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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Πες μου, Σωκράτη, τι έχεις κατά νου να πράξεις; Κάτι άλλο ή με αυτή την πράξη 

που επιχειρείς σκέφτεσαι να καταστρέψεις κι εμάς τους νόμους κι όλη την πόλη όσο 

εξαρτάται από σένα; Ή σου φαίνεται δυνατό να υπάρχει ακόμη εκείνη η πόλη, και να 

μην έχει καταλυθεί, στην οποία οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν καμία ισχύ αλλά 

καθίστανται άκυρες και καταστρέφονται από τους απλούς πολίτες; Τι θα πούμε, 

Κρίτωνα, σε αυτά και σε άλλα παρόμοια; 

Α2. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των νόμων, μια ενδεχόμενη απόδραση του Σωκράτη από 

τη φυλακή, θα σηματοδοτούσε τόσο την κατάλυση των ίδιων των νόμων όσο και τη 

συνολική καταστροφή της πολιτείας. Θεωρείται, δηλαδή, αδύνατο να υπάρξει και να 

λειτουργήσει μια πόλη, αν οι αποφάσεις των δικαστηρίων μπορούν να ακυρωθούν 

αυτοβούλως από κάθε πολίτη που δυσαρεστείται από αυτές. Προκειμένου, λοιπόν, να 

επιβιώσει μια πολιτεία, έχοντας την αναγκαία σταθερότητα, θα πρέπει να γίνονται 

απολύτως σεβαστοί οι νόμοι, αλλά και οι αποφάσεις των δικαστηρίων είτε ικανοποιούν 

τα συμφέροντα μεμονωμένων πολιτών είτε όχι.  

    Η άρνησή του είναι συνεπής με τις γενικότερες αντιλήψεις του σχετικά με τη 

σημασία που έχει η υπακοή στους νόμους για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

Κάθε άνθρωπος αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της κοινωνίας που 

επηρεάζει τη συνοχή της. Δικαιολογημένα επομένως υποτάσσει τον εαυτό του στο 

καλό του συνόλου, πράγμα που δείχνει συνέπεια μεταξύ πράξεων και λόγων, βασικό 

χαρακτηριστικό κάθε σωστού δασκάλου.  

Β1. δίκας,  ἀνατετράφθαι, νῷ, φθείρωνται     

Β2. γένος, γενέθλια 

       διαταγή, παράταξη 

Γ1. ἦλθε, προστάξετε, εἰπὲ, γίγνοιντο 

 

 

Γ2. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

πράττονται πραχθήσονται ἐπράχθησαν 

 

λυόμεθα λυθησόμεθα ἐλύθημεν 
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Γ3. 

τῆς  πόλεως - τῶν πόλεων 

τῶν ἰδιωτῶν - τοῦ ἰδιώτου 

 

Δ1. 

εἰ βούλοιτο μένειν: Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση ολικής άγνοιας, που 

εισάγεται με το ερωτηματικό μόριο εἰ. Συντακτικά λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα 

διηρώτα. 

 

μή οὐ δυνηθῶ διά τήν ἀπειρίαν δηλῶσαι: Δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση. 

Εισάγεται με το  μή οὐ (φόβος μήπως δεν συμβεί κάτι επιθυμητό), και συντακτικά 

λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα φοβοῦμαι. 

 

ὅτι αἱ νῆες τριακόσιοι ἤσαν: Δευτερεύουσα ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον 

σύνδεσμο ὅτι (περιεχόμενο αντικειμενικό), και συντακτικά λειτουργεί ως επεξήγηση 

στην λέξη τοῦτο. 

 

ὅτι ἐν ἰσχυρῷ χειμῶνι τό κινεῖσθαι παρέχει θερμοκρασίαν τινά: Δευτερεύουσα 

ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον σύνδεσμο ὅτι (περιεχόμενο αντικειμενικό), και 

συντακτικά λειτουργεί ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση δηλόν ἐστί. 

 

Δ2. ὀνομάσαι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο του απρόσωπου ρήματος δεῖ 

       τούτῳ: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο τῷ ἔργῳ 

       αἱ δίκαι: υποκείμενο ρήματος ἰσχύωσιν 

      πρὸς ταῦτα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς στο ἐροῦμεν 

 

 

 


