
Σωκράτης ( 470 - 399 π.Χ )

 
          Σωκράτης είναι ένας ερημικός, απόκοσμος, 
ονειροπόλος άνθρωπος, που αναζητά τις απαντήσεις 
για όλα μέσα από το «εγώ» του.
 
Το πέρασμά του από την ζωή της Αθήνας, άφησε 
το αποτύπωμα  μιας κορυφαίας προσωπικότητας, 
κυριαρχημένης από το «δαιμόνιον», την απόλυτη 
ουσία του πνεύματος.

Το παράδειγμά του, η προτροπή του, το ήθος του, η 
γνώση του για την αισθητική τελειότητα της Φύσης 
και του Κόσμου, ξυπνούσε στους ανθρώπους το 

αίσθημα της ανάγκης για μια εντελώς καινούργια, Ηθική Ζωή.
 
Θεμελιωτής της «Διαλεκτικής» και ασύγκριτος «Προτρεπτικός» ο Σωκράτης, αποτελεί 
πανανθρώπινο μοντέλο του Ηθικού Ανθρώπου.

Ο

Ο Σωκράτης δίνει τις τελευταίες εντολές στους μαθητάς 
του, ενώ ετοιμάζεται να πιεί το κώνιον.

Οι Έννοιες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Χ L I I I

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 



Ανακαλύπτει μέσα στους Νόμους της Ανθρώπινης Λογικής έναν εντελώς καινούργιο κόσμο, που 
βρίσκεται έξω από την περιοχή των αισθήσεων και των προσωπικών απόψεων του καθενός.
 
Ο μεγάλος προτρεπτικός επιβάλλει για πρώτη φορά, την διάκριση μεταξύ της Γνώσης και της 
Γνώμης. Πραγματική Γνώση είναι μόνον αυτή που θεμελιώνει τις Έννοιες που ανάγονται στην 
Επιστήμη της Λογικής. 
Αντίθετα η Γνώμη, είναι η καθημερινή άποψη του απλού ανθρώπου, για κάθε τι που αφορά 
στον ίδιο ή τους άλλους.
 
Ο Σωκράτης πιστεύει στο Συμπαντικό Θεό που η υπόστασή Του είναι το λίκνο του Απόλυτου 
Αγαθού. Θεωρεί τις «συνήθειες» που έχουν οι άνθρωποι, για τερατώδεις αδυναμίες και πιστεύει 
ότι, μοναδική θρησκεία για τον άνθρωπο είναι να πραγματώνει και να σκέφτεται διαρκώς το 
Αγαθό.
 
Ο πλούτος, η δόξα, η κυριαρχία, η σωματική δύναμη, οι ηδονές των αισθήσεων και κάθε τι που 
αφορά στην πραγματοκρατία, για τον Σωκράτη αποτελούν περαστικές ψευδαισθήσεις.

Πρώτος αυτός, ανακαλύπτει την ασύγκριτη αξία της Ψυχής, που προορισμός της είναι η 
Ουράνια Κοινωνία, μέτοχοι της οποίας είναι μόνον οι Δίκαιοι, οι υπηρέτες του καλού και οι 
πραγματικοί φιλόσοφοι. 
Μέσα βαθειά στο «εγώ» του, διατηρεί την πεποίθηση ότι, τόσο μέσα στο κοσμικό γίγνεσθαι όσο 
και μέσα στη μοίρα των ανθρώπων κυριαρχεί μία ανώτερη Διάνοια που αποτύπωμά της, είναι 
η δική μας η διάνοια.

Ο άνθρωπος ζει μέσα σ’ ένα κόσμο 
ολοτελή και θείο κι ενώ το «εγώ» 
του βιώνει στο αισθητικό του μέρος, 
αυτά που του χαρίζει η γήινη ζωή, το 
μεταφυσικό, ουράνιο «εγώ του», είναι 
μέρος του Ενός και μοναδικού Θεού.

Ο Σωκράτης διδάσκων 
στην Αρχαία Αγορά της πόλεως 

των Αθηνών.

Η φυλακή του Σωκράτους.
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