
Μια εργασία του μαθητή Ταλαβερίδη Στρατή του τμήματος Β2 
στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.



 Γέννηση: 469.

 Τόπος γεννήσεως: Αλωπεκή.

 Επάγγελμα: Φιλόσοφος. 

 Γονείς: Σοφρονίσκος και Φαιναρέτη.

 Θάνατος: 15 Φεβρουαρίου 339 π.Χ. (30 ετών). 

 Αιτία θανάτου: Υποχρεωτική αυτοκτονία (κατανάλωση   
κώνειου). 

 Αιτία θανάτου: Θανατική ποινή. 



 Ο Σωκράτης γεννήθηκε το 469 
π.Χ. στην Αλωπεκή της 
Αντιόχιδας από Έλληνες γονείς. 
Τα παιδικά του χρόνια έζησε με 
την οικογένειά του, ως ένα 
συνηθισμένο παιδί της εποχής 
εκείνης. Λίγο πριν την 
ενηλικίωση του γνώρισε έναν 
σπουδαίο φιλόσοφο της εποχής 
εκείνης, τον Αρχέλαο, ο οποίος 
μαζί με τον Πλάτωνα κατάφεραν 
να τον κάνουν να λατρέψει την 
φιλοσοφία. 



 Ο Σωκράτης στα 30 χρόνια του είχε 
δύο συζύγους. Την Ξανθίππη και την 
Μυρτώ. Συνολικά είχε τρία παιδιά: τον 
Σωφονίσκο, τον Λαμπροκλή και τον 
Μενέξενο. 

 Πρώτη του σύζυγος ήταν η Ξανθίππη. 
Παντρεύτηκαν  όταν  ο Σωκράτης ήταν 
σε μεγάλη ηλικία. Για αυτήν μαθαίνουμε 
κυρίως μέσω πηγών. Αλλά οι φήμες για 
αυτήν λένε πως είχε κακό χαρακτήρα. 

 Η Μυρτώ ήταν η δεύτερη σύζυγος του. 
Παντρεύτηκαν και έζησαν μαζί για 
πολλά χρόνια. Μάλιστα μπορεί η ίδια να 
μην διέθετε προίκα αλλά ο Σωκράτης 
την αγάπησε για την ευγένεια της. 
Μάλιστα προερχόταν από μια φτωχή 
αλλά πλην τίμια οικογένεια.



 Ο Σωκράτης επίσης ήταν δάσκαλος. Δίδασκε στους 
μαθητές του φιλοσοφία, ενώ οι ίδιοι 
συγκεντρώνονταν γύρω του ώστε να μάθουν από 
αυτόν. Μάλιστα τους δίδασκε αρετές και τρόπους 
να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι! Το έργο του 
προσέφερε απλόχερα και δωρεάν. Κατέκρινε τα 
λάθη των πολιτικών, της κοινωνίας και των 
αντιλήψεων του ανθρώπου χωρίς φόβο, διότι 
γνώριζε πως αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. 



 Ο Σωκράτης έδειξε πνεύμα ανδρείας και 
ρωμαλεότητας. Συμμετείχε στον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο και συγκεκριμένα σε τρείς μάχες. Στην 
Αμφιπόλη, στο Δήλιο και στη Ποτίδαια. Ήταν 
αρκετά υπομονετικός και δεν λύγισε στις κακουχίες 
του σκληρού πολέμου. Στα χρόνια 410-400 
παρουσίασε αντίσταση στους ισχυρούς της τότε 
εποχής.



ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ

 Με βάση αυτήν την μέθοδο 
ο Σωκράτης 
χρησιμοποιούσε τον 
διάλογο για την έκφραση 
απόψεων και διαφωνιών. 
Μάλιστα με την χρήση 
παραδειγμάτων ανέλυε 
παραπάνω , και έκφραζε 
καλύτερα τις απόψεις των 
ανθρώπων της εποχής 
εκείνης.

 Αλλιώς ονομαζόμενη ως 
Σωκρατική. Εδώ ο 
Σωκράτης έκανε ερωτήσεις 
στους συνομιλητές του με 
απώτερο σκοπό την 
εμφάνιση της αλήθειας. Ο 
λόγος που ονομάστηκε έτσι 
είναι διότι έτσι ο Σωκράτης 
αποσπούσε την αλήθεια, 
όπως η μαία το παιδί από 
την μητέρα του.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ



 Ο Σωκράτης οδηγήθηκε στο δικαστήριο το 339 π.Χ. , 
όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ασέβεια προς 
τους Θεούς της εποχής. Πέρασε ένα μήνα στην φυλακή 
και έπειτα ήπιε κανονικά, όπως θέσπιζε ο νόμος κώνειο, 
με το οποίο και θανατώθηκε. Παρότι είχε την ευκαιρία 
να δραπετεύσει, δεν το έκανε και υπάκουσε τις εντολές 
των δικαστών.



 Ο Σωκράτης δεν άφησε πίσω του συγγράμματα ή 
γραπτά. Επηρέασε όμως δεκάδες στιχουργούς, 
συνθέτες, ποιητές και ζωγράφους, των οποίων τα έργα 
είναι γνωστά μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το τραγούδι <<Σωκράτης>>, με 
το οποίο και εκπροσωπήθηκε η χώρα μας στον 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1979.

 Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως ο Σωκράτης ήταν ένας 
λυτός και καλός άνθρωπος ο οποίος χαρακτηριζόταν 
από πνεύμα συνεργασίας και ανθρωπισμού.




