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ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

• Η μήνυση του Σωκράτη, έγινε από τον ποιητή 
Μέλητο, καθώς και από το γνωστό πολιτικό και 
βυρσοδέψη Άνυτο και τον ρήτορα Λύκωνα. Το 
399 π.Χ., ο φιλόσοφος βρέθηκε αντιμέτωπος με 
το Δικαστήριο της Ηλιαίας. Εκεί, σε μία δίκη η 
οποία έχει χαρακτηριστεί από πολλούς 
μελετητές ως παρωδία, διατυπώθηκαν εναντίον 
του κατηγορίες για ασέβεια προς τους θεούς και 
για διαφθορά των νέων.[20] Ο φιλόσοφος 
καταδικάστηκε, με βάση την κατηγορία, σε 
θάνατο. Ως σκοπιμότητα της κατηγορίας 
θεωρήθηκε η διδασκαλία του, η οποία 
επιδρούσε στους νέους, και με τον 
φιλελευθερισμό που τον διέκρινε, θεωρήθηκε 
ανατρεπτικός. Ουσιαστικό κίνητρο, όμως, 
υπήρξε η αντιζηλία του με σημαντικούς άνδρες 
της εποχής, ενώ ένας από τους βασικούς λόγους 
για κατηγορία του στην πραγματικότητα ήταν ότι 
ο Κριτίας, ένας από τους μαθητές του και 
μάλιστα από τους πιο σημαντικούς, είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξουσία των 
Τριάκοντα τυράννων. 



ΘΑΝΑΤΟΣ 

• Στη διάρκεια της δίκης ο Σωκράτης έδειξε θάρρος και 
περηφάνια, ενώ η αναγγελία της ποινής δεν κατάφερε να 
τον βγάλει από τη θεϊκή του αταραξία. Από την Απολογία 
προκύπτει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχε αθωωθεί εάν 
φερόταν πιο ταπεινόφρονα, αλλά όπως δήλωσε και ο ίδιος 
δεν ήθελε να εξευτελίσει τον εαυτό του με ικεσίες. Μετά 
την καταδίκη του παρέμεινε στο δεσμωτήριο 30 μέρες, γιατί 
ο νόμος απαγόρευε την εκτέλεση της θανατικής ποινής πριν 
από την επιστροφή του ιερού πλοίου από τις γιορτές της 
Δήλου. Έτσι, ως νομοταγής πολίτης και αληθινός 
φιλόσοφος, περίμενε το θάνατο ειρηνικά και γαλήνια και 
ήπιε το κώνειο, όπως πρόσταζε ο νόμος. 



Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΣΗΜΕΡΑ 

• Ο Σωκράτης ήταν και είναι μία από τις 
σημαντικότερες φυσιογνωμίες του 
ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος 
και πολιτισμού και ένας από τους 
ιδρυτές της Δυτικής φιλοσοφίας.Εχει 
επηρεασει πολλα συγχρονα εργα 
παρακατω ,πορουμε να δουμε αρκετα 
εργα τεχνης με κυριο προσωπο τον 
Σωκρατη 
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