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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021 : ΑΡΧΑΙΑ 

 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. 

 Σωστό : “πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική”. 

 Σωστό : “Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν”. 

 Λάθος : “εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί·” 

 

A2. 

 «αὐτῶν» : Η επαναληπτική εδώ αντωνυμία αὐτῶν αναφέρεται στα 

θηρία, δηλαδή στα άγρια ζώα, τα οποία υπερτερούσαν σε κάθε τομέα από τους 

ανθρώπους (πανταχῇ), με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εξολοθρεύονται από 

αυτά. Ομοίως ο Πλάτων αναφέρει στο έργο Πολιτικός 274b «Επειδή τα θηρία 

ήταν εντελώς άγρια και η φύση τους εξίσου τραχιά, ενώ οι άνθρωποι ασθενείς 

και αφύλακτοι, κατεσπαράζοντο απ’ αυτά». 

 

 «οὕτω» : Το επίρημα τρόπου αυτό σε σχέση με την αναφορική πρόταση 

“ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται” σχηματίζει παραβολικό ζεύγος τρόπου, δηλαδή 

αναλογία. Μεταφραστικά αυτό σημαίνει στην ερώτηση του Ερμή προς τον Δία 

απορία, δηλαδή αν πρέπει να μοιράσει την αιδώ και την δίκη με ανάλογο τρόπο 

που είχε μοιράσει τις τέχνες.   

 

B1. 

          Η διαγραφόμενη ολοσχερής εξαφάνιση του ανθρώπινου γένους 

ευαισθητοποίησε τον Δία, που έστειλε τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους αἰδῶ 

τε καί δίκην. Φοβούμενος, δηλαδή, μην αφανιστεί το ανθρώπινο γένος απ΄ τα 

θηρία, ο Δίας, ως υπέρτατος ρυθμιστής των πάντων και πατέρας των θεών και 

των ανθρώπων, αποφασίζει να σταματήσει τον αφανισμό και να τούς σώσει, 

στέλνοντας την “αἰδῶ καί τήν δίκην”, τα μέσα για την εξασφάλιση της τάξης 

στο κοινωνικό σύνολο και των ομαλών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να 

επιτευχθεί η ουσιαστική συγκρότηση των κοινωνιών. 

 

       Αἰδὼς : Η ηθικότητα, η ηθική συνείδηση, ο σεβασμός στους άγραφους 

νόμους. Το αίσθημα της ντροπής που νοιώθει ο άνθρωπος για κάθε του πράξη, 

που αντιβαίνει στον καθιερωμένο ηθικό κώδικα του κοινωνικού του 
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περιβάλλοντος (η ντροπή αυτή έχει σχέση με τον σεβασμό και όχι με τις ενοχές 

και τις τύψεις).  

      Η αἰδὼς εμπεριέχει και εκφράζει όλες εκείνες τις ηθικές αναστολές που 

προφυλάσσουν το άτομο από τις κάθε λογής εκτροπές.  Οι αναστολές αυτές τόν 

κάνουν να φοβάται μήπως προσκρούσει στον κώδικα συμπεριφοράς του 

κοινωνικού του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να χάσει την εκτίμηση των 

συμπολιτών του. 

       Το υψηλότερο αγαθό για τον ομηρικό άνθρωπο και τον στην εξέλιξή του 

αρχαίο Έλληνα δεν είναι η απαλλαγή από συναισθήματα ενοχής, που δεν 

φαίνεται καν να τά γνωρίζει, αλλά η απόλαυση της τιμής, του επαίνου και 

της δημόσιας εκτίμησης. Η ισχυρότερη ηθική δύναμη που γνωρίζει ο ομηρικός 

άνθρωπος δεν είναι ο φόβος απέναντι στον θεό, αλλά ο σεβασμός απέναντι στην 

δημόσια γνώμη. Αυτή είναι η «αἰδώς».  

        Σε μια τέτοια κοινωνία, καθετί που εκθέτει έναν άντρα στην περιφρόνηση 

ή στον περίγελο των συνανθρώπων του είναι αρκετό για να χάσει το 

σεβασμό στον εαυτό του και καταλήγει να είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. 

Έτσι, «αἰδώς» θα πρέπει να ερμηνεύεται «σεβασμός ανθρώπου σε άνθρωπο» 

και «αυτοσεβασμός». 

        Ας θυμηθούμε τι αναφέρει ο Περικλής για την δημοκρατική συνείδηση ενός 

Αθηναίου πολίτη και για το δέος : διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν (Θουκ. 

Β37)· εδώ προβάλλεται μια ανώτερη μορφή ζωής, όπου η ηθική στάση δεν 

πηγάζει από τον φόβο των κυρώσεων αλλά από την ελεύθερη επιλογή του 

πολίτη, από αυτοσεβασμό, από το συναίσθημα ντροπής και δικαιοσύνης. 

Επίσης, αιδώς μπορεί να θεωρηθεί και το αίσθημα του σεβασμού προς τα 

συναισθήματα των άλλων, που σε αποτρέπουν από πράξεις που μπορεί να 

τούς πληγώσουν ή να τούς προσβάλλουν : π.χ. στην τραγωδία Αἴας του 

Σοφοκλέους, ο χορός, που υποκρίνεται φίλους-συμπολεμιστές του ήρωα, ελπίζει 

πως η παρουσία τους και μόνο θα οδηγήσει τον Αἴαντα στην αυτοσυγκράτηση  

(τάχ’ ἂν τιν' αἰδῶ κἀπ' βλέψας λάβοι = ίσως αν μέ δει, να νοιώσει κάποια ντροπή 

ακόμα και απέναντί μου // Σοφοκλέους, Αἴας 345) 

 

Δίκη : Είναι το αίσθημα της δικαιοσύνης, η αντίληψη του δικαίου και του άδικου, 

ο σεβασμός των γραπτών νόμων και των δικαιωμάτων των άλλων. Η δίκη θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει εδώ την έμφυτη περί δικαίου 

αντίληψη (το περί δικαίου αίσθημα). 

 

          Πάντως και οι δύο αρετές είναι παραπλήσιες ή ταυτόσημες της 

σωφροσύνης (αἰδὼς) και της δικαιοσύνης (δίκη), χάρη στις οποίες η συμπεριφορά 

του ανθρώπου συγκρατείται στα όρια του επιτρεπτού. 

 

Aξία “ἀιδοῦς καὶ δίκης”  

         Καταρχάς και οι δύο αυτές αρετές δεν εξωθούν σε αντικοινωνική 

συμπεριφορά. Κατά δεύτερον είναι “ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοὶ”, δηλαδή οδηγούν 

τους ανθρώπους στο ίδιο σημείο και τούς δένουν μεταξύ τους με φιλία.  



Δημήτρης Νάτσης Σελίδα 3 

 

          Αυτό γίνεται γιατί οι δύο αυτές αρετές ενισχύουν στον ψυχικό τους κόσμο 

οτιδήποτε ευνοεί την προσέγγιση (την ένωση) και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ 

των ανθρώπων- π.χ. ανοχή, αυτοσυγκράτηση, φιλαλληλία, κατανόηση, τάση για 

συνεργασία- και έτσι συμβάλλει στην εμπέδωση της κοινωνικής αρμονίας.  

         Επομένως πρόκειται για δύο καθοριστικούς παράγοντες που κρατούν σε 

ψυχική ένωση τους ανθρώπους, ώστε αυτοί να μη συγκρούονται, και έτσι 

αποφεύγεται και προλαμβάνεται η αδικία, με αποτέλεσμα να μη διαταράσσεται 

η ομαλή συμβίωση, να διατηρείται ισορροπία και να επικρατεί ευταξία στην 

πόλη. Αποτελούν λοιπόν την βάση της κοινωνικής συμβίωσης και την 

προϋπόθεση ανάπτυξης πολιτισμού. 

 

         Οι άνθρωποι πάντα πάσχουν (=επηρεάζονται από) τις αναγκαιότητες της 

φύσης, τις ορμέμφυτες απαιτήσεις της, ωστόσο συνεχίζει η ανθρώπινη φύση και 

τίς υφίσταται ως πάθη που τήν δυναστεύουν. Αυτό οδηγεί στην αδικία, 

πλεονεξία και εν γένει σε αντικοινωνικά αισθήματα. 

       Όμως μέσω τῆς ἀιδοῦς καὶ τῆς δίκης ταξινόμησαν οι άνθρωποι σχηματικά 

τις ανεξέλεγκτες από την λογική και την βούληση δυναστικές της ύπαρξης 

αναγκαιότητες σε α) ενορμήσεις αυτοσυντήρησης, β) ενορμήσεις επιβολής-

κυριαρχίας, γ) ενορμήσεις ηδονής. Μέσω της ταξινόμησης και της κοινωνίας των 

αναγκών επέρχεται η ελευθερία από την φυσική του ατόμου νομοτέλεια. 

       Ελευθερώθηκαν οι άνθρωποι από τις αναγκαιότητες των ενστικτωδών 

ενορμήσεων μέσα από τον πολιτικόν βίον, μέσα από την σχέση με τους άλλους 

ανθρώπους, πράγμα το οποίο δεν θα συνέβαινε, αν δεν ενεργοποιούσαν την 

ηθική συνείδηση μέσω τῆς ἀιδοῦς καὶ τῆς δίκης. Η λογοποίηση, ταξινόμηση, 

κοινωνία των αναγκών, που συνιστά την βίωση της ύπαρξης ως σχέση και 

συγκροτεί τον πολιτικό βίο, δεν θα πραγματωνόταν, αν ἡ αἰδὼς καὶ ἡ δίκη 

δεν υιοθετούνταν από τους ανθρώπους και δεν ενισχύαν τα κοινωνικά 

αισθήματα. 

 

       Aν δούμε τώρα πίσω από τον μύθο διαπιστώνουμε τα εξής : Ιστορικά η 

ηθική συνείδηση του ανθρώπου ακολούθησε μια πορεία. Καλλιεργούταν και 

εξελισσόταν.  

        Η ηθική συνείδηση, λοιπόν, του ανθρώπου αναπτυσσόταν από την 

ανάγκη του να ανταποκριθεί και να είναι έτοιμος στις απαιτήσεις μιας 

κοινωνίας με προηγμένο πολιτισμό. Και κάθε πολιτιστικά προηγμένη 

κοινωνία θεμελιώνεται πάνω στις αξίες τῆς ἀιδοῦς καὶ τῆς δίκης· επομένως, 

λόγω της προειρημένης ανάγκης του ανθρώπου η εξέλιξη της ηθικής 

συνείδησης οδήγησε τους ανθρώπους στην αποδοχή των αξιών τῆς ἀιδοῦς 

καὶ τῆς δίκης. 

 

B2. 

Οι γλωσσικές επιλογές για να εκφραστεί η εντολή του Δία είναι κυρίως οι 

εξής :  

1-2. Οι προστακτικές εγκλίσεις “καὶ πάντες μετεχόντων”, “νόμον γε θὲς παρ’ 

ἐμοῦ”. Το τίθημι νόμον λέγεται επί απολύτου άρχοντα, ο οποίος θέτει νόμους 
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για τους άλλους. Ο Ζεύς εδώ όμως είναι ο απόλυτος άρχων και κυβερνήτης του 

παντός· γι’ αὐτὸ υπάρχει στο κείμενο το τίθημι νόμον. 

 

3. O υποθετικός λόγος που εκφράζει την σκέψη του Δία (απλή σκέψη του 

λέγοντος)  ” οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν”.   

 

4. Και τέλος το τελικό απαρέμφατο που εκφράζει επιθυμία-προσταγή “κτείνειν”. 

 

          Ερώτημα Ερμή : “ἡ αἰδώς καί ἡ δίκη” στην ουσία συνιστούν την αρετή/ 

τέχνη. Το ερώτημα του Ερμή προς τον Δία είναι πώς θα διανείμει τὴν αἰδῶ καὶ 

τὴν δίκην στους ανθρώπους. Ο ένας τρόπος θα ήταν αυτές οι δύο αρετές να 

μοιραστούν σε ορισμένους μόνο ανθρώπους, ώστε μέσω αυτών να ικανοποιείται 

ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον γιατρό 

που εξυπηρετεί πολύ κόσμο ή με τους άλλους δημιουργούς. Ο Σωκράτης είχε 

αναφέρει στο 319c ότι οι Αθηναίοι προκειμένου περί οικοδομήσεως και 

ναυπηγίας προσκαλούν τους οικοδόμους και τους ναυπηγούς να αποφανθούν· 

αν όμως άλλος επιχειρεί να συμβουλεύσει, δεν τόν αποδέχονται, αλλά τόν 

κοροϊδεύουν και τόν διαπομπεύουν. Ο Πρωταγόρας, βάσει και του μύθου, 

συμφωνεί με αυτή την τακτική, διότι οι τεχνικές γνώσεις στους ανθρώπους 

έχουν διανεμηθεί όχι μαζικά αλλά επιμεριστικά ώστε λίγοι να καλύπτουν 

τους πολλούς. 

         Ο άλλος τρόπος είναι να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους, κάτι που 

αποδέχεται ο Δίας. 

   Απάντηση του Δία : Η απάντηση του Δία είναι κατηγορηματική και η έμφαση 

από την οποία συνοδεύεται δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για το τι 

ακριβώς θέλει : με τὴν αἰδῶ καὶ τὴν δίκην δεν μπορεί να ισχύσει ό,τι για τις 

άλλες τέχνες. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξουν πόλεις. Άρα, 

πρέπει να διανεμηθούν σε όλους ανεξαιρέτως και να έχουν σε αυτές μερίδιο οι 

πάντες. 

           Σαν να μην ήταν μάλιστα αυτό αρκετό, ο Δίας δίνει στον αγγελιοφόρο του 

μία φοβερή εντολή. επιβάλλει για λογαριασμό του έναν νόμο που θα ορίζει πως 

όποιος δεν μετέχει στην αιδώ και στην δίκη πρέπει να θανατώνεται,διότι κατά 

την κρίση του αποτελεί αρρώστια για την πόλη! 

         Ο νόμος του Δία συμβολίζει την τεράστια ανάγκη που υπάρχει για 

καθολική συμμετοχή των ανθρώπων στις δύο αυτές αρετές, ώστε να 

διασφαλιστεί η κοινωνική αρμονία και ευταξία στην πόλη και κατ’ 

επέκταση η επιβίωση των ανθρώπων. Γι’ αυτό και η ποινή που επιβάλλει 

είναι τόσο σκληρή, διότι ενδέχεται να κλυδωνιστεί η ευταξία και αρμονία 

στην κοινωνία και επομένως η επιβίωση τους. 

           Επίσης, οι δύο αυτές αρετές δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής φύσης του 

ανθρώπου, γι’ αυτό και ο Δίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθολικότητα των 

δύο αρετών και θέτει νόμο. 

Αν αφαιρέσουμε το περίβλημα του μύθου, ο νόμος αυτός του Δία 

υποδηλώνει ότι η υιοθέτηση εκ μέρους των ανθρώπων τῆς ἀιδοῦς καὶ τῆς 

δίκης ήταν έργο του χρόνου, της πικρής πείρας και της ανάγκης για 
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επιβίωση. Ενισχύει την θέση ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν. 

Δηλαδή, ο άνθρωπος γεννηθείς σε μία πολιτική κοινωνία υποχρεούται να 

γαλουχηθεί και να υιοθετήσει αυτές τις αρετές∙ ο άνθρωπος ως έλλογο ον 

έχει την προδιάθεση να τίς δεχτεί. Όμως δεν σημαίνει ότι με βεβαιότητα θα 

τίς δεχτεί. Γι’ αυτό και υπάρχουν τόσο αυστηροί νόμοι για τις περιπτώσεις 

μη απόκτησης αυτών. Αυτό συμβολίζει εν ολίγοις ο σκληρός νόμος του Δία. 

 

   Β3. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 

Β4α. 

σποράδην – σπαρτά. 

σκεδαννύμενοι – διασκέδαση. 

ἀπώλλυντο – πανωλεθρία. 

ἱκανὸς – άφιξη. 

μετεχόντων – σχολικός. 

θὲς – παρακαταθήκη. 

Περισσεύουν οι λέξεις : θέαμα, θύμα. 

 

Β4β. 

διεφθείροντο : στο αρχαίο κείμενο η λέξη διαφθείρομαι σημαίνει 

“εξολοθρεύομαι, πεθαίνω”. 

Η έκλυση ηθών που παρατηρείται στις κοινωνίες είναι η αιτία εξ αιτίας της 

οποίας οι άνθρωποι διαφθείρονται.  

 

δημιουργοὶ : στο αρχαίο κείμενο η λέξη δημιουργὸς σημαίνει “αυτός που 

κατέχει ειδικές τεχνικές γνώσεις”. 

Ο δημιουργός του πρώτου ορθού νομικού πλαισίου στην Ελλάδα ήταν ο 

Ιωάννης Καποδίστριας. 

 

Β5. 

           Κατά τον Καλλικλή, ο νόμος είναι δυνάστης που τόν εφηύραν οι άνθρωποι 

για διάφορους σκοπούς, αλλοιώνοντας όμως την ισότητα που εκ φύσεως έχουν. 

Οι διακρίσεις των ανθρώπων κατά τον Ιππία προέρχονται από τον νόμο.  

  Η αδικία, λοιπόν, μέσα στις πολιτικές κοινωνίες, είναι κάτι το επίπλαστο που 

εφηύραν οι αδύναμοι, ούτως ώστε να καθυποτάξουν τους πιο ισχυρούς εκ 

φύσεως. Κατά τον Καλλικλή οι νόμοι της πολιτικής κοινωνίας είναι κάτι θετό, οι 

οποίοι δημιουργήθηκαν από τους πολλούς για να υπερισχύσουν των λίγων 

ικανών ανθρώπων. Αυτό, όμως, κατά την θεωρία του δεν είναι ισότητα φυσική 

αλλά ανισότητα.  

  Ο Καλλικλής στο έργο Γοργίας εκφράζει την αριστοκρατική αντίληψη.  
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Η άποψη του Πρωταγόρα διαφέρει από αυτήν του Καλλικλή. Μολονότι οι 

σοφιστές, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Πρωταγόρας, υπερασπίζονταν το 

φυσικό δίκαιο, ο Πρωταγόρας στο απόσπασμα υπερασπίζεται το πολιτικό δίκαιο, 

το δίκαιο που θεσπίστηκε ως γραπτός και άγραφος κώδικας της πολιτικής 

κοινωνίας. 

  Επομένως, η αδικία κατά τον Πρωταγόρα στο απόσπασμα προσβάλλει και 

καταστρέφει την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων στην πολιτική κοινωνία, 

με αποτέλεσμα να διαλύονται οι πολιτικές κοινωνίες εξ αιτίας της έλλειψης 

δικαίου. Αδυνατούσαν οι άνθρωποι να συγκροτήσουν κοινωνίες με σωστή 

οργάνωση και διοίκηση, που θα επέτρεπε την αρμονική συνύπαρξη των πολιτών. 

Αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της απουσίας της πολιτικής τέχνης.  Χωρίς αυτήν 

αφενός δεν μπορούσαν να συγκροτήσουν υγιή κοινωνικά σύνολα (πόλεις), 

καθώς κάθε απόπειρα τέτοιου είδους οδηγούσε στην διάλυση αυτών των ομάδων 

λόγω του ότι αδικούσε ο ένας τον άλλον με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στην 

προτέρα κατάσταση  και να γίνονται εύκολη λεία των άγριων ζώων.  

         Αφετέρου δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα άγρια ζώα (θηρία), διότι 

για την αντιμετώπιση αυτών δεν έφτανε μόνο η κατασκευαστική ικανότητα των 

ανθρώπων, αλλά ήταν απαραίτητη η πολεμική τέχνη, που και αυτή δεν τήν 

είχαν, αφού ήταν μέρος της πολιτικής τέχνης.  

        Η πολεμική τέχνη αναγκαστικά αποτελεί μέρος της πολιτικής, διότι αυτή η 

τέχνη απαιτεί τα ίδια κριτήρια με την πολιτική τέχνη, δηλαδή την συνδυασμένη 

(από κοινού) ενέργεια των ανθρώπων, την  συνεργασία, την φιλαλληλία, την 

ανοχή, και εν γένει όλα τα κοινωνικά αισθήματα που προϋποθέτει και η 

πολιτική τέχνη.  

          Σε τελευταία ανάλυση, λοιπόν, πηγή της κακοδαιμονίας των ανθρώπων 

ήταν η απουσία της πολιτικής τέχνης, δηλαδή της έλλειψης δικαίου, πράγμα που 

ήταν κοινή πεποίθηση όλων των διανοουμένων εκείνη την εποχή. Αυτήν 

ακριβώς την πεποίθηση επιβεβαιώνει έμμεσα με τον μύθο του ο Πρωταγόρας : 

Παρά την έντεχνη σοφία του το ανθρώπινο γένος κινδύνευε να εξαφανιστεί 

ολοσχερώς, επειδή ακριβώς δεν διέθετε την πολιτική τέχνη, που αποτελούσε 

προνόμιο αποκλειστικά και μόνο των θεών. 

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Γ1. 

Ο Άνυτος, μολονότι έχει πεθάνει, ακόμη και τώρα έχει κακή φήμη εξ αιτίας 

της κακής παιδείας που έλαβε ο γιος του και της ανοησίας που επέδειξε ο 

ίδιος (ο Άνυτος). Ο Σωκράτης, επειδή καυχήθηκε στο δικαστήριο, με 

αποτέλεσμα να προκαλέσει φθόνο, ανάγκασε τους δικαστές να τόν 

καταδικάσουν. Σ’ εμένα, βέβαια, φαίνεται ότι έτυχε μοίρας αγαπητής στους 

θεούς∙ [γιατί εγκατέλειψε πια το δύσκολο μέρος της ζωής και έλαβε έναν 

καλύτερο θάνατο. Κατέδειξε, επίσης, τον ρωμαλέο χαρακτήρα του· γιατί ήξερε 

πως είναι καλύτερος ο θάνατος πια από το να ζήσει περισσότερο, αλλά, όπως 
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ακριβώς ούτε προς τα υπόλοιπα αγαθά ήταν αντίθετος ούτε δείλιασε μπροστά 

στον θάνατο, έτσι με χαρά τόν υποδέχτηκε και τόν υπέστη. Εγώ, λοιπόν, επειδή 

αντιλαμβάνομαι την σοφία και θάρρος αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ ούτε να 

τόν ξεχάσω ούτε να μη τόν επαινώ μνημονεύοντάς τον. Και, αν κανείς από 

αυτούς που επιθυμούν την αρετή συναναστράφηκε με κάποιον πιο ωφέλιμο από 

τον Σωκράτη, αυτόν εγώ τόν θεωρώ αξιομακάριστο.]  

 

Γ2. 

Ο Ξενοφώνθεωρεί πως ο Σωκράτης στο δικαστήριο επέδειξε γενναιότητα και 

σθένος όντας απλώς ο εαυτός του, χωρίς να υπολογίζει το κόστος που μπορεί 

αυτό να επιφέρει. Έτσι κατά την απολογία του παρουσίασε το μεγαλείο του 

χαρακτήρα του ο Σωκράτης, πράγμα που επέφερε τον φθόνο των 

παρευρισκομένων και την καταδίκη εκ μέρους των δικαστών. Ακόμη, όμως, και 

μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σωκράτης θεώρησε τον θάνατο ως βέλτιστον 

σε σχέση με την ζωή, διότι η ζωή πια, στα γηρατειά του δηλαδή, ήταν αφόρητη, 

αλλά, και όπως ξέρουμε από το αντίστοιχο έργο του Πλάτωνα, βρήκε την 

ευκαιρία να απαλλαγεί από την ύλη και να βρεθεί στην άλλη ζωή με αυτούς που 

τού ταιριάζουν. Παράλληλα γνωρίζουμε από το έργο Φαίδων του Πλάτωνος πως 

ο Σωκράτης ήταν ήπιος στην φυλακή και αποδέχτηκε τον θάνατο με γαλήνη και 

ευαρέσκεια. Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Ξενοφώντας.    

 

Γ3α. 

Ἡμῖν μὲν οὖν δοκοῦσιν θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι∙ τῶν μὲν γὰρ 

βίων τὰ χαλεπώτερα. 

 

Γ3β. 

γνῶθι 

ζῆ 

Κανονικώς δεν έχει προστακτική. Τυπικά “τεθνηκὼς ἴσθι”. 

 

Γ4α. 

διὰ τὸ μεγαλύνειν : εμπρόθετος επιρρηματικός αιτίας στον μετοχικό τύπο 

φθόνον ἐπαγόμενος και στον απαρεμφατικό τύπο καταψηφίσασθαι. 
τοῦ ζῆν : γενική συγκριτική λόγω του κρεῖττον.  

τοῦ ἀνδρός : ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική κτητική) στα σοφίαν καὶ τὴν 

γενναιότητα. 

ἀξιομακαριστότατον : κατηγορούμενο στο αντικείμενο τὸν ἄνδρα του ρήματος 

νομίζω.  

 

Γ4β. 

-εἰ συνεγένετο … νομίζω : υποθετικός λόγος σε σχέση του πραγματικού.  

 

-Προσδοκώμενο : ἐὰν συγγένηται …. νομιῶ. 

 


