
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : ΞΕΝΟΦΩΝ « ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, 31-34 »

Γ1. Ο Άνυτος λοιπόν, ακόμα και μετά το θάνατό του, έχει κακή φήμη εξαιτίας της κακής 
αγωγής του γιου του και της δικής του απερίσκεπτης αλαζονείας /υπεροψίας. Ο Σωκράτης 
λοιπόν, επειδή εξύψωσε τον εαυτό του στο δικαστήριο προκάλεσε το φθόνο και 
οδήγησε/έκανε τους δικαστές να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Μου φαίνεται όμως ότι 
έτυχε της μοίρας που αγαπούν οι θεοί.

Γ2. Ο Ξενοφών στον επίλογο της «Απολογίας Σωκράτους» αξιολογεί τη στάση του 
φιλοσόφου στο δικαστήριο επισημαίνοντας παράλληλα  το ψυχικό σθένος που επέδειξε 
στην εναντίον του καταδικαστική απόφαση . Αναλυτικότερα/Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
κειμένου ο Σωκράτης  είχε τη συγκεκριμένη κατάληξη  λόγω της εύνοιας των θεών ( « 
Σωκράτης δε δια το μεγαλύνειν… τετυχηκέναι » ) .Απέφυγε το δύσκολο κομμάτι της ζωής 
και έτυχε τον πιο εύκολο θάνατο ( τοῦ βίου… ἒτυχεν » ). Αποτύπωσε την ψυχική του 
δύναμη όταν θεώρησε ως ορθότερη επιλογή τον θάνατο, παρά να παραμείνει εν  ζωή  (« 
ἐπεί γάρ ἒγνω… εἶναι») . Άλλωστε ποτέ στη διάρκεια του βίου του δεν ήταν αντίθετος  σε 
οτιδήποτε θεωρούσε ο ίδιος  αγαθό ( «ὣσπερ… προσάντης ἦν» ).Γι αυτόν τον λόγο δεν 
αντιμετώπισε  το θάνατο δείχνοντας δειλία , αλλά τον δέχτηκε εύθυμα/με ευχαρίστηση και 
πλήρωσε το χρέος του σ΄αυτόν ( «οὐδέ προς τον θάνατον …. ἐπετελέσατο » ). Ο ρήτορας 
αντιλαμβάνεται τη σοφία και τη γενναιότητα του Σωκράτη και δεν μπορεί να μην τον 
θυμηθεί/φέρει στο νου του  , ούτε αφού τον θυμηθεί να μην επαινέσει τον φιλόσοφο. (« 
ἐγώ μεν δή… ἐπαινεῖν » ). Τέλος αναφέρει πως αν συναντούσε κάποιον άνθρωπο πιο 
ωφέλιμο στην αρετή από τον Σωκράτη, εκείνον θα τον θεωρούσε άξιο μακαρισμού ( « εἰ δε 
τις… νομίζω » ).  

Γ3 α. ἐμοί - ἠμῖν 

          θεοφιλοῦς – θεοφιλεστέρων

          μοίρας – μοιρῶν

          τοῦ βίου –τῶν βίων

          το χαλεπώτατον  - τά χαλεπώτερα

Γ3 β.  ἒγνω – γνῶθι

           ζῆν – ζῆ

           τεθνάναι – τεθνηκώς/ τεθνεώς ἲσθι

Γ4 α. διά το μεγαλύνειν : εμπρόθετος επιρρηματικός  προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή 
«ἐπαγόμενος»

          τοῦ ζῆν : έναρθρο απαρέμφατο , γενική συγκριτική στον όρο « κρεῖττον »,    
ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός. 

          τοῦ ἀνδρός : ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική κτητική στους όρους 



         « τήν σοφίαν και την γενναιότηταν » 

         ἀξιομακαριστότατον : κατηγορούμενο στο αντικείμενο « τον ἂνδρα», μέσω του    

         δοξαστικού  ρήματος  « νομίζω » 

Γ4 β. Υπόθεση: εἰ συνεγένετο (  εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου )

         Απόδοση : νομίζω ( οριστική ενεστώτα )

        Αναγνώριση : Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το πραγματικό.

        Για να δηλώσει το προσδοκώμενο, απαιτούνται οι εξής αλλαγές:

        Υπόθεση : ἐάν, ἂν, ἢν + υποτακτική

       Απόδοση : οριστική μέλλοντα ή ισοδύναμη μελλοντική έκφραση

       Μετατροπή

       Υπόθεση : ἐάν συγγένηται

       Απόδοση : νομιῶ

     

       

      



                                ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α1.α. 1 Σ
          2 Σ
          3 Λ

     β.1 αὐτῶν – θηρίων 
        οὕτω – ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται

Β1. Σύμφωνα με τον Πρωταγὀρα ,συστατικά της πολιτικής αρετής είναι η αίδώς και η δίκη.Αίδώς 
είναι ο σεβασμός ,το αίσθημα ντροπής του κοινωνικού ανθρώπου για κάθε πράξη που προσκρούει 
στον καθιερωμένο ηθικό κώδικα του κοινωνικού περιβάλλοντος.Η δράση της είναι αποτρεπτική και
συμπίπτει με τη λειτουργία της ηθικής συνείδησης. Δίκη είναι το συναίσθημα της δικαιοσύνης ,η 
ενύπαρκτη στον άνθρωπο αντίληψη για το δίκαιο και το άδικο, ο σεβασμός των γραπτών νόμων και
των δικαιωμάτων των άλλων.Χάρη στην αίδώ και τη δίκη εξασφαλίζεται η αρμονική συμβίωση 
μέσα στην πόλη ,η συνοχή του συνόλου ,η ισορροπία και η ευταξία. Με αυτές αναπτύσσονται 
μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις φιλίας,συνεργασίας,αλληλεγγύης και αλληλοσαβασμού.( ἵν εἶεν 
....συναγωγοί). Στο περιεχὀμενο της πολιτικής αρετής ,ο Πρωταγόρας εντάσσει επίσης και τη 
σωφροσύνη αλλά και την ευσέβεια.

Β2.  Γλωσσικές επιλογές：Προστακτική (θές)
                                            Ευθύς λόγος (Eπί πάντας)
                                            Παρομοίωση ( κτείνειν ώς νόσον πόλεως)
                                             Επανἀληψη (πάντας,πάντες)
    
 Σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα των δυο αρετών στους 
ανθρώπους, μια και δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής τους φὐσης,δόθηκαν στον άνθρωπο σε ένα
μεταγενέστερο στάδιο και ὀχι από την αρχἠ της δημιουργίας του.Επομένως, παρόλο που τις 
μοιράζει, δεν εφησυχάζει καθώς γνωρίζει ότι η εφαρμογή τους θα ήταν απόρροια της προσωπικής 
βούλησης του ανθρώπου. Έτσι, θεσπίζει τη θανατική ποινή ως τιμωρία για όποιον δεν τις κατέχει. 
Η θέση αυτή ενισχύεται με μια παρομοίωση: Ο πολίτης που δεν τις έχει κάνει κτήμα του θεωρείται 
νόσημα της πόλης και πρέπει να θανατώνεται, ώστε να διαφυλάσσεται η κοινωνική ισορροπία.   
 
Β3. α. ΛΑΘΟΣ
      β.ΛΑΘΟΣ
      γ.ΣΩΣΤΟ
      δ.ΣΩΣΤΟ
      ε.ΛΑΘΟΣ 

 

  

 Β4.  1ε
         2γ
         3στ
         4ζ
         5η



         6α

Β4.β. Οι πολιτικοί δεν είναι σωστό να διαφθείρονται και να αλλοτροιώνονται.
          Ο δημιουργός του τραγουδιού βραβεύτηκε στον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Β5. Σύμφωνα με τον Πρωταγόρα,ο νόμος παρουσιάζεται ως παράγων καταλυτικής σημασίας για 
την επιβίωση του ανθρώπινου γένους , χωρίς τον οποίο οι ανθρώπινες κοινωνίες θα εξωθούνταν 
στην αποδιοργάνωση και τη διάλυση, με αναπόφευκτη απόρροια τον αφανισμὀ του ανθρώπου.Η 
αἰσθηση του δικαίου τίθεται ως αξιολογικά ανώτερη συνθήκη για την επιβίωση του ανθρώπου ,κάτι
που οφείλεται στην αδυναμία της φύσεως να του διασφαλίσει την κοινωνική συνύπαρξη και 
συνακόλουθα την επιβίωση του.
  Στον αντίποδα, ο Καλλικλής ισχυρίζεται ότι οι ευρετές και οι δημιουργοί των νόμων είναι οι 
αδύναμοι άνθρωποι ,οι οποίοι συνιστούν και την πλειοψηφία.Από αυτή την πλειοψηφία που 
αποτελείται από αδύναμα άτομα διατυπὠνονται οι πεποιθήσεις ότι η εξυπηρέτηση του προσωπικού 
συμφέροντος έιναι κάτι το επαίσχυντο και ότι η αδικία ταυτίζεται με την επιθυμία να πλεονεκτείς 
και να υπερέχεις.Η φύσις,ωστόσο, υπαγορεύει ότι ο καλύτερος και ο πιο δυνατός θα πλεονεκτούν 
έναντι του πιο αδύναμου. Ο λόγος για τον οποίο η πλειοψηφία αντιτίθεται στην απεριόριστη αυτή 
ικανοποίση των επιθυμιών είναι η έλλειψη και η ντροπή που αισθάνονται επειδή αδυνατούν 
πραγματικά να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Έτσι λοιπόν , η δικαιοσύνη αποτελεί μια 
υποκριτική στάση.
   Συνοψίζοντας, η συνύπαρξη αποτελεί ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο που υποχρεώνει τα άτομα 
να στερηθούν τις ελευθερίες τους και να συνυπάρξουν, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα. Μολονότι 
διαφαίνεται ο εξαναγκαστικός χαρακτήρας ,είναι απαραίτητη η πράξη αυτή για την επιβίωση του 
ανθρώπινου γένους.  Σε διαφορετική περίπτωση,αν εφαρμοστεί το δίκαιο του ισχυριτέρου που 
υποστηρίζει ο Καλλικλής, επέρχεται αναστάτωση και ανισορροπία στις ανθρώπινες σχέσεις.


