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Γ1. Ο Άνυτος,  λοιπόν, έχει κακή φήμη, ακόμη και μετά τον θάνατο του,
εξαιτίας της κακής εκπαίδευσης του γιου του και της δικής του υπεροψίας.
Ο  Σωκράτης,  όμως,  επειδή   επαινούσε  τον  εαυτό  του  στο  δικαστήριο,
υποκίνησε  φθόνο  και  έκανε  περισσότερο  τους  δικαστές  να  τον
καταδικάσουν σε θάνατο. Μου φαίνεται, λοιπόν, ότι έχει πετύχει τη μοίρα
που αγαπούν οι θεοί. 

 Γ2. Ο Ξενοφών σχολιάζει τη στάση του Σωκράτη στο δικαστήριο. Ο Σωκράτης
επέδειξε ψυχική ρώμη, σύμφωνα με τον ιστορικό ,γιατί προτίμησε να πεθάνει,
παρά να ζει, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα υπηρετούσε το αγαθό. Έτσι, ούτε και
μπροστά στο θάνατο έδειξε δειλία, αλλά εύθυμα  τον αποδέχτηκε και πλήρωσε
το χρέος του σε αυτόν (ἐπεὶ γὰρ ἔγνω τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι αὐτῷ κρεῖττον
εἶναι, ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τἆλλα τἀγαθὰ προσάντης ἦν, οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον
ἐμαλακίσατο, ἀλλ’ ἱλαρῶς καὶ προσεδέχετο αὐτὸν καὶ ἐπετελέσατο).

Ο Ξενοφών, λοιπόν, επιβραβεύει τη σοφία και τη γενναιότητα του Σωκράτη και
μάλιστα τον θεωρεί τόσο ξεχωριστό που σχολιάζει ως πιο τυχερό άνθρωπο τον
οποιονδήποτε  μαθητή  μαθήτευσε  δίπλα  σε  δάσκαλο   πιο  χρήσιμο  από  τον
φιλόσοφο (ἐγὼ μὲν δὴ κατανοῶν τοῦ ἀνδρὸς τήν τε σοφίαν καὶ τὴν γενναιότητα
οὔτε μὴ μεμνῆσθαι δύναμαι αὐτοῦ οὔτε μεμνημένος μὴ οὐκ ἐπαινεῖν. εἰ δέ τις
τῶν ἀρετῆς ἐφιεμένων ὠφελιμωτέρῳ τινὶ Σωκράτους συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ
τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.)

Γ3.α.  

Ἡμῖν μέν οὖν δοκεῖ θεοφιλεστέρων μοιρῶν τετυχηκέναι · τῶν μέν βίων 
τά χαλεπώτερα



 β. 

γνῶθι 

ζῆ /(ζῆθι)

τεθνηκώς/ τεθνεώς ἴσθι

Γ4.α.

 διὰ τὸ μεγαλύνειν: εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή
ἐπαγόμενος 

τοῦ ζῆν: έναρθρο απαρέμφατο, ως γενική συγκριτική (β ΄όρος σύγκρισης)
στο κρεῖττον

τοῦ  ἀνδρὸς: γενική  κτητική  στα  ουσιαστικά  τήν  σοφίαν  και  την
γενναιότητα

ἀξιομακαριστότατον: κατηγορούμενο στο αντικείμενο τὸν ἄνδρα 

β.

 «εἰ  δέ  τις  τῶν  ἀρετῆς  ἐφιεμένων  ὠφελιμωτέρῳ  τινὶ  Σωκράτους
συνεγένετο, ἐκεῖνον ἐγὼ τὸν ἄνδρα ἀξιομακαριστότατον νομίζω.»:

 Ο υποθετικός λόγος αποτελείται: 

ΥΠΟΘΕΣΗ: 

δευτερεύουσα υποθετική πρόταση εἰ …συνεγένετο  (εἰ+οριστική )

ΑΠΟΔΟΣΗ: 

κύρια πρόταση: ἐκεῖνον …νομίζω (οριστική ενεστώτα).

ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  (ΥΠΟΘΕΣΗ:  εἰ+οριστική,
ΑΠΟΔΟΣΗ: κάθε έγκλιση) . 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ: 

ΥΠΟΘΕΣΗ: ἐάν + υποτακτική

ΑΠΟΔΟΣΗ: οριστική Μέλλοντα

ἐάν … συγγένηται, νομιῶ


