατά τον Σωκράτθ απαρτίηεται από τθν αρετι και τθν παιδεία, αλλά ιδιαίτερα «τθν 
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παιδεία του νου και τθσ ψυχισ» δομικό ςτοιχείο τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ. Θ 

παιδεία κα  αποκτθκεί  με τθν  διαδικαςία  τθσ παιδαγωγίασ  δθλαδι  με  τθν  

φροντίδα τθσ οικογζνειασ και τθσ πολιτείασ, που  εκλζγει τουσ δαςκάλουσ και 

γενικότερα τουσ εκπαιδευτζσ των πολιτϊν. Οι ςοφιςτζσ που διδάςκουν τθν πολιτικι 

αρετι είναι   γνωςτοί για  τθν διαςτροφι  και τθν αντιςτροφι των αξιϊν .που  τισ 

διζπει θ ςχετικότθτα και το  ατομικό ςυμφζρον των διδαςκόμενων. Θ διδαςκαλία 

τθσ πολιτικισ τζχνθσ  και τθσ  αρετισ από τουσ ςοφιςτζσ επικρίνεται από το 

Σωκράτθ , που ελζγχει ανθλεϊσ κάκε προςπάκεια δικανικισ επιχειρθματολογίασ. Θ 

παιδεία ωσ αξιακό αποτζλεςμα κάνει τον άνκρωπο  πεπαιδευμζνο-ουμανιςτι-

ανκρωπιςτι . Αυτό ςθμαίνει ότι ο πολίτθσ  ζχει  αποκτιςει τθ γνϊςθ και αυτι 

αποτελεί το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο οικοδομοφνται οι ανκρϊπινεσ αρετζσ. Ο νουσ  

είναι ο ικφνων, ο παράγοντασ τθσ  ανκρϊπινθσ φπαρξθσ με τθν αποκθςαυριςμζνθ 

παιδεία που αποτελεί  αυταξία , δθμιουργεί τον τζλειο άνκρωπο και τον τζλειο 

πολίτθ. Επομζνωσ θ παιδεία κατά τθ Σωκρατικι  φιλοςοφία δεν είναι θ οδόσ προσ 

τθν κατάκτθςι τθσ ,αλλά το αποκρυςταλλωμζνο αποτζλεςμα. Το άτομο με τθν 

παιδεία που ζχει αποκτιςει είναι οχυρωμζνο και απρόςβλθτο από κάκε  θκικι και 

κοινωνικι ρευςτότθτα, είναι ςτακερό και όχι ευάλωτο. Ο νουσ   ςυνυπάρχει με τθν 

ψυχι ςε μια δυςυπόςτατθ διάςταςθ. Ο νουσ  κατευκφνει τον γνωςτικό τομζα και  

διυλίηει  τισ ςοφιςτείεσ,  ενϊ θ ψυχι  είναι μια ευάρεςτθ κατάςταςθ ςτον εαυτό 

μασ. Από τον νου εκπορεφονται οι νοθςιαρχικοί προςανατολιςμοί, ενϊ από τθν 

ψυχι  πθγάηουν  και κατοχυρϊνονται οι αξίεσ ςε μια ςυναιςκθματικι  διάςταςθ. 

ςτθν ψυχι ςυνυπάρχουν  οι αμφικυμίεσ και οι   αψικυμίεσ.  Οι αμφικυμίεσ με τθν 

ςυνεμφάνιςθ ταυτόχρονα αντιτικζμενων ςυναιςκθμάτων π.χ.  odi et amo55 : 

δθλαδι :αγάπθ και μίςοσ . Αντίκετα οι αψικυμίεσ είναι θ ζκρθξθ των  πακϊν.  Θ 

ψυχι ξεφεφγει από τον άτεγκτο  νοθςιαρχιςμό και παίρνει πολλζσ φορζσ αντίκετεσ 

κζςεισ από το νου, είναι αυτό που υποςτθρίηει ο Ζγελοσ, «ότι τα πάκθ κινοφν τθν 

ιςτορία.» Ο Σωκράτθσ κζλει τθν ψυχι και το νου  να δράςουν  με ανκρωπιςτικό και 

ουμανιςτικό προςανατολιςμό και να αντιςτζκονται ςτισ ανκρϊπινεσ 

ςυμβατικότθτεσ. Vlastos, 1971). όπωσ ο ίδιοσ επιςθμαίνει ςτθν Απολογία :(Ρλάτων 

Απολογία Σωκράτουσ).Θ  ορκι  παιδεία  δίνει τθ δυνατότθτα ςτο νου και ςτθν ψυχι 

του πολίτθ να αςκιςει ζλεγχο:   Καταφεφγοντασ ςτα  κείμενα βλζπουμε  το διάλογο 

του Σωκράτθ με τουσ δικαςτζσ , κακϊσ και τα εκατζρωκεν  επιχειριματα   για τον 
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ζλεγχο τθσ εξουςίασ και τθσ πολιτείασ56: «Σωκράτθ, εμείσ δεν κα πιςτζψουμε τον 

Άνυτο και κα ςε αφιςουμε ελεφκερο, με τον εξισ όμωσ όρο, ότι δεν κα περνάσ τθν 

ϊρα ςου εξετάηοντασ ζτςι τουσ ανκρϊπουσ και φιλοςοφϊντασ. Κι αν πιαςτείσ να το 

κάνεισ αυτό το πράγμα, κα πεκάνεισ». Αν λοιπόν, όπωσ είπα, μ’αυτόν τον όρο μ’ 

αφινατε ελεφκερο, κα ςασ ζλεγα ότι: «Εγϊ άνδρεσ  Ακθναίοι, ςασ εκτιμϊ και ςασ 

αγαπϊ. αλλά κα υπακοφςω ςτον κεό κι όχι ςε ςάσ, και όςο αναπνζω και μπορϊ, δεν 

κα πάψω να φιλοςοφϊ και να ςασ ςυμβουλεφω και να νουκετϊ οποιονδιποτε από 

ςασ τυχαίνει κάκε φορά να ςυναντϊ, λζγοντάσ του αυτά ακριβϊσ που ςυνικιηα να 

λζω ότι: ‘Ρωσ εςφ, αγαπθτζ μου, όντασ Ακθναίοσ, πολίτθσ τθσ πιο μεγάλθσ  και τθσ 

πιο φθμιςμζνθσ για τθ ςοφία τθσ και τθ δφναμθ τθσ πόλθσ, δεν ντρζπεςαι να 

φροντίηεισ για τα χριματα, πωσ κα αποκτιςεισ περιςςότερα, και για τθ δόξα και τισ 

τιμζσ, και να μθν ενδιαφζρεςαι οφτε να νοιάηεςαι για τθ φρόνθςθ και τθν αλικεια 

και τθν ψυχι ςου Και αν κάποιοσ από ςάσ αμφιςβθτεί τα λόγια μου και πει ότι 

φροντίηει και γι αυτά, δεν κα τον αφιςω αμζςωσ οφτε κα φφγω, αλλά του υποβάλω 

ερωτιςεισ και κα τον εξετάςω και κα τον ελζγξω, και αν μου φανεί ότι δεν κατζχει 

τθν αρετι, παρ’ όλο που ιςχυρίηεται το αντίκετο, κα τον επιπλιξω που νοιάηεται 

τόςο λίγο για τα πιο ςθμαντικά και τόςο πολφ για τα πιο αςιμαντα. Αυτά κα τα 

κάνω ς’ όποιον τφχει να ςυναντιςω, είτε είναι νεότεροσ είτε μεγαλφτεροσ, είτε 

ξζνοσ είτε ςυμπολίτθσ μασ, και κυρίωσ ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ, που είναι πιο δικοί 

μου» (Ρλάτων, Απολογία Σωκράτουσ, 29c,d,e-30a). Ο ωκρατικόσ ζλεγχοσ  είναι μία 

παιδαγωγικι μζκοδοσ για τθν κάκαρςθ τθσ ψυχισ από τα ψεφδθ, τισ ςυνζπειεσ και 

τισ αντιφάςεισ, για τθν θκικι ανάπτυξθ του ανκρϊπου-πολίτθ. Ππωσ γράφει ο Γ. 

Βλαςτόσ (G. Vlastos), «πρϊτιςτο μζλθμα είναι «θ αρετι τθσ ψυχισ... απϊτεροσ 

ςκοπόσ του ελζγχου δεν είναι τόςο θ διανοθτικι καλλιζργεια όςο θ θκικι βελτίωςθ, 

να κάνει καλφτερο τον άνκρωπο» Vlastos, 1971). όπωσ ο ίδιοσ επιςθμαίνει ςτθν 

Απολογία :(Ρλάτων Απολογία Σωκράτουσ)».Ο Σωκράτθσ πίςτευε, πωσ θ δικαιοςφνθ 

και οποιαδιποτε άλλθ από τισ αρετζσ, είναι ςοφία. Συηθτϊντασ ο Σωκράτθσ με το 

ςοφιςτι Ρρωταγόρα, υποςτθρίηει, ότι οι επιμζρουσ αρετζσ είναι πζντε: οςιότθτα, 

ςωφροςφνθ, δικαιοςφνθ, ανδρεία και ςοφία. Θ ςοφία βζβαια κατά το Σωκράτθ, 

εμπεριζχει όλεσ τισ άλλεσ αρετζσ.57 «Τόςο ςτον Ρλάτωνα, όςο και ςτον Ξενοφϊντα, 

γίνεται εκτενισ αναφορά όχι μόνο για τθ ςωφροςφνθ, τθ δικαιοςφνθ αλλά και για 

τθν οςιότθτα, τθν ανδρεία και τθ ςοφία. Το ερϊτθμα που τίκεται προσ τουσ 
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ςθμερινοφσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων είναι: Τι κα προτάξουν ςτθν εκπαίδευςθ των 

ενθλίκων και ςτθ δια βίου μάκθςθ ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία; Ροιο είναι το 

ςυςτατικό ςτοιχείο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ ςτθ 

ςθμερινι κοινωνία: οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ  ι οι αξίεσ; Αν κζλουμε να 

ακολουκιςουμε τθ ςωκρατικι διδαςκαλία, οι αξίεσ αποτελοφν τθν κορωνίδα τθσ 

επικοινωνίασ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ επιμόρφωςθσ των ενθλίκων58. 

Ριςτεφουμε, ότι με προχπόκεςθ τισ αξίεσ, οι ενιλικεσ κα δυνθκοφν να 

αναπλθρϊςουν όλα τα κενά του γνωςτικοφ τομζα και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ με 

λειτουργικό και ανκρωπιςτικό περιεχόμενο. Ειδικότερα για τθ δικαιοςφνθ, ο 

Ξενοφϊν κα μασ πει: «Διότι και τα δίκαια και όλα όςα άλλα ζργα ενάρετα 

πράττονται, ζλεγε πωσ είναι και ωραία και αγακά και ότι οφτε εκείνοι, που τα 

γνωρίηουν, μποροφν να προτιμιςουν αντί αυτϊν άλλο τίποτε, οφτε, εκείνοι, που δεν 

τα γνωρίηουν, μποροφν να τα εκτελοφν, αλλά και, αν τα επιχειροφν, αποτυγχάνουν. 

Συνεπϊσ και τα ωραία και τα αγακά οι ςοφοί τα εκτελοφν, ενϊ οι άςοφοι δεν 

μποροφν, αλλά και, αν επιχειροφν, αποτυγχάνουν».59 ‘Άλλθ αξία ςθμαντικι για το 

Σωκράτθ, είναι θ ςωφροςφνθ. Ο Ξενοφϊν, αναφερόμενοσ ςτο Σωκράτθ κα μασ πει: 

«Ο Σωκράτθσ εξάλλου δεν ζςπευδε να κάνει τουσ μακθτάσ του ικανοφσ να ομιλοφν 

και να ενεργοφν και να είναι επινοθτικοί, αλλά είχε τθ γνϊμθ, πωσ πριν από αυτά 

 

Οςιότθτα 

 

ωφροςφνθ 

 

Δικαιοςφνθ 

 

Ανδρεία 

 

οφία 

Ο ΑΞΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΘ:  

ΟΙ ΠΕΝΣΕ ΑΡΕΣΕ 
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ζπρεπε να αναπτυχκεί μζςα τουσ θ ςωφροςφνθ. Διότι εκείνουσ που ζχουν αυτζσ τισ 

ικανότθτεσ χωρίσ τθ ςωφροςφνθ, τουσ κεωροφςε πωσ ζχουν πιο πολφ δφναμθ να 

κάνουν και αδικίεσ και κακουργιματα».60 

Ο ΩΚΡΑΣΘ ΚΡΙΣΙΚΟ ΦΙΛΟΟΦΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ: Θ ΘΕΘ ΣΟΤ  R.ROBINSON 

ΚΑΙ ΣΟΤ CORNEL WEST. 

Θ    θκικι αυτοτζλεια του ανκρϊπου είναι το κυριότερο μζλθμα του Σωκράτθ. Αυτό 

το επιτυγχάνει με τον ζλεγχο, όπου θ νοθςιαρχικι θκκι  μεταβάλλεται ςε αξία τθσ 

ευπραξίασ και τθσ αυτογνωςίασ:61 Ππωσ επιθμαίνει ο Ανδρζασ Καηαμίασ62   «Και 

κατά τον Robinson:  «Απϊτεροσ ςκοπόσ του ελζγχου»,   δεν είναι θ διανοθτικι 

καλλιζργεια ,αλλά όπωσ εκφράηεται ςτο τζλοσ τθσ Απολογίασ, θ θκικι βελτίωςθ, να 

κάνει καλφτερο τον άνκρωπο”.  Ο Σωκράτθσ, κατά τον R. Robinson, και κατά τον Γ. 

Βλαςτό, ιταν ζνασ κατ’εξοχιν «θκικόσ μεταρρυκμιςτισ», παρά «κοινωνικόσ 

μεταρρυκμιςτισ»  Robinson, 1971: 86, Vlastos, 1971:7).Θ  παραπάνω τελευταία  

παρατιρθςθ τθσ Nussbaum μασ δινει τθν ευκαιρία να αναφερκοφμε ςτον «πολιτικό 

Σωκράτθ», το Σωκράτθ ωσ «πολίτθ», ι ςτο εννοιολογικό/ επιςτθμολογικό πλαίςιο 

αυτοφ του πονιματοσ, ςτθ «ςωκρατικι πολιτειότθτα» Στθν Απολογία Σωκράτουσ 

(όπ.παρ. 31d), ο Σωκράτθσ κατζκεςε ότι από παλιά δεν είχε επιχειριςει να 

αςχολθκεί με τθν πολιτικι («ει εγϊ πάλαι επεχείρθςα πράττειν τα πολιτικά 

πράγματα»). Και, όπωσ ςχετικά επιςθμαίνει και ο Καραςμάνθσ, «ο Σωκράτθσ ποτζ 

δεν αναμείχκθκε ενεργά ςτα πολιτικά πράγματα των Ακθναίων, εκτόσ από μια δυο 

φορζσ που δεν μποροφςε να κάνει διαφορετικά» (Καραςμάνθσ, 2002:138). Ωσ 

κριτικόσ «θκικόσ φιλόςοφοσ» και «παιδαγωγόσ», ο Σωκράτθσ  κεωροφςε ωσ 

κακικον του να εκπαιδεφει ικανοφσ άνδρεσ για τθν πολιτικι, παρά να είναι ο ίδιοσ 

ενεργόσ πολίτθσ. «Πταν κάποτε τον ρϊτθςε ο Αντιφϊν», λζει ο Ξενοφϊν ςτα 

Απομνημονεφματα, «πωσ νομίηει ότι κάνει άλλουσ πολιτικοφσ άνδρεσ, ενϊ αυτόσ 

δεν αςχολείται με τθν πολιτικι» είπε: «Με ποιό τρόπο κα αςχολοφμουν καλφτερα 

με τα πολιτικά, άν αςχολοφμουν με αυτά μόνοσ μου, ι αν φρόντιηα να κάνω 

ικανοφσ ςε αυτό όςο το δυνατόν περιςςότερουσ;» (Ξενοφϊν, Απομνημονεφματα, VI, 

15)». «Στο πρόςφατο  πολφκροτο και πολυδιαβαςμζνο βιβλίο του:Cornel  West με 

τον  τίτλο: Democracy Matters  (Ζητήματα Δημοκρατίασ), παρατθρει63: «ο διάςθμοσ  

Αφροαμερικανόσ διανοοφμενοσ Cornel West, πρϊτον και κφριον, αναλφει 
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επικριτικά και διειςδυτικά τα προβλιματα που μαςτίηουν τθ ςφγχρονθ Αμερικανικι 

δθμοκρατία και τθν ευρφτερθ Αμερικανικι «κουλτοφρα/πολιτιςμό», και δεφτερον, 

ωσ κριτικόσ διανοοφμενοσ, επικαλείται το αρχαιοελλθνικό «Σωκρατικό μοντζλο» του 

ανθλεοφσ «ελζγχου» και τθσ αυτοκριτικισ για τθν αναηωογόνθςθ και τθν ανάπλαςθ 

τθσ πολιτικά, αιςκθτικά και θκικά διεφκαρμζνθσ Αμερικανικισ δθμοκρατίασ και 

κουλτοφρασ.Κατά τον C.West, θ «αναχαίτιςθ τθσ εξελικτικισ πορείασ τθσ 

Αμερικανικισ δθμοκρατίασ», και τα προβλιματα που τθ μαςτίηουν, προζρχονται 

από τθν ανάδυςθ «τριϊν κυρίαρχων αντιδθμοκρατικϊν δογμάτων» τα οποία 

προωκοφνται «από τισ ιςχυρότατεσ δυνάμεισ του κόςμου μασ». Τα τρία κυρίαρχα 

αντιδθμοκρατικό δόγματα είναι:  α) «φονταμενταλιςμόσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ», 

που «προβάλλει τθν ανεξζλεγκτθ και αχαλίνωτθ αγορά ωσ είδωλο», β)  «επικετικόσ 

(και αλαηονικόσ) μιλιταριςμόσ», και γ) «κλιμακοφμενοσ αυταρχιςμόσ» (West, 

2004:4-7). Τα τρία αυτά κυρίαρχα αντιδθμοκρατικά δόγματα, ο C.West ςυμπεραίνει, 

«καταςτζλλουν τισ δθμοκρατικζσ παρορμιςεισ που είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

εμβάκυνςθ και τθν επζκταςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν υφιλιο». Και με γραφικό φφοσ: 

«Εν ολίγοισ,  ηοφμε τθ κλιβερι ιμπεριαλιςτικι καταβρόχκιςθ τθσ Αμερικανικισ 

δθμοκρατίασ» (όπ.παρ. ςελ. 7-8).Οι  αξίεσ τθσ δθμοκρατίασ και του ρόλου  κάκε 

ανκρϊπου ωσ πολίτθ, προχποκζτει τθ ςωκρατικι διδαςκαλία που μζςα από τον 

ζλεγχο και τθ μαιευτικι  βοθκάει το άτομο να μεταπλάςςει τθ ςκζψθ του και να  

λειτουργιςει με  αυτόνομο κϊδικα των Σωκρατικϊν  αξιϊν,όπωσ φαίνεται ςτθ 

ςκζψθ του  Cornel West:64 «Ενόψει τθσ αναχαίτιςθσ και τθσ νοςθρισ κατάςταςθσ 

ςτθν οποία βρίςκεται ςιμερα, πϊσ κα μποροφςε θ Αμερικανικι δθμοκρατία να 

αναηωογονθκεί,  να ανακτιςει τθ ηωτικότθτα τθσ και να καταςτεί μια γνιςια και 

εφρωςτθ δθμοκρατία; Στο ερϊτθμα αυτό, αξιοςθμείωτο κεωρϊ το γεγονόσ ότι ο 

Cornel West, ζνασ διακεκριμζνοσ Αφροαμερικανόσ διανοοφμενοσ, δίνει μια 

«Ευρωκεντρικι» απάντθςθ: Αναδρομι ςτο αρχαιοελλθνικό Σωκρατικό παιδαγωγικό 

μοντζλο του ανθλεοφσ ελζγχου, τθσ αυτοκριτικισ και τθσ ςυνεχοφσ «εξζταςθσ» του 

«ευ ηθν». Συμπεραςματικά, κατά τον West: «Θ ιςτορικι ανάδυςθ τθσ Ακθναϊκισ 

δθμοκρατίασ και θ Ελλθνικι επινόθςθ του Σωκρατικοφ διαλόγου κα πρζπει να μασ 

διδάξουν και να  μασ εμπνεφςουν για τθν άςκθςθ τθσ δθμοκρατικισ πολιτειότθτασ 

μασ ςτθ ςφγχρονθ Αμερικι». Θ Σωκρατικι φιλοςοφία υποςτθρίηει ότι «ο 

ανεξζταςτοσ βίοσ ου βιωτόσ ανκρϊπω» και επίςθσ ότι για να είςαι ‘άνκρωποσ’ 
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(human) και δθμοκρατικόσ πολίτθσ κα πρζπει να ζχει το κάρροσ του 

αυτοςτοχαςμοφ και τθσ αυτοκριτικισ... Θ Σωκρατικι φιλοςοφία και ο Σωκρατικόσ 

ζλεγχοσ αποφζρουν  πνευματικι ακεραιότθτα, φιλοςοφικι ταπεινοφροςφνθ και 

προςωπικι ειλικρίνεια, που ςτο ςφνολό τουσ ςυνιςτοφν απαραίτθτα ςτοιχεία του 

δθμοκρατικοφ μασ εξοπλιςμοφ ςτον αγϊνα ενάντια ςτθ διεφκαρμζνθ εξουςία τθσ 

ελίτ» (West, 2004:204-205, 208-209).» 

ΚΕΨΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΩΚΡΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  ΤΣΘΜΑ   

ΠΑΙΔΕΙΑ: ΑΠΟ ΣΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΘΝ ΠΡΑΞΘ. 

 Μετά από τθ κεωρθτικι  παρουςίαςθ τθσ ειςιγθςισ μασ  κα  κζλαμε να  

περάςουμε  από το νοείν ςτο  ποιείν  και ςτο δζον γενζςκαι. Το Curriculum  του 

Σωκράτθ   κα μποροφςαμε να το παρουςιάςουμε ςχθματικά ωσ εξισ65: Ππωσ 

εκκζςαμε ιδθ ο Σωκράτθσ προτάςςει τθν ευκοςμία και μετά τισ γνϊςεισ και τθ 

μουςικιϋ Θαρετι όμωσ όπωσ κα  το διατυπϊςει ο ίδιοσ ταυτίηεται με τθ γνϊςθ και 

ωσ εκτοφτου ,θ κακία είναι  ςυνζπεια τθσ άγνοιασ.  «Ποιεσ ιταν οι γνϊςεισ, που ο 

Σωκράτθσ με τθ μαιευτικι-διαλεκτικι μζκοδο προςπακοφςε να μεταδϊςει, να 

ενοφκαλμίςει ι να οικοδομιςει ςτθ ςκζψθ των ενθλίκων;Ποιεσ ιταν οι αξίεσ, που 

οι ςκοποί τθσ Ακθναϊκισ πολιτείασ είχαν κεςμοκετιςει και αποτελοφςαν 

απαράβατο όρο ςυνφπαρξθσ, ςτο πολιτικό και πολιτειακό ςφςτθμα τθσ Ακθναϊκισ 

δθμοκρατίασ.Ποιεσ δεξιότθτεσ κα ζπρεπε να αποκτιςουν οι ενιλικοι τθσ εποχισ 

εκείνθσ, ϊςτε να ενταχκοφν ωσ κοινωνικϊσ αποτελεςματικά άτομα ςτον 

επαγγελματικό τομζα, κακϊσ και ςε άλλεσ εργαςιακζσ δραςτθριότθτεσ, που είχε 

αναπτφξει θ οικονομικι πολιτικι με ςτόχο τθν ευθμερία του Ακθναϊκοφ 

Αξίεσ 

Δεξιότθτεσ 

Γνϊςεισ 

ΣΟ 
«CURRICULUM» 

ΣΟΤ 

ΩΚΡΑΣΘ. 
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λαοφ»Επομζνωσ το τρίπτυχο που αναδφεται κα μποροφςε να ςχθματοποιθκεί  ωσ 

εξισ66:  

1.Να ξαναγυρίςουμε ςτον ενδιάκετο προφορικό λόγο του ωκράτθ και να 

περιορίςουμε τον βερμπαλιςμό τθσ εικόνασ και τθν τεχνολογία. Θ  τεχνολογία 

εκτεχνικεφει τον άνκρωπο ,ενϊ   ο  ουμανιςτικόσ λόγοσ τον εξανκρωπίηει. 

2.  φμφωνα με τον ωκράτθ, ο εκπαιδευτικόσ  ςε οποιαδιποτε  βακμίδα πρζπει να 

μάκει ,  όχι πϊσ να διδάξει, αλλά πϊσ να μθν διδάξει ,δθλαδι πρζπει  να 

κινθτοποιεί και να δραςτθριοποιεί τουσ μακθτζσ  του,  να βγουν από τθν 

πακθτικοποίθςθ και τθν περικωριοποίθςθ ,ϊςτε να κατακτιςουν τθ γνϊςθ ,με τθ 

δικι τουσ  προςωπικι και ανακαλυπτικι ςυμμετοχι . 

3.Ο ωκράτθσ  προτρζπει τουσ εκπαιδευτικοφσ να μθν  υποδφονται το ρόλο του:67: 

«μεταδότθ, του  παντογνϊςτθ , του πάνςοφου και τθσ κινθτισ εγκυκλοπαίδειασ, 

αλλά να ζχουν ρόλο ςυνεργατικό, ςυμβουλευτικό,  βοθκθτικό, κακοδθγθτικό, 

αντιδιδακτικό, αντιαυταρχικό, κοινωνικό και πολιτικό ,δθλαδι το ρόλο τουσ ωσ 

δθμοκρατικϊν  πολιτϊν και να κεωροφν τουσ μακθτζσ τουσ «ςυνόντεσ και 

εταίρουσ»,όπωσ ζκανε ο Σωκράτθσ ,που δεν  ικελε να  τουσ κάνει   αντίγραφα τθσ 

δικισ του προςωπικότθτασ». 

4.Ο ωκράτθσ ακόμα μζςα από τθ διαλεκτικι  καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των 

βακμίδων να ςυνομιλοφν και ςυηθτοφν, να αμφιβάλλουν, και ςτα κεωρθτικά  

κζματα να μθν ζχουν τθν αρχι τθσ απολυτθσ βεβαιότθτασ,  αφινοντασ ανοιχτά τά 

κζματα, χωρίσ οριςτικζσ απαντιςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι  το κζμα δεν κλείνει 

οριςτικά και αμετάκλθτα  και θ ζρευνα ςυνεχίηεται ςτο διθνεκζσ. 

5.Θ ειρωνεία ωσ προςποιθτι άγνοια δίνει ςτον εκπαιδευτικό  τθ δυνατότθτα  μζςα 

από τθ Μαιευτικι του Σωκράτθ , να ενκαρρφνει  και να παρωκιςει τουσ μακθτζσ 

του ςε μια ςυμμετοχικι, ανακαλυπτικι μάκθςθ, δθλαδι τουσ οδθγεί  ςτον 

πνευματικό τόκο. Στο ςχιμα68 που παρακζτουμε για να φτάςουμε ςτον πνευματικό 

τόκο πρζπει να προθγθκοφν θ ειρωνεία και ο ζλεγχοσ69.  Επίςθσ  παρωκείται ο νζοσ 

άνκρωποσ  να ςτθριχτεί ςτον ανκρϊπινο λόγο.70. 
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 Σφμφωνα με τθν επεξεργαςία των ειδικϊν, το ςωκρατικό μοντζλο 

χαρακτθρίηεται από μια μεκοδολογικι δεοντολογία, ςτθν οποία τον κυρίαρχο λόγο 

τον ζχει ο εκπαιδευτισ. Φαίνεται ότι οι ςτακερζσ γνϊςεισ, αξίεσ και δεξιότθτεσ τθσ 

εποχισ του ωκράτθ απαιτοφςαν από τον εκπαιδευτι μια πεικϊ, θ οποία κα 

μποροφςε να αντζξει ςτο ςοφιςτικό ζλεγχο και ςε κάκε εναντίωςθ, ςε διαλεκτικό 

πάντα πλαίςιο. Ο εκπαιδευτισ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο ωκράτθσ είναι 

κάτοχοσ τθσ αντικειμενικισ αλικειασ. Σε αντίκεςθ με τον Πρωταγόρα, που 

διατυπϊνει τθ ριςθ: μζτρον χρθμάτων πάντων άνκρωποσ. Θ πρόκεςι του όμωσ, 

δεν περικλείει κανζνα νυγμό υποτίμθςθσ των εκπαιδευόμενων. Βζβαια θ ςωκρατικι 

ειρωνεία, για τθν οποία ζγινε ιδιαίτεροσ λόγοσ ςε προθγοφμενα κεφάλαια, 

παραμζνει ζνα αινιγματικό μεκοδολογικό ςχιμα, του οποίου ο χειριςμόσ απαιτεί τθ 

ςωκρατικι ςοφία.  

6. Να δοκεί προτεραιότθτα ςτθ μακθτικι ερϊτθςθ δθλαδι να ερωτά ο αγνοϊν 

και να απαντά ο γνωρίηων. να παρωκιςουμε τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν τθ 

γνϊςθ,όπωσ ζκανε, ο μαιευτιρασ Σωκράτθσ. 

7. Να μάκουν οι Διδάςκοντεσ  να αποφεφγουν τισ ςωςτζσ απαντιςεισ, για ζτςι 

εμποδίηουν τουσ μακθτζσ τουσ να  αυτενεργιςουν  και να  τισ βρουν οι ίδιοι.  

8. Κάκε διδάςκων πρζπει  να  μάκει τθ ςθμαςία του   ίςωσ , και να    μθν  δίνει 

τελεςίδικεσ απαντιςεισ ,αυτό ζκανε ο Σωκράτθσ,με τθ ριςθ :εν οιδα ότι ουδζν 

οίδα. 

ωκρατικό Μοντζλο 

Διδαςκαλίασ. 

Ειρωνεία Ζλεγχοσ 
Πνευματικόσ 

τόκοσ 
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9.φμφωνα με το ωκράτθ κάκε εκπαιδευτικόσ ,που δίνει  ζτοιμεσ απαντιςεισ ςτο 

μακθτι εμποδίηει τθν  πνευματικι του ανάπτυξθ, γιατί  δεν τον αφινει να 

ερευνιςει και να  ανακαλφψει μόνοσ του  τθ γνϊςθ. 

10. Να χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί  τον ωκρατικό λόγο, που είναι 

θκικοκεντρικόσ-ανκρωπιςτικόσ και ουμανιςτικόσ, ϊςτε θ θκικι αυτοτζλεια  να 

μεταβλθκεί ςε    θκικι δράςθ.  

11. Πρϊτιςτο μζλθμα των εκπαιδευτικϊν πρζπει να είναι θ παιδεία του νου και τθσ 

ψυχισ. Χωρίσ θκικά ερείςματα, χωρίσ τθν παιδεία του νου και τθσ ψυχισ,  ξεςπάει θ 

κακία και θ κθριωδία  ,και γίνεται ο άνκρωποσ για τον άνκρωπο λφκοσ:  homo 

homini  lupus.,ενϊ πρζπει να είναι ο άνκρωποσ για τον άνκρωπο ιερό ον:  homo 

homini sacra res.71   

 

ΣΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΘΑΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΩΝ:Κ. ΚΑΣΟΡΙΑΔΘ, Γ. ΒΛΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΘ    Μ. 

ΔΡΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ:ΩΚΡΑΣΘ: ΣΟΝ ΘΘΙΚΟ ΦΙΛΟΟΦΟ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΕΤΣΘ: 

Ο Γ.  Βλαςτόσ, από τουσ κορυφαίουσ ερευνθτζσ του φιλόςοφου Σωκράτθ ςτο βιβλίο 

του με τον ομϊνυμο τίτλο χαρακτθρίηει τον Σωκράτθ: Ειρωνευτι και θκικό 

φιλόςοφο. Ο Γ.Βλαςτόσ εςτιάηει τθν κριτικι του  ςτθ ςωκρατικι  αρετι τθσ 

ψυχι:σ«πρϊτιςτο μζλθμα είναι «θ αρετι τθσ ψυχισ... απϊτεροσ ςκοπόσ του 

ελζγχου δεν είναι τόςο θ διανοθτικι καλλιζργεια όςο θ θκικι βελτίωςθ, να κάνει 

καλφτερο τον άνκρωπο» Vlastos, 1971).Θ Μυρτϊ Δραγϊνα Μονάχου  ςτο βιβλίο 

τθσ:Σωκράτθσ:Ακινα 2009, αναλφει τθ Σωκρατικι φιλοςοφία και επιςθμαίνει  τα 

εξισ: 

1.«Ο Σωκράτθσ είναι ο  ειςθγθτισ τθσ   εφαρμοςμζνθσ θκικισ,τθσ κανονιςτικισ 

θκικισ και τθσ μεταθκικισ».ς.198 

2  «Ο Σωκράτθσ προχωροφςε από   «τα πράγματα ςτουσ λόγουσ»από τα καίρια 

προβλιματα και τα διλιμματα, από τισ ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ ςε αρχζσ». 

ς.198 

3.  «Θ  αναγκαιότθτα τθσ θκικισ, μπορεί να αναχκεί ςτον Σωκράτθ». .ς.200 
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4.  «Ο κόςμοσ κινδυνεφει να γίνει «αγζλθ χοίρων»  , αν δεν δϊςουμε απάντθςθ ςτα 

ερωτιματα: «πϊσ βιωτζον¨και «  όντινα τρόπον χρθ ηθν».ς.200 

5  «…Το Σωκρατικό παράδοξο, «θ αρετι είναι γνϊςθ» αποκτά καινοφριο νόθμα  

κυρίωσ  με αντιςτροφι των όρων του,  « θ γνϊςθ χρειάηεται αρετι…»ς.200 

6.  «..Το αίτθμα επαναςφνδεςθσ γνϊςθσ και αρετισ και από τθν αγωνιϊδθ 

αναηιτθςθ του   «τι εςτιν» κάκε πράγματοσ, ιδζασ,και υπόςχεςθσ, αυτό ςθμαίνει ότι 

ο Σωκράτθσ δεν ζπαυςε να αποτελεί πρότυπο και παράδειγμα οφτε ςτθν εποχι 

μασ.» ς.201 

7.Θ δθμοκρατία   είχε και ζχει ανάγκθ τον διάλογο και τθν κριτικι. Ο διάλογοσ και ο 

αντίλογοσ είναι το οχυρό τθσ δθμοκρατίασ.» ς.202 

Θ κοινωνία μζςα  από τθ δίνθ  του «εςκζμεν αλλιλουσ» πρζπει να αποκτιςει  

θκικοφσ αναςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ κατά τθσ επικετικότθτασ και τθσ  τάςθσ 

αλλθλοεξόντωςθσ. Θ θκικι του Σωκράτθ μάσ καλεί ςτο  «ηθν κατϋ αρετιν». Από τον 

δεκάλογο του Μωυςι με τα ου… –ου…,ο Σωκράτθσ διακυριςςει το:  « ει αναγκαίον 

είθ δικείν ι αδικείςκαι ελοίμθν αν αδικείςκαι ι αδικείν».Θ χριςτιανικι διδαςκαλία , 

διδάςκει όχι μόνο το: «αγαπάτε αλλιλουσ»,αλλά και το αγαπάτε τουσ εχκροφσ 

ςασ.  « Ἐγϊ δζ λζγω ὑμίν, ἀγαπᾶτε τοφσ ἐχκροφσ ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοφσ 

καταρωμζνουσ ὑμᾶσ, καλῶσ ποιεῖτε τοῖσ μιςοφςιν ὑμᾶσ.» (Ματκαίου κεφ. ε') .Θ 

θκικι  του Σωκράτθ ωσ θκικόσ καταςταλτικόσ  μθχανιςμόσ  είναι  και ςιμερα 

επίκαιροσ ωσ ανκρϊπινθ αρετι που εκδθλϊνεται με τθ κυςία των ανκρϊπινων 

αδυναμιϊν, που διαβιβρϊςκουν τθν κοινωνία μασ. Σιμερα θ κοινωνία ζχει ανάγκθ 

από  μια αλογόμυγα που κα τθν αφυπνίςει από τον λικαργο του κζρδουσ, τθσ 

κατανάλωςθσ, τθσ αλλοτρίωςθσ και τθσ  επικετικότθτασ. Μασ χρειάηεται ο Σωκράτθσ 

που:  «  που ζταξε ςκοπό τθσ ηωισ του να κρατά άγρυπνθ τθν θκικι ςυνείδθςθ των 

ςυμπατριωτϊν του  και να κεντά ςαν τθν αλογόμυγα   το  « γενναίο και μεγάλο 

,αλλά νωκρό άλογο» που ιταν θ  Ακινα τθσ εποχισ του. Ο Σωκράτθσ  είχε απόλυτθ 

επίγνωςθ (Απολογία 30e) ότι, αν δεν μποροφςε να τον υποφζρει θ πόλθ του, 

πουκενά  αλλοφ δεν κα μποροφςε να γίνει  ανεκτό το φιλοςοφικό ικοσ και φφοσ 

του».ς.32.Αντί λοιπόν να γίνουμε μεταπράτεσ  ξενόφερτων ιδεϊν. Αντί να 

ενοφκαλμίηουμε ξζνα ςυςτιματα ςτθν παιδεία μασ. Αντί να γίνουμε καλοί 
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αντιγραφείσ των άλλων. Γιατί να μθν γίνουμε δθμιουργοί   μεταπλάκοντασ τθ ςκζψθ 

μασ μζςα από το ςωκρατικό λόγο; Ππωσ φαίνεται   ςτο κείμενο που ακολουκεί: 

«…ξζνοι διακεκριμζνοι διανοοφμενοι όπωσ θ Μartha Νussbaum και ο Cornel West, 

ανατρζχουν ςτουσ αρχαίουσ ζλλθνεσ φιλοςόφουσ ςτον Αριςτοτζλθ και ιδιαίτερα ςτο 

φιλόςοφο-πολίτθ Σωκράτθ, γιατί εμείσ οι νεϊτεροι ζλλθνεσ –ελλαδίτεσ και 

ελλθνοκφπριοι– δεν κάνουμε το ίδιο;  γιατί δεν ανατρζχουμε ςτουσ πάντοτε 

επίκαιρουσ Αριςτοτζλθ και Σωκράτθ, όχι για να τουσ δοξάςουμε ι για να τουσ 

μιμθκοφμε, αλλά, όπωσ ςυνετά μασ προτρζπει ο νεοζλλθνασ διανοοφμενοσ 

Κορνιλιοσ Καςτοριάδθσ ςτο  εργο του η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η 

ςημαςία τησ για μασ ςήμερα (1985), για «κζντριςμα, ζμπνευςθ και πθγι 

ιδεϊν»72.Eτςι κα φτάςουμε ςτθν παιδεία του νου και τθσ ψυχισ,  που είναι το 

ηθτοφμενο ςτθ ςθμερινι κοινωνία μασ και εγκολπϊνει τθν ελευκερία, τθν 

αλλθλεγγφθ, τθ δικαιοςφνθ ,τθ  δθμοκρατία, τθν ειρινθ και τθν ιςότθτα. Πλοι  οι 

διανοθτζσ  του παρελκόντοσ και του παρόντοσ προςπάκθςαν να αρυςκοφν  

επιχειριματα για τον τζλειο άνκρωπο και τον τζλειο πολίτθ από τθ ςωκρατικι 

διδαςκαλία.  Οι κοινωνίεσ  προςπακοφν να  διαπαιδαγωγιςουν τουσ νζουσ και τουσ 

πολίτεσ τουσ ,ϊςτε να αποκτιςουν ιςχυρι βοφλθςθ  που κα ςτρζφεται  προσ το 

θκικό,  «το αλθκζσ ,το αγακόν και το ωραίον».Να αποκτιςουν τθ ςωκρατικι  

αυτογνωςία και να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τθν απάντθςθ που δίνει ο Σωκράτθσ 

ςτθν ερϊτθςθ: Εςφ τι κα ικελεσ να αδικείσ ι να αδικείςαι, απαντάει: «βουλοίμθν 

μὲν ἂν ἔγωγε οὐδζτερα:εἰ δ' ἀναγκαῖον εἴθ ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖςκαι, ἑλοίμθν ἂν 

μᾶλλον ἀδικεῖςκαι ἢ ἀδικεῖν73.Δυςτυχϊσ ηοφμε ςε κοινωνίεσ ανκρϊπων και όχι 

αγγζλων.Θ κακία και θ κθριωδία ,κακϊσ και θ επικετικότθτα κυριαρχοφν  ζναντι τθσ 

ειρθνικισ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων. Ο Κ. Lorenz αναφερόμενοσ ςτθν 

επικετικότθτα των ηϊων και των ανκρϊπων, κα μιλιςει για τουσ  βιολογικοφσ και  

τουσ θκικοφσ αναςταλτικοφσ  μθχανιςμοφσ. Ζνα ηϊο ςπάνια ςκοτϊνει  από το ίδιο 

είδοσ. Υπάρχουν οι βιολογικοί αναςταλτικοί μθχανιςμοί που το εμποδίηουν να 

ςκοτϊςει το είδοσ του. Στον .άνκρωπο ,όπωσ τονίςτθκε ιδθ, ςυμβαίνει το εντελϊσ 

αντίκετο. Ρρζπει να εδραιωκεί αυτό  που  διδάςκει ο Σωκράτθσ, ο οποίοσ προτιμάει 

να αδικθκεί παρά να αδικιςει. Πλα παίηονται ςτθν αγωγι του ανκρϊπου και  ςτισ 

θκικζσ επιταγζσ, όπωσ τονίςαμε  κατά κόρον . Θ θκικι είναι το ηθν κατϋ αρετιν.  Θ 

αρετι κατά τον Σωκράτθ είναι γνϊςθ: Ουδείσ εκϊν κακόσ, και  μόνον από άγνοια 
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πράττουν οι άνκρωποι το κακό. Ο Σωκράτθσ ςτθ ςθμερινι μθχανοποιθμζνθ 

κοινωνία  είναι θ ελπίδα μασ να ανανιψουμε και να  βάλουμε τισ αξίεσ επάνω από 

το κζρδοσ. Δεν προτείνουμε τθν τυφλι αντιγραφι των ςωκρατικϊν  ιδεϊν ,αλλά  

αυτόν τον νυγμό που  ανυψϊνει τθ ηωι μασ   και τθν  κάνει να κρϊςκει προσ τα 

άνω74. 
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ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ είναι γενικευμζνθ μζκοδοσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, δίνοντασ ζτςι 
Κακθγθτικοκεντρικό χαρακτιρα ςτθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ. Βλ.και: ΜΠΝΛΚΑ  ΡΑΡΆ: : Ο  
Σωκράτθσ Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  Μάκθςθσ ςτθν  ακθναϊκι   
Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελ. 18-19.   .Βλ.καΛ: ΡΑΡΑ, Μ.:  Θ Σωκρατικι Ειρωνεία και τα 
αναπάντθτα  ερωτιματα του B. BRECHT   ςτθ Διδαςκαλία του Γλωςςο-ιςτορικοφ 
Μακιματοσ: Ακινα 2009.,ςελ.7 κ.ε. 
36 Σοφία Νικολιδάκθ  ζκυμνο Μάρτιοσ 2005 Φιλοςοφία για παιδιά” Κριτικι Ρροςζγγιςθ 
του προγράμματοσ του Matthew Lipman ,ςελ.24 
37 Σοφία Νικολιδάκθ  ζκυμνο Μάρτιοσ 2005 Φιλοςοφία για παιδιά” Κριτικι Ρροςζγγιςθ 
του προγράμματοσ του Matthew Lipman ,ςελ.24-25. 
38 Σοφία Νικολιδάκθ  ζκυμνο Μάρτιοσ 2005 Φιλοςοφία για παιδιά” Κριτικι Ρροςζγγιςθ 
του προγράμματοσ του Matthew Lipman ,ςελ.24-25. 
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39 Σοφία Νικολιδάκθ  ζκυμνο  2005 Φιλοςοφία για παιδιά” Κριτικι Ρροςζγγιςθ του 
προγράμματοσ του Matthew Lipman,ςελ.21-23. Σθμείωςθ: ςτθν παραπομπι 61 
περιλαμβάνονται όλα τα εντόσ ειςαγωγικϊν κείμενα από τθν εργαςία τθσ Μ.Ν. 
40 Σοφία Νικολιδάκθ  ζκυμνο Μάρτιοσ 2005 Φιλοςοφία για παιδιά” Κριτικι Ρροςζγγιςθ 
του προγράμματοσ του Matthew Lipman ,ςελ.24-25. 
41 Σοφία Νικολιδάκθ:Πϋπ.ςελ.21-23.   
42 Ρλάτωνοσ Μζνων: Βιβλιοκικθ Φζξθ Αρχαίων Ελλινων Συγγραφζων: Μτφρ.: Χ. 
Ραπαντωνίου: χ.χ. ς. 23-24. Διατθροφμε τθν ορκογραφία του κειμζνου, χωρίσ παρεμβάςεισ, 
εκτόσ από τον τονιςμό, ςφμφωνα με το μονοτονικό 
43 Ρλάτωνοσ ΜΕΝΩΝ: Βιβλιοκικθ Φζξθ Αρχαίων Ελλινων Συγγραφζων: Μτφρ.: Χ. 
Ραπαντωνίου: χ.χ. ς. 23-24. Διατθροφμε τθν ορκογραφία του κειμζνου, χωρίσ παρεμβάςεισ, 
εκτόσ από τον τονιςμό, ςφμφωνα με το μονοτονικό: Σθμείωςθ: Διατθριςαμε τθν 
ορκογραφία του κειμζνου. 
44  Ραπά, Μόνικα.: Ο  Σωκράτθσ Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  
Μάκθςθσ ςτθν  Ακθναϊκι   Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελ.18.βλ.και:   Ραπά, Μόνικα.:  Θ 
Σωκρατικι Ειρωνεία και τα αναπάντθτα  ερωτιματα του B. BRECHT   ςτθ Διδαςκαλία του  
Γλωςςο-ιςτορικοφ Μακιματοσ: Ακινα 2009,ςελ.7κ.ε..βλ.και:Louis-Andre  Dorion: 
Σωκράτθσ: Μτφρ. Μ. Μουρκοφςθ:Ακινα2007 
45 Ρλάτωνοσ Κρίτων.:48a5-b10 
46 Ρρωταγόρασ (310a-311a) 
47 Ρλατωνοσ Ρρωταγορασ : ΚΕΛΜΕΝΟ, ΜΕΤΑΦΑΣΘ, ΣΧΟΛΛΑ, ςελ. 6  
ΕΡΛΜΕΛΕΛΑ : ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ Γ. ΑΚΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ, με βάςθ το ΨΘΦΛΑΚΟ ΒΟΘΚΘΜΑ του 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ, http://www.study4exams.gr/anc_greek/index.php  
48 Ρρωταγόρασ (310a-311a) 
49 Κωνςταντίνοσ  Μάντθσ: Ρλάτωνα «Ρρωταγόρασ» Κείμενο – Μετάφραςθ 
Ενότθτα 1θ (318e-320c) - Μπορεί θ αρετι να γίνει αντικείμενο διδαςκαλίασ; 
50 Δθμοςιευμζνο ςτο ζργο “Σωκράτθσ” από τθν Μυρτϊ Δραγϊνα-Μονάχου, εκδόςεισ Σκάι  
51 Δθμοςιευμζνο ςτο ζργο “Σωκράτθσ” από τθν Μυρτϊ Δραγϊνα-Μονάχου, εκδόςεισ Σκάι. 
 
53 Αφιζρωμα ςτο Σωκράτθ, το μεγαλφτερο Ζλλθνα όλων των εποχϊν Μεγάλοι Ζλλθνεσ- 
ΣΩΚΑΤΘΣ, 1ο from Maria Seferou on Vimeo.Ραρουςίαςθ Βαςίλθσ Καραςμάνθσ: 7 Λουνίου 
2013 
54 Καηαμίασ,Α. Εκπαιδευτικι   Μεταρρφκμιςθ: Δθμοκρατικι και ανκρωπιςτικι  παιδεία ςτθν 
Κφπρο, Λευκϊςία 2004 
 
55Catullus-Carmina. 
56(Ρλάτων, Απολογία Σωκράτουσ, 29c,d,e-30a  
57 K,Joel: Die echte und der  xenophontische Sokrates ,3bde,Berlin 1901. Βλ. και: 
Ξενοφϊντοσ Απομνθμονεφματα: Π.π. ςελ.81.Βλ. και  Ραπά, Μόνικα.: Ο  Σωκράτθσ 
Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  Μάκθςθσ ςτθν  ακθναϊκι   
Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελίδα 38-39,απόπου και το ςχιμα. 
57 Στθν ίδια : Πϋπ. ςελ.38-39. 
58   Ραπά, Μόνικα.: Ο  Σωκράτθσ Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  
Μάκθςθσ ςτθν  ακθναϊκι   Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελίδα 38-39,απόπου 
59 Ξενοφϊντοσ Απομνθμονεφματα: ό.π. ςελ. 46. Στθ ςελ. 46 αναφζρεται: «…ΣΟΦΛΑΝ ΔΕ ΚΑΛ 
ΣΩΦΟΣΥΝΘΝ ΟΥ ΔΛΩΛΗΕΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΤΑ ΜΕΝ ΚΑΛΑ ΤΕ ΚΑΓΑΚΑ ΓΛΓΝΩΣΚΟΝΤΑ ΧΘΣΚΑΛ 
ΑΥΤΟΛΣ ΚΑΛ ΤΟΝ ΤΑ ΑΛΣΧΑ ΕΛΔΟΤΑ ΕΥΛΑΥΕΛΣΚΑΛ ΣΟΦΟΝ ΤΕ ΚΑΛ ΣΩΦΟΝΑ ΕΚΛΝΕ. 
ΡΟΣΕΩΤΩΜΕΝΟΛ ΔΕ ΕΛ ΤΟΥΣ ΕΡΛΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΝ Α ΔΕΛ ΡΑΤΤΕΛΝ, ΡΟΛΟΥΝΤΑΣ ΔΕ 
ΤΑΝΑΝΤΛΑ ΣΟΦΟΥΣ ΤΕ ΚΑΛ ΑΚΑΤΕΛΣ ΕΛΝΑΛ ΝΟΜΛΗΕΛ, ΟΥΔΕΝ ΓΕ ΜΑΛΛΟΝ, ΕΦΘ, Θ ΑΣΟΦΟΥΣ 
ΤΕ ΚΑΛ ΑΚΑΤΕΛΣ ΡΑΝΤΑΣ ΓΑ ΟΛ ΡΟΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΟΛΟΝΤΑΛ 

http://vimeo.com/67787003
http://vimeo.com/67787003
http://vimeo.com/user18757377
http://vimeo.com/
http://www.biblionet.gr/author/14402/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
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ΣΥΜΦΟΩΤΕΑ ΑΥΤΟΛΣ ΕΛΝΑΛ, ΤΑΥΤΑ ΡΑΤΤΕΛΝ ΝΟΜΛΗΩ ΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΘ ΟΚΩΣ 
ΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΟΥΤΕ ΣΟΦΟΥΣ ΟΥΤΕ ΣΩΦΟΝΑΣ ΕΛΝΑΛ».    
60 K.Joel: Der echte und der xenophontische Socrates,3, bde, Berlin 1901, Βλζπε και: 
Ξενοφϊντοσ Απομνθμονεφματα: ό.π. ςελ. 81. 
61 Ανδρζασ Μ. Καηαμίασ: Ομιλία του αντεπιςτζλλοντοσ μζλουσ  τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν:  
Ραιδεία του Ρολίτθ κεμζλιο τθσ Δθμοκρατίασ:  
62 Ανδρζασ Μ. Καηαμίασ: Ομιλία του αντεπιςτζλλοντοσ μζλουσ  τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν:  
Ραιδεία του Ρολίτθ κεμζλιο τθσ Δθμοκρατίασ 
63 Ανδρζασ Μ. Καηαμίασ: Ομιλία του αντεπιςτζλλοντοσ μζλουσ  τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν:  
Ραιδεία του Ρολίτθ κεμζλιο τθσ Δθμοκρατίασ 
64 Ανδρζασ Μ. Καηαμίασ: Ομιλία του αντεπιςτζλλοντοσ μζλουσ  τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν:  
Ραιδεία του Ρολίτθ κεμζλιο τθσ Δθμοκρατίασ:  
65 Ραπά, Μόνικα.: Ο  Σωκράτθσ Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  
Μάκθςθσ ςτθν  ακθναϊκι   Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελίδα 38-39,απόπου και το ςχιμα. 
66 Στθν ίδια : Πϋπ. ςελ.38-39. 
67 Ραπάσ,Ακαν.: Σφγχρονθ Κεωρία και πράξθ τθσ Ραιδείασ: τ. Αϋ,εκδόςεισ Δελφοί,Ακινα 
χ.χ.ςελ.241-298 
68 Μόνικα Ραπά: Ο  Σωκράτθσ Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  
Μάκθςθσ ςτθν  ακθναϊκι   Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελίδα 38-39,απόπου και το ςχιμα 
69 Μόνικα Ραπά:: Πϋπϋ.Εδϊ ιςχφει θ  ςωκρατικι ριςθ : ο κεόσ μαιεφςκαί με αναγκάηει 
γεννάν δε απεκϊλυςεν. 
70 Β.Α.Κφρκοσ: Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ και Σοφιςτικι, Ακινα 1992, ςελ. 125-126. Ο 
ς. γράφει : «Αυτι θ περίφθμθ και μάλλον παρεξθγθμζνθ απόφανςθ του Ρρωταγόρα 
ςυμπυκνϊνει τθ ςτάςθ των ςοφιςτϊν αλλά και γενικά μιασ εποχισ απζναντι ςτισ νζεσ 
κοινωνικζσ και πολιτκζσ καταςτάςεισ, που δθμιουργικθκαν ςτον Ελλθνικό κόςμο ςτο 
δεφτερο  μιςό του 5ου αιϊνα π.Χ. Δθλϊνει εξάλλου και τθν αυτοπεποίκθςθ του νζου 
ανκρϊπου, που γεννικθκε από τουσ φοβεροφσ αγϊνεσ, που διεξιγαγαν οι Ζλλθνεσ ςτο 
πρϊτο μιςό του ίδιου αιϊνα. Από το άλλο μζροσ θ αποφκεγματικι αυτι φράςθ είναι θ 
απόλθξθ τθσ κοςμοκεωρίασ των αρχαίων Λϊνων φιλοςόφων, δθλαδι τθσ εμπιςτοςφνθσ 
ςτον ανκρϊπινο λόγο». 
71 Μόνικα Ραπά: Ο  Σωκράτθσ Δάςκαλοσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και τθσ Δια  Βίου  
Μάκθςθσ ςτθν  ακθναϊκι   Κοινωνία: Ακινα 2009,ςελίδα 86. 
72 Καηαμίασ, Α. Μ.,  Ραιδεία και Ρολιτεία: Θ Ραιδεία του Ανκρϊπου-Ρολίτθ—Από τθν 
Αρχαία Ρόλθ ςτθ Νεωτερικι Εκνόπολθ και τθ Νζα Κοςμόπολθ, ανάτυπον εκ των Ρρακτικϊν 
τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Τ. 75 , Τεφχοσ Β, ςελ.  336-356.ΒΛ.ΚΑΛ: Καραςμάνθσ Β. (2002), 
Σωκράτθσ, ο Σοφόσ που δεν γνϊριηε τίποτα. Ακινα: Eκδόςεισ Λιβάνθ 
73 Copy the BEST Traders and Make Money : http://ow.ly/KNICZ 
74 Ρλάτων-Κρατφλοσ. 

http://ow.ly/KNICZ

