
Πλάτωνος Κρίτων, 45c-45d 
Ο Κρίτων προσπαθεί να πείσει το Σωκράτη να δραπετεύσει από τη φυλακή και να σωθεί. 

 

ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν 

προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι, καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν 

καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ 

τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ 

ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος ὅ,τι ἂν τύχωσι 

τοῦτο πράξουσιν· τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷάπερ εἴωθεν γίγνεσθαι ἐν 

ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἢ 

συνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα, σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα 

αἱρεῖσθαι. χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, 

φάσκοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι· 

ΕρΕρ: Γιατί ο Κρίτων ισχυρίζεται ότι ο Σωκράτης προδίδει τα παιδιά του; 

 
1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται : 

01. προδοῦναι : τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή 

02. σωθῆναι : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην 

ίδια φωνή 

03. τύχωσι : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο  της οριστικής παρατατικού  και αορίστου β΄ και το 

απαρέμφατο του μέλλοντα 

04. διαφθεῖραι : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα  και το γ΄ πληθυντικό 

πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή 

05. αἱρεῖσθαι : το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή 

2. Να γραφούν οι αντίστοιχοι τύποι στους άλλους βαθμούς: δίκαιόν, οἱ ἐχθροί, ἀγαθὸς, ἀνδρεῖος  

3. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται : 

01. πρᾶγμα : δοτική πληθυντικού 

02. ἅπερ : αιτιατική ενικού και στα τρία γένη 

03. ὑεῖς : γενική ενικού 

04. οὕς : δοτική ενικού στο αρσενικό και θηλυκό γένος 

05. παῖδας : κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού 

4. οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών : να αναγνωρισθεί πλήρως η 

πρόταση 

5. βουλόμενοι, ἐξὸν  : να αναλυθούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις 

6. Να βρεθούν και να αναλυθούν (υπόθεση, απόδοση, είδος) οι λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι του 

κειμένου. 

 


	Πλάτωνος Κρίτων, 45c-45d

