
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

Το περιεχόµενο του κεφαλαίου «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία» συµπίπτει µε αυτό του µαθήµατος της Φιλοσοφίας στην ίδια 

τάξη και κατεύθυνση. Η σύµπτωση περιεχοµένου δύο µαθηµάτων και ο 

ελάχιστος χρόνος που συνήθως έχουµε στη διάθεσή µας για τη διδασκαλία 

της εισαγωγής µάς υποχρεώνουν να αξιολογήσουµε µόνο σε γενικές 

γραµµές τα βασικά σηµεία της και να επανερχόµαστε σ’ αυτήν όποτε 

κρίνεται αναγκαίο. Για την αξιολόγηση αυτή οι ερωτήσεις που 

παραθέτουµε στο τέλος κάθε ενότητας είναι αρκετές.  
Η πρώτη ενότητα της εισαγωγής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη 

γνώµη µας, διότι δεν περιλαµβάνεται στο βιβλίο Αρχές Φιλοσοφίας, αλλά 

είναι αναγκαία για να κατανοήσουν οι µαθητές τη γέννηση και ανάπτυξη 

της αρχαίας φιλοσοφίας και τη σχέση της µε την αρχαία ελληνική πόλη-

κράτος. Καθώς, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Π.Ι., θα διατεθεί 

λιγότερο από µία διδακτική ώρα για τη διδασκαλία της, µόνο οι ερωτήσεις 

στο τέλος της ενότητας -ή παρόµοιες- µπορούν να δοθούν για την 

αξιολόγηση.  

Ως στόχος όλης της εισαγωγής µπορεί να τεθεί η κατανόηση της θέσης 

του Πλάτωνα στην αρχαία φιλοσοφία, η σχέση του µε την προηγούµενη 

και σύγχρονή του φιλοσοφική σκέψη, η διδασκαλία των σοφιστών και οι 

ιστορικές συνθήκες γέννησης της φιλοσοφίας. Αυτά βέβαια σε γενικές 

γραµµές και όσο είναι αναγκαία για την κατανόηση και ερµηνεία των 

κειµένων που θα διδαχθούν. 
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Α. Οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της Φιλοσοφίας 

Το «ελληνικό θαύµα» 

Η διδασκαλία µπορεί να έχει στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές γιατί 
η ελληνική προσφορά στον πολιτισµό χαρακτηρίζεται ως «θαύµα» και 
ταυτόχρονα να διευκρινίσουν ότι ο χαρακτηρισµός αυτός δεν έχει την 
έννοια του εξωλογικού, που εκτός των άλλων θα αναιρούσε την ίδια την 
ελληνική συµβολή στην ανθρώπινη σκέψη. Αυτή τη σηµασία έχει η έµφαση 
στο νόηµα του χαρακτηρισµού στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Στην 
πραγµατικότητα πρόκειται για µια ερώτηση διατυπωµένη µε 
διαφορετικούς τρόπους.  

1. Με ποια έννοια µπορεί να χαρακτηριστεί ως «θαύµα» η συνεισφορά 

της ελληνικής σκέψης στον ανθρώπινο πολιτισµό;  

2. Με ποιες προϋποθέσεις η αναζήτηση «φυσικών» και λογικών αιτίων 

στα φαινόµενα της φύσης και της ιστορίας µπορεί να χαρακτηριστεί 

ως «θαυµαστή» συνεισφορά των Ελλήνων στον ανθρώπινο πολιτισµό; 

3. Να αναφέρετε δύο στοιχεία που θεωρείτε επαρκή, για να χαρακτηρι-

στεί η συνεισφορά των Ελλήνων στον ανθρώπινο πολιτισµό ως 

εξαιρετικά σηµαντική ή «θαυµαστή», και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

 

Οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές που οδήγησαν  

στη γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας 

Το πνευµατικό γεγονός, η εξέλιξη της σκέψης, δεν µπορεί να νοηθεί 
παρά µόνο σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές 
εξελίξεις. Πρέπει να γίνει κατανοητή η διαλεκτική αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στα φαινόµενα της κοινωνίας σε επίπεδο δοµής αλλά και σε 
επίπεδο ιστορικού γίγνεσθαι – εξελικτικά.  

Στα πλαίσια αυτά οι µαθητές πρέπει να γνωρίσουν (ή µάλλον να 
θυµηθούν όσα διδάχτηκαν στο µάθηµα της Ιστορίας της Β΄ Λυκείου) και 
να κατανοήσουν τις αλλαγές που οδήγησαν στη γέννηση της ελληνικής 
φιλοσοφίας. 
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Η δηµιουργία του ιστορικού φαινοµένου της πόλεως 

1. Πώς µπορούµε να ορίσουµε την πόλιν της ελληνικής αρχαιότητας;  

2. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πόλεως της 
αρχαϊκής και της κλασικής εποχής; 

3. Σε τι διαφοροποιούνται κυρίως τα ολιγαρχικά από τα δηµοκρατικά 

πολιτεύµατα της αρχαιότητας;  

4. Ποιος ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοτεχνίας στη 

διαµόρφωση και την εξέλιξη της πόλεως; 
5. Ποια αποτελέσµατα είχαν στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο οι 

κρίσεις που ξέσπασαν στις πόλεις του ελληνικού χώρου; Ποια σηµασία 

είχε το γεγονός ότι τα προβλήµατα των κρίσεων αντιµετωπίστηκαν 

επιπλέον ως θέµατα θεωρητικής ανάλυσης και επεξεργασίας; 

6. Ποιο νόηµα έχει ο όρος σοφία τον 7ο αιώνα; Από ποια στοιχεία 

µπορούµε να προσδιορίσουµε το νόηµά του; 

 

Ο πολιτισµός της πόλεως και ο λόγος 

1. Γιατί ο λόγος αποκτά στις ελληνικές πόλεις αποφασιστική σηµασία για 

την απόκτηση εξουσίας και τη  διοίκηση; 

2. Ποια σχέση υπάρχει α) ανάµεσα στην απόκτηση πολιτικών δικαιωµά-

των από τους κατοίκους της πόλεως και στην ανάπτυξη του λόγου,  

β) ανάµεσα στην καλλιέργεια του πολιτικού λόγου και στη γέννηση της 

φιλοσοφίας και της επιστήµης; 

     

Το αλφάβητο και η ανάπτυξη του γραπτού λόγου 

1. Με ποια επιχειρήµατα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η ανακάλυψη 

του φωνητικού αλφαβήτου ισοδυναµούσε µε πραγµατική πολιτιστική 

επανάσταση; 

2. Ποια αποτελέσµατα είχε η ανακάλυψη του φωνητικού αλφαβήτου στην 

ανάπτυξη του γραπτού λόγου, στην πολιτική ζωή και τον πολιτισµό 

της αρχαίας πόλεως; 
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Η εφεύρεση του νοµίσµατος 

1. Γιατί η εφεύρεση του νοµίσµατος χαρακτηρίζεται ως πολιτιστική 

επανάσταση; 

2. Να εξηγήσετε πώς η εφεύρεση του νοµίσµατος επηρέασε τον τρόπο 

σκέψης1. 

 

 

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της πρώτης ενότητας2 

1. Οι ιδιαιτερότητες και τα επιτεύγµατα του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισµού σε κάθε επίπεδο και τοµέα  οφείλονται στο θεσµό της 

πόλεως και δεν µπορούν να εννοηθούν έξω από αυτόν.  

α) Ποια χαρακτηριστικά της πόλεως εξηγούν και προσδιορίζουν τη 

σχέση αυτή;  

β) Πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά αυτά µε τη γέννηση και ανά-

πτυξη της φιλοσοφίας;  

γ)  Ποιο είδος φιλοσοφικού λόγου ευνόησαν ιδιαίτερα και γιατί3; 

2. Το γεγονός ότι οι ΄Ελληνες αναζήτησαν «φυσικές» και λογικές αιτίες 

για τα φαινόµενα της φύσης και της ιστορίας θεωρείται πολύτιµη 

προσφορά στον ανθρώπινο πολιτισµό. Να τεκµηριώσετε την άποψη 

αυτή, έχοντας υπόψη σας τη σηµασία της λογικής εξήγησης σε σχέση µε 

τη µυθική σκέψη. 

 

                                                           
1  Αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως ότι ευνοήθηκε ο «αναγωγικός τρόπος σκέψης», 

δηλαδή ένα αρχικό στάδιο αφηρηµένης σκέψης. Βλ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικοµάχεια, 
1133a 23 - 1133b 33.   

2   Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 1, 2. 
3  Θα πρέπει να αναφερθούν: α) ιδίως οι νόµοι, η συµµετοχή του ατόµου / πολίτη στην 

εξουσία, ο δηµοκρατικός χαρακτήρας της πόλεως,  β) η ανάπτυξη του λόγου και της 
ρητορείας, η από κοινού αντιµετώπιση, συζήτηση και θεωρητική επεξεργασία των 
πολιτικών προβληµάτων εκ µέρους των πολιτών και γ) η πολιτική φιλοσοφία την οποία 
ευνοεί ιδιαίτερα ο δηµοκρατικός χαρακτήρας της πόλεως. 
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Β.  Οι Προσωκρατικοί 4   

Β1. Οι Ίωνες ή φυσικοί φιλόσοφοι του 6ου αιώνα: το πρόβληµα της 

αρχής και της δηµιουργίας του κόσµου 

1. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι η φιλοσοφία αναπτύχθηκε αρχικά στην 

Ιωνία και στην Κάτω Ιταλία;  

2. Ποια χαρακτηριστικά της σκέψης των Μιλησίων φιλοσόφων (Θαλή, 

Αναξίµανδρου, Αναξιµένη) αποδεικνύουν τη ρήξη µε την παραδοσιακή 

σοφία του παρελθόντος; 

3. Τι εννοούµε µε την πρόταση «οι Ίωνες φιλόσοφοι ανακάλυψαν τη 

φύση»; 

4. Ποια σηµασία είχε για τη γένεση και ανάπτυξη της φιλοσοφίας η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης; 

5. Ποια σηµασία είχε για την εξέλιξη της φιλοσοφίας το γεγονός ότι οι 

Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν ο ένας τις απόψεις του άλλου και 

ασκούσαν κριτική σ’ αυτές5;  

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής σκέψης των Ιώνων 

φιλοσόφων; 

7. Ο Θαλής θεωρούσε αρχή του κόσµου το νερό και ο Αναξίµανδρος το 

άπειρο. Ποια από αυτές τις θεωρίες βρίσκεται πιο κοντά στη µυθική 

ερµηνεία του κόσµου και ποια βρίσκεται πιο κοντά στην ορθολογική 

εξήγηση; Να αναπτύξετε µε λίγα λόγια την απάντησή σας6. 

 

 

                                                           
4  Η ονοµασία «προσωκρατικοί», η οποία έχει αποδοθεί στους φιλοσόφους αυτούς, που 

χρονολογικά είναι προγενέστεροι ή σύγχρονοι του Σωκράτη, προδίδει µιαν αντίληψη 
απλοποιητική, βλ. Fr. Châtelet, σ. 22 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 2. 

5  Η σηµασία δεν διαφέρει για άλλους λαούς ή εποχές, αν υπάρχει συνέχεια και ενότητα, 
αλλά αναφερόµαστε σε Έλληνες για τις ανάγκες της συγκεκριµένης ενότητας. Το ίδιο 
ισχύει και για άλλες ερωτήσεις που  δεν πρέπει να τις αποµονώνει κανείς, αλλά να τις 
κρίνει στη συνάφειά τους. 

6  Ο Αναξίµανδρος είναι πιο κοντά στην ορθολογική σκέψη, ενώ ο Θαλής πιο κοντά στη 
µυθική ερµηνεία. ∆εν συµπεριλάβαµε τον Αναξιµένη στην ερώτηση, γιατί τότε δε θα 
µπορούσε να απαντηθεί από το διδακτικό βιβλίο. Η άποψη του Αναξιµένη αποτελεί 
κληρονοµιά της προ-λογικής σκέψης. Η αντίληψή του για την ψυχή ως αέρα είναι 
πρωτόγονη. Βλ. W. K. C. Guthrie (4), σσ. 37-38.  
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Β2. Η περίπτωση του Πυθαγόρα και του Ξενοφάνη 

1. Πώς κατέληξε ο Πυθαγόρας στην άποψη ότι ο αριθµός είναι η αρχή του 
σύµπαντος; Ποιες επιδράσεις άσκησαν στους µεταγενεστέρους οι 
θεωρίες και τα διδάγµατά του;  

2. Ποιες απόψεις διατύπωσε ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος για τους θεούς;  
 
Β3. Η δεύτερη γενιά (Ηράκλειτος και Παρµενίδης, Εµπεδοκλής και Ανα-

ξαγόρας): το πρόβληµα της αλλαγής και το πρόβληµα της γνώσης 

1. Ποια προβλήµατα έθεσε η δεύτερη γενιά των Ελλήνων φιλοσόφων;  
2. Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος -στον οποίο αποδόθηκε το ρητό «πάντα ῥεῖ»-  

θεωρούσε ότι «κανείς δεν µπορεί να µπει δυο φορές στο ίδιο ποτάµι». 
Σε ποιο από τα προβλήµατα που απασχόλησαν τη δεύτερη γενιά των 
φιλοσόφων επιχειρεί ο ίδιος να απαντήσει και ποιο είναι το νόηµα των 
φράσεων αυτών;   

3. Ποιες θέσεις διατύπωσε ο Παρµενίδης ο Ελεάτης: α) για τη δυνατότητα 
του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσµο, β) για την αρχή και την 
πολυµορφία του κόσµου;  

4. Ποιες διαφορές διαπιστώνουµε ανάµεσα στον Ηράκλειτο και τον 
Παρµενίδη σχετικά: α) µε τη γνωστική δυνατότητα του ανθρώπου, β) µε 
την αρχή και την πολυµορφία του κόσµου;  

5. Ποιες αντιλήψεις διατύπωσε ο Εµπεδοκλής ο Ακραγαντίνος α) σχετικά 
µε την αξία των αισθήσεων και του νου, για την προσέγγιση της 
γνώσης, β) σχετικά µε την αρχή και την ποικιλία του σύµπαντος; 

6. Ποιος είναι ο ρόλος της Φιλίας (Φιλότητος) και του Νείκους στη 
θεωρία του Εµπεδοκλή του Ακραγαντίνου; 

7. α) Ποια θεωρία διατύπωσε για τον Νοῦ ο Αναξαγόρας ο Κλαζοµένιος;  
β) Τι πίστευε σχετικά µε την αρχή και την ποικιλία του κόσµου; 

8. Σε ένα απόσπασµα από τις θεωρίες του Αναξαγόρα διαβάζουµε: «Όλα 
τα πράγµατα έχουν ένα µερίδιο από το καθετί, αλλά ο Νους είναι 
άπειρος και αυτοδύναµος και δεν είναι ανακατωµένος µε τίποτε…»7. 
Ποιο είναι το νόηµα της φράσης αυτής; Να το εξηγήσετε µε βάση όσα 
περιλαµβάνονται στην εισαγωγή του βιβλίου σας. 

                                                           
7  Απόσπ. 12, Σιµπλίκιος εἰς Φυσικά 164, 26 και 156, 13, βλ. G. S. Kirk - J. E. Raven -  

M. Schofield, σ. 369.  
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Β4.  Η ατοµική θεωρία: Λεύκιππος και ∆ηµόκριτος 

1. Με ποια θεωρία συνδέεται το όνοµα του Λεύκιππου και του 

∆ηµόκριτου και ποια ήταν τα βασικά της σηµεία; 

2. Τι σηµαίνει άτοµον και τι υποστήριξαν µε τη θεωρία τους για τα άτοµα 

ο Λεύκιππος ο Μιλήσιος αρχικά και ιδίως ο ∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης;  

 

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της δεύτερης ενότητας 

1. α) «Κανείς δεν µπορεί να µπει δύο φορές στο ίδιο ποτάµι»8.   

β) «Οι Αιθίοπες λένε πως οι θεοί τους είναι πλακουτσοµύτηδες και 

µαύροι και οι Θράκες πως οι δικοί τους θεοί είναι γαλανοµάτηδες 

και κοκκινοτρίχηδες»9.  

Σε ποιους φιλοσόφους10 νοµίζετε ότι µπορούν να αποδοθούν οι απόψεις 

αυτές, µε βάση όσα γνωρίζετε από την εισαγωγή του βιβλίου σας; Να 

εξηγήσετε µε λίγα λόγια τι σηµαίνουν. 

2. Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα κριτικής αντιµετώπισης παραδοσια-

κών αντιλήψεων από τους προσωκρατικούς και να τα εξηγήσετε.  

3. Σύµφωνα µε όσα µάθατε στην ενότητα αυτή του βιβλίου σας, ποια 

είναι, κατά τη γνώµη σας, η σηµαντικότερη συµβολή των 

προσωκρατικών φιλοσόφων στον πολιτισµό; 

 

Γ.  Οι σοφιστές και το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού στην Αθήνα 

Γ1. Οι συνθήκες ανάπτυξης του σοφιστικού κινήµατος. Οι µεγάλες 

κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές του 5ου αιώνα 

1. Γιατί η ανάπτυξη της αρχαίας πόλεως επέβαλε την αλλαγή της 

εκπαίδευσης και τη διεύρυνση του περιεχοµένου της;  

                                                           
8  Ποταµῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐµβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ (απόσπ. 91, H. Diels - W. Kranz).  
9  Απόσπ. 16, Κλήµης, Στρωµ. VII, 22, 1, βλ. G. S. Kirk - J. E. Raven - M. Schofield,  σ. 176. 
10   Η δεύτερη φράση δεν υπάρχει στο βιβλίο, αλλά, κατά τη γνώµη µας, εύκολα µπορούν οι 

µαθητές να την αποδώσουν στον Ξενοφάνη. Αν όµως µια τέτοια ερώτηση δοθεί στο 
τέλος της εισαγωγής, τότε θα πρέπει να προστεθεί το όνοµα του Ξενοφάνη, αφού θα 
έχουν ήδη γνωρίσει οι µαθητές τις απόψεις των σοφιστών για τους θεούς και δεν θα 
µπορούν να κάνουν την ταύτιση.  
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2. Γιατί η αλλαγή στην κατεύθυνση της παιδείας συντελείται κυρίως στην 

Αθήνα του 5ου αιώνα; 

3. Οι σοφιστές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τη ρητορική τέχνη.  

α)  Πώς µπορούµε να εξηγήσουµε το ενδιαφέρον τους αυτό;  

β)  Μπορείτε να εξηγήσετε στη βάση αυτή την ανάπτυξη του 

σοφιστικού κινήµατος στην Αθήνα; 

4. Ο Περικλής στον Ἐπιτάφιο ονοµάζει την Αθήνα Ἑλλάδος παίδευσιν. 

Κατά πόσο είναι δικαιολογηµένος ο χαρακτηρισµός;  

5. α) Ποιες συνθήκες συνέβαλαν να αναδειχθεί η Αθήνα του 5ου αιώνα σε 

κέντρο της παιδείας, της φιλοσοφίας και των πολιτικών εξελίξεων; 

β)  Να αναφέρετε µερικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη θέση της αυτή. 
 

Γ2. Οι εξελίξεις στον φιλοσοφικό στοχασµό. Τα νέα ερωτήµατα και οι 

νέες κατευθύνσεις 

1. Ποια ερωτήµατα έθεσαν οι σοφιστές και πώς είχαν προετοιµαστεί αυτά 

από τη φιλοσοφική παράδοση του 6ου αιώνα; 

2. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης των σοφιστών11.  

3. Ποια θέση παίρνουν οι σοφιστές απέναντι στις απόλυτες αλήθειες της 

παραδοσιακής σκέψης και τους «φυσικούς νόµους» που προσπάθησαν 

να ανακαλύψουν οι Ίωνες φιλόσοφοι12; 

 

Γ3. Οι µεγάλοι σοφιστές, οι ιδέες τους και η επίδρασή τους στην 

κοινωνία και τη σκέψη της εποχής τους 

1. Από πού αντλούµε πληροφορίες για τη διδασκαλία των σοφιστών13; 

2. Ποιες πληροφορίες έχουµε για τη ζωή του Πρωταγόρα14;  

                                                           
11  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5.  
12  Το σηµείο αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί αν τα χαρακτηριστικά της σοφιστικής 

σκέψης εντοπιστούν στον «έντονο σκεπτικισµό» και «απόλυτο σχετικισµό» µπορεί να 
δηµιουργηθεί σύγχυση. Βλ. W. K. C. Guthrie, (1), σ. 206 κ.ε., Β. Κύρκος, σ. 133 κ.ε.,  
Κ. Μπαλάσκας, (1), σσ. 351-371 και Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5.  

13  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 3 και 4.  
14  Η παράδοση για το κάψιµο των βιβλίων του που προέρχεται από τον ∆ιογένη το 

Λαέρτιο έχει αµφισβητηθεί έντονα ή και ανατραπεί από τη σύγχρονη έρευνα. Βλ. Ν. Μ. 
Σκουτερόπουλος, σσ. 35, 39.  
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3. Ποιες ήταν οι απόψεις του Πρωταγόρα για τους θεούς και για τη γνώση;  

4. Τι σηµαίνει η πρόταση πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν 
µὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν15;  

5. Τι ήταν οι δισσοὶ λόγοι του Πρωταγόρα και ποιους επηρέασαν; 

6. Με ποιο θέµα ασχολήθηκε κυρίως ο Πρόδικος και ποιος ήταν ο 

απώτερος στόχος του; 

7. Τι πίστευε ο Ιππίας16 για τις κοινωνικές διακρίσεις µεταξύ των 

ανθρώπων; 

8. Ποια θέση υποστήριξε ο Γοργίας στο βιβλίο του Περὶ τοῦ µὴ ὄντος και 
πώς αυτή ερµηνεύεται από τη σύγχρονη κριτική;  

9. Ποια ήταν η συµβολή του Γοργία στην ανάπτυξη της ρητορικής;  

10. Η σχέση φύσης – νόµου ήταν ένα από τα ζητήµατα που απασχόλησαν 

τους σοφιστές17. Ποια θέση πήρε ο Αντιφώντας στο ζήτηµα αυτό και τι 

υποστήριξε σχετικά µε την ισότητα µεταξύ των ανθρώπων και τις 

κοινωνικές διακρίσεις; 

11. Ο Κριτίας υποστήριξε, όπως και ο Αντιφώντας, την αντίθεση φύσης – 

νόµου και τάχθηκε υπέρ της φύσης. Πώς εξηγείται ότι, ενώ ξεκίνησαν 

από την ίδια θέση, ο Κριτίας υποστήριξε την ανισότητα µεταξύ των 

ανθρώπων;  

12. Ποιες απόψεις υποστήριξε ο Κριτίας για το νόµο, τη φύση, το δίκαιο 

και τους θεούς; 
 

Γ4.  Οι συνέπειες του σοφιστικού κινήµατος στην ελληνική κοινωνία 

και σκέψη 

1. Πώς εξηγείται η επίδραση που άσκησε το σοφιστικό κίνηµα στις 

κοινωνίες του δεύτερου µισού του 5ου αιώνα; 

2. Γιατί οι σοφιστές θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για όλες σχεδόν τις συµφορές 

που έπληξαν την Αθήνα;  

 

                                                           
15  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 10 και 13.  
16  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5 και 14. 
17  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5 και 14.  
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Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της τρίτης ενότητας18 

1. Να γράψετε ένα σύντοµο σηµείωµα, όπου θα εξηγείτε τι ήταν η 

σοφιστική κίνηση, πού και πότε εµφανίστηκε, µε ποια θέµατα 

ασχολήθηκε και ποιοι ήταν οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποί της 

(ονοµαστικά). 

2. Ποια σχέση έχει η σοφιστική µε τη φιλοσοφική σκέψη της 

προηγούµενης γενιάς και ποια είναι η διαφορά της από αυτή; 

3. Γιατί οι σοφιστές δέχτηκαν σφοδρές επικρίσεις από τους συγχρόνους τους;  

4. Η κριτική που άσκησαν οι σοφιστές στις παραδοσιακές αξίες και 

αντιλήψεις είχε, κατά τη γνώµη σας, κυρίως θετική ή αρνητική 

επίδραση; Να εξηγήσετε την άποψή σας19.  

 

∆.  Ο Σωκράτης  

∆1. Σωκράτης Σωφρονίσκου Αλωπεκήθεν: ο βίος του 

1. Ποιες πληροφορίες έχουµε για την καταγωγή, τα παιδικά και νεανικά 

χρόνια του Σωκράτη;  

2. Ποια θέση έχει ο Σωκράτης στους πλατωνικούς διαλόγους; Από ποιους, 

κυρίως,  αντλούµε πληροφορίες για τη ζωή και τις φιλοσοφικές του 

θεωρίες; 

3. Ποια έργα του Ξενοφώντα αποτελούν πηγή για το Σωκράτη και πώς 

αξιολογούνται; 

4. Ποια εικόνα του Σωκράτη µας δίνει ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες20; 

5. Ποια στάση τήρησε ο Σωκράτης ως µέλος της πρυτανείας στη δίκη των 

στρατηγών, µετά την ήττα στις Αργινούσες, και ποια ήταν η θέση του 

απέναντι σε αποφάσεις των Τριάκοντα τυράννων;   

6. Ποια απήχηση είχε ο Σωκράτης στη νεολαία της εποχής του;  

                                                           
18   Γενικά για τη σοφιστική βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 5, 8 και 14. 
19  Μπορείτε να στηριχτείτε µόνο στα σχολικά σας βιβλία (Φιλοσοφικός Λόγος, Αρχές 

Φιλοσοφίας) και τις γνώσεις που έχετε από τη διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων 
ή να χρησιµοποιήσετε και κάποιο άλλο βιβλίο Φιλοσοφίας. 

20  Σύµφωνα µε τον W. K. C. Guthrie (5), σσ. 19 κ.ε. δεν υπάρχει αντίφαση ανάµεσα στην 
εικόνα του Σωκράτη που παρουσιάζει ο Πλάτων και σ’ αυτήν που παρουσιάζει ο 
Ξενοφών ή ο Αριστοφάνης, βλ. και A. Μπαγιόνας, (1), σσ. 78-79.  
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∆2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. ∆ιαλεκτική, µαιευτική, ειρωνεία. 

Η αναζήτηση των ορισµών, η επαγωγική µέθοδος και η ηθική 

1. Ποια στοιχεία της θεωρίας και της µεθόδου του Σωκράτη έδωσαν 

αφορµή να γίνει αντιπαθητικός σε πολλούς συµπολίτες του και να 

κατηγορηθεί ως άθεος; 

2. Μερικοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι η σωκρατική ρήση ἓν οἶδα, ὅτι 
οὐδὲν οἶδα εµπεριέχει αντίφαση, αφού δεν µπορεί να µην γνωρίζει 

κανείς τίποτα και ταυτόχρονα να αποφαίνεται ότι µόνο αυτό γνωρίζει. 

Το πρώτο δηλαδή µέρος της φράσης αναιρεί το δεύτερο και 

αντίστροφα. Ποια είναι η δική σας άποψη για το θέµα;  

3. Για τον Σωκράτη η ρήση ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα έχει κυρίως µεθοδο-

λογική σηµασία. Να εξηγήσετε µε λίγα λόγια τι σηµαίνει αυτό. 

4. Πώς χρησιµοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία; Σε τι διαφέρει η 

αµφισβήτηση του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών21; 

5. Να εξηγήσετε µε λίγα λόγια τη διαλεκτική και τη µαιευτική µέθοδο του 

Σωκράτη. 

6. Σε ποια θέµατα επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ο Σωκράτης και σε τι 

διαφέρει η προσέγγισή του στα θέµατα αυτά από την προσέγγιση των 

προγενεστέρων φιλοσόφων και ιδίως των σοφιστών22; 

7. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι µε τον Σωκράτη οι φιλοσοφούντες 

παύουν να ασχολούνται µε τη φύση και κλίνουν προς την πολιτική και 

την ηθική φιλοσοφία. Επαληθεύεται η κρίση αυτή από την ιστορία της 

φιλοσοφίας; Για την απάντησή σας να ανατρέξετε στο κεφάλαιο για 

τους προσωκρατικούς και τους σοφιστές23.   

8. Ο Σωκράτης αναζήτησε την «απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών».  

α) Τι σηµαίνει αυτό;  β) Ποια µέθοδο ακολούθησε ο Σωκράτης στην 

αναζήτηση αυτή και πού κατέληγε η µέθοδός του; 

                                                           
21  Στην απάντηση για τη διαφορά της αµφισβήτησης οι µαθητές µπορούν να αναφέρουν 

ότι ο Σωκράτης, σε αντίθεση µε τους σοφιστές, κατέληγε στην αναλλοίωτη αλήθεια των 
εννοιών, αποφεύγοντας τον µάλλον υπερβολικό και απλουστευτικό χαρακτηρισµό για 
την κατάληξη της σοφιστικής αµφισβήτησης.  

22  Πρβλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 6.  
23  Βλ. Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 7.  
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9. Η συµβολή του Σωκράτη στη λογική είναι, σύµφωνα µε τον Αριστοτέ-

λη, η επεξεργασία της επαγωγικής µεθόδου µε σκοπό την εξαγωγή κα-

θολικών ορισµών. Να εξηγήσετε µε λίγα λόγια τη µέθοδο αυτή του 

Σωκράτη.  

 

∆3.  Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη 

1. Τι περιελάµβανε το κατηγορητήριο εναντίον του Σωκράτη; 

2. Γιατί η κατηγορία για αθεΐα (γενικά, όχι µόνο εναντίον του Σωκράτη) 

δεν µπορούσε να στοιχειοθετηθεί πραγµατικά στην Αθήνα; 

3. Πού στήριξαν οι µηνυτές του Σωκράτη την κατηγορία για «διαφθορά» 

των νέων; 

4. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης του Σωκράτη; 

5. Ποια στάση τήρησε ο Σωκράτης απέναντι στο δικαστήριο και την 

καταδικαστική του απόφαση; Πώς εξηγείται η στάση του µε βάση τη 

φιλοσοφία του; 

 

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της τέταρτης ενότητας 

1. Να εξηγήσετε µε λίγα λόγια τους όρους µαιευτική, διαλεκτική, 
ειρωνεία, στα πλαίσια της διδασκαλίας του Σωκράτη.  

2. Πώς και σε ποιους ασκούσε έλεγχο ο Σωκράτης; Ποιος ήταν ο στόχος 

του ελέγχου αυτού; 

3. Τι εννοούσε ο Σωκράτης όταν βεβαίωνε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, και 

ποια µεθοδολογική αξία είχε η δήλωσή του; 

4. Τι ήταν το δαιµόνιο του Σωκράτη; 

5. Τι σας κάνει µεγαλύτερη εντύπωση από τη ζωή και τη διδασκαλία του 

Σωκράτη; 

6. Πώς κατέληγε ο Σωκράτης σε καθολικούς ορισµούς των εννοιών; 
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Ε.  Ο Πλάτων   

Ε1. Ο βίος του 

1. Να δώσετε µέσα σε δέκα περίπου γραµµές τα σηµαντικότερα στοιχεία 

του βίου του Πλάτωνα. 

2. Ποια ήταν η καταγωγή του Πλάτωνα και ποια µόρφωση έλαβε; 

3. Γιατί δεν συµµετείχε ο Πλάτων στα κοινά της Αθήνας; 

4. Ποιο αποτέλεσµα είχε, για τα ενδιαφέροντα του Πλάτωνα και τη στάση 

του απέναντι στην πολιτική, η γνωριµία του µε τον Σωκράτη και η 

καταδίκη του δασκάλου του;  

5. Με ποιες φιλοδοξίες ταξίδεψε ο Πλάτων στη Σικελία (τη δεύτερη ιδίως 

φορά) και τι αποκόµισε τελικά από τα ταξίδια του; 

6. Πότε και πού ίδρυσε ο Πλάτων την Ακαδηµία του, ποια µαθήµατα 

υποθέτουµε ότι διδάσκονταν σ’ αυτήν και µέχρι πότε λειτούργησε;  

7. Μπορείτε να συµπεράνετε, µε βάση τα στοιχεία του βιβλίου σας, τη 

σηµασία της ίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδηµίας; Να αναπτύξετε µε 

λίγα λόγια την άποψή σας. 

8. Ποια σηµασία έχει η Ζ΄  Ἐπιστολή του Πλάτωνα24 για τη βιογραφία 

του; 

 

Ε2. Το έργο του 

1. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα γνήσια έργα του 

Πλάτωνα (µε κριτήριο τον κατά προσέγγιση χρόνο της συγγραφής 

τους); Να αναφέρετε τρεις τίτλους έργων από κάθε κατηγορία και να 

γράψετε το θέµα καθενός. 

2. Όλα σχεδόν τα έργα του Πλάτωνα είναι γραµµένα σε διαλογική µορφή. 

Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής των διαλόγων και από ποιον συνήθως 

παίρνουν το όνοµά τους; 

3. Πώς εξηγείται η επιλογή του Πλάτωνα να αποδώσει τις φιλοσοφικές 

του θέσεις σε διαλογική µορφή; Ποιες πληροφορίες αντλούµε για το 

θέµα αυτό από την Ζ΄ Ἐπιστολή και από τον Φαῖδρο;  

                                                           
24   Βλ. δύο σύντοµα αποσπάσµατα της Ζ΄ Επιστολής στα Παράλληλα κείµενα, αρ. 14.  
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4. Οι διάλογοι του Πλάτωνα αναλύουν σοβαρά θέµατα, αλλά πολλές 

φορές υιοθετούν µια µορφή διανοητικού παιχνιδιού, ενώ δεν απουσιά-

ζουν από αυτούς οι περιγραφές της καθηµερινής ζωής και τα 

πειράγµατα µεταξύ των συνοµιλητών. Πώς εξηγείται, συνήθως, το 

παράδοξο αυτό; 

 

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης της πέµπτης ενότητας 

1. Να αναφέρετε τα δύο γεγονότα από τη ζωή του Πλάτωνα που θεωρείτε 

σηµαντικότερα και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

2. Ποια θέµατα απασχολούν τον Πλάτωνα στα έργα του;   

3. Πώς αποδεικνύεται η επίδραση της δραµατικής ποίησης στο έργο του 

Πλάτωνα;  


