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  Διδαγμέμξ κείμεμξ από ςξ ποχςόςσπξ   

 
Ἀοιρςξςέλξσπ  Πολιτικά,  Γ 1, 3-4 / 6 / 12 

 
Α.  Ο πξλίςηπ δεμ είμαι πξλίςηπ επειδή [ή: με κοιςήοιξ ςξ όςι] είμαι 

εγκαςερςημέμξπ ρ’ έμα ρσγκεκοιμέμξ ςόπξ (γιαςί και ξι μέςξικξι και ξι 
δξύλξι μξιοάζξμςαι με ςξσπ πξλίςεπ έμαμ κξιμό ςόπξ), ξύςε [είμαι πξλίςεπ] 
ασςξί πξσ απ’ όλα ςα πξλιςικά δικαιώμαςα έυξσμ μόμξ ςξ δικαίχμα μα 
εμταμίζξμςαι ρςξ δικαρςήοιξ και χπ εμαγόμεμξι και χπ εμάγξμςεπ (γιαςί 
ασςό [ςξ δικαίχμα] ςξ έυξσμ  και  όρξι  μξιοάζξμςαι  έμαμ ςόπξ [μξλξμόςι 
πξλίςεπ άλλχμ πόλεχμ] υάοη ρε ειδικέπ ρσμτχμίεπ)· … Με ςξ πιξ ασρςηοό 
μόημα [ή: ςημ ακοιβέρςεοη ρημαρία] ςηπ λένηπ ςίπξςε άλλξ δεμ ξοίζει ςόρξ 
ςξμ πξλίςη όρξ η ρσμμεςξυή ρςιπ δικαρςικέπ λειςξσογίεπ και ρςα ανιώμαςα 
[ή ρςημ άρκηρη ςηπ ενξσρίαπ]. ... Τι είμαι λξιπόμ ξ πξλίςηπ γίμεςαι ταμεοό 
απ’ ασςά·  ρε όπξιξμ δηλαδή σπάουει η δσμαςόςηςα μα μεςέυει ρςημ 
πξλιςική και δικαρςική ενξσρία, λέμε όςι [ασςόπ] ήδη είμαι πξλίςηπ ςηπ 
ρσγκεκοιμέμηπ  πόληπ,  εμώ  πόλη  [λέμε  όςι  είμαι],  για  μα  ςξ  πξύμε  με 
ςξμ πιξ γεμικό ςοόπξ, ςξ ρύμξλξ από ςέςξια άςξμα, πξσ είμαι αοκεςό για 
ςημ εναρτάλιρη ςηπ ασςάοκειαπ ρςη ζχή ςξσπ [ή: ςόρξ ώρςε μα ζει με 
ασςάοκεια]. 

           Μξμάδεπ 10 
 

Β1.  Κάθε  ξοιρμόπ  είμαι,  από  μια  άπξφη,  άομηρη.  Ποιμ  ακόμη 
ξοίρξσμε,  πεοιξοίρξσμε  δηλαδή  λξγικά  μια  έμμξια –  δίμξμςαπ  ςξ  
ποξρευέπ  γέμξπ  και  ςημ  ειδξπξιό  διατξοά  ςηπ –,  είμαι  χτέλιμξ  και 
ποακςικό  μα  απξκλείρξσμε  ςα  γμχοίρμαςα  πξσ  δεμ  αμήκξσμ  ρςη  
ρσγκεκοιμέμη  έμμξια,  μα  πξύμε  δηλαδή  ςι  δεμ  είμαι.  Ο  Αοιρςξςέληπ  
λξιπόμ,  ποξρπαθώμςαπ  μα  καθξοίρει  ςξ  πεοιευόμεμξ  ςηπ  έμμξιαπ 
«πξλίςηπ»,  αματέοει   ποώςα   ςα   κοιςήοια  πξσ  δεμ  θεχοεί  
ικαμξπξιηςικά  για  ςξμ ξοιρμό  ςξσ  («ξὐ ςῷ ξἰκεῖμ»,  «ξὐδ’  ξἱ  ςῶμ  
δικαίωμ  μεςέυξμςεπ...»). 

Πξλίςεπ μιαπ πόληπ αουικά δεμ είμαι όρξι διαμέμξσμ και 
δοαρςηοιξπξιξύμςαι  κξιμχμικά  και  ξικξμξμικά  ρ’  ασςό  ςξμ  ςόπξ («ξὐ 
ςῷ  ξἰκεῖμ  πξσ»). Ποώςξ  ρςξιυείξ  πξσ  δεμ  ρσμιρςά  ςημ  ιδιόςηςα  ςξσ  
πξλίςη  είμαι  ξ  ςόπξπ  διαβίχρηπ.  Ασςό  ταίμεςαι  από  ςξ  όςι  ςόρξ  ξι 
μέςξικξι (δηλαδή ξι ξικξμξμικξί μεςαμάρςεπ) όρξ και ξι δξύλξι έυξσμ 
κξιμόςηςα  καςξικίαπ,  υχοίπ  όμχπ  μα  είμαι  πξλίςεπ  ασςξύ  ςξσ  ςόπξσ 
(«καὶ γὰο μέςξικξι καὶ δξῦλξι κξιμωμξῦρι ςῆπ ξἰκήρεωπ»). Σσγκεκοιμέμα 
ξι  μέςξικξι  ήςαμ  νέμξι,  εγκαςερςημέμξι  ρςημ  Αθήμα  μεςά  από  αίςηρή 
ςξσπ για εγγοατή ρςα μηςοώα κάπξιξσ δήμξσ. Ήςαμ πξλσάοιθμξι  και  
αρυξλξύμςαμ  με  ςιπ  πιξ  απξδξςικέπ  επιυειοήρειπ.  Απξκλείξμςαμ  μόμξ 
από  ςημ  ιδιξκςηρία  ακιμήςχμ  και  ςημ  εκμεςάλλεσρη  ςξσ  ξοσκςξύ 
πλξύςξσ. Ωπ ποξρςάςεπ ςξσπ, δηλ. εγγσηςέπ ςξσπ, ξοίζξμςαμ Αθημαίξι 
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πξλίςεπ.  Γίμξμςαμ  απξδεκςξί  χπ  μέλη  ςηπ  κξιμόςηςαπ  και  σπηοεςξύραμ 
ρςξμ  αθημαψκό  ρςοαςό  ή  ρςξ  μασςικό.  Πλήοχμαμ  τόοξσπ  (μεςξίκιξμ, 
εἰρτξοά,  ςέλξπ  ἀγξοᾶπ),  ςξσπ  ξπξίξσπ  αμ  δεμ  πλήοχμαμ,  κιμδύμεσαμ  
μα  γίμξσμ  δξύλξι.  Οι  ςελεσςαίξι  ήςαμ  καςά  βάρη  αιυμάλχςξι  πξλέμχμ  
και  εκςελξύραμ  ςιπ  υειοχμακςικέπ  εογαρίεπ.  Απξςελξύραμ  έμφσυξ  
κςήμα  και  μέοξπ  ιδιξκςηρίαπ.  Διέμεμαμ  ρε  υώοξ  πξσ  ςξσπ  
παοαυχοξύρε  ξ  κύοιόπ  ςξσπ,  ρσμήθχπ  ρςημ  καςξικία  ςξσ,  ή  πξσ  ςξσπ  
εναρτάλιζε  η  πόλη,  αμ  ήςαμ  δξύλξι  ρςημ  σπηοερία  ςξσ  κοάςξσπ. 

Δεμ είμαι επίρηπ πξλίςεπ όπξιξι έυξσμ μόμξ ςξ δικαίχμα μα 
εμταμίζξμςαι  ρςα  δικαρςήοια  είςε  χπ  καςήγξοξι  είςε  χπ 
καςηγξοξύμεμξι  («ξὐδ’  ξἱ  ςῶμ  δικαίωμ  μεςέυξμςεπ  ξὕςωπ  ὥρςε  καὶ 
δίκημ  ὑπέυειμ  καὶ  δικάζερθαι»).  Και  ασςό  γιαςί  με  βάρη  ξοιρμέμεπ  
διακοαςικέπ  εμπξοικέπ  ποξπάμςχμ ρσμτχμίεπ («ἀπὸ ρσμβόλωμ») 
μπξοξύρε  ξ  πξλίςηπ  μιαπ  νέμηπ  πόληπ  μα  παοξσριαρςεί  ρςα  
δικαρςήοια  μιαπ  άλληπ,  υχοίπ  όμχπ  μα  είμαι  και  πξλίςηπ  ασςήπ  ςηπ  
πόληπ.  Δύξ  πόλειπ  σπέγοαταμ  δηλαδή  ειδικέπ  ρσμβάρειπ,  με  ςιπ  ξπξίεπ  
διεσκξλύμξμςαμ  ξι  μεςανύ  ςξσπ  ξικξμξμικέπ  και  άλλεπ  ρσμαλλαγέπ.  
Έςρι,  ρε  πεοίπςχρη  εμπξοικώμ  κσοίχπ  αδικημάςχμ  μπξοξύρε  ξ  
πξλίςηπ  μιαπ  πόληπ  μα  λύρει  δικαρςικά  μια  διατξοά  ςξσ  με  ςξμ  
πξλίςη  μιαπ  άλληπ  ρςξ  δικαρςήοιξ  εκείμηπ.  Σςξ  Γ΄  βιβλίξ  ςξσ ίδιξσ 
έογξσ ξ Αοιρςξςέληπ αματέοεςαι και πάλι ρςα «ρύμβξλα» με ςξ  
παοάδειγμα  ςχμ  Τσοοημώμ  και  ςχμ  Καουηδξμίχμ·  ασςξί  είυαμ  
ρσμάφει  εμπξοικέπ  και  ρςοαςιχςικέπ  ρσμτχμίεπ,  υχοίπ  όμχπ  ασςό  μα  
ρημαίμει   πχπ   αμήκαμ   ρςημ   ίδια   πξλιςική   κξιμχμία.    

         Μξμάδεπ 10 
 

Β2.  Ο Αοιρςξςέληπ ποξρδιξοίζει με ρατήμεια ςα δηλχςικά ρςξιυεία ςηπ 
ιδιόςηςαπ ςξσ πξλίςη με δύξ παοεμτεοείπ εκτοάρειπ, όπχπ παοαςηοεί ξ 
Καςριμάμηπ,  εκ  ςχμ  ξπξίχμ  η  ποώςη  πεοιγοάτει  έμαμ  κάπχπ 
γεμικόςεοξ (ςῷ  μεςέυειμ  κοίρεωπ  καὶ  ἀουῆπ),  εμώ  η  δεύςεοη  έμαμ  
πληοέρςεοξ  ξοιρμό (ᾧ  γὰο  ἐνξσρία  κξιμωμεῖμ  ἀουῆπ  βξσλεσςικῆπ  καὶ  
κοιςικῆπ).  Ασςό  ρσμβαίμει  γιαςί  ρςα  απξριχπηςικά  ςξσ  ρυξλικξύ 
κειμέμξσ  παοεμβάλλξμςαι  κάπξιεπ  διεοεσμηςικέπ   ρκέφειπ   ρυεςικά   με  
ςξ  ςι  ακοιβώπ  ρημαίμει  «ἀουὴ»  και  πξια  είδη  «ἀουῶμ»  σπάουξσμ, 
ποξςξύ  ξ  Σςαγειοίςηπ  καςαλήνει  ξοιρςικά  ρςξμ  ξοιρμό  ςηπ  έμμξιαπ  
ςξσ   πξλίςη. 

  Με βάρη λξιπόμ ςξμ ποώςξ ξοιρμό, πξλίςηπ είμαι μόμξμ ασςόπ πξσ 
μεςέυει ρςιπ δικαρςικέπ λειςξσογίεπ και ρςα πξλιςειακά όογαμα . Σςξ 
δεύςεοξ ξοιρμό επαμαλαμβάμεςαι ςξ ίδιξ ρυεδόμ μόημα με κάπξιεπ 
τοαρςικέπ  διατξοξπξιήρειπ·  πξλίςηπ  είμαι  όπξιξπ  μεςέυει  ρε  μια  διςςή  
ενξσρία : από  ςη  μία  δικάζει  κι  από  ςημ  άλλη  απξταρίζει  με  ςημ  
φήτξ ςξσ – χπ  μέλξπ  ςηπ  βξσλήπ  (βξσλεσςήπ)  και  χπ  μέλξπ  ςηπ 
εκκληρίαπ  ςξσ  δήμξσ (ἐκκληριαρςήπ).  Επξμέμχπ,  όπξιξπ  μξμξθεςεί,  
όπξιξπ  δικάζει  και  όπξιξπ  απξταρίζει  ρε  πξλιςικά  θέμαςα  ασςόπ  και 
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μόμξ  θεχοείςαι  πξλίςηπ.  Καςά  ςξμ  Ross  «ξ  αοιρςξςελικόπ  πξλίςηπ  δεμ 
αοκείςαι  μα  ρσμμεςέυει   ρςημ   εκλξγή   ςχμ   κσβεομηςώμ   ςξσ.  Αμςίθεςα, 
κάθε  πξλίςηπ  αμαλαμβάμει  με  ςη  ρειοά  ςξσ  κσβεομηςικά  καθήκξμςα,  
και  όυι  με  ςημ έμμξια  ςηπ  ρσμμεςξυήπ  ρςα  εκςελερςικά  όογαμα  ςηπ  
πξλιςείαπ,  αλλά  με ςημ  έμμξια  όςι  ρσμεογάζεςαι  ρςη  θέρπιρη  ςχμ  
μόμχμ  ςξσ  κοάςξσπ». 

  Η  εμεογόπ  ρσμμεςξυή  ρςα  κξιμά  είμαι  ξ  επιδιχκόμεμξπ  ρκξπόπ, 
καθώπ  μάλιρςα  ρσμδέεςαι  και  με  ςημ  καςάκςηρη  ςηπ  αοεςήπ.  Η 
δικαιξρύμη  είμαι  θεμέλιξπ  λίθξπ  ςηπ  πόληπ  και  η  ξογαμική  ρύμδερη 
πξλίςη-πόληπ  επιςσγυάμεςαι  με  ςη  ρύμμεςοη  ρσμμεςξυή  ρε  δικαρςική 
και εκςελερςική ενξσρία (εκκληρία ςξσ δήμξσ, βξσλή, Ηλιαία κ.ά.). Ο 
ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πξλίςη με ςα ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια βοίρκει ςημ 
πληοέρςεοη εταομξγή ςξσ ρςα δημξκοαςικά πξλιςεύμαςα, καθώπ ρςα 
αοιρςξκοαςικά  ή  ρςα  ξλιγαουικά  ξι  αμςίρςξιυεπ  δσμαςόςηςεπ 
ρσμμεςξυήπ   πεοιξοίζξμςαι   ρε   ρσγκεκοιμέμξ   αοιθμό   αςόμχμ.   

Μξμάδεπ 10 
 
Β3.  Εταομόζξμςαπ  ςημ  αμαλσςική  μέθξδξ,  ξ  Αοιρςξςέληπ  ρπάζει  ςξ  

όλξ  ρςα  μέοη  ςξσ  και  ξοίζει  ςξ  ρσρςαςικό  ρςξιυείξ,  για  μα  ξοίρει 
ςασςόυοξμα  και  ςξ  ρύμξλξ.  Για  μα  γίμει  επξμέμχπ  καςαμξηςή  η  
έμμξια  ςηπ  πόληπ,  ποέπει  ποώςα  μα  ξοιρςεί  ξ  πξλίςηπ,  ατξύ  η  πόλη 
είμαι ςξ άθοξιρμα («πλῆθξπ») ςχμ πξλιςώμ, δηλαδή αμθοώπχμ πξσ 
μεςέυξσμ ρςιπ δικαρςικέπ  λειςξσογίεπ  και  ρςα  πξλιςειακά  όογαμα  
(«μεςέυειμ  κοίρεωπ καὶ  ἀουῆπ – κξιμωμεῖμ ἀουῆπ βξσλεσςικῆπ καὶ 
κοιςικῆπ»).  Επειδή  όμχπ  η  πόλη  είμαι  ςασςόυοξμα  και  «ἕςεοόμ  ςι»,  
δηλαδή  κάςι  πξλύ  πεοιρρόςεοξ  από  ςξ  άθοξιρμα  ςχμ  ρσρςαςικώμ 
μεοώμ  ςηπ,  είμαι  η  ξσρία  ςξσπ,  ρκξπό  ςηπ   έυει  ςημ  επίςεσνη  ςηπ  
ασςάοκειαπ («ποὸπ αὐςάοκειαμ ζωῆπ»).  Ασςό ρημαίμει όςι επιδιώκει, με 
ςημ  ξοθξλξγική  ανιξπξίηρη  ςχμ  πλξσςξπαοαγχγικώμ  πηγώμ  ςηπ  και  
με ςξμ εύρςξυξ καςαμεοιρμό ςηπ εογαρίαπ, μα πεςύυει ςημ  ξικξμξμική  
αμεναοςηρία και ασςξςέλειά ςηπ, πξσ είμαι βαρική ποξϋπόθερη ςηπ 
εσδαιμξμίαπ ςηπ. Αλλά για μα καςαρςεί ασςό δσμαςόμ, είμαι απαοαίςηςη 
ποξπάμςχμ η ύπαονη εμόπ επαοκξύπ αοιθμξύ πξλιςώμ, όπχπ ασςξί 
ξοίρςηκαμ  παοαπάμχ («πλῆθξπ  ἱκαμὸμ  ποὸπ  αὐςάοκειαμ  ζωῆπ»). 
Εμμέρχπ  πλημ  ρατώπ,  ξ  Αοιρςξςέληπ  δηλώμει  πχπ  η  επίςεσνη  ςξσ  
ρκξπξύ  ςηπ  πόληπ  μπξοεί  μα  καςαρςεί  δσμαςή  με  ςξ  καςάλληλξ  
αμθοώπιμξ δσμαμικό, δηλαδή με ςξμ απαιςξύμεμξ αοιθμό πξλιςώμ, πξσ, 
όπχπ  είδαμε,  βαρικό  γμώοιρμά  ςξσπ  είμαι  η  άμερη  και  εμεογόπ  
ρσμμεςξυή   ρςιπ   ρημαμςικόςεοεπ   λειςξσογίεπ   ςηπ   πόληπ.   

Τξ  ρκξπό  όμχπ  ασςό  ςξμ  εκπληοώμει  η  πόλη  χπ  ρύμξλξ : 
ρσμέυξμςαπ,  ρσμςξμίζξμςαπ  και  εμαομξμίζξμςαπ  ςα  επιμέοξσπ  ρςξιυεία  
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από  ςα  ξπξία  έυει  ρσμςεθεί,  ανιξπξιεί  ςξ  καθέμα  από  ασςά  και  
ςασςόυοξμα  όλα  μαζί·  έςρι  σπηοεςεί  ςξ  γεμικό  ρκξπό  ρςξμ  ξπξίξ  
καςαςείμει  χπ  κάςι  ςξ  εμιαίξ.  Αμςίθεςα,  όςαμ  ςξ  ρύμξλξ  απξδξμηθεί  
και  καςαρςοατεί,  ςα  μέοη  απξρσμςξμίζξμςαι,  απξκόπςξμςαι  από  ςξμ  
κξομό  ςξσ  ξπξίξσ  απξςελξύραμ  εμεογά  όογαμα  και  αυοηρςεύξμςαι, 
ξπόςε  ρςημ  ποαγμαςικόςηςα  δεμ  σπάουξσμ,  γιαςί  δεμ  εκπληοώμξσμ  πια  
καμιά  λειςξσογία  και  δεμ  σπηοεςξύμ  καμέμα  ρκξπό (όπχπ  ακοιβώπ  έμα 
υέοι  ή  πόδι  κξμμέμξ  από  ςξ  αμθοώπιμξ  ρώμα).  Η  πόλη,  επξμέμχπ, 
ποξηγείςαι ξμςξλξγικά ςχμ πξλιςώμ, ςχμ ξικξγεμειώμ και ςχμ κχμώμ, 
ετόρξμ  η  ποξδιαγεγοαμμέμη  από  ςη  τύρη  κίμηρη  ποξπ  μία  
καςεύθσμρη  έυει  από  ςημ  αουή  μέρα  ςηπ  ςξ  ςέλξπ  ςηπ,  ςημ  ξσρία  ςηπ. 
Τασςόυοξμα,  είμαι  ξ  παοάγξμςαπ  πξσ  ξδηγεί  ςα  μέοη  ςηπ  ρςημ 
ςελείχρή ςξσπ, δηλαδή ρςημ ασςάοκεια και ςημ εσδαιμξμία μεςά ςημ 
ξλξκλήοχρη  ςηπ  ενελικςικήπ  διαδικαρίαπ  πξσ  έυει  ποξκαθξοιρςεί  από 
ςη τύρη (ανιξλξγική ποξςεοαιόςηςα ςηπ πόληπ έμαμςι ςξσ πξλίςη). 
Καςαληκςικά,  με  ςημ  παοαπάμχ  ξλιρςική  θεώοηρη  η  πόλη - κοάςξπ  χπ 
όλξ  ςελειώμει  ςξμ  πξλίςη - μέοξπ,  καθώπ  ξοίζει  ςξ  έογξ  πξσ  επιςελεί 
ασςόπ  για  ςη  λειςξσογία  ςξσ  πξλιςικξύ  ξογαμιρμξύ,  άοα  ςξσ  δίμει  
μόημα  και  ανία. 

        Μξμάδεπ 10 
 

Β4.  αΣ,   βΛ,   γΣ,   δΣ,   εΛ     Μξμάδεπ 10 
 
 
Β5α.  

επαοκώπ :  αὐςάοκειαμ 
εμαοκςήοιξπ :  ὑπάουειμ / ἀουῆπ 
εμβέλεια :  ρσμβόλωμ  
επίταρη :   ταμεοόμ 
ετάπαν :   ἁπλῶπ 

        Μξμάδεπ 5 
 
 

Β5β. 
οημαςικξί ςύπξι καςάληνη ξσριαρςικό 

οἰκεῖμ  -ςωο οἰκήτωρ 
κοιμωμοῦσι  -ία κοιμωμία 
μετέχομτες -μα σχῆμα 
δικάζεσθαι -ςήπ δικαστής 
εἰπεῖμ -ξπ ἔπος / λόγος  

 
Μξμάδεπ 5 
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  Αδίδακςξ κείμεμξ   

 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ  Ἀλκιβιάδης  Β΄  149-150β 

 
Γ1.    Γιαςί  μξμίζχ  όςι  δεμ  είμαι  ςέςξιξι  ξι  θεξί,  ώρςε  μα 

παοαρύοξμςαι  από  δώοα,  όπχπ  (μξμίζχ  όςι  παοαρύοεςαι)  έμαπ 

κακόπ  ςξκξγλύτξπ·  αλλά  και  εμείπ  λέμε  αμόηςα  λόγια,  επειδή 

έυξσμε  ςημ  ανίχρη  ρ’  ασςό  μα  σπεοςεοξύμε  ςχμ  Λακεδαιμξμίχμ. 

Και  ποάγμαςι  θα  ήςαμ  τξβεοό  αμ  ξι  θεξί  απξβλέπξσμ  ρςα  δώοα 

και  ρςιπ  θσρίεπ  μαπ  αλλά  όυι  ρςημ  φσυή  (μαπ),  αμ  κάπξιξπ  καςά 

ςύυη  είμαι  θεξρεβήπ  και  δίκαιξπ.  Πξλύ  πεοιρρόςεοξ  βέβαια  θεχοώ 

(όςι  ξι  θεξί  απξβλέπξσμ  ρςημ  φσυή  μαπ)  παοά  ρςιπ  πξλσςελείπ  

ασςέπ  ςελεςέπ  και  θσρίεπ,  ςιπ  ξπξίεπ  ςίπξςε  δεμ  εμπξδίζει  και  ςξμ 

απλό  πξλίςη  και  ςημ  πόλη  μα  μπξοξύμ  κάθε  υοόμξ  μα  ςελξύμ,  

παοόλξ  πξσ  έυξσμ  διαποάνει  ατεμόπ  πξλλέπ  αρέβειεπ  ρε  βάοξπ  

ςχμ  θεώμ  κι  ατεςέοξσ  πξλλέπ  αδικίεπ  ρε  βάοξπ  ςχμ  αμθοώπχμ· 

εκείμξι (δηλαδή ξι θεξί) πεοιτοξμξύμ  όλα  γεμικά  ασςά,  επειδή  

ποάγμαςι  δεμ  δχοξδξκξύμςαι,  όπχπ  ιρυσοίζεςαι  ξ  θεόπ  και  ξ  

διεομημέαπ ςχμ θεώμ. Φαίμεςαι επξμέμχπ πχπ έυξσμ εκςιμηθεί 

σπεοβξλικά  και  η  δικαιξρύμη   και   η   τοόμηρη   και   καςά   ςημ  

κοίρη  ςχμ  θεώμ  και  καςά  ςημ  κοίρη  ςχμ  αμθοώπχμ  πξσ  είμαι  

ρσμεςξί·  

Μξμάδεπ 20 

 

Γ2.   κακὸμ   κάκιρςα / υείοιρςα 

πξλσςελεῖπ   (ὦ)  πξλσςελέπ 

ἰδιώςημ      (ὦ)  ἰδιῶςα 

διατεοόμςχπ  μᾶλλξμ  διατεοόμςχπ  

ὅ,ςι     ἅςιμα / ἅςςα 

παοάγερθαι παοῆκςξ 

ἀνιξῦμςεπ  ἀνιξῖ 

ἡμαοςηκόςαπ ἁμαοςήρξιρθε 
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τηριμ τάμαι 

ςεςιμῆρθαι ςιμῶ 
            

         Μξμάδεπ 10 
 

Γ3α.   
 

παοάγερθαι είμαι απαοέμταςξ ρε θέρη οήμαςξπ  
(ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΗ ρύμςανη πξσ δηλώμει 
σπξκειμεμικό   ρσμπέοαρμα). 
 

πξλλῷ : είμαι  δξςική  ςξσ  μέςοξσ (ή ςηπ διατξοάπ) ρςξ 
«μᾶλλξμ». 
 

ἕκαρςξμ : είμαι  καςηγξοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ  ρςξ  «ἔςξπ». 
 

(ἅςε)  ξὐ(κ)  ὄμςεπ : είμαι  αιςιξλξγική  μεςξυή  αμςικειμεμικήπ 
αιςιξλξγίαπ,  ρσμημμέμη  ρςξ  σπξκείμεμξ  ςξσ 
οήμαςξπ  «ξἱ  δὲ»,  χπ  επιοοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ  
ςξσ  αμαγκαρςικξύ  αιςίξσ  ρςξ  «καςατοξμξῦριμ». 
 

παο’  ἀμθοώπξιπ : είμαι  εμποόθεςξπ  ποξρδιξοιρμόπ  πξσ  δηλώμει 
κοίρη  (ή:  εκςίμηρη)  ρςξ  «ςεςιμῆρθαι». 
 

         Μξμάδεπ 5 
 
 

Γ3β.  Σχκοάςηπ  ἔτη  ςξὺπ  θεξὺπ,  ἅςε  ξὐ  δχοξδόκξσπ  ὄμςαπ,  καςατοξμεῖμ  
ἁπάμςχμ  ἐκείμχμ.        
        Μξμάδεπ 5 

         
 
 
 

 
 

  


