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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία.
Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

1. Πώς σχολίασε και πώς προσπάθησε ο Σ. να ελέγξει το χρησμό του Απόλλωνα σχετικά με τη
σοφία του;
«Εγώ όταν άκουσα … και άλλων πολλών».

2. Τι είδους συναισθήματα ενέπνευσε ο Σ. στους σύγχρονούς του;
«Το απόσπασμα αυτό από την πλατωνική … όπως ισχυρίστηκαν οι κατήγοροί του;».

3. Ποια στοιχεία της θεωρίας και της μεθόδου του Σωκράτη έδωσαν αφορμή να γίνει
αντιπαθητικός σε πολλούς συμπολίτες του και να κατηγορηθεί ως άθεος;
Όπως φαίνεται και από ένα απόσπασμα από την Απολογία του Σωκράτη και από την περίφημη φράση
του «ἓν οἶδα ὃτι οὐδέν οἶδα», ο ίδιος δε θεωρούσε τον εαυτό του σοφό. Όταν λοιπόν το μαντείο τω ν
Δελφών υπέδειξε στο φίλο του Χαιρεφώντα τον Σωκράτη ως το σοφότερο όλων, ο ίδιος αποφάσισε να
το ψάξει. Για το λόγο αυτό πλησίαζε κάποιους από αυτούς που θεωρούνταν τότε σοφοί, αλλά
διαπίστωνε μέσα από τις ερωτήσεις τους ότι τελικά δεν ήταν και τόσο σοφοί· προσπαθούσε μάλιστα
να τους δείξει ότι δεν ήταν και τόσο σοφοί όσο νόμιζαν κι αυτή του η στάση ήταν που ενέπνευσε
αντιφατικά αισθήματα και μίση ακόμη εναντίον του. Βεβαίως, ένας άνθρωπος που βάζει σκοπό της
ζωής του … όπως ισχυρίστηκαν οι κατήγοροί του;

4. Τι γνωρίζετε για τη Σωκρατική αμφισβήτηση; / Πώς χρησιμοποίησε ο Σωκράτης την
ειρωνεία; Σε τι διαφέρει η αμφισβήτηση του Σωκράτη από αυτή των σοφιστών;
«Ο Σ. δεν ήταν άθεος, … που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο».

5. Τι γνωρίζετε για τη διαλεκτική του Σ.;
«Τα όπλα του Σ. ήταν … στην πρώτη αλήθεια των πραγμάτων».

6. Τι γνωρίζετε για τη μαιευτική του Σ.;
«Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σ.  … να την επαναφέρει στη μνήμη του».

7. Έχει λεχθεί για το Σ. πως «κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη». Να εξηγήσετε το
νόημα αυτής της άποψης. / Ποια είναι η προσφορά του Σ. στη φιλοσοφία, σύμφωνα με τον
Αριστοτέλη;
«Έχει λεχθεί … απέκλιναν οι φιλοσοφούντες».

8. Σε ποια θέματα επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ο Σωκράτης και σε τι διαφέρει η
προσέγγισή του στα θέματα αυτά από την προσέγγιση των προγενέστερων φιλοσόφων και
ιδίως των σοφιστών;
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Ο Σωκράτης επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στον ίδιο τον άνθρωπο και στην κοινωνία του. Έχει
μάλιστα λεχθεί ότι «κατέβασε τη φιλοσοφία από τα άστρα στη γη», … την ουσία της ηθικής κι όχι τα
ηθικά φαινόμενα.

9. 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;
Ο Αριστοτέλης στο έργο του Περί ζώων μορίων, έγραψε πως «με τον Σωκράτη έληξε η περίοδος
αναζήτησης των φυσικών πραγμάτων και οι φιλοσοφούντες ασχολήθηκαν με την αρετή που είναι
χρήσιμη και την πολιτική – με την ηθική και πολιτική φιλοσοφία». Η αλήθεια είναι πως με τα
πολιτικά προβλήματα ασχολήθηκαν και οι προγενέστεροι φιλόσοφοι, … την ουσία της ηθικής κι όχι
τα ηθικά φαινόμενα.

10. Σε τι διαφέρει η προβληματική του Σ. από την προβληματική των προσωκρατικών και
των σοφιστών;
«Η αλήθεια είναι πως με πολιτικά … και όχι τα ηθικά φαινόμενα».

11. Τι γνωρίζετε για την επαγωγική μέθοδο του Σ.;
«Όπως λέει και πάλι ο Αριστοτέλης … προς το καθολικό και αιώνιο».

Δ3. Η δίκη και ο θάνατος του Σ.
12.α. Τι περιελάμβανε το κατηγορητήριο σε βάρος του Σ.;
β. Ποιοι ήταν οι κατήγοροί του;
α. «Τάδε ἐγράψατο καί … Τίμημα θάνατος».
β. «Η μήνυση … Ο δεύτερος ήταν ρήτορας».

13. Γιατί η κατηγορία για αθεΐα (γενικά, όχι μόνο εναντίον του Σωκράτη) δεν
μπορούσε να στοιχειοθετηθεί πραγματικά στην Αθήνα;
Οι κατήγοροι του Σωκράτη προφανώς δεν πίστευαν πραγματικά πως ο Σωκράτης δεν πίστευε στους
θεούς, … το πρόσχημα πίσω από το οποίο κρύβονταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης.

14. Πού στήριξαν οι μηνυτές του Σωκράτη την κατηγορία για «διαφθορά» των νέων;
Η κατηγορία για διαφθορά των νέων είχε μεγαλύτερη σχέση … πως οι θεωρίες του δασκάλου ήταν
υπεύθυνες για την κατάληξη των "μαθητών".

15. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί λόγοι της δίωξης του Σωκράτη;
Η κατηγορία για διαφθορά των νέων είχε μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία δίωξης του
Σωκράτη … οι θεωρίες του δασκάλου ήταν υπεύθυνες για την κατάληξη των "μαθητών".

16. Ποια διαδικασία ακολούθησε το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας στη δίκη του Σ.;
«Το λαϊκό … έναντι 201)».
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17. Τι σχέση είχε η σωκρατική ειρωνεία με την απόφαση του λαϊκού δικαστηρίου της
Ηλιαίας για καταδίκη του φιλοσόφου σε θάνατο;
Το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας, που απαρτιζόταν από 500 δικαστές κληρωμένους από το σύνολο
των πιο ηλικιωμένων πολιτών, … η περιουσία του Σωκράτη δεν ξεπερνούσε τις 5 μνες.
Γιατί; ο Σωκράτης πρότεινε ως ποινή του τη δωρεάν σίτισή του στο πρυτανείο – περιφρονεί το
θάνατο – πρότεινε πρόστιμο 1 μνας 30 μνες από Πλάτωνα, Κρίτωνα κ.α.

18. Τι ακολούθησε μετά την καταδίκη του Σ.; / Ποια στάση τήρησε ο Σωκράτης απέναντι στο
δικαστήριο και την καταδικαστική του απόφαση; Πώς εξηγείται η στάση του με βάση τη
φιλοσοφία του;
«Μετά την καταδίκη του …στο κελί του δεσμωτηρίου».

Ε1. Ο βίος του Πλάτωνα
19. Να δώσετε τα σημαντικότερα στοιχεία του βίου του Πλάτωνα.
Ο Πλάτωνας, γιος του Αρίστωνα και της Περικτιόνης, γεννήθηκε το 428/9 π.Χ.. Η γενιά του ήταν
αριστοκρατική, αφού η καταγωγή της μητέρας του έφτανε ως το Σόλωνα. Συγγενής του ήταν ο
Κριτίας, σοφιστής και τύραννος, κι ο Χαρμίδης, συνεργάτης των Τριάκοντα. Έλαβε καλή μόρφωση,
ως παιδί αριστοκράτη. Νέος γνωρίστηκε με το Σωκράτη. Η ανάμειξη μελών της οικογένειάς του στο
καθεστώς των Τριάκοντα, αλλά και η καταδίκη του Σωκράτη από τους δημοκρατικούς τον
απομάκρυναν από την πολιτική. Σημαντικό σταθμό στη ζωή του έχουν τα τρία ταξίδια στην Ιταλία,
Σικελία. Ο Πλάτων, καλεσμένος του Δίωνα, πήγε εκεί για να θέσει σε εφαρμογή τη θεωρία του για την
ιδανική πολιτεία. Τα πρόσωπα που θα ενσάρκωναν το φιλόσοφο-βασιλέα ήταν ο Διονύσιος Α' και Β'.
Ο σκοπός του απέτυχε και ο ίδιος κινδύνεψε. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα ίδρυσε την
Ακαδημία, περίφημη σχολή που λειτούργησε μέχρι το 529 μ.Χ. Μαθητής του υπήρξε ο Αριστοτέλης κι
άλλοι πολλοί φιλόσοφοι της ελληνιστικής εποχής. Σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του
Πλάτωνα είναι ένα κείμενο του ίδιου, η 7 Επιστολή του, ένα γράμμα προς τους Συρακούσιους φίλους
του, το οποίο αποτελεί ένα είδος αυτοβιογραφίας.

20. Να απαντήσετε στα ακόλουθα σημεία που έχουν σχέση με τον Πλάτωνα:
α. Η καταγωγή του
β. Η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών της ζωής του
γ. Η παιδεία του
δ. Η σχέση του με την  πολιτική
ε. Η δράση του μετά το θάνατο του Σ.
α. «Ο Πλάτωνας … είχε συνδεθεί με τον Σ.».
β. «Σημαντικότερη πηγή πληροφοριών … αυτοβιογραφίας».
γ. «Ο Πλάτωνας … αναγνώστη των διαλόγων του».
δ. «Από πολύ νέος … στα κοινά της Αθήνας. Κατόπιν προσπάθησε να θέσει σε εφαρμογή τις
φιλοσοφικές του ιδέες ως προς τη διακυβέρνηση μιας πόλης στις Συρακούσες, αλλά και οι δύο
απόπειρές του (366 και 361 π.Χ. ) κατέληξαν σε αποτυχία».
ε. «Μετά τον θάνατο του Σ. … στον φιλόσοφο Ευκλείδη».
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21. Μέσα σε ποιο οικογενειακό περιβάλλον ανδρώθηκε ο Πλάτωνας (και ποια σημασία είχε
στη διαμόρφωσή του); / Ποια ήταν η καταγωγή του Πλάτωνα και ποια μόρφωση έλαβε;
Η γενιά του ήταν αριστοκρατική, αφού η καταγωγή της μητέρας του έφτανε ως το Σόλωνα. Συγγενής
του ήταν ο Κριτίας, σοφιστής και τύραννος, κι ο Χαρμίδης, συνεργάτης των Τριάκοντα. Ο Πλάτωνας
έλαβε την επιμελημένη μουσική … και δεν ξαναασχολήθηκε με την ποίηση.

22. Η οικογενειακή παράδοση του Πλάτωνα και, σε μερικές περιπτώσεις, η πολιτική
κατάσταση στην Αθήνα τον προέτρεπαν να αναμειχτεί ενεργά στην πολιτική,  αλλά τελικά δεν
το αποφάσισε. Να αναφέρετε τους παράγοντες που τον προέτρεπαν στην ενεργό πολιτική και
εκείνους που τελικά τον απέτρεψαν.

23. Γιατί δεν συμμετείχε ο Πλάτων στα κοινά της Αθήνας;
Από πολύ νέος ο Πλάτων ενδιαφέρθηκε για την πολιτική, … φιλοδοξία συμμετοχής στα κοινά της
Αθήνας.

24. 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;
Όπως μαθαίνουμε από την 7η Επιστολή του, ο Πλάτωνας, αν και νέος ασχολήθηκε με την τραγική
ποίηση, έκαψε τα πρωτόλειά του, όταν γνώρισε το Σωκράτη και δεν ξαναασχολήθηκε με την ποίηση.
Το λογοτεχνικό του ταλέντο πάντως είναι φανερό σε κάθε αναγνώστη των διαλόγων του. Από πολύ
νέος ο Πλάτων ενδιαφέρθηκε για την πολιτική, … κατά την πρώτη δεκαετία μετά το θάνατο του
Σωκράτη.

25. Να απαντήσετε στα ακόλουθα σημεία σχετικά με το ταξίδι του Πλάτωνα στην Κάτω
Ιταλία (398-390 π. Χ.):
α. Η σημασία του
β. Οι συνέπειες
α. «Το ταξίδι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό … τον Δίωνα».
β. «Οι συνέπειες της σχέσης αυτής …τον έστειλε ο Διονύσιος».

26.Πόσες φορές ταξίδεψε ο Πλάτων στη Σικελία και με ποιες φιλοδοξίες την πρώτη φορά;
Στα χρόνια 398-390 π.Χ. ο Πλάτωνας ταξιδεύει τρεις φορές στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Το
πρώτο ταξίδι έγινε το 387 π.Χ. στην Ιταλία. Εκεί γνωρίστηκε με τον Αρχύτα τον Ταραντίνο και
συνδέθηκε με φιλία με το Δίωνα, αδερφό της γυναίκας του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου Α'.
Οι συνέπειες της σχέσης αυτής ήταν σοβαρότατες, σχεδόν δραματικές για τον Πλάτωνα… παρά την
εμπόλεμη κατάσταση του νησιού με την Αθήνα, τον έστειλε ο Διονύσιος.

27. Ο Πλάτωνας ταξίδεψε και δεύτερη (366 π.Χ.) και τρίτη φορά (361 π.Χ.) στη Σικελία.
Ποιος ήταν ο στόχος και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των ταξιδιών;
«Παρά τις αρχικές αυτές κακοτυχίες … και στα συνεχή πραξικοπήματα που ακολούθησαν».

28. Με ποιες φιλοδοξίες ταξίδεψε ο Πλάτων στη Σικελία τη δεύτερη ιδίως φορά;
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Παρά τις αρχικές κακοτυχίες στο πρώτο του ταξίδι, η φιλία του Πλάτωνα με τον Δίωνα είχε ως
αποτέλεσμα …Έτσι, επέστρεψε στις Συρακούσες το 366, για να βρεθεί τελικά "όμηρος" των πολιτικών
συγκρούσεων Δίωνα και Διονυσίου.

29. Τι γνωρίζετε για το τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες;
Παρόλο που και τις δύο τις δύο φορές που ταξίδεψε ο Πλάτωνας στη Σικελία απογοητεύτηκε, αφού
δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το όραμα του φιλόσοφου βασιλέα στο πρόσωπο των τυράννων
Διονυσίου Ι και Διονυσίου ΙΙ και παρότι μάλιστα βρέθηκε και τις δύο φορές η ζωή του σε κίνδυνο, ο
φιλόσοφος επέστρεψε και τρίτη φορά, το 361. Το τρίτο αυτό ταξίδι … στα συνεχή πραξικοπήματα που
ακολούθησαν.

30. Αναμφισβήτητα τα σημαντικότερα από τα ταξίδια του Πλάτωνα ήταν αυτά στη Σικελία.
Ποιος ήταν ο σκοπός και ποια η έκβασή τους; Τι αποκόμισε τελικά ο φιλόσοφος από αυτά;

31. Να απαντήσετε στα ακόλουθα σημεία σχετικά με την ίδρυση της Ακαδημίας:
α. Χρόνος ίδρυσης
β. Τόπος
γ. Διάρκεια λειτουργίας
δ. Προέλευση ονομασίας
ε. Διδασκόμενα μαθήματα
στ. Μαθητές του Πλάτωνα
« Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα …της ελληνιστικής εποχής».

32. Πότε και πού ίδρυσε ο Πλάτων την Ακαδημία του, ποια μαθήματα υποθέτουμε ότι
διδάσκονταν σ’ αυτήν και μέχρι πότε λειτούργησε;
Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από το πρώτο του ταξίδι στη Σικελία, ο Πλάτωνας ίδρυσε τη
σχολή του, την Ακαδημία, … «ἀγεωμέτρητος μηδείς εἰσίτω».

33. Αναφέρετε μερικούς από τους μαθητές του Πλάτωνα στην Ακαδημία.
Μαθητές του Πλάτωνα ήταν, … και άλλοι σημαντικοί φιλόσοφοι της ελληνιστικής εποχής.

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα

Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτηση του με τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του.

34. Ο Σ. διηγείται σε ένα φίλο του πώς και γιατί βρέθηκε στο σπίτι του Καλλία, ποιους
συνάντησε εκεί και τι συζητήθηκε. Να σχολιάσετε αυτή την επιλογή της εισαγωγής.
«Βγαίνοντας από το σπίτι του Καλλία …και μας γοητεύει».

35. Ποιο είναι το θέμα της εισαγωγής στον Πρωταγόρα και για ποιο λόγο το επιλέγει ο
Πλάτων;
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Στο έργο του Πλάτωνα Πρωταγόρας παρακολουθούμε το διάλογο που διεξάγεται στο σπίτι του
Καλλία μεταξύ του Σωκράτη και του σοφιστή Πρωταγόρα σχετικά με το αν αρετή διδάσκεται ή όχι.
Βγαίνοντας από το σπίτι του Καλλία, …από αυτή την αφήγηση του Σωκράτη.

36. Ο Πλάτων ακολουθεί την τεχνική του άμεσου διαλόγου στην εισαγωγή στον
Πρωταγόρα, ενώ στο υπόλοιπο έργο την τεχνική του αφηγημένου διαλόγου (ο
Σωκράτης αφηγείται σε ένα φίλο του το διάλογό του με τον Πρωταγόρα). Ποια
πλεονεκτήματα προσφέρει ο αφηγημένος διάλογος ως τεχνική γραφής και ποιες
αδυναμίες μπορεί να παρουσιάζει σε ένα φιλοσοφικό κείμενο;
Η επιλογή του αφηγημένου διαλόγου από τον Πλάτωνα ασφαλώς δεν είναι τυχαία… μας παρασύρει
και μας γοητεύει.

Πρόλογος: Ο Ιπποκράτης και η σφοδρή επιθυμία του να γίνει μαθητής του Πρωταγόρα.

37. Γιατί ο Σωκράτης επισκέπτεται μαζί με τον Ιπποκράτη τον Καλλία;
Ο Σωκράτης διηγείται κατ’ αρχήν στον ανώνυμο φίλο του … τι ακριβώς μπορεί ο Πρωταγόρας να
διδάξει τον νεαρό.

38. Ποιο είναι το θέμα του διαλόγου, όπως φαίνεται από τον Πρόλογο, και με ποιο τρόπο
αναδεικνύεται;
Από την αρχή του διαλόγου αναδεικνύεται … να διδάξει στους νέους την αρετή;

Ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία. Περιγραφή του Πρωταγόρα και των άλλων προσώπων
του διαλόγου.

39. Ποια είναι τα πρόσωπα του διαλόγου Πρωταγόρας και πώς αυτά περιγράφονται;
Ο Σωκράτης και ο Ιπποκράτης φτάνουν στο σπίτι του Καλλία … πολύ πιο έντονος και ορμητικός.

40. Πώς περιγράφει ο Πλάτωνας τους τρεις παρόντες σοφιστές (τον Πρωταγόρα, τον Ιππία,
τον Πρόδικο);
«Στο μέρος αυτό του έργου …έναν ειλικρινή σεβασμό προς τις απόψεις του αντιπάλου του».

Η αρχή της συζήτησης. Είναι δυνατόν να διδαχθεί η πολιτική αρετή, όπως ισχυρίζεται ο
Πρωταγόρας;

41. Πώς ορίζει ο Πρωταγόρας το αντικείμενο της διδασκαλίας του και τι υπόσχεται στο
νεαρό Ιπποκράτη;
Στην αρχή της συζήτησης ο Σωκράτης πλησιάζει τον Πρωταγόρα … όσο και με το δημόσιο (το
πράττειν και λέγειν στις υποθέσεις της πόλης).

42. Ποιες αντιρρήσεις διατυπώνει ο Σωκράτης σχετικά με το αντικείμενο της
διδασκαλίας του Πρωταγόρα και με ποιο τρόπο επιχειρεί να τις θεμελιώσει;
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Στη θέση αυτή του Πρωταγόρα, που ισχυρίζεται δηλαδή ότι μπορεί να διδάξει την ευβουλίαν στους
νέους και που συνεπάγεται … ή ικανότερο στην πολιτική αρετή.
43. Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
α. Ποιος είναι ο ορισμός της λέξης «ευβουλία»;
β. Πώς αναλύεται;
γ. Ποια είναι η θέση του Πρωταγόρα για την «ευβουλία»;
δ. Ποιο παράδειγμα φέρνει ο Σ. εκφράζοντας τις έντονες αμφιβολίες του για το διδακτό της
πολιτικής αρετής;
α. «Τό δέ μάθημα ἐστιν εὐβουλία … δυνατώτατος ἂν εἲη καὶ πράττειν καὶ λέγειν».
β. «Ο Πρωταγόρας απαντά πως, ως σοφιστής, … στις υποθέσεις της πόλης)».
γ. «Στη θέση του Πρωταγόρα … να διδάσκουν στους άλλους την πολιτική αρετή …».
δ. «ο Σ. απαντά …στην πολιτική αρετή».

Η απάντηση του Πρωταγόρα και ο μύθος για τη δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας.

44. Πώς απαντά ο Πρωταγόρας, στις αντιρρήσεις που του προέβαλε ο Σ.:
α. στο πρώτο μέρος του λόγου;
β. στο δεύτερο μέρος του λόγου;
«Ο Πρωταγόρας απαντά στις αντιρρήσεις … να διδάξουν στους γιους τους την αρετή».
α. «Ο μύθος του Προμηθέα … σε θέση να το διορθώσει».
β. «Στο δεύτερο μέρος του λόγου του … και την υπακοή σ’ αυτούς».

45. Ποιες από τις σοφιστικές μεθόδους χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στην απάντησή του στις
πρώτες αντιρρήσεις του Σωκράτη σχετικά με το διδακτόν της αρετής;
Ο Πρωταγόρας απαντά στις αντιρρήσεις … να διδάξουν στους γιους τους την αρετή.

46.Τι επιχειρεί να αποδείξει ο Πρωταγόρας με το μύθο του Προμηθέα;
Ο μύθος του Προμηθέα αποδεικνύει, κατά τον Πρωταγόρα, … εκ των πραγμάτων σε θέση να το
διορθώσει.

47. Ποιοι διδάσκουν στους νέους την αρετή και πού αποβλέπει η διδασκαλία αυτή, σύμφωνα
με τον Πρωταγόρα;
Στο δεύτερο μέρος του λόγου του ο Πρωταγόρας απαντά, με λογικά επιχειρήματα πλέον κι όχι με
μύθο, στον Σωκράτη σχετικά με το αν οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες μπορούν να διδάξουν στα παιδιά
τους την πολιτική αρετή. Θα πει πως την αρετή τη διδάσκουν στους νέους και οι πολιτικοί άνδρες και
η οικογένεια και οι δάσκαλοι και η πολιτεία. Η αρετή, ισχυρίζεται ο σοφιστής, και είναι και πρέπει να
θεωρείται διδακτή… και την υπακοή σε αυτούς.

Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου

48. Ποια είναι τα θέματα που συζητούν ο Πρωταγόρας και ο Σωκράτης στο διάλογο και
ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;
«Τα θέματα του Πρωταγόρα… ο καθένας από τους συνομιλητές».
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49. Ποια μέθοδο χρησιμοποιεί ο Σ. στον Πρωταγόρα; / Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό της
διαλεκτικής μεθόδου του Σωκράτη και να γράψετε τα πλεονεκτήματά της στη φιλοσοφική
συζήτηση.
«Η μέθοδος του Σωκράτη … κατανόηση του πράγματος που μελετούν».

50. Ο Πρωταγόρας και οι σοφιστές γενικά, αλλά και ο Πλάτων, καταφεύγουν στο μύθο
ως φιλοσοφική μέθοδο. Με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλει ο μύθος στη φιλοσοφική
αναζήτηση και ποια είναι τα όριά του;
Ως μύθο μπορούμε να ορίσουμε κάθε αφήγηση … την αξία της συμβολικής μυθικής αφήγησης.

51. Ποιες μεθόδους της σοφιστικής συναντάμε στον Πρωταγόρα και ποια στάση τηρεί
ο Πλάτων απέναντι στη διάλεξη;
Η μέθοδος του Πρωταγόρα (και γενικώς των σοφιστών) είναι πολύ διαφορετική από τη διαλεκτική
του Σωκράτη. Μέσα στο έργο, ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί τρεις τρόπους για να εκθέσει τις απόψεις
του: το μύθο, τη διάλεξη και το σχολιασμό ποιητικών κειμένων. Ενώ απέναντι στο μύθο ο Πλάτωνας
δεν είναι καθόλου ειρωνικός, αφού κι ο ίδιος δεν απέρριπτε εντελώς την αξία της συμβολικής μυθικής
αφήγησης, δε διστάζει να ειρωνευτεί και να υπονομεύσει με κάθε τρόπο τη διάλεξη … είναι η
αναζήτηση της αλήθειας.

52. Γιατί οι σοφιστές θεωρούνται πρωτοπόροι της λογοτεχνικής ανάλυσης;
Η τρίτη μέθοδος που θα ακολουθήσει ο Πρωταγόρας στη συζήτησή του με τον Σωκράτη είναι ο
σχολιασμός ποιητικών κειμένων… κυρίως δε της γλωσσολογίας.

53. Ποιες αντιρρήσεις εκφράζει ο Σωκράτης για το σχολιασμό ποιητικών κειμένων ως
μέθοδο φιλοσοφικής αναζήτησης;
Η βασική αντίρρηση του Σωκράτη για το σχολιασμό ποιητικών κειμένων έχει να κάνει με τη γενική
καχυποψία του … ικανή να οδηγήσει στην αλήθεια.

54. Πώς τελειώνει ο Πλατωνικός διάλογος; / Ποια θέση παίρνει απέναντι στην αλήθεια
καθένας από τους δύο συζητητές (Σωκράτης - Πρωταγόρας) στο διάλογο; Ποια σημασία έχει
αυτή η θέση για τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη φύση της αρετής;
«Το θέμα που αναφέρθηκε ως πρώτο … θα τη συναντήσουμε στην Πολιτεία».

Επιμέλεια: Γιώργος Καρβελάς


