ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Α) Αν ενώ εμείς σκοπεύουμε είτε να δραπετεύσουμε από εδώ είτε όπως πρέπει να
ονομάσουμε αυτήν (την πράξη), αφού έρθουν οι νόμοι και οι δημόσιες αρχές και
αφού σταθούν μπροστά μας , μας ρωτήσουν∙Πες μου, Σωκράτη,τι έχεις στο νου σου
να κάνεις; Κάτι άλλο( έχεις στο μυαλό σου) ή με αυτήν την ενέργεια που αποτολμάς
σκέφτεσαι να καταστρέψεις εμάς τους νόμους και όλη ανεξαιρέτως την πόλη όσο
εξαρτάται από σένα; Ή φαντάζεσαι ότι είναι δυνατό να υπάρχει ακόμα και να μην
έχει καταλυθεί εκείνη η πόλη, στην οποία οι δικαστικές αποφάσεις δεν ισχύουν
καθόλου αλλά ακυρώνονται και καταργούνται από απλούς πολίτες;

Β) α. Η απόδραση του Σωκράτη από τη φυλακή θα έχει ως συνέπεια την κατάλυση
των νόμων και τον αφανισμό ολόκληρης της πολιτείας.
β. Η απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σταθερότητας της
πολιτείας είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων.Αντίθετα, όταν αυτές δεν
έχουν καμιά ισχύ, αλλά ακυρώνονται και καταργούνται από κάθε πολίτη, η πολιτεία
καταποντίζεται.Γι’ αυτό άλλωστε η πόλη διαθέτει ένα ρήτορα-συνήγορο, για να
υπερασπίσει αυτόν το νόμο που ορίζει να εφαρμόζονται οι ποινές που
επιβάλλονται από τη δικαιοσύνη και ο οποίος με την απόδραση του Σωκράτη
απειλείται να καταλυθεί.Ο σεβασμός λοιπόν των δικαστικών αποφάσεων
διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών,διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή και
ευστάθεια και αποτελεί εγγύηση μιας δημοκρατικής πολιτείας.

2.

Α) ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομ: ἡ πόλις

αἱ πόλεις

Γεν : τῆς πόλεως

τῶν πόλεων

Δοτ :τῇ πόλει

ταῑς πόλεσι

Αιτ :τήν πόλιν

τάς πόλεις

Κλητ :ὦ πόλι

ὦ πόλεις

Ονομ: ὁ

οἱ

ῥήτωρ

Γεν : τοῡ ῥήτορος
Δοτ :τῷ

ῥήτορι

ῥήτορες

τῶν ῥητόρων
τοῑς ῥήτορσι

Αιτ :τόν

ῥήτορα

τούς ῥήτορας

Κλητ :ὦ

ῥῆτορ

ὦ

ῥήτορες

Β) οὗτος , αὕτη, τοῡτο

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Ονομ : οὗτος

οὗτοι

Γεν

τούτων

: τούτου

Δοτ : τούτῳ

τούτοις

Αιτ

τούτους

: τούτον

Κλητ : ( ὦ οὗτος)

Γ) ποεῑν: Ενεστώτας
Οριστ: ποιεῑ
Υποτ : ποιῇ
Ευκτ: ποιοῑ/ποιοίη
Προστ: ποιείτω
Απαρ: ποιεῑν
μτχ : ποιῶν, ποιοῡσα, ποιοῡν
ἐλθόντες: Αόριστος β’
οριστ: ἦλθες
υποτ: ἔλθῃς

-

ευκτ: ἔλθοις
προστ:ἐλθέ

ἔκρινεν: Μέλλοντας

Αόριστος

οριστ: κρινεῑτε

οριστ: ἐκρίνατε

ευκτ :κρινοῑτε

υποτ: κρίνητε
ευκτ: κρίναιτε
προστ: κρίνατε

3. Α) Σύμπασαν: Είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό την πόλιν.
ὑπό ἱδιωτῶν: Είναι εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικοήυ αιτίου στα
ρήματα γίγνωνται και διαφθείρωνται.

Β) ᾧ ἐπιχειρεῑς: Είναι δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση με όρο
αναφοράς τη λέξη τῷ ἔργῳ. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ᾧ και
εκφέρεται με οριστική( ἐπιχειρεῑς),γιατί δηλώνει το πραγματικό και εξαρτάται από
ρήμα αρκτικού χρόνου.

4. Α) δίκη: καταδίκη,κατάδικος,διάδικος, ὑπόδικος, καταδικάζω,ἐκδικάζω

Β) νομάρχης: νόμοι, νόμους
Εργοστάσιο: τῷ ἔργῳ
Γένος: γίγνωνται
Άφθαρτος: διαφθείρωνται

