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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

-Γιατί, αν θες, είπε ο Σωκράτης, να καταλάβεις την ανδρεία και την σωφροσύνη των 

υπολοίπων ανθρώπων, θα σού φανούν αυτές παράδοξες.  

-Γιατί, Σωκράτη; 

-Ξέρεις, βέβαια, ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι κρίνουν τον θάνατο ως μία από τις 

μεγαλύτερες συμφορές; 

-Το ξέρω καλά, είπε.  

-Επομένως, οι ανδρείοι από αυτούς τους ανθρώπους υπομένουν τον θάνατο, όταν αυτός 

έρθει, από φόβο για χειρότερα δεινά;  

-Όντως, έτσι είναι.  

-Οπότε, όλοι οι άνθρωποι είναι ανδρείοι από φόβο και τρόμο, εκτός των φιλοσόφων· και 

όμως, είναι αρκετά παράλογο να θεωρείται κάποιος γενναίος εξαιτίας του φόβου και της 

δειλίας του. 

 

Α2. 

Ο Σωκράτης εξηγεί στο παρόν απόσπασμα ότι οι αρετές οι σχετικές με τις ορμές του 

σώματος, όπως για παράδειγμα η εγκράτεια και η ανδρεία, είναι επίπλαστες αρετές για 

τους ανθρώπους που πράγματι έχουν φτάσει στον νοητό κόσμο και φιλοσοφούν. Η αιτία 

είναι ξεκάθαρη στα λόγια του Σωκράτη μέσα στο κείμενο : Οι φιλόσοφοι αδιαφορούν για 

την ύλη και το σώμα, άρα σε αυτούς δεν υπάρχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ούτε 

υπακούουν στα κοινωνικά στερεότυπα της κανονιστικής ηθικά συμπεριφοράς.  

 

 

Β1α.  

τὰ πλείονα/πλείω. 

τοῖς σώμασιν.  

τὴν ἄτοπον. 

μέγιστα. 

τὰ δέη. 

 

Β1β. 

σχῇ. 

ἔζης. 

φάναι. 

εἰδεῖεν/εἰδείησαν. 

ὑπομενοῦσιν. 
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Β2α. 

-1. Σωκράτης ἐγίγνωσκε ὅτι, εἰ ἐθέλοι Σιμμίας ἐννοῆσαι τὴν τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε 

καὶ σωφροσύνην, δόξοι αὐτῷ εἶναι ἄτοπος (ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη). [ειδική 

πρόταση]. 

2.Σωκράτης ἐγίγνωσκε, εἰ ἐθέλοι Σιμμίας ἐννοῆσαι τὴν τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ 

σωφροσύνην, δόξειν αὐτῷ εἶναι ἄτοπον (ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην). [ειδικό 

απαρέμφατο]. 

3.Σωκράτης ἐγίγνωσκε, εἰ ἐθέλοι Σιμμίας ἐννοῆσαι τὴν τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ 

σωφροσύνην, αὐτὴν δόξουσαν αὐτῷ εἶναι ἄτοπον. [κατηγορηματική μετοχή]. 

 

-Σωκράτης ἤρετο Σιμμίαν εἰ εἰδείη ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῖντο πάντες οἱ ἄλλοι τῶν 

μεγάλων κακῶν. [πλάγια ερώτηση]. 

 

-1.Σωκράτης εἶπε ὅτι τῷ δεδιέναι καὶ δέει ἀνδρεῖοι εἶεν πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι· 

[ειδική πρόταση]. 

2.Σωκράτης εἶπε τῷ δεδιέναι καὶ δέει ἀνδρείους εἶναι πάντας πλὴν τοὺς φιλοσόφους· 

[ειδικό απαρέμφατο]. 

 

 

Β2β. 

-τούτοις : αντικείμενο του ρήματος προσήκει. 

-ἄτοπος : κατηγορούμενο στα νοούμενα υποκείμενα ἀνδρεία τε καὶ σωφροσύνη από το 

απαρέμφατο εἶναι. 

-κακῶν (το 1ο του κειμένου) : γενική κατηγορηματική διαιρετική στο θάνατον από το 

ρήμα ἡγοῦνται.  

-εἶναι  (το 2ο και τελευταίο του κειμένου) : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο της 

απρόσωπης έκφρασης ἄλογόν (ἐστι). 

 

 

 

 

 

 

 

 


