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1
ο ΣωκρατηΣ  
και η αθηνα

Ο Σωκράτης χαρακτηρίζεται ως ο θεμελιωτής 
της Αττικής φιλοσοφίας γιατί, καίτοι προηγήθηκε ο 
μαθητής του Αναξαγόρα «φυσιολόγος» Αρχέλαος, 
είναι ο πρώτος Αθηναίος φιλόσοφος ο οποίος χά-
ραξε καινούριους δρόμους στο φιλοσοφείν. Καίτοι 
είναι ίσως απρεπές, αν όχι μακάβριο, να ειπωθεί εν 
όψει του τέλους του, ο Σωκράτης ευτύχησε να γεν-
νηθεί σε μια Αθήνα την οποία ο Περικλής εύλογα 
αποκάλεσε στον περίφημο επιτάφιο λόγο του «Ελλά-
δος παίδευσιν», όπως μας παραδίδει ο Θουκυδίδης 
(Ξυγγραφή Β’ 35-46).Ανακαλύψτε περισσότερα στο www.skai.gr
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η Αθήνα της εποχής του Σωκράτη, η Αθήνα των μεθεόρτιων 

των νικών κατά των Περσών στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει, η 

Αθήνα της αθηναϊκής συμμαχίας (477 π.Χ.) ήταν πράγματι κέντρο 

σπουδαίας παιδείας και πνευματικής ακτινοβολίας. Αυτό μπορεί να 

επιβεβαιωθεί από το γεγονός ότι στα χρόνια ακριβώς του Σωκράτη 

περιφέρονταν εκεί μερικοί από τους ύστερα αποκληθέντες «προσω-

κρατικούς», όπως ο Δημόκριτος (570-460 π.Χ.) και ο Διογένης Απολ-

λωνιάτης. Εκεί είχε εγκατασταθεί ο Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.), είχε 

γεννηθεί ο μαθητής του Αρχέλαος, άκμαζε ο ηρακλειτικός Κρατύλος 

και μερικοί πυθαγόρειοι. Εκεί είχαν κυρίως την έδρα τους οι λεγόμε-

νοι –όχι ακόμη τότε με πνεύμα απερίφραστα μειωτικό, όπως καθιε-

ρώθηκε από τον Πλάτωνα– σοφιστές και μάλιστα οι πιο ονομαστοί: 

ο Πρωταγόρας (481-411 π.Χ.), ο Γοργίας (483-375 π.Χ.), ο Πρόδικος, ο 

Ιππίας, ο Αντιφώντας, ο Θρασύμαχος και άλλοι. Τότε ανέβαιναν στο 

θέατρο οι κωμωδίες του Αριστοφάνη (448-380 π.Χ.), κάποτε (στην 

κωμωδία Νεφέλαι) με τον Σωκράτη ως κεντρικό τους ήρωα, και οι 

τραγωδίες του Αισχύλου (525-456 π.Χ.), του Σοφοκλή (496-406 π.Χ.) 

και του Ευριπίδη (480-406 π.Χ.), με έντονες στον τελευταίο απη-

χήσεις σωκρατικών καινοτόμων στοχασμών. Εκεί μεγαλούργησαν 

καλλιτέχνες όπως ο Φειδίας και ο Πολύκλειτος, εκεί ολοκληρώθηκε 

και θριάμβευσε η δημοκρατία. Στην Αθήνα ωστόσο της σωκρατικής 

εποχής, με βάση το διαβόητο ψήφισμα του μάντη Διοπείθη (432 

π.Χ.) «να καταδιώκονται όσοι δεν τιμούν τη θρησκεία και διδάσκουν 

αστρονομικές θεωρίες», είχαν διωχθεί για αθεΐα ο Αναξαγόρας, η 

Ασπασία, ο Πρωταγόρας και ο Διαγόρας ο Μήλιος. 

αυτή την Αθήνα, τους νόμους, το πολίτευμα, τους θεσμούς και 

την αγάπη της για τη φιλοσοφία σκιαγραφεί παραστατικά ο Περι-

κλής στον επιτάφιο λόγο του στις αρχές του Πελοποννησιακού πο-

λέμου. Και δεν είναι λίγα τα σημεία που συμπίπτουν με την Αθήνα 

που λατρεύει ο Σωκράτης και στην οποία προτιμά να πεθάνει παρά 

να την εγκαταλείψει και να εγκατασταθεί αλλού, όπως διαβάζουμε 

στον σωκρατικό διάλογο του Πλάτωνα Κρίτων και κυρίως στον αμ-

φιλεγόμενο σχετικά με τη γνησιότητά του «σωκρατικό» επιτάφιο 

λόγο Μενέξενο. Έλεγε ο Περικλής, μιλώντας για την πόλη σύμφωνα 

με το τυπικό των επιτάφιων λόγων: «Έχουμε δηλαδή πολίτευμα που 

δεν αντιγράφει τους νόμους άλλων, αλλά μάλλον εμείς είμαστε πα-

ράδειγμα σε μερικούς παρά που μιμούμεθα άλλους. Και ονομάζεται 

μεν δημοκρατία γιατί η διακυβέρνηση είναι στα χέρια των πολλών και 

όχι των ολίγων. Απέναντι στους νόμους όλοι οι πολίτες είναι ίσοι στις 

ιδιωτικές τους διαφορές, ενώ ως προς τη θέση τους στον δημόσιο 

βίο κάθε πολίτης προτιμάται για κάποιο δημόσιο αξίωμα ανάλογα με 

την επίδοσή του σε καθένα από τα αξιώματα αυτά. Η σταδιοδρομία 

δηλαδή του καθενός εξαρτάται περισσότερο από την ατομική του 

αξία παρά από την κοινωνική του τάξη. Ούτε πάλι κάποιος φτωχός, 

που έχει όμως την ικανότητα να προσφέρει υπηρεσία στην πατρίδα, 

εμποδίζεται να το κάνει αυτό από την αφάνεια της θέσης του. Ζούμε 

ως ελεύθεροι άνθρωποι και ως πολίτες στον δημόσιο βίο μας και ως 

άτομα στον ιδιωτικό μας. Στις επιδιώξεις της καθημερινής μας ζωής, 

κατά τις οποίες δεν αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με φιλυποψία, 

δεν θυμώνουμε με τον γείτονά μας κάθε φορά που κάνει ό,τι του 

αρέσει, ούτε παίρνουμε σκυθρωπό ύφος, που μπορεί να μη βλάπτει 

τον άλλο, είναι όμως δυσάρεστο. Ενώ στην ιδιωτική μας ζωή συνα-

ναστρεφόμαστε αναμεταξύ μας χωρίς να ενοχλεί ο ένας τον άλλο, 

στον δημόσιο βίο μας, ως πολίτες, κυρίως από δέος δεν παρανο-

μούμε, υπακούοντας πάντα στους εκάστοτε κατέχοντες τα δημόσια 

αξιώματα και στους νόμους, προπάντων σ’ εκείνους από αυτούς που 

έχουν θεσπιστεί προς όφελος των αδικουμένων και σε όσους, καίτοι 

είναι άγραφοι, προσάπτουν πανθομολογούμενη αισχύνη στους πα-

ραβάτες τους» (37).

γι' αυτά και για πολλά άλλα, υποστηρίζει ο Περικλής, η πόλη είναι 

«αξία θαυμασμού» (39). Και μάλιστα γιατί οι Αθηναίοι «λατρεύουν 

με λιτότητα το ωραίο» και, χωρίς να γίνονται μαλθακοί, καλλιερ-

γούν τη φιλοσοφία. Καίτοι δεν παραμελούν τις ιδιωτικές υποθέσεις 

τους, ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και είναι απόλυτα ενημερω-

μένοι. Επειδή είναι οι μόνοι Έλληνες οι οποίοι, όποιον δεν ασχολεί-

ται καθόλου με τα πολιτικά πράγματα, δεν τον θεωρούν φιλήσυχο 

αλλά «αχρείο». Και, ή κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες προτάσεις ή αντιμε-

τωπίζουν με κριτικό πνεύμα τα πράγματα και τα συζητούν, χωρίς 

να θεωρούν «τους λόγους βλάβη των έργων». Είναι ακόμη ανώτεροι 

από τους άλλους στην «αρετή» και ενεργούν χωρίς κανένα φόβο, 
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με γνώμονα όχι το συμφέρον τους, αλλά την πίστη στην ελευθερία 

(40). Για όλους αυτούς τους λόγους είναι η πόλη των Αθηνών «της 

Ελλάδος παίδευσις» (41). Ταυτίζοντας την ευδαιμονία με την ελευ-

θερία και την ελευθερία με την ευψυχία, όσοι διακατέχονται από 

υψηλό φρόνημα προτιμούν ένα θάνατο που έρχεται ξαφνικά από 

μια εκφυλιστική εξαθλίωση (43). 

Σ'αυτή την ιδεώδη ατμόσφαιρα της πόλης των Αθηνών, κανείς δεν 

θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι δεν θα χωρούσε ο Σωκράτης. 

Ήταν λοιπόν αναμενόμενο, όταν το έφερε η περίσταση, να προτιμή-

σει ένα θάνατο, που, όπως ειπώθηκε αιώνες αργότερα, «τον ανέβασε 

στον ουρανό», από την αυτοεξορία. 

Έστω με τη γνωστή ειρωνεία του, αυτή την Αθήνα φέρεται να ύμνη-

σε και ο Σωκράτης στον επιτάφιο λόγο που βρίσκουμε στον «πλατω-

νικό» –κατά τον Αριστοτέλη (Ποιητική 1367b 8, 1415b 30) και αρκετούς 

σήμερα μελετητές– αλλόκοτο και δυσερμήνευτο διάλογο-ρητορικό 

λόγο Μενέξενο, τον οποίο, όπως λέει εκεί, διδάχτηκε από τη Μιλή-

σια Ασπασία που ανέδειξε ρήτορα τον Περικλή. Με δεδομένη την 

καταφορά του Σωκράτη και του Πλάτωνα ενάντια στη ρητορική και 

τον συνεχή λόγο της, και όχι μόνο όπως την ξέρουμε από τον Φαίδρο, 

η γνωστή σωκρατική ειρωνεία φτάνει εδώ στο αποκορύφωμά της. 

Όμως, παρά τη σαρκαστική σάτιρα, τη φιλοπαίγμονα διάθεση του 

κειμένου και τους τολμηρούς αναχρονισμούς του –ο λόγος τοποθε-

τείται δραματικά στο 395, ενώ η αναφορά στην Ανταλκίδειο ειρήνη 

(387) κάνει το ιστορικό πλαίσιο ακόμη μεταγενέστερο– ζωγραφίζεται 

κι εδώ μια Αθήνα και μάλιστα των αρχών του 4ου αιώνα όχι λιγότερο 

εντυπωσιακή από αυτή των πανηγυρικών λόγων του Ισοκράτη και 

των άλλων ρητόρων της εποχής με πατριωτικές εξάρσεις και ωραιο-

ποίηση γνωστών αμαρτιών. 

μετά τα επαινετικά για τη «θεοφιλή» πόλη μυθολογικά και ιστορι-

κά στοιχεία, φέρεται εδώ να λέει ο Σωκράτης για την Αθήνα, ανακα-

λώντας την πολιτειακή κατάσταση της Αθήνας της Ασπασίας και του 

Περικλή, τα ακόλουθα: «Αύτη η πολιτεία και τότε ήταν και τώρα είναι 

αριστοκρατία… κι ας την αποκαλεί άλλος δημοκρατία και άλλος ό,τι 

άλλο θέλει. Στην πραγματικότητα είναι αριστοκρατία με την επιδοκι-

μασία του λαού». Η πολιτεία αυτή απονέμει τις αρχές και την εξουσία 

σ’ αυτούς που κάθε φορά θεωρούνται άριστοι και δεν αποκλείει κα-

νένα λόγω πενίας, ασθένειας και «αγνωσίας». ΄Ενας «όρος» επικρα-

τεί: όποιος θεωρηθεί σοφός ή αγαθός, αυτός «κρατεί και άρχει». Και 

αιτία αυτής της πολιτειακής μορφής είναι η ισογονία («η εξ ίσου γέ-

νεσις») η οποία απεργάζεται την «κατά φύσιν ισονομίαν», που δεν πα-

ραδέχεται τίποτε άλλο από την αρετή και τη φρόνηση (238d-e), και, 

λόγω της αμιγούς ελληνικότητας των κατοίκων της, την ελευθερία 

(245c-d). Παρά την ειρωνική διάθεση του συγγραφέα και του φερέ-

φωνου του κειμένου αυτού, η εικόνα της Αθήνας που σκιαγραφείται 

εδώ δικαιολογεί και εξηγεί την προσήλωση του Σωκράτη στην πόλη 

του, όπως τη διαβάζουμε τόσο στην Απολογία όσο και στον Κρίτωνα. 

Σ'αυτή την Αθήνα γεννήθηκε από τον Σωκράτη η ηθική φιλοσο-

φία. Ο Κικέρωνας μας λέει παραστατικά ότι ο Σωκράτης «υπήρξε ο 

πρώτος που κατέβασε τη φιλοσοφία από τον ουρανό, την εγκατέ-

στησε στις πόλεις, την έμπασε μέσα στα σπίτια και την υποχρέω-

σε να εξετάζει τη ζωή και τα ήθη, το καλό και το κακό» (Tusculanae 

disputations V 4 10). Στη διαπίστωση αυτή απηχεί και τον Αριστοτέ-

λη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Σωκράτης πραγματεύτηκε τα ηθικά 

και δεν ασχολήθηκε καθόλου με την «όλην φύσιν» (Μεταφυσικά 987b 

1-2), άποψη που βρίσκουμε και στον πλατωνικό Φαίδωνα (96a), στην 

Απολογία (19b-d) και στον Ξενοφώντα. Κατά τον Saunders (1987: 15) 

ωστόσο –υπερβολικότερα ίσως από άλλους μελετητές, αλλά όχι και 

τόσο αν λάβουμε υπόψη τη φιλοσοφική πραγματικότητα της επο-

χής–, αυτό δεν είναι εντελώς αληθινό και κατ’ αυτόν δεν φαίνεται 

«να εκπροσωπεί ο Σωκράτης μια καθαρή τομή κατά την οποία ένα 

ύφος έρευνας σταμάτησε και άρχισε ένα άλλο». Συνεπώς, κατ’ αυ-

τόν δεν φαίνεται να έχει επινοήσει την ηθική φιλοσοφία ο Σωκρά-

της, εφόσον και πριν από αυτόν και οπωσδήποτε όσο ζούσε γίνονταν 

αρκετές θεωρητικές συζητήσεις για «τη ζωή και τις υποθέσεις των 

ανθρώπων». Πράγματι, και η «περί φύσεως» έρευνα συνεχίστηκε 

κυρίως αργότερα και στα χρόνια του η σοφιστική κίνηση είχε αρχί-

σει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον άνθρωπο, την παιδεία 

και την αρετή και μάλιστα την πολιτική αρετή. Αναγνωρίζει ωστόσο 


