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ΘΤΡΑ 30: Ο ΩΚΡΑΣΗ 
 
 
Ο Σωκράτθσ, γιοσ του αγαλματοποιοφ Σωφρονίςκου και τθσ μαίασ Φαιναρζτθσ, 
γεννικθκε ςτθν Ακινα το 470. Θ ηωι του, ιδιωτικι και δθμόςια, από τθν αρχι ωσ το 
τζλοσ τθσ, ιταν ςφμφωνθ με τισ αρχζσ και τα διδάγματα που εκπροςωπεί. Δεν βγικε 
ποτζ του από τθν Ακινα, παρά μόνο για να υπθρετιςθ τθν πατρίδα του ωσ 
ςτρατιϊτθσ. Διακρίκθκε πολεμϊντασ ςτθν Ροτείδαια (432 - 429), ςτο Διλιο (424) 
και ςτθν Αμφίπολθ (422). Αντιςτάκθκε ςτον φανατιςμζνο όχλο, ωσ πρφτανισ, ςτθ 
δίκθ για τθ ναυμαχία ςτισ Αργινοφςεσ και υποςτιριξε το δίκαιο. Αρνικθκε να 
εκτελζςθ διαταγζσ των Τριάκοντα τυράννων και αγνόθςε τθν τρομοκρατία τουσ. 
Είδικϊτερθ ανάμειξθ ςτθν πολιτικι δεν είχε. Ο ςτοχαςμόσ του ολόκλθροσ ςτρζφεται 
προσ τον εςωτερικό Κόςμο. Δεν προςζχει κακόλου τον εξωτερικό Κόςμο, και δεν τον 
απαςχολεί θ Φφςθ και θ Φυςικι. 
 
Πλα αυτά δεν ςθμαίνουν ότι ο Σωκράτθσ είναι ζνασ ερθμικόσ και απόκοςμοσ 
όνειροπόλοσ. Ολόκλθρθ θ δραςτθριότθτά του εκδθλϊνεται ανάμεςα ςτουσ 
ςυνανκρϊπουσ του. Τα πρϊτα ίχνθ του δθμόςιου βίου του τα ςυναντάμε ςτισ αρχζσ 
του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου (431). Οκτϊ χρόνια αργότερα πρζπει να ιταν κιόλασ 
παςίγνωςτοσ, αν κρίνωμε από τα πειράγματα του Αριςτοφάνθ ςτισ «Νεφζλεσ», που 
πρωτοπαίχκθκαν το 423.  
 
Ο Σωκράτθσ δεν είναι οφτε προφιτθσ οφτε δάςκαλοσ τθσ ςοφίασ κατά το πρότυπο 
των Σοφιςτϊν. Ο τρόποσ που αναπτφςςει τισ ςκζψεισ του είναι ο διάλογοσ. 
Ανειρινευτοσ εραςτισ τθσ αλικειασ, επιδιϊκει πάντα τον διάλογο, και γι’ αυτό 
περνάει τισ μζρεσ του ςτθν αγορά, ςτα εργαςτιρια και ςτα γυμναςτιρια. Είναι ο 
μόνοσ δάςκαλοσ ςτθν εποχι του, που δεν παίρνει από τουσ μακθτζσ του δίδακτρα. 
Στον κφκλο του ανικαν εκτόσ από πολλοφσ άλλουσ, και ο Αλκιβιάδθσ και ο Κριτίασ, 
ζνασ από τουσ Τριάκοντα. Ιταν 70 χρονϊν, όταν τρεισ ςυμπολίτεσ του, ο Άνυτοσ, ο 
Μελίτοσ και ο Λφκων, τον κατάγγειλαν για ακεΐα, για ειςαγωγι νζων κεϊν και για 
διαφκορά τθσ νεολαίασ. Καταδικάςκθκε ςε κάνατο με μικρι διαφορά ψιφων. 
Δζχκθκε τθν απόφαςθ με τθ γαλινθ ςτθν ψυχι του και απζκρουςε τθν πρόταςθ των 
φίλων του να δραπετεφςθ. Με ιςυχθ ςυνείδθςθ πιρε το δθλθτιριο κι ζκανε το 
κάνατό του τθν πιο μεγάλθ θκικι πράξθ τθσ ηωισ του. 
  
Ο Σωκράτθσ δεν ζγραψε τίποτε. Ρροςπακοφμε να ςχθματίςωμε μια γνϊμθ για τθ 
διδαςκαλία του, εξετάηοντασ τα ςτοιχεία που μασ δίνουν τρεισ διαφορετικοί 
ςυγγραφείσ, που τον είδαν, τον γνϊριςαν και τον ζηθςαν από κοντά. Ο Ξενοφϊν, ο 
Ρλάτων και ο Αριςτοφάνθσ. Τα ςτοιχεία αυτά μάσ δίνουν τρεισ διαφορετικζσ εικόνεσ 
για τον Σωκράτθ. Θ εικόνα του αφιλοςόφθτου Ξενοφϊντα είναι εκείνθ ενόσ 
επαρχιϊτθ θκικοδιδάςκαλου. Θ εικόνα του Αριςτοφάνθ είναι μια γελοιογραφία, 



που επιδιϊκει να αποςπάςθ μόνο το γζλιο. Μεγαλοφάνταςτεσ γραμμζσ ζχει μόνο θ 
εικόνα του πλατωνικοφ Σωκράτθ.  
 
Και αν ακόμθ ο Ρλάτων τα χαρακτθριςτικά τθσ δικισ του μεγαλοφυίασ τα ζχει 
προςκζςει ςτθ φυςιογνωμία του δαςκάλου του, πάλι ο πλατωνικόσ Σωκράτθσ είναι 
πιο κοντά ςτον ιςτορικό Σωκράτθ, γιατί μόνο τα πλατωνικά χαρακτθριςτικά 
μποροφν να δικαιολογιςουν το μζγεκοσ τθσ ιςτορικισ ςθμαςίασ του κεμελιωτι τθσ 
αττικισ φιλοςοφίασ. Αν ο Σωκράτθσ ιταν πραγματικά ζνασ τφποσ όπωσ τον κζλει ο 
απλοϊκόσ Ξενοφϊν και ο κωμικόσ Αριςτοφάνθσ, αδφνατο να απαςχολοφςε το 
ελλθνικό πνεφμα όπωσ το απαςχόλθςε. Σθμαςία ζχει ακόμθ θ κρίςθ του Αριςτοτζλθ 
για τον Σωκράτθ: ο Σωκράτθσ είναι περιςςότερο θκικόσ φιλόςοφοσ. 
 
Το πζραςμα του Σωκράτθ από τθ ηωι τθσ Ακινασ άφθςε τθν εντφπωςθ μιασ 
προςωπικότθτασ κυριαρχθμζνθσ από μια «δαιμονικι» ουςία, μιασ προςωπικότθτασ 
που με το παράδειγμα, με τθν προτροπι, με το δίδαγμα, με το ικοσ τθσ, ξυπνοφςε 
μζςα ςτουσ ανκρϊπουσ, κατά ζνα μοναδικό τρόπο, τθν ανάγκθ για μιαν όλότελα 
νζα ηωι. την πραγματικότητα, για δυο πράγματα άφηςε ιςτορία το πζραςμά 
του: ζγινε ο θεμελιωτήσ τησ Διαλεκτικήσ και ο Αςφγκριτοσ Προτρεπτικόσ, δηλ. ο 
κήρυκασ ενόσ αληθινά ηθικοφ βίου. Ππωσ είπε ο Jaeger, ο Σωκράτθσ είναι ο 
κεντρικόσ πυρινασ τθσ ιςτορίασ τθσ αυτοαγωγισ του ελλθνικοφ ανκρϊπου, είναι το 
μεγαλφτερο παιδευτικό φαινόμενο ςτθν ιςτορία του δυτικοφ πολιτιςμοφ, γιατί 
ειςβάλλει ςτον ικικό κόςμο από τθν πόρτα τθσ ψυχισ του ανκρϊπου. 
 
Η Διαλεκτική. Ππωσ και οι Σοφιςτζσ, ο Σωκράτθσ πατάει επάνω ςτο ζδαφοσ του 
«διαφωτιςμοφ». Θ κεμελιακι ςτάςθ του απζναντι ςτισ κακιερωμζνεσ αντιλιψεισ 
του ελλθνικοφ λαοφ είναι θ ςτάςθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Δεν δζχεται ανεξζταςτα 
καμμιά «δοξαςία» των προγόνων. Και όμωσ, υπάρχει τεράςτια διαφορά ανάμεςα 
ςτθ ςτάςθ του Σωκράτθ και ς’ εκείνθ των Σοφιςτϊν. Ενϊ οι Σοφιςτζσ με το 
ςκεπικιςμό τουσ βάηουν ςε κίνδυνο, μζςα ςτο κράτοσ και μζςα ςτθν κοινωνία, ολό- 
κλθρθ τθ γνϊςθ και ολόκλθρθ τθν θκικότθτα, και γενικά τισ εςωτερικζσ βάςεισ του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, ο Σωκράτθσ ηει με τθν ατράνταχτθ πεποίκθςθ, ότι πρζπει, να 
υπάρχει προςιτι ςτον άνκρωπο, μια απόλυτθ αλικεια, που είναι ανεξάρτθτθ από 
τισ εικαςίεσ και τισ δοξαςίεσ, τόςο του ατόμου, όςο και τθσ μάηασ. Αυτι θ αλικεια 
είναι προςιτι μόνο από τον δρόμο τθσ διανοθτικισ ςκζψεωσ, του λογιςμοφ. Αυτό το 
δρόμο πρζπει να ακολουκιςωμε με φρόνθςθ και με ςυνζπεια. Μζςα ςτο λογικόσ 
του ανκρϊπου είναι κρυμμζνοι οι νόμοι τθσ ςκζψεωσ και μαηί οι δυνατότθτεσ για 
κάκε αλθκινι γνϊςθ. 
 
Ζτςι ο Σωκράτθσ ανακαλφπτει μζςα ςτουσ νόμουσ του ανκρϊπινου λογικοφ ζναν 
ολότελα καινοφργιον κόςμο, που βρίςκεται ζξω από τθν περιοχι των αιςκιςεων και 
των προςωπικϊν απόψεων του κακενόσ. Με τθν ανακάλυψθ αυτι ξεπερνιζται θ 
αιςκθςιοκρατία και ο υποκειμενιςμόσ του Ρρωταγόρα και γενικϊτερα θ 
ςχετικοκρατία των Σοφιςτϊν, και ςϊηεται θ επιςτιμθ θ, καλφτερα, κεμελιϊνεται 
πραγματικά  για πρϊτθ φορά. Γιατί ακριβϊσ για πρϊτθ φορά εδϊ κεμελιϊνεται 
αυτι θ ίδια θ ζννοια τθσ γνϊςεωσ. 
Ζνϊ οι προθγοφμενοι ςτοχαςτζσ —με μοναδικι εξαίρεςθ τον Ραρμενίδθ — 
ανακατεφουν μζςα ςτισ διδαςκαλίεσ τουσ υποκειμενικζσ απόψεισ και 



εξακριβωμζνεσ παρατθριςεισ, χωρίσ να μποροφν να τισ ξεχωρίςουν, ο Σωκράτθσ 
επιβάλλει για πρϊτθ φορά τθ βαςικι διάκριςθ ανάμεςα ςτθ Γνϊςθ και ςτθ Γνϊμθ: 
πραγματικι γνϊςθ είναι εκείνθ που κεμελιϊνεται με ζννοιεσ.  
 
Ρρϊτοσ ο Σωκράτθσ ανακαλφπτει τισ ζννοιεσ, που ιςχφουν ςτον ίδιο βακμό για κάκε 
ςκεπτόμενο άνκρωπο, κι ζτςι γίνεται ο κεμελιωτισ τθσ επιςτιμθσ του γενικοφ, τθσ 
Λογικισ. Αλλά οι ζννοιεσ ζχουν, για τον Σωκράτθ, ολότελα αντικειμενικι αλικεια. 
Ζτςι, μζςα ςτισ ζννοιεσ ζχει βγει για τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ ζνα κακολικά 
υποχρεωτικό μζτρο, που ξεφεφγει από τθν αυκαιρεςία του υποκειμζνου, ςτζκει 
πάνω από όλα μαηί τα άτομα, κι όμωσ είναι ηωντανό μζςα ς αυτά. 
 
Ο Σωκράτθσ δεν ιςχυρίηεται ότι ζχει βρει κιόλασ τθν αλικεια, αλλά τθν κυνθγάει 
αδιάκοπα μζςα ςτθ λειτουργία του διαλόγος. Από κάκε απάντθςθ ξεπθδοφν 
όλοζνα νζα προβλιματα. Ζτςι ο Σωκράτθσ είναι το πρότυπο του ανειρινευτου 
εραςτι τθσ αλικειασ. Αντίκετα από τουσ «ςοφοφσ» του παρελκόντοσ, είναι ο 
«φιλόςοφοσ» με τθν κυριολεκτικι ςθμαςία του όρου, δθλ. ο εραςτισ τθσ ςοφίασ. 
Ηει με τθ βακειά πεποίκθςθ ότι αυτι θ αλικεια υπάρχει και ότι είναι προςιτι ςτον 
άνκρωπο, κι ακόμα ζχει τθ ςυνείδθςθ ότι υπάρχουν όρια ςτθν ανκρϊπινθ ςκζψθ 
και ότι αυτι θ αλικεια μόνο βιμα προσ βιμα, ανάμεςα από τα πολφπλοκα 
μονοπάτια του ςτοχαςμοφ, μπορεί να κατακτθκι. 
 
Η Ηθ ι κ ή. Θ Διαλεκτικι του Σωκράτθ είναι ο πρόδρομοσ τθσ Θκικισ του. Με τθ 
μζκοδο τθσ Διαλεκτικισ ο Σωκράτθσ γίνεται ο κεμελιωτισ μιασ αυτόνομθσ 
θκικότθτασ, που βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθ Λογικι. Μ’ αυτό τον τρόπο θ Θκικι 
αποδεςμεφεται για πρϊτθ φορά από τθν τερατϊδθ δφναμθ τθσ ςυνικειασ και από 
τθν πατροπαράδοτθ κρθςκεία και κατοχυρϊνεται αςφαλζςτερα από κάκε άλλθ 
φορά.  
 
Γιατί κι εδϊ υπάρχουν ατράνταχτεσ κεμελιακζσ πεποικιςεισ, που ο Σωκράτθσ, ο 
άνκρωποσ του ο φ δ ζ ν   ο ί δ α, κρφβει μζςα ςτισ ρίηεσ τθσ ςυνειδιςεϊσ του: θ 
πίςτθ ςε μια απόλυτθ Θκικι, θ πίςτθ ςτο ότι υπάρχει ζνα απόλυτο καλό και ζνα 
απόλυτο κακό. Ζτςι αναγνωρίηει ζναν θκικό νόμο, που ςτζκει πάνω από όλα τα 
άτομα και είναι ολότελα ανεξάρτθτοσ από αυτά. Ζχει a priori τθν κεμελιακι 
πεποίκθςθ, ότι ο θκικόσ αυτόσ νόμοσ πρζπει να επιβάλλεται με τθν τιμωρία του 
κακοφ. 
 
Από αυτι τθν άμεςθ θκικι ςυνείδθςθ του Σωκράτθ ξεπθδάει θ ζννοια του 
κακικοντοσ, αφοφ ο άνκρωποσ ζχει να διαλζξθ, κάκε μζρα, ανάμεςα ςτο καλό και 
ςτο κακό. Ππωσ οι μεγάλοι Μωνεσ φιλόςοφοι Αναξίμανδροσ και Θράκλειτοσ 
ανακαλφψαν τον φυςικό νόμο, που απαραβίαςτα δεςπόηει μζςα ςτον Μακρόκοςμο 
και ςτον Μικράκοςμο, ζτςι και ο Ακθναίοσ Σωκράτθσ ανακαλφπτει μζςα ςτθν ίδια 
του τθν ψυχι τον θκικό νόμο ωσ εκείνθ τθ δφναμθ, που ο άνκρωποσ, αν δεν κζλθ να 
καταντιςθ μια άκλια φπαρξθ, πρζπει να τθσ υποτάςςεται απροςχθμάτιςτα, χωρίσ 
να κοιτάηθ δεξιά θ αριςτερά και χωρίσ να λογαριάηθ τισ ςυνζπειεσ, ακόμθ κι αυτόν 
το κάνατο. Αλλά ο θκικόσ αυτόσ νόμοσ ςθμαίνει ότι ςε κάκε περίςταςθ τθσ ηωισ 
μασ πρζπει να ακολουκοφμε χωρίσ παρεκκλίςεισ τθ λογικι εκείνθ γραμμι, που μασ 
φαίνεται θ καλφτερθ, φςτερα από λογικοφσ ςυλλογιςμοφσ. Ζτςι, αποκαλφπτεται 



εδϊ ο νοθςιαρχικόσ χαρακτιρασ τθσ ςωκρατικισ Θκικισ. Κανζνασ, λζγει, δεν κάνει 
λάκοσ από επίγνωςθ. Κανζνασ δεν διαλζγει από επίγνωςθ το βλαβερό. Αυτόσ που 
ζχει τθ ςωςτι εποπτεία, κα ενεργιςθ ςωςτά. Κι αφοφ θ αρετι βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, 
πρζπει να είναι και διδακτι. 
 
Αλλά τί είναι καλό; Τι είναι αλθκινά ωφζλιμο ςτον άνκρωπο; Θ ομορφιά και ο 
πλοφτοσ, θ δφναμθ και θ δόξα, θ ςωματικι αλκι και οι θδονζσ των αιςκιςεων, που 
μζςα ςτθν ελλθνικι λαϊκι ςυνείδθςθ φαντάηουν ςαν τα πιο αξιοηιλευτα αγακά, για 
τον Σωκράτθ δεν είναι τίποτε μπροςτά ςτθν ψυχι του ανκρϊπου. Ο Σωκράτθσ 
πρϊτοσ ζχει ανακαλφψει τθν αςφγκριτθν άξια τθσ ψυχισ, μπροςτά ςε όλα τα άλλα 
αγακά αυτοφ του κόςμου. Από εδϊ προκφπτει και θ κεμελιακι ςθμαςία του 
προβλιματοσ τθσ αγωγισ, γιατί θ ςωςτι αγωγι είναι ακιβϊσ μια εποπτικι, 
ςυνειδθτι διακονία τθσ ψυχισ (κεραπεία τθσ ψυχισ). 
 
Ροια ςτάςθ παίρνει ο Σωκράτθσ μπροςτά ςτθν πιο ςθμαντικι ανκρϊπινθ κοινότθτα, 
ςτο Κράτοσ; Ρϊσ καταλαβαίνει τθ ςχζςθ του κακενόσ ατόμου με το Κράτοσ; Κι εδϊ 
ακόμθ βρίςκομε μια νζα, ουςιαςτικι διαφορά ανάμεςα ςτον Σωκράτθ και ςτουσ 
Σοφιςτζσ. Πλοι οι Σοφιςτζσ είναι ξερριηωμζνοι από τισ πατρίδεσ τουσ και ωσ ξζνοι 
ζρχονται να ςταδιοδρομιςουν ςτθν Ακινα, που είναι το κζντρο τθσ παιδείασ. Μζςα 
ςτθν Ακινα μζνουν πάντα ξζνοι, οι ςχζςεισ τουσ με το Κράτοσ είναι ψυχρζσ, αν όχι 
και εχκρικζσ. Με τον Σωκράτθ ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Γι’ αυτόν, το Κράτοσ 
δεν είναι μόνο μια δεδομζνθ δφναμθ, που όφείλει να τθν φπολογίηθ, αλλά, αφοφ 
για τον Ακθναίο του καιροφ εκείνου Κράτοσ και Ρατρίδα είναι ζνα πράγμα, είναι και 
θ πιο μεγάλθ και θ πιο ζξοχθ ανκρϊπινθ κοινότθτα.  
 
Ζτςι θ ςχζςθ του μαηί τθσ είναι μία εςϊτατθ, τζλεια προςωπικι ςχζςθ ςεβαςμοφ. 
Νοιϊκει δεμζνοσ με ζναν ικικό δεςμό, που είναι ανϊτεροσ από κάκε άλλθ γιινθ 
ςχζςθ. Γι’ αυτό, οφείλομε, λζγει, ςε κάκε περίπτωςθ υποταγι ςτουσ νόμουσ του 
Κράτουσ, περιςςότερο από όςο ςε κάκε άλλθ εντολι, ακόμθ και ςτισ εντολζσ των 
γονζων. Αυτά τα φρονιματά του ο Σωκράτθσ τα επαλικευςε όχι μόνον ωσ 
ςτρατιϊτθσ και ωσ πολίτθσ, αλλά και με τθν αμετάκλθτθ άρνθςι του να 
δραπετεφςθ, φςτερα από τθν άδικθ κανατικι καταδίκθ του. 
Πποιοσ ςτο πρόςωπο του Σωκράτθ βλζπει αποκλειςτικά τον ορκολογιςτι, ζχει 
φωτίςει τθν εικόνα του μόνο από τθ μια μεριά και δεν δικαιϊνει το ςθμαντικό 
κετικό μζροσ του ςτοχαςμοφ αυτοφ του υπζροχου ανκρϊπου.  
 
Αυτό το κετικό μζροσ το είδαμε ιδθ να φανερϊνεται ςτθ ςταςθ του απζναντι ςτο 
Κράτοσ. Ρεριςςότερο ακόμθ φανερϊνεται ςτθ ςχζςθ του με τθ κεότθτα. Κι εδϊ 
παρατθροφμε μια γνιςια, βακειά κρθςκευτικότθτα. Κι εδϊ ακόμθ, τθ ςκζψθ του 
Σωκράτθ τθ χωρίηει μια ολόκλθρθ άβυςςοσ από τθ ςκζψθ των Σοφιςτϊν. Και οι κεοί 
τθσ ακθναϊκισ πολιτείασ είναι για τον Σωκράτθ ηωντανζσ δυνάμεισ,που τουσ 
προςφζρει τθ λατρεία του, ςτισ πατροπαράδοτεσ γιορτζσ, με όλθ του τθν 
ειλικρίνεια. Ροτζ του δεν αμφιςβιτθςε τθν φπαρξι τουσ. Σ’ αυτό το ςθμείο πρζπει 
να κυμθκοφμε και το δ ά ι μ ο ν ι ο ν του Σωκράτθ, τθ κεϊκιά φωνι που άκουε από 
τα βάκθ του είναι του. Πτι εςωτερικά ζχει ξεπεράςει τθν ανκρωπομορφικι 
πολυκεία δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία.  
 



Τισ ανκρωπομορφικζσ μυκικζσ παραςτάςεισ μιασ πρωτόγονθσ εποχισ τισ αποκροφει 
ριηικά, γιατί το περιεχόμενό τουσ προςκροφει ςε θκικζσ καλαιςκθτικζσ αρχζσ. Πμωσ 
τισ κείεσ μορφζσ τθσ ελλθνικισ κρθςκείασ δεν τισ κίγει κακόλου θ ςκζψθ του, αν και 
φαίνεται να κατατείνθ ςε μια μονοκεϊςτικι αντίλθψθ. Γιατί, ο Σωκράτθσ διατθρεί 
μζςα του βακιά τθν πεποίκθςθ, ότι, τόςο μζςα ςτο κοςμικό γίγνεςκαι όςο και μζςα 
ςτθ μοίρα του ανκρϊπου δεςπόηει μια ανϊτερθ διάνοια, που αποτφπωμά τθσ είναι 
θ δικι μασ διάνοια. Σ’ αυτό βαςίηεται και θ ατράνταχτθ πίςτθ του ςε μια κεία, δθλ. 
θκικι τάξθ του Κόςμου, μια πρωτοφανζρωτθ — αν εξαιρζςωμε τθ κεωρία του 
Λόγου ςτον Θράκλειτο — κεμελιακι πεποίκθςθ, ότι κάκε τι που ςυμβαίνει ς’ αυτό 
τον Κόςμο ζχει, ςε τελευταία ανάλυςθ, τθ λογικι βάςθ του. 
 
Θ βιοκεωρία του Σωκράτθ ςθμαίνει επίςθσ μια εκπλθκτικι εςωτερίκευςθ του 
ελλθνικοφ και γενικϊτερα του ευρωπαϊκοφ ανκρϊπου. Με τθν ανακάλυψθ του 
εςωτερικοφ κόςμου του ανκρϊπου και με τθν θκικοποίθςι του από τον Σωκράτθ, 
αρχίηει μια νζα φάςθ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Θ Θκικι του Σωκράτθ, με όλθ 
τθν αυςτθρότθτα και τθν ακαμψία τθσ, δεν ζχει τίποτε το αςκθτικό γιατί ποτζ δεν 
παραγνωρίηει τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Οφτε τθν καταπιζηει οφτε τθ διαςτρζφει Τθν 
κατευκφνει μόνο, με βάςθ τθ Λογικι, ςτον αλθκινό προοριςμό τθσ. 
 
Οι ωκρατικζσ ςχολζσ 
 
Χωρίσ ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ να επιδιϊξθ τθν ίδρυςθ μιασ Σχολισ, οριςμζνοι μακθτζσ 
του ίδρυςαν Σχολζσ, που ζχουν τον χαρακτιρα τθσ προςωπικότθτασ του κακενόσ 
και που ξεκινοφν, λίγο θ πολφ, από τισ ιδζεσ του μεγάλου δαςκάλου, αλλά για να τισ 
αναπτφξουν μονόπλευρα και να τισ ςυνδζςουν με άλλεσ κεωρίεσ, κυρίωσ 
ςοφιςτικζσ.  
 
Δεν κα αςχολθκοφμε ς’ αυτό το κεφάλαιο με το κίνθμα του μεγαλφτερου και 
γνθςιϊτερου Σωκρατικοφ, του Ρλάτωνα, γιατί θ Ρλατωνικι φιλοςοφία αποτελεί 
ιδιαίτερο, μεγάλο ςτακμό, ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ πνεφματοσ. Εδϊ κα δοφμε 
μόνο τα μικρότερα ρεφματα, που απαρτίηουν τζςςερισ Σωκρατικζσ Σχολζσ: τθ 
Μεγαρικι, τθν Ιλιο-Ερετρικι, τθν Κυνικι και τθν Κυρθναϊκι. 
 
1. Θ Μεγαρικι. Λδρυτισ τθσ Μεγαρικισ Σχολισ είναι ο Ε υ κ λ ε ίδ θ σ, από τα 
Μζγαρα, μακθτισ του Σωκράτθ. Κοντά του βρικαν καταφφγιο ο Ρλάτων και μερικοί 
άλλοι μακθτζσ και φίλοι του μεγάλου Δαςκάλου, ςτισ δφςκολεσ μζρεσ που 
ακολοφκθςαν τον κάνατό του. Ο Ευκλείδθσ ςυνδζει το ςωκρατικό ςτοιχείο του 
θκικοφ Αγακοφ με τθν Ελεατικι Οντολογία, άποδίδει ς’ αυτό το Αγακό τα 
χαρακτθριςτικά που ζχει το Ον του Ραρμενίδθ, δθλ. αγζννθτο, ακάνατο, ακίνθτο. 
αναλλοίωτο και μοναδικό, και αποκροφει με όλα τα μζςα τθσ Διαλεκτικισ τθν 
αλθκινότθτα τθσ γενζςεωσ, τθσ κινιςεωσ, τθσ φκοράσ κ.λπ. Για τον Ευκλείδθ, ςτθν 
πραγματικότθτα, υπάρχει μόνο το Αγακό, κι αυτό το ονομάηει, κατά τθν περίςταςθ, 
πνεφμα, λόγο θ κεό. Θ Σχολι του εξελίχκθκε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εριςτικισ 
Διαλεκτικισ. Ο Διόδωροσ ο Κρόνοσ, φςτερα από τον Ευκλείδθ, όχι μόνο πολζμθςε 
τθν πραγματικότθτα τθσ κινιςεωσ, αλλά προςπάκθςε και να εκμθδενίςθ τθν ζννοια 
τθσ δυνατότθτασ. Βακφτερθ ιςτορικι ακτινοβολία είχε ο Στ ί λ π ω ν, από τα 
Μζγαρα, δάςκαλοσ του Ηινωνα, του ιδρυτι τθσ Στωικισ Φιλοςοφίασ. Ο Στίλπων 



ςυςχζτιηε ελεατικά ςτοιχεία με βαςικζσ απόψεισ των Κυνικϊν και κεωροφςε ωσ 
φψιςτο Αγακό τθν τζλεια απάκεια.  
 
2. Θ Θλιο-Ερετρικι. Θ Θλιο-Ερετρικι Σχολι ονομάςκθκε ζτςι, γιατί οι δυο κφριοι 
εκπρόςωποί τθσ, ο Φαίδων και ο Μενζδθμοσ, κατάγονταν ο ζνασ από τθν Ιλιδα και 
ο άλλοσ από τθν Ερζτρια. Ο Φαίδων είναι ο μακθτισ εκείνοσ του Σωκράτθ, που ο 
Ρλάτων τον τίμθςε δίνοντασ το όνομά του ςτον πολφ γνωςτό διάλογό του για τθν 
ακαναςία τθσ ψυχισ. Ο Φαίδων παρουςιάηεται γνιςιοσ διαλεκτικόσ, και ςε 
μεγαλφτερο ακόμθ βακμό ο Μενζδθμοσ, που αναγνωρίηει ωσ ζγκυρεσ μόνο τισ 
καταφατικζσ κατθγορικζσ κρίςεισ και που τα λοιπά διαφζροντά του είναι κακαρά 
θκικά. Ο Φαίδων όχι μόνο υποςτθρίηει, όπωσ και ο Ευκλείδθσ, τθν ενότθτα τθσ 
αρετισ, αλλά και ςτθρίηει το αγακό του ανκρϊπου ςτθ λογικι εποπτεία του. 
Αντιπροςωπεφει δθλ., όπωσ και Σωκράτθσ, μίαν θκικιν νοθςιαρχία. 
 
3. Θ Κυνικι. Ο ιδρυτισ του Κυνιςμοφ Αντιςκζνθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα γφρω ςτα 
450 και θ πρϊτθ του μόρφωςθ ιταν ρθτορικι, γιατί είχε δάςκαλο το Γοργία. 
Αργότερα ζγινε ο ενκουςιϊδθσ μακθτισ του Σωκράτθ. Ο Αντιςκζνθσ είχε μιαν 
αςυνικιςτα μεγάλθ ςυγγραφικι παραγωγι ςε ζργα ρθτορικά, θκικά και διαλεκτικά. 
Ρολλά είχαν τθ μορφι ςωκρατικϊν διαλόγων. 
 
Θ φιλοςοφία του Αντιςκζνθ ςυγχωνεφει με ζναν ιδιαίτερο τρόπο τα ςοφιςτικά και 
τα ςωκρατικά ςτοιχεία. Και τα δυο φαίνονται ςτθ Διαλεκτικι του, όπου θ 
εναςχόλθςι του με τουσ οριςμοφσ και με το πρόβλθμα του οριςμοφ προδίδει 
ςωκρατικιν επίδραςθ. Λδιότυπθ είναι επίςθσ θ ονοματοκρατία του. Τα πρϊτα 
πράγματα, λζγει, δθλ. τθν αρχικι υπόςταςθ των πραγμάτων, δεν τθν ξζρομε εμείσ 
οι άνκρωποι. Μποροφμε, το πολφ-πολφ, να ονομάςωμε με το όνομά τουσ και ίςωσ, 
με τθ ςυγκριτικι μζκοδο, να φανταςκοφμε πϊσ είναι καταςκευαςμζνα, αλλά δεν 
μποροφμε να ποφμε τι είναι. Ζτςι, δεν μποροφμε να τουσ αποδϊςωμε 
κατθγοριματα, οφτε καν αντωνυμικά να τουσ προςκζςωμε και να ποφμε: «αυτό» ι 
«εκείνο».  
 
Ζτςι επιτρζπεται να ποφμε «Ζνασ άνκρωποσ είναι ζνασ άνκρωποσ», «Το αςιμι είναι 
αςιμι». Πχι όμωσ: «Ο άνκρωποσ είναι καλόσ» ι «Το αςιμι είναι μζταλλο». Για τον 
Αντιςκζνθ δθλ., είναι δυνατζσ μόνο ταυτολογικζσ κρίςεισ. Δεν χρειάηεται, βζβαια να 
τονιςκι,  ότι αν επικρατοφςε μια τζτοια ονοματοκρατία, κα καταποντιηόταν κάκε 
γνϊςθ και κάκε επιςτιμθ. 
 
Ριο πλοφςια ςε επακόλουκα ιταν θ Θκικι του Αντιςκζνθ, που είναι κεμελιωμζνθ 
πζρα ωσ πζρα πάνω ςε ςωκρατικζσ βάςεισ, πιρε όμωσ ίςτορικά μια πρωτότυπθ 
διαμόρφωςθ και ςθμαςία. Αξία για τον άνκρωπο ζχει αλθκινά μόνο θ αρετι. Αυτι 
φκάνει και περιςςεφει για τθν ευδαιμονία του ανκρϊπου. Ππωσ και ο Σωκράτθσ, 
κεωρεί τθν αρετι διδακτι, ενιαία και αναφαίρετο αγακό. Ταυτόχρονα, θ ζννοια τθσ 
αρετισ, ςτον Αντιςκζνθ, κρφβει μζςα τθσ ζνα ιςχυρό βουλιςιαρχικό ςτοιχείο. Θ 
αρετι είναι μια διάκεςθ και μια βουλθτικι κατεφκυνςθ βαςιςμζνθ ςτθ ςωςτι 
εποπτεία, και θ γνθςιότθτά τθσ επαλθκεφεται μόνο με τθν πράξθ. Γιατί, θ αρετι 
είναι ζργα, πράξεισ, και δεν χρειάηεται, οφτε πολλά λόγια οφτε πολλζσ γνϊςεισ. Ζτςι, 



ο μόχκοσ, θ προςπάκεια, είναι ο μόνοσ δρόμοσ για τθν αρετι και για τθν 
ευδαιμονία, και γι’ αυτό ο μόχκοσ είναι καλό, δεν είναι κακό.  
 
Επίςθσ, θ αρρϊςτια, τα γθρατειά, ο κάνατοσ, θ φτϊχεια, θ εξορία, θ ταπεινι 
καταγωγι δεν είναι κακά, οφτε και τα αντίκετά τουσ είναι αγακά. Από αυτι τθ κζςθ 
εξθγείται και θ αποςτροφι που νοιϊκουν οι Κυνικοί για τθν τρυφι, δθλ. για κάκε 
είδουσ πολυτζλεια και θδυπάκεια. Γιατί, θ ευτυχία δεν εξαρτάται κακόλου από 
αυτά οφτε και από τισ θδονζσ των αιςκιςεων. Με όλα αυτά, θ αντίλθψθ του 
Αντιςκζνθ και όλων των Κυνικϊν για τθν αρετι, όπωσ και θ γενικϊτερθ ελλθνικι 
αντίλθψθ, δεν ζχει καμμιά ςχζςθ με τον αςκθτιςμό. 
 
Χαρακτθριςτικι είναι θ ςτάςθ του Αντιςκζνθ απζναντι ςτο Κράτοσ. Ζχει τθ γνϊμθ, 
ότι ο ςοφόσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να κατευκφνθ τθ ηωι του ςφμφωνα με τουσ 
νόμουσ του Κράτουσ, αλλά ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ αρετισ. Αναγνωρίηει 
ακόμθ ενιαία τθν αρετι ςτον άντρα και ςτθ γυναίκα και πιςτεφει επίςθσ, ότι 
υπάρχει μόνο ζνασ κεόσ, κι αυτόσ δε μοιάηει με τίποτε από τα ορατά. Τουσ 
ανκρϊπουσ τουσ χωρίηει ςε ςοφοφσ και μωροφσ. 
 
Τθν πλατφτερθ ανάπτυξι του ο Κυνιςμόσ τθν οφείλει ςτο Δ ι ο γ ζ ν θ, τον «Κφνα». 
Από αυτόν ονομάςκθκαν Κυνικοί οι οπαδοί του. Ο Διογζνθσ μετζφερε τθν κυνικι 
φιλοςοφία από τθ κεωρία ςτθν πράξθ, ιδιαίτερα ςτο ντφςιμο και ςτουσ εξωτερικοφσ 
τρόπουσ και εκδθλϊςεισ. Αναπτφςςει τισ ιδζεσ του Αντιςκζνθ φκάνοντασ ωσ τθν 
υπερβολι και, με ζναν τρόπο ολότελα ριηοςπαςτικό και επαναςτατικό για τθν 
ελλθνικι πολιτεία, επιδιϊκει να ανατρζψθ όλεσ τισ κακιερωμζνεσ άξιεσ. Μόνο θ 
ευκυμία και τα εκπλθκτικά ευφυολογιματά του μετριάηουν κάπωσ αυτι τθ ςτάςθ 
του. Ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ δεν είναι πια γι’ αυτόν οφτε καν ζνα πρόβλθμα, όπωσ 
ιταν για τουσ Σοφιςτζσ. Θ ςτάςθ του απζναντι ς’ αυτόν είναι όλότελα εχκρικι, γιατί 
μζςα ς’ αυτόν δεν βλζπει παρά ζνα ςφςτθμα από βλαβερζσ ςχζςεισ και μια τζλεια 
παρζκκλιςθ από τθ φφςθ, δθλ. από τθ φυςικι ηωι. 
 
Κθρφςςει ακόμα, ότι οποιαδιποτε πράξθ μπορεί να τθν κάνθ ο άνκρωποσ μπροςτά 
ςτα μάτια όλων, ζςτω και αδιαντροπιζσ, ακόμθ, κι αυτιν τθ γενετιςια πράξθ. 
Κθρφςςει τον ελεφκερο ζρωτα και τθν κοινοκτθμοςφνθ ςτισ γυναίκεσ και ςτα 
παιδιά. Και ςτον Διογζνθ, κυριαρχεί το βουλθςιαρχικό ςτοιχείο ςτθν ζννοια τθσ 
αρετισ και θ πεποίκθςθ ότι θ θκικι βοφλθςθ επαλθκεφεται με τθν πράξθ. Θ κυνικι 
αρετι μάλιςτα φανερϊνεται ωσ μία διπλι ενζργεια: από τθν άποψθ του Εγϊ και τθσ 
ςυμπεριφοράσ του, είναι απάκεια, δθλ. αποδζςμευςθ από ςυγκινιςεισ και πάκθ, 
και μάλιςτα από τον ζρωτα. Από τθν άποψθ του εξωτερικοφ κόςμου, είναι 
αυτάρκεια, δθλ. αποδζςμευςθ από τισ ανάγκεσ τθσ τροφισ, τθσ ενδυμαςίασ και τθσ 
κατοικίασ. Ο Διογζνθσ αποκροφει τζλοσ κάκε κοινωνικό δεςμό. Ωσ κοςμοπολίτθσ, 
είναι εχκρόσ του Κράτουσ, του γάμου και τθσ οικογζνειασ. 
 
Ο μακθτισ του Διογζνθ, Κ ρ άτ θ σ ο Κθβαίοσ, δεν ζφερε καινοφργιεσ ιδζεσ, ζγινε 
όμωσ διάςθμοσ για τθν ανκρωπιςτικι άςκθςθ τθσ ψυχιατρικισ του και για τισ 
παρωδίεσ του, μια πεηογραφία με ανάμεικτθ τθ ςοβαρι και τθν εφκυμθ διάκεςθ. 
Ιταν και δάςκαλοσ του Ηινωνα, του ιδρυτι τθσ Στωικισ Φιλοςοφίασ. 



Θ Κυνικι Φιλοςοφία εξελίχκθκε ςε μια λαϊκι φιλοςοφία. Σ’ αυτιν οφείλεται και θ 
εμφάνιςθ διαφόρων περιπλανωμζνων κθρφκων. 
 
4. Θ Κυρθναϊκι. Θ Κυρθναϊκι φιλοςοφία πιρε το όνομά τθσ από τθν πατρίδα του 
ιδρυτι τθσ, του Αριςτίππου του Κυρθναίου. Ο Αρίςτιπποσ (435 - 355), μορφϊκθκε 
και ωρίμαςε ςτθν Κυρινθ κοντά ςε μεγάλουσ Σοφιςτζσ. Πταν γνϊριςε το Σωκράτθ, 
ςτθν Ακινα, θταν πια αποκρυςταλλωμζνοσ χαρακτιρασ, φταςμζνοσ διανοοφμενοσ, 
κι ζτςι οι επιδράςεισ που δζχκθκε από τον μεγάλο δάςκαλο δεν είχαν αποφαςιςτικι 
ςθμαςία για τθ ηωι του. Θ Αρίςτιπποσ ιταν διαφορετικόσ άνκρωποσ. Ταξίδεψε 
πολφ, δίδαξε ωσ Σοφιςτισ κι ζπαιρνε υψθλά δίδακτρα, όπωσ οι άλλοι. Τελικά, 
ίδρυςε ςτθν πατρίδα του, τθν Κυρινθ, μια φιλοςοφικι ςχολι, που άνκιςε ωσ τα 
χρόνια των Ρτολεμαίων. Τα ςυγγράμματά του δεν ςϊκθκαν. 
  
Θ Κυρθναϊκι φιλοςοφία ςτθρίηεται, απ’ άκρθ ςε άκρθ, ςε ςοφιςτικζσ βάςεισ, είναι 
όμωσ δεμζνθ με ζνα ςωκρατικό ςτοιχείο. Ρρϊτα-πρϊτα ςοφιςτικι είναι θ 
γνωςιολογικι κζςθ τθσ, που είναι αίςκθςιοκρατικι. Τθ φαινομενοκρατία και τον 
υποκειμενιςμό του Ρρωταγόρα τα ζχει δεχκι τζλεια ο Αρίςτιπποσ και θ ςχολι του, 
με ζνα μόνο ςθμαντικό περιοριςμό: και οι Κυρθναϊκοί ςυμφωνοφν, ότι δεν 
μποροφμε να γνωρίςωμε τα πράγματα κακ’ εαυτά, κι ζτςι δεν μποροφμε να ποφμε 
τίποτε το όριςτικό για τθν ουςία τουσ, παρά μόνο πϊσ μασ φαίνονται.  
 
Θ μόνθ πραγματικι γνϊςθ μασ  είναι θ θδονι και ο πόνοσ που νοιϊκομε. Αυτά 
πρζπει να είναι και το κριτιριο για τθν πράξθ μασ. Γι’ αυτό μόνο θ θδονι μπορεί να 
είναι ο ςκοπόσ τθσ ηωισ μασ. Αυτό αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι ιδθ τα 
βρζφθ εκδθλϊνονται με μια φυςικι τάςθ προσ τθν θδονι, και όταν τθν επιτφχουν, 
δεν αποηθτοφν τίποτα πια, όπωσ πάλι εκδθλϊνουν μιαν αυτόματθ αποςτροφι προσ 
τον πόνο. Να αρπάηθσ τθν κάκε ςτιγμι και να τθ χαίρεςαι, γιατί μόνο θ ςτιγμι μασ 
ανικει. Αυτι είναι θ βαςικι αρχι τθσ Κυρθναϊκισ φιλοςοφίασ. 
 
Αυτι θ ακραία θδονιςτικι και αμοραλικι ςτάςθ των Κυρθναϊκϊν μετριάηεται 
ςθμαντικά με το δεφτερο βαςικό ςτοιχείο τθσ Θκικισ τουσ, το ςωκρατικό. Δεν του 
ξζφυγε του Αριςτίππου ότι όριςμζνεσ θδονζσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τον πόνο θ ότι 
προχποκζτουν τον πόνο, πρζπει δθλ. να εξαγοραςκοφν με πόνο. Ζτςι, αφοφ 
βαςικόσ ςκοπόσ του ανκρϊπου είναι θ εφδαιμονία, δθλ. όςο γίνεται μεγαλφτερθ 
επιςϊρευςθ θδονισ, είναι ανάγκθ να ςτακμίηωμε τισ θδονζσ από τθν άποψθ του 
πόνου που απαιτοφν θ του πόνου που προξενοφν. Χρειαηόμαςτε μια τζχνθ του 
μετρου, ϊςτε να μιν πλθρϊνωμε για λίγθ θδονι μεγάλο κεφάλαιο πόνου.  
 
Μια τζτοια «ηυγαριά» του πόνου και τθσ θδονισ, για τισ πράξεισ μασ και τισ 
ςυνζπειζσ τουσ, μπορεί να μάσ τθν προμθκείςθ μόνο θ φρόνθςθ. Από τισ διάφορεσ 
επίςθσ πθγζσ του πόνου, και του ψυχικοφ ακόμθ, όπωσ είναι το μίςοσ, θ 
δειςιδαιμονία, θ φιλοδοξία, το ερωτικό πάκοσ, που όλα τουσ βαςίηονται ςε 
ςφαλερζσ αντιλιψεισ, μόνο θ φρόνθςθ μπορεί να μασ ελευκερϊςθ. Θ φρόνθςθ, 
γενικά, είναι εκείνθ που μασ κρατάει να μθ δοκοφμε ςτα πράγματα περιςςότερο 
από όςο αλθκινά τουσ αξίηει.  
 



Αυτι είναι που μασ προφυλάςςει, ϊςτε να μθ χάςωμε το Εγϊ μασ μζςα ςτθν θδονι, 
να μθ γίνωμε ςκλάβοι τθσ θδονισ. Στθ φρόνθςι μασ και μόνο ς’ αυτι κεμελιϊνεται 
θ εςωτερικι ελευκερία μασ ςε ςχζςθ με τα εξωτερικά πράγματα και τα αιςκιματα 
που μασ προξενοφν. Μόνο αυτι τα κυβερνάει και μόνο αυτι μασ επιτρζπει, και 
μζςα ςτθν θδονι να είμαςτε κφριοι του εαυτοφ μασ. 
 
Θ φρόνθςθ, λοιπόν, είναι θ βάςθ τθσ εςωτερικισ ελευκερίασ μασ και ταυτόχρονα 
και τθσ εφδαιμονίασ μασ, και ωσ τζτοια είναι αγακό, όχι κακαυτι, αλλά για τα 
αποτελζςματά τθσ: ωσ μζςο για τον ςκοπό. Αυτι θ φρόνθςθ αποτρζπει επίςθσ τον 
ςοφό από κάκε κοινωνικό δεςμό: γάμο, Κράτοσ, πατρίδα. Γενικά, θ ανκρϊπινθ 
κοινωνία δεν ζχει καμμιά ςθμαςία για τον ςοφό τθσ Κυρθναϊκισ Θκικισ. Θ 
Κυρθναϊκι Θκικι είναι ατομικιςτικι, ακριβζςτερα, εγωιςτικι και χρθςιμοκθρικι. 
Με αυτιν θ Λογικι καταντά μια υπθρζτρια των αιςκιςεων, μια ςυνεργάτρια ςτισ 
θδονζσ. 
 
Τθ κζςθ ότι πραγματικι θδονι είναι μόνο θ θδονι τθσ ςτιγμισ, τθν αρνικθκε ο 
κυρθναϊκόσ φιλόςοφοσ Κεόδωροσ. Τθ κζςθ πάλι ότι θδονι είναι μόνο θ κετικι 
θδονι, τθν αρνικθκε ο Θ γ θ ς ί α σ, που ανικει ςτθν ίδια ςχολι και που είναι ο 
εκπρόςωποσ.μιασ ριηικισ απαιςιοδοξίασ. Γι’ αυτόν, ο ςκοπόσ είναι απλϊσ μια ηωι 
χωρίσ λφπεσ. Τζλοσ θ κζςθ ότι θ θδονι, με τθν ατομικιςτικι ζννοια του Αριςτίππου, 
είναι το μόνο αγακό, τθν αρνικθκε ο Αννίκερισ, που πλάτυνε ςθμαντικά τθν ζννοια 
τθσ θδονισ του Αριςτίππου με τθν ειςαγωγι τθσ «ςυμπακθτικισ» θδονισ. (Ο 
Αννίκερισ ζμεινε γνωςτόσ ςτθν ιςτορία και για ζναν άλλο λόγο: πλιρωςε και 
ελευκζρωςε τον Ρλάτωνα, που τον είχαν πιάςει ςτθν Αίγινα και τον πουλοφςαν για 
δοφλο).  
 
Τθν πιο ςυνεπι όμωσ αναμόρφωςι τθσ, θ διδαςκαλία του Αριςτίππου, τθ χρωςτάει 
ςτον Κεόδωρο. Αυτόσ όριςε για ςκοπό τθ χαρά, τθν αδιάκοπθ καλι διάκεςθ, που 
βαςίηεται ςτθ φρόνθςθ και που γίνεται ο κφριοσ ςυντελεςτισ, τθσ ηωισ μασ, ενϊ θ 
θδονι και ο πόνοσ είναι αδιάφορα. Από τθν άλλθ πλευρά, ο Κεόδωροσ, με τθν 
εκκεντρικι απόρριψθ των κοινωνικϊν δεςμϊν, ακόμθ και τθσ φιλίασ και τθσ 
πατρίδασ, ςυγγενεφει με τθ μονόπλευρθ, ατομικιςτικι άποψθ τθσ νεϊτερθσ 
Σοφιςτικισ. Ζχει κοινό ςθμείο μαηί τθσ τον αμοραλιςμό και εκδθλϊνει μια ριηικι 
ακεϊα. Γι’ αυτό και είναι γνωςτόσ ωσ ο Κεόδωροσ ο άκεοσ. Για τθν πρόωρθ παρακμι 
τθσ Κυρθναϊκισ φιλοςοφίασ μεγάλο ρόλο ζπαιξε θ εμφάνιςθ του  Επικουριςμοφ.  
 


