
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
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Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ2, Δ3) 

1. Με ποιον τρόπο ελέγχει ο Σωκράτης τον χρησμό που του δόθηκε από το μαντείο, σύμφωνα με το 
απόσπασμα από την πλατωνική Απολογία; 

2. Ποια συναισθήματα ενέπνευσε ο Σωκράτης στους συγχρόνους του, αν κρίνουμε από τη στάση 
αμφισβήτησης που τήρησε έναντι του Απολλώνιου χρησμού; 

3. Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του Σωκράτη από 
αυτή των σοφιστών; 

4. Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη; 

5. Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη; 

6. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο Σωκράτης στη φιλοσοφία: με ποια θέματα ασχολήθηκε και ποια νέα 
προβληματική έφερε στη φιλοσοφική σκέψη; 

7. Ποια ήταν η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Σωκράτης, προκειμένου να αναζητήσει την απόλυτη 
ουσία των ηθικών εννοιών; Τι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του Σωκράτη; 

8. Ποιοι οι μηνυτές του Σωκράτη και τι γνωρίζετε γι' αυτούς; 

9. Γιατί η κατηγορία περί αθεΐας κατά του Σωκράτη δεν ευσταθούσε και ποιοι ήταν οι πραγματικοί 
λόγοι της δίωξής του; 

10. Ποια σχέση είχε η κατηγορία σε βάρος του Σωκράτη για διαφθορά των νέων με την πραγματική 
αιτία της δίωξης του; 

11. Ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον Σωκράτη και ποια η αντίδρασή του, όταν άκουσε 
την καταδικαστική απόφαση; 

12. Γιατί ο Σωκράτης μετά την καταδίκη του έμεινε περίπου έναν μήνα στο κρατητήριο και πώς 
κύλησαν οι μέρες αυτές; 

Ο ΠΛΑΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1) 

1. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή του Πλάτωνα και ποια είναι η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών 
για τη ζωή του; 

2. Τι γνωρίζετε για την παιδεία που έλαβε ο Πλάτωνας και την πρώτη του επαφή με το έργο της 
συγγραφής; 

3. Ποιες ήταν οι εμπειρίες του Πλάτωνα από την ενασχόλησή του με την πολιτική ζωή της Αθήνας; 

4. Πού κατέφυγε ο Πλάτωνας μετά τον θάνατο του Σωκράτη και πώς συνδέεται το όνομά του με τον 
Κορινθιακό πόλεμο κατά τη διετία 395-394 π.Χ.; 

5. Τι γνωρίζετε για το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα (398-390 π.Χ.) στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία; 



6. Τι γνωρίζετε για το δεύτερο και τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία (366-361 π.Χ.); 

7. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα; Ποιο το περιεχόμενο των σπουδών της 
Ακαδημίας και ποιοι οι κυριότεροι μαθητές της σχολής; 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 

1. α) Στην αρχή του Πρωταγόρα δίνεται μια σύντομη εισαγωγή. Ποιο είναι το περιεχόμενο της; 
 
β) Ο Πλάτωνας ακολουθεί στην εισαγωγή του Πρωταγόρα την τεχνική του «αφηγημένου διαλόγου». 
Τι σημαίνει ο όρος και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως τεχνική γραφής; 

2. Από ποιον παρακινήθηκε ο Σωκράτης να συναντήσει τον Πρωταγόρα; Ποια επιθυμία είχε ο 
συνομιλητής και ποιο είναι το θέμα που θα συζητήσει ο Σωκράτης μαζί του, όπως φαίνεται από τον 
πρόλογο του διαλόγου; 

3. Ποιοι είναι συγκεντρωμένοι στο σπίτι του Καλλία και ποια η συμμετοχή τους στον διάλογο; 

4. Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας τους τρεις σοφιστές που παρευρίσκονται στο σπίτι του Καλλία; 

5. Πώς ορίζει ο Πρωταγόρας το αντικείμενο της διδασκαλίας του στο πρώτο μέρος του διαλόγου στην 
αρχή της συζήτησης; 

6. Ποια είναι η απάντηση του Σωκράτη για το «διδακτὸν» της αρετής και πώς τεκμηριώνει τις έντονες 
αμφιβολίες του; 

7. Πώς απαντά ο Πρωταγόρας στις αντιρρήσεις που προέβαλε ο Σωκράτης στην αρχή της συζήτησης; 
Να δώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των μερών της απάντησης. 

8. Τι αποδεικνύει κατά τον Πρωταγόρα ο μύθος του Προμηθέα που χρησιμοποιεί στο πρώτο μέρος του 
λόγου του, για να απαντήσει στις αμφιβολίες που διατύπωσε ο Σωκράτης; 

9. Ποια λογικά επιχειρήματα προβάλλει ο Πρωταγόρας στο δεύτερο μέρος του λόγου του, 
προκειμένου να αντικρούσει τις αντιρρήσεις που προέβαλε ο Σωκράτης; 

10. Ποια είναι τα θέματα που πραγματεύεται ο διάλογος Πρωταγόρας και σε ποια επίπεδα εκτείνεται 
η αντιπαράθεση Πρωταγόρα και Σωκράτη; 

11. Ποια είναι η μέθοδος διερεύνησης που χρησιμοποιεί ο Σωκράτης και γιατί επιμένει στην 
διευκρίνιση των εννοιών; 

12. Ο μύθος ως τρόπος έκθεσης των απόψεων του Πρωταγόρα και των σοφιστών και ως μέθοδος 
αφήγησης στον Πλάτωνα. 

13. Πώς αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης; 

14. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο του Πρωταγόρα που ονομάζεται «σχολιασμός ποιητικών κειμένων»; 
Πώς τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, οι σοφιστές και ποιες αντιρρήσεις εκφράζει ο Σωκράτης; 

15. Ποιες οι απόψεις του Σωκράτη και του Πρωταγόρα σχετικά με τη φύση της αρετής, στο τέλος του 
διαλόγου; 


