
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

Γνώθι σ’ αυτόν,(Μάθε τον εαυτό σου) 

Ο Σωκράτης θεωρούσε ότι η γνώση και η αυτογνωσία είναι 
απαραίτητες για την αρετή και ως συνέπεια της αρετής, για μια 
ευτυχισμένη ζωή.  Η αληθινή αρετή είναι ίδια για όλους. Η ευρεία 
της έννοια μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες αρετές όπως το 
κουράγιο, η σοφία, η μετριοφροσύνη,  ως σύνολο εκφράζεται με την 
ικανότητα και δεξιότητα του να είσαι ανθρώπινος. Είμαστε 
υπεύθυνοι για το τι γνωρίζουμε και τι όχι, επομένως είμαστε και 
υπεύθυνοι την προσωπική μας ευτυχία. Η αυτογνωσία δεν είναι 
ούτε δεδομένη ούτε ανώδυνη, την παρομοίαζε με τις ωδίνες του 
τοκετού, χωρίς αυτήν, η ζωή δεν αξίζει:   

Ο δε ανεξέταστος βίος ού βιωτός ανθρώπω(η ζωή που δεν 
εξετάζεται δεν αρμόζει σε άνθρωπο)  

Όταν οι άνθρωποι λειτουργούν ανήθικα δεν το κάνουν σκόπιμα, το 
κάνουν λόγω άγνοιας. Η δικαιοσύνη και η αρετή φέρνουν την 
ευτυχία. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι ευτυχισμένος; Αυτός που 
δεν γνωρίζει. 

Ουδείς εκών κακός, 

Δηλαδή: κανείς δεν είναι ηθελημένα κακός. Αν κάποιος γεννηθεί 
σε ένα περιβάλλον αδίκων, θα γίνει κι αυτός άδικος, ενώ αν 
γεννιόταν ανάμεσα σε δίκαιους, θα γινόταν δίκαιος, άρα ο άδικος 
έγινε άδικος παρά την θέληση του.  

 

http://hallofpeople.com/gr/pro1enas.php?user=%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


 Αι μεν ποδήρεις εσθήτες τα σώματα, αι δε υπέρμετροι 
περιουσίαι τας ψυχάς εμποδίζουσιν.(Τα μακριά ή πλούσια 
ενδύματα εμποδίζουν τα σώματα και οι υπέρμετρες περιουσίες 
εμποδίζουν τις ψυχές). 

Ο καλύτερος τρόπος για να ζούμε είναι να επικεντρωνόμαστε στην 
αυτογνωσία και αυτοεξέλιξη μας, και όχι στο κυνήγι του πλούτου. 
Πρέπει να αναζητά κανείς τη γνώση και την αρετή πριν από τα  
ιδιωτικά του συμφέροντα. Η γνώση αποτελεί το  μέσο για την 
ηθική δράση. Η λογική αποτελεί προϋπόθεση για να ζήσει κανείς 
μια καλή ζωή. Η αληθινή ευτυχία εξαρτάται από το αν πράττουμε 
το σωστό. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος αν δρας αντίθετα με 
όσα πιστεύεις.   

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:  

 

Γιατί ένα από τα δυο είναι ο θάνατος: ή δεν είναι τίποτα και 
όποιος πεθαίνει δεν έχει καμία συναίσθηση, ή, όπως λένε, 
συμβαίνει κάποια μεταβολή και μετοίκηση της ψυχής από τον εδώ 
τόπο σε έναν άλλον. Αν λοιπόν δεν υπάρχει καμία αίσθηση, αλλά 
είναι σαν ύπνος, κι αν είναι σα να κοιμάται κανείς χωρίς να βλέπει 
ούτε όνειρο, τι θαυμάσιο όφελος που θα ήταν ο θάνατος! Εγώ 
τουλάχιστον νομίζω ότι είναι όφελος. Γιατί έτσι η αιωνιότητα όλη 
δεν φαίνεται παρά σαν μία νύχτα. Αν πάλι ο θάνατος είναι 
αναχώρηση από εδώ για έναν άλλον τόπο κι είναι αλήθεια τα 
λεγόμενα ότι εκεί βρίσκονται όλοι όσοι έχουν πεθάνει, τι 
μεγαλύτερο καλό θα υπήρχε από αυτό, άνδρες δικαστές; Αν 
κάποιος φτάνοντας στον Άδη, έχοντας απαλλαγεί απ' αυτούς εδώ 



που ισχυρίζονται ότι είναι δικαστές, θα βρει τους αληθινούς 
δικαστές που λένε ότι δικάζουν εκεί, τον Μίνωα και τον 
Ραδάμανθυ, τον Αιακό και τον Τριπτόλεμο και τους άλλους από 
τους ημίθεους που υπήρξαν δίκαιοι στη ζωή τους; Θα ήταν μήπως 
άσχημη αυτή η αναχώρηση; Ή πάλι, και ποιος από σας δεν θα 
έδινε οτιδήποτε για να βρεθεί με τον Ορφέα, τον Μουσαίο, τον 
Ησίοδο και τον Όμηρο; 
 
 




