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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΠΑΛΤΩΝΟΣ “ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ” 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
1. Σύµφωνα µε απόσπασµα από τα Αποµνηµονεύµατα ο Σωκράτης 

ελέγχει τον χρησµό που του δόθηκε από το µαντείο. 
2. Ο Σωκράτης εξετάζει µε τις ερωτήσεις του έναν σοφιστή της εποχής και 

διαπιστώνει ότι δεν είναι σοφός αν και αυτός νοµίζει ότι είναι. 
3. Ο Σωκράτης ενέπνευσε στους συγχρόνους του αντιφατικά 

συναισθήµατα. 
4. Το γεγονός ότι ο Σωκράτης υποβάλλει σε έλεγχε χρησµό Απόλλωνα 

αποτελεί ίσως και µια δικαιολογία για τους αντιπάλους του να τον 
χαρακτηρίσουν άθεο. 

5. Ο Σωκράτης δεν ήταν είρωνας, ήταν όµως άθεος και έκανε την ειρωνεία 
όπλο της σκέψης, όπλο της αναζήτησης και της φιλοσοφικής έρευνας. 

6. Η αµφισβήτηση του Σωκράτη κατέληγε στην άρνηση, ενώ των 
σοφιστών ήταν θετική. 

7. Ο Σωκράτης αναζητά την πρώτη αλήθεια, την αναλλοίωτη, που δεν 
επηρεάζεται από τις συνθήκες, που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο. 

8. Ο Σωκράτης είχε ως µέσο για τον έλεγχο και την εξαγωγή 
συµπερασµάτων τη διαλεκτική, που κατ’ αρχάς σηµαίνει διάλογος 
δηλαδή µια οποιαδήποτε συζήτηση. 

9. Σύµφωνα µε τον Σωκράτη (όπως και για τον Πρωταγόρα) ο άνθρωπος 
γνωρίζει την αλήθεια, την Ιδέα, και πως η προσπάθεια της φιλοσοφικής 
σχέσης έγκειται στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να την ξαναθυµηθεί, να 
την επαναφέρει στη µνήµη του. 

10. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του Πλάτωνα: «ἐπὶ Σωκράτους δὲ [...], τὸ 
ζητεῖν τὰ περὶ φύσεως ἔληξε, περὶ δὲ τὴν χρήσιµον ἀρετὴν καὶ πολιτικὴν 
ἀπέκλιναν οἱ φιλοσοφοῦντες» (Περὶ ζῴων µορίων, 642 a 28 κ.εξ). 

11. Ο λόγος που τα σωκρατικά ενδιαφέροντα σηµάδεψαν την ιστορία της 
φιλοσοφίας πρέπει να αναζητηθεί στον σωκρατικό τρόπο σκέψης. 

12. Ο Σωκράτης αναζήτησε το απόλυτο απορρίπτοντας το σχετικό, την 
ουσία της ηθικής και τα ηθικά φαινόµενα. 

13. Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας στο έργο του Μετὰ τὰ φυσικά, 1078 b 27 
κ.εξ., ο δρόµος που λογικά ακολούθησε ο Σωκράτης για να αναζητήσει 
ακριβώς την απόλυτη ουσία των ηθικών εννοιών, ήταν η επαγωγική 
µέθοδος. 

14. Η επαγωγική µέθοδος του Σωκράτης θεωρούνταν επιτυχηµένη όταν 
προέκυπτε ένας απόλυτος ορισµός. 

15. Ο Σωκράτης ισχυριζόταν ότι το µόνο πράγµα που γνωρίζει είναι η ίδια 
του η άγνοια. 

16. Ο Μέλητος ήταν ρήτορας. 
17. Ο Άνυτος ήταν ποιητής. 
18. Ο Λύκων ήταν πλούσιος βυρσοδέψης. 
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19. Ο Αναξαγόρας και ο Πρωταγόρας, αλλά και ο Αισχύλος, ο τραγικός 
ποιητής κατηγορήθηκαν για αθεΐα. 

20. Η θρησκεία αποτέλεσε το πρόσχηµα, πίσω από το οποίο κρύβονταν οι 
πολιτικοί λόγοι της δίωξης του Σωκράτη. 

21. Οι σχέσεις που είχε ο Σωκράτης µε Αλκιβιάδη, Καλλία και Χαρµίδη 
έπαιξαν ρόλο στις εις βάρος του κατηγορίες. 

22. Η γοητεία που ο Σωκράτης ασκούσε στη νεολαία ήταν ''διαφθορά''. 
23. Η Ηλιαία έκρινε τον Σωκράτη ένοχο µε µέτρια πλειοψηφία (300 έναντι 

201).  
24. Στη δεύτερη ψηφοφορία, που αφορούσε την ποινή, η καταδίκη σε 

θάνατο του Σωκράτη ψηφίστηκε από περισσότερους (281 ψήφοι έναντι 
220). 

25. Ο Πλάτωνας, ο Κρίτωνας και οι άλλοι φίλοι του Σωκράτη πρότειναν να 
του επιβληθεί πρόστιµο 30 µνες. 

26. Μετά την καταδίκη του, ο Σωκράτης έµεινε περίπου δύο µήνες στο 
κρατητήριο. 

27. Πατέρας του Πλάτωνα ήταν ο Αριστοκλής, γιος του Αρίστωνας. 
28. Σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Πλάτωνα είναι ένα 

κείµενο του ίδιου, η 7η Ἐπιστολή του. 
29. Ο Πλάτωνας όταν ήταν νέος ασχολήθηκε µε την τραγική ποίηση, έκαψε 

όµως τα πρωτόλειά του όταν γνώρισε τον Αριστοτέλη και δεν 
ξαναασχολήθηκε µε την ποίηση. 

30. Μετά τον θάνατο του Σωκράτη, ο Πλάτωνας κατέφυγε, µε άλλους του 
σωκρατικού κύκλου, στα Μέγαρα, στον φιλόσοφο Εύδοξο. 

31. Στα χρόνια 395-394, ο Πλάτωνας ταξιδεύει στην Κάτω Ιταλία και τη 
Σικελία. 

32. Στο δεύτερο ταξίδι του στη Σικελία ο Πλάτωνας γνώρισε τον Αρχύτα 
τον Ταραντίνο. 

33. Στο πρώτο ταξίδι του ο Πλάτωνας κινδύνεψε να πουληθεί ως δούλος 
στην Αίγινα. 

34. Στα 367, ο Διονύσιος ο ΙΙ διαδέχτηκε τον πατέρα του και ο Δίωνας πίεσε 
τον Πλάτωνα να επιστρέψει στις Συρακούσες. 

35. Ο Πλάτωνας επέστρεψε και τρίτη φορά στην Σικελία, το 366.  
36. Το τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα έληξε µε τη θλιβερή εµπλοκή διάφορων 

Ακαδηµεικών στην εµφύλια διαµάχη που ξέσπασε µεταξύ του Δίωνα 
και του Διονύσιου και στα συνεχή πραξικοπήµατα που ακολούθησαν. 

37. Η περίφηµη αυτή σχολή θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες, µέχρι το 529 
µ.Χ. 

38. Μαθητές του Πλάτωνα ήταν, µεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης, ο ανιψιός 
και διάδοχός του Σπεύσιππος, ο Ξενοκράτης, ο Φίλιππος από την 
Όλυνθο, και άλλοι σηµαντικοί φιλόσοφοι της ελληνιστικής εποχής. 

39. Ο Ιουστινιανός έκλεισε τη σχολή του Πλάτωνα. 
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40. Σωκράτης και Πρωταγόρας αντιπαρατίθενται µόνο όσον αφορά τη 
φύση της αρετής. 

41. Η µέθοδος του Σωκράτη είναι η διάλεξη. 
42. Η µέθοδος του Πρωταγόρα είναι η διαλεκτική. 
43. Ο µύθος είναι η µόνη µέθοδος των σοφιστών που απορρίπτεται από τον 

Σωκράτη. 
44. Ο Σωκράτης αντιµετωπίζει µε καχυποψία τον προφορικό λόγο. 
45. Ο Πρωταγόρας αρνείται την ίδια την ύπαρξη του απόλυτου και 

ασπάζεται τη σχετικότητα. 
46. Ο Πρωταγόρας είναι το µοναδικό έργο του Πλάτωνα που το θέµα 

συζήτησης µένει µετέωρο. 
47. Ο Πρόδικος και ο είναι µάλλον γελοιογραφικά σχεδιασµένοι. Και οι δυο 

παρουσιάζονται ως επιδεικτικά πολυµαθείς, ο πρώτος 
48. Ο Ιππίας είναι µανιακός µε τους ορισµούς των εννοιών (πράγµα για το 

οποίο εισπράττει τα ειρωνικά σχόλια του Σωκράτη). 
49. Ο Ιππίας είναι µεγαλόστοµος και ρητορικός. 
50. Ο Κριτίας, ως ευγενικός οικοδεσπότης, θα προσπαθήσεις να ηρεµήσει 

τους δυο αντιπάλους της φιλοσοφικής συζήτησης. 


