
 

Ερωτήσεις εισαγωγής στον Σωκράτη 

 

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 στοιχεία της θεωρίας και της μεθόδου του Σωκράτη έδωσαν αφορμή να γίνει 

αντιπαθητικός σε πολλούς συμπολίτες του και να κατηγορηθεί ως άθεος; 

 

3. Ποια συναισθήματα ενέπνευσε ο Σωκράτης στους συγχρόνους του, αν κρίνουμε 

από τη στάση αμφισβήτησης που τήρησε έναντι του Απολλώνιου χρησμού; 

 

4. Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την ειρωνεία και σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του 

Σωκράτη από αυτή των σοφιστών; 

 

5. Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη; 

 

6. Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη; 

 

7. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε ο Σωκράτης στη φιλοσοφία: με ποια θέματα 

ασχολήθηκε και ποια νέα προβληματική έφερε στη φιλοσοφική σκέψη; 

 

8. 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 σοφιστών; 

 

9. 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; 

 

10. 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; 

 

11. Η συμβολή του Σωκράτη στη λογική είναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η 

επεξεργασία της επαγωγικής μεθόδου με σκοπό την εξαγωγή καθολικών ορισμών. 

Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τη μέθοδο αυτή του Σωκράτη.  

 

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

 

13. Τι περιελάμβανε το κατηγορητήριο εναντίον του Σωκράτη; 

 

14. Γιατί η κατηγορία περί αθεΐας κατά του Σωκράτη δεν ευσταθούσε και ποιοι ήταν οι 

πραγματικοί λόγοι της δίωξής του; 

 



 

15. Ποια σχέση είχε η κατηγορία σε βάρος του Σωκράτη για διαφθορά των νέων με την 

πραγματική αιτία της δίωξης του; 

 

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

 

17. Ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον Σωκράτη και ποια η αντίδρασή του, 

όταν άκουσε την καταδικαστική απόφαση; 

 

18. Τι σχέση είχε η σωκρατική ειρωνεία με απόφαση του λαϊκού δικαστηρίου της 

Ηλιαίας για καταδίκη του φιλοσόφου σε θάνατο; 

 

19. Γιατί ο Σωκράτης μετά την καταδίκη του έμεινε περίπου έναν μήνα στο κρατητήριο 

και πώς κύλησαν οι μέρες αυτές; 

 

20. Ποια στάση τήρησε ο Σωκράτης απέναντι στο δικαστήριο και την καταδικαστική 

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


