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 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ Πξλιςεία 518b-519a (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ 9)
Α1.α. 1. Λάθξπ, 2. Σχρςϊ, 3. Σχρςϊ.
Μξμάδεπ 6
Α1.β. 1. Με ςημ ποξρχπική αμςχμσμία «ρτεῖπ» ξ Σχκοάςηπ με δοιμϋςηςα
εκτοάζεςαι εμαμςίξμ ϊρχμ έυξσμ ςημ εκπαίδεσρη για επάγγελμα,
ιρυσοιζϊμεμξι πχπ μέρα ρςημ φσυή δεμ σπάουει γμόρη και σπξρυϊμεμξι μα
βάλξσμ ςη γμόρη μέρα ρςημ φσυή (ςιμὲπ ἐπαγγελλόμεμξί / ξὐκ ἐμξύρηπ ἐμ
ςῇ φσυῇ ρτεῖπ ἐμςιθέμαι), ραμ μα έβαζαμ ϊοαρη ρε μάςια ςστλόμ (ξἷξμ
ςστλξῖπ ὀτθαλμξῖπ ὄφιμ ἐμςιθέμςεπ). Η ρσγκεκοιμέμη ρςάρη ςξσ ξτείλεςαι
ρςξ γεγξμϊπ ϊςι έμςξμα διατξοξπξιεί ςημ εκπαίδεσρη απϊ ςημ παιδεία (ςὴμ
παιδείαμ ξὐυ ξἵαμ ςιμὲπ … ςξιαύςημ καὶ εἶμαι).
2. Η αματξοική αμςχμσμία «ᾧ» ποξρδιξοίζει ςη λένη «ςὸ ὄογαμξμ»,
δηλαδή ςξ καςάλληλξ για ςη μάθηρη εογαλείξ και ςη γμόρη πξσ ήδη
κλείμει μέρα ςηπ η φσυή (ςαύςημ ςὴμ ἐμξῦραμ δύμαμιμ ἐμ ςῇ φσυῇ), ςημ
ξπξία απλά έυει ληρμξμήρει και καλείςαι μέρχ ςηπ παιδείαπ μα αμακαλέρει.
Η αμθοόπιμη ρκέφη, λξιπϊμ, θα καςεσθϋμει ςημ ξλική πεοιρςοξτή ςηπ
φσυήπ (Ὁ δὲ γε μῦμ λόγξπ, …, ρημαίμει) και η παιδεία θα λειςξσογήρει χπ
κιμηςήοια δϋμαμη.
Μξμάδεπ 4

Β1.
Η ξσριαρςικξπξιημέμη μεςξυή ςξσ σπαοκςικξϋ εδό οήμαςξπ
«εἰμὶ» δηλόμει ςξ αληθιμά σπαοκςό. Τξ λεγϊμεμξ ξμςξλξγικϊ ποϊβλημα
ήςαμ πάμςξςε βαρικϊ θέμα για διεοεϋμηρη ρςξ τιλξρξτικϊ ρςξυαρμϊ : «ςὸ
πάλαι ςε καὶ μῦμ καὶ ἀεὶ ἀπξοξύμεμξμ , ςί ςὸ ὄμ», Αοιρςξςέληπ Μεςὰ ςὰ
τσρικά, 1028b 2-4. Για ςξμ Πλάςχμα αμςικειμεμική ποαγμαςικϊςηςα
σπάουει μϊμξ ρςιπ Ιδέεπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςα ποχςεία απέμαμςι ρςημ σλική
ϋπαονη : είμαι άτθαοςεπ, αμεςάβληςεπ, αιόμιεπ και ξι μϊμεπ ασθεμςικέπ.
Καςά ςξμ Φ. Σαςελέ «ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ Ιδέαπ είμαι ακοιβώπ
αμςίθεςα από εκείμα ςξσ αιρθηςξύ ποάγμαςξπ. Τξ ςελεσςαίξ είμαι
μεςαβληςό, η Ιδέα όμχπ είμαι αμεςακίμηςη και νετεύγει από ςημ
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απξρύμθερη πξσ ρσμεπιτέοει ςξ γίγμερθαι· ςξ αιρθηςό ποάγμα είμαι
ρσγκευσμέμξ, εμώ η Ιδέα είμαι διακεκοιμέμη και ςασςόυοξμα μπξοξύμε
μα ςηπ δώρξσμε έμα ασρςηοό ξοιρμό· ςξ αιρθηςό ποάγμα είμαι θαμπό, η
Ιδέα είμαι διάταμη· ςξ αιρθηςό ποάγμα διατξοξπξιείςαι ρε πξλλαπλά
πεοιευόμεμα, η Ιδέα έυει μξοτική καθαοόςηςα· ςξ ποάγμα πξσ γίμεςαι
αμςιληπςό εναοςάςαι από ςημ καςάρςαρη εκείμξσ πξσ ςξ αμςιλαμβάμεςαι,
η Ιδέα είμαι καθεασςή· ςξ αιρθηςό ποάγμα αμςιςάρρει ρςη γμώρη ςιπ
αράτειέπ ςξσ, εμώ η Ιδέα ποξρτέοει ρςξ ελεσθεοχμέμξ Πμεύμα ςημ
πλήοη διατάμεια ςξσ μξηςξύ ςηπ υαοακςήοα· ςξ αιρθηςό ποάγμα είμαι
υάξπ, η Ιδέα είμαι διάςανη· ξι ρυέρειπ αμάμερα ρςα ποάγμαςα είμαι
ρκξςειμέπ και αβέβαιεπ, εμώ ξι ιδέεπ ρυημαςίζξσμ έμα ρύρςημα, ςξ
ξπξίξ αμακαλύπςει η διαλεκςική και ςξ αμςαμακλά η τιλξρξτική
γμώρη». Σςξμ σπεοβαςικϊ υόοξ ςηπ γμόρηπ δερπϊζει ςξ Ἀγαθὸμ, «ςξῦ
ὄμςξπ ςὸ ταμόςαςξμ» : είμαι η Ιδέα ςχμ Ιδεώμ, η σπέοςαςη Ιδέα ςξσ
μξηςξϋ κϊρμξσ, ασςή πξσ εμεογξπξιεί ϊλεπ ςιπ άλλεπ, ασςή πξσ κάμει ςα
ϊμςα μα σπάουξσμ (ϊπχπ ξ τχςξδϊςηπ και ζχξδϊςηπ ήλιξπ κάμει ςα
αιρθηςά μα σπάουξσμ και μα αμαπςϋρρξμςαι). Είμαι η έρυαςη αουή ςηπ
απόλσςηπ γμώρηπ. Σςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςξ Αγαθϊ ςασςίζεςαι με ςη
θεψκή σπόρςαρη.
Οι τιλόρξτξι είμαι ξι μϊμξι πξσ καςξοθόμξσμ μα κξιςάνξσμ καςάμαςα
ςξμ ίδιξ ςξμ ήλιξ, ςη τχςξπηγή και μα τθάρξσμ ρςημ καθαοή μϊηρη και
ρςη θέαρη ςξσ Αγαθξύ, πξσ απξςελεί ςὸ μέγιρςξμ μάθημα, ςξ ςέομα,
ςξμ έρυαςξ αμαβαθμϊ ςηπ ϋπαονηπ. Έυξσμ, επξμέμχπ, υοέξπ μα
νεπεοάρξσμ ςημ ιδιξςέλεια ςηπ ποξρχπικήπ ςξσπ εσδαιμξμίαπ και μα
ανιξπξιήρξσμ ςξ θεχοηςικϊ ενξπλιρμϊ πξσ διαθέςξσμ ρςξ ρςίβξ ςξσ
ποακςικξϋ πξλιςικξϋ βίξσ. Οτείλξσμ μα ρςοαςεσςξϋμ ρςημ σπηοερία
ςξσ κξιμχμικξϋ ρσμϊλξσ με πϊμξσπ και θσρίεπ. Τξ ηθικϊ υοέξπ
ποξκϋπςει απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι μϊμξμ ασςξί είμαι ποξικιρμέμξι με εναιοεςικϊ
μξσ και ικαμϊςηςεπ, και άοα είμαι πλαρμέμξι για μια αμόςεοη απξρςξλή.
Οτείλξσμ λξιπϊμ μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ – με ςημ πειθό ή ςη βία – ςξ
οόλξ ςξσπ χπ πμεσμαςικώμ αμθοώπχμ : μα διατχςίρξσμ ςξσπ
απαίδεσςξσπ, μα νερκεπάρξσμ ςξσπ διετθαομέμξσπ πξλιςικξϋπ.
Απαιςείςαι, επξμέμχπ, μια ξλική πεοιρςοξτή (πεοιαγχγὴ) ςηπ φσυήπ
απϊ ςα αιρθηςά ρςα μξηςά, απϊ ςη τϋρη ρςιπ Ιδέεπ· μϊμξμ έςρι η φσυή πξσ ήδη γμχοίζει ςημ αλήθεια απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη ζχή ςηπ ρςξμ κϊρμξ
ςχμ Ιδεόμ - θα καςατέοει μα αςεμίρει, δίυχπ μα σπξτέοει, ςημ Ιδέα ςχμ
Ιδεόμ, ςξ Αγαθϊ. Ο οϊλξπ ςηπ παιδείαπ επικεμςοόμεςαι ρςξ τιλξρξτικϊ
βάοξπ ςξσ ϊοξσ πεοιαγωγὴ, δηλαδή ρςη μεςαρςοξτή ςηπ φσυήπ απϊ ςξμ
κϊρμξ ςχμ αιρθηςόμ ρςξμ σπεοβαςικϊ υόοξ ςξσ Νξσ : η φσυή ήδη διαθέςει
ςη δϋμαμη ποξπ ςη γμόρη, αλλά έυει ρςοαμμέμξ ςξ βλέμμα ςηπ ρε λάθξπ
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καςεϋθσμρη, ρςα αιρθηςά. Η παιδεία, καθόπ ρςοέτεςαι ρςξμ κϊρμξ,
ξτείλει μα μημ εναμςλείςαι ρε ποξρέγγιρη απϊ μία επιμέοξσπ ξπςική γχμία,
αλλά μα έυει πάμςξςε γεμικϊ και καθξλικϊ υαοακςήοα, μα ρςοέφει ϊλη
ςημ ϋπαονη ρςη ρχρςή καςεϋθσμρη, ρςξμ «ήλιξ». Τη δϋρκξλη και αμξδική
πξοεία ςηπ φσυήπ ποξπ ςξ όμςχπ Ομ ξ ίδιξπ ξ Πλάςχμαπ ρςξ ίδιξ έογξ
(521d) θα ξμξμάρει «μεςαρςοξτή / επιρςοξτή ςηπ φσυήπ από μια
μσυςεοιμή μέοα ρςημ αληθιμή μέοα». Ασςή είμαι άλλχρςε η «αληθιμή
τιλξρξτία».
Μξμάδεπ 10
Β2.
Για ςξμ Σχκοάςη η φσυή μαπ έυει ήδη μέρα ςηπ (ςαύςημ ςὴμ
ἐμξῦραμ ἑκάρςξσ δύμαμιμ ἐμ ςῇ φσυῇ) και ςη γμώρη και ςξ καςάλληλξ για
ςη μάθηρη εογαλείξ. Θεχοεί ςη γμώρη έμτσςη ρςξμ άμθοχπξ (γι’ ασςϊ
και επαμαλαμβάμει εμταςικά ςημ ποϊθερη «ἐμ») χπ αμάμμηρη ςηπ
αθάμαςηπ φσυήπ ρςημ πεοιπλάμηρή ςηπ απϊ ρόμα ρε ρόμα καςά ςημ
ποξΰπαονή ςηπ ρςξμ άτθαοςξ και αμαλλξίχςξ κϊρμξ ςχμ Ιδεόμ. Δίμει
επξμέμχπ γμχριξλξγικϊ πεοιευϊμεμξ ρςξμ ϊοξ ἀμάμμηριμ, πεοιγοάτξμςαπ
έςρι χπ έμςξμα βιχμαςική ςη γμχρςική διαδικαρία. Γι’ ασςϊ, ιρυσοίζεςαι,
ακϊμη κι έμαπ αγοάμμαςξπ μπξοεί μα αμακαλϋφει γμόρειπ με ςη ρχρςή
καθξδήγηρη.
Τξμ Πλάςχμα χρςϊρξ δεμ ςξμ εμδιατέοξσμ ξι διάτξοεπ βέβαιεπ γμόρειπ
πξσ εμδευξμέμχπ δεμ βοίρκξμςαι ρε καμία ρσμάοςηρη μεςανϋ ςξσπ.
Ἐπιρςήμη, τοόμηριπ ή μόηριπ ρημαίμξσμ έμα ρύμξλξ γμώρεχμ πξσ
βοίρκξμςαι
ρε αιςιξλξγική ρσμάοςηρη μεςανύ ςξσπ. Επειδή ρςημ
ἐπιρςήμημ ρσλλαμβάμξσμε ςξ ὄμ ϊπχπ απξκαλϋπςεςαι ρςη ρκέφη μαπ,
μπξοξϋμε μα επιυειοημαςξλξγήρξσμε χπ ενήπ: Αμ η ἐπιρςήμη είμαι έμα
ρϋμξλξ γμόρεχμ ρε ρσμάοςηρη μεςανϋ ςξσπ, ςξ ίδιξ ρσμβαίμει και ρςα
αμςικείμεμά ςηπ. Αμ σπάουει μια ςέςξια ρσμάοςηρη μέρα ρε ϊ,ςι ρσγκοξςεί
ςημ τύριμ, ςϊςε δεμ υοειάζεςαι παοά μα ναμαθσμηθεί καμείπ έμα μϊμξ, για
μα μπξοέρει μα βοει ϊλα ς’ άλλα (Μέμχμ, 81 c-d). Τελικά τθάμξσμε ρςη
γμώρη με ςξ μα ναμαθσμηθξύμε κάπξια απϊ ςιπ γμόρειπ πξσ τέοει εμςϊπ
ςηπ αρσμείδηςα η φσυή. Αλλά ρςη ρσμέυεια απξκςάμε ςιπ άλλεπ γμόρειπ ϊυι
με ςημ ἀμάμμηριμ, αλλά με ςημ εοεσμηςική αμαζήςηρη.
Η καςαμϊηρη ςηπ ίδιαπ μαπ ςηπ άγμξιαπ είμαι η ξσριαρςική
ποξωπϊθερη για μα μπξοέρξσμε μα ναμαθσμηθξϋμε· μϊμξμ ϊπξιξπ
καςαμξήρει ςημ άγμξιά ςξσ είμαι έςξιμξπ μα μάθει. Σςξ οήμα «μαθαίμχ»
αμςιρςξιυεί ςξ αουαιξελλημικϊ «μαμθάμω». Η λένη ασςή μπξοεί τσρικά
μα υοηριμξπξιηθεί και για μα δηλόρει ςη γμόρη εμπειοικά
επαληθεϋριμχμ γεγξμϊςχμ. Αλλά ρςημ πλαςχμική θεχοία ςηπ
ἀμαμμήρεχπ «μαμθάμω» ρημαίμει τθάμχ ρςη γμόρη, αίοξμαι πάμχ
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από ςα αμςικείμεμα ςηπ αμςίληφηπ και ποξυχοώ ποξπ ςξ αμεςάβληςξ
ὄμ. Μια ςέςξια όθηρη, η επαματξοά ςηπ μμήμηπ, μπξοεί μα εκκιμεί
απϊ ςξ αμϊμξιξ, ςξ ϊμξιξ ή και απϊ ςη τιλξρξτική ρσζήςηρη: η
ρκέφη ρσμειδηςξπξιεί νατμικά μια καςάρςαρη η ξπξία δεμ μπξοεί μα
επαληθεσςεί με ακοίβεια ρςημ εμπειοία, είμαι ϊμχπ ποξταμήπ. Ασςή η
μία ποξταμήπ καςάρςαρη παοαπέμπει αμέρχπ ρε κάςι άλλξ, με ςξ ξπξίξ
βοίρκεςαι ρε αμαγκαία ρσμάοςηρη.
Απϊ εδό και πέοα απξκαλϋπςεςαι ςξ όλξ πεδίξ ςηπ γμώρηπ.
Ακοιβόπ ρ’ ασςϊ θέλει μα επιρςήρει ςημ ποξρξυή μαπ ξ Πλάςχμ:
ϊπξιξπ έυει ποξυχοήρει ρ’ έμα αμςικείμεμξ ςηπ γμόρηπ και εοεσμά
παοαπέοα, τθάμει απϊ ςξ έμα αμςικείμεμξ ρ’ ξλϊκληοξ ςξ ρϋρςημα
πξσ ρσρυεςίζεςαι μ’ ασςϊ. Και οόλξπ ςηπ παιδείαπ είμαι μα βοει ςξμ
καςάλληλξ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ η φσυή θα μεςαρςοατεί ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πιξ
εϋκξλα και απξςελερμαςικά. Δεμ θα ςηπ βάλει μέρα ςη δϋμαμη μα βλέπει –
γιαςί ασςή ςη δϋμαμη ςημ διαθέςει ήδη – αλλά θα διξοθόρει ςημ
καςεϋθσμρη πξσ είυε ρςοαμμέμξ ςξ βλέμμα, για μα κξιςάζει εκεί πξσ
ποέπει.
Τέλξπ, ξ Σχκοάςηπ δέυεςαι πχπ ξι άλλεπ αοεςέπ, πξσ γεμικόπ
υαοακςηοίζξμςαι
χπ
αοεςέπ
ςηπ
φσυήπ,
ταίμεςαι
πχπ δεμ
διατξοξπξιξϋμςαι πξλϋ απϊ ςιπ αοεςέπ ςξσ ρόμαςξπ (εν αμαλξγίαπ),
καθόπ δεμ σπήουαμ ποχςϋςεοα ρςημ φσυή, αλλά εμτσςεϋξμςαι
αογϊςεοα ρ’ ασςή μέρχ ςξσ εθιρμξϋ και ςηπ άρκηρηπ. Ωρςϊρξ, η αοεςή ςηπ
τοόμηρηπ δεμ υάμει πξςέ ςη δϋμαμή ςηπ κι αμάλξγα με ςη μεςαρςοξτή ςηπ
άλλξςε γίμεςαι υοήριμη κι άλλξςε πάλι άυοηρςη· έυει, λξιπϊμ, οίζεπ ρε κάςι
θεψκϊςεοξ απ’ ϊλα ς’ άλλα.
Μξμάδεπ 10
Β3.

1. α,

2. γ,

3. β,

4. β,

5. γ.
Μξμάδεπ 10

Β4. α)
Α΄ ΣΤΗΛΗ
ταμόμ
ἀμαρυέρθαι
πεοιακςέξμ
ςεςοαμμέμῳ
ἐμςιθέμςεπ
ἀπόλλσρι

Β΄ ΣΤΗΛΗ
τάρμα
αμακχυή
άνξμαπ
αμαςοξπή
παοακαςαθήκη
απώλεια
Μξμάδεπ 6
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β)
Πξλλξί σπξφήτιξι βξσλεσςέπ ρςξμ ποξεκλξγικϊ ςξσπ αγόμα
ρσμηθίζξσμ μα επαγγέλλξμςαι ασνήρειπ μιρθόμ και ρσμςάνεχμ.
Με δεδξμέμξ ϊςι ξ εσοχπαψκϊπ πληθσρμϊπ ςηπ ςοίςηπ ηλικίαπ
διαοκόπ ασνάμεςαι, η γηοιαςοική αμήκει ρςιπ επιρςήμεπ ςξσ
μέλλξμςξπ.
Μξμάδεπ 4
Β5.

Σε έμαμ κϊρμξ απαςηλϊ, ϊπξσ η άγμξια ή η ημιμάθεια ρσυμά
ςασςίζξμςαι με ςη γμόρη, ςϊρξ ξ Πλάςχμαπ ϊρξ και ξ Δελμξϋζξπ
πιρςεϋξσμ ρςημ παιδεία χπ καςαλσςικά ρχςήοιξ παοάγξμςα. Ο
απξποξραμαςξλιρμϊπ ςχμ αιρθήρεχμ και η ρςοξτή ςηπ φσυήπ ρε
εικϊμεπ και είδχλα καθιρςξϋμ ςξ αμθοόπιμξ πμεϋμα δέρμιξ ςχμ
απξμιμήρεχμ ρε έμα πλαρμαςικϊ πεοιβάλλξμ. Ωρςϊρξ, δεμ έυξσμ
υαθεί ςα πάμςα, επειδή, μξλξμϊςι ξ άμθοχπξπ είμαι αλσρξδεμέμξπ, η
παιδεία και ςξ ςανίδι ρςξμ σπεοβαςικϊ υόοξ ςξσ Νξσ μπξοεί μα ςξμ
ελεσθεοόρει. Μϊμξμ αμ η φσυή ρςοέφει ςξ βλέμμα ρςη γμόρη, η
αμθοόπιμη ζχή απξκςά μϊημα και ανία, γίμεςαι καλϋςεοη και ασςή ςημ
πξιϊςηςα ρσμευόπ επιδιόκει.
Κι αμ η ξοθή παιδεία είμαι ξ κιμηςήοιξπ μξυλϊπ και ξ τιλϊρξτξπ –
δάρκαλξπ είμαι καθξδηγηςήπ, παοαμέμει χρςϊρξ ασρςηοά ποξρχπική
σπϊθερη και εσθϋμη η ποαγμάςχρη ασςήπ ςηπ εσδαιμξμίαπ. Και ρςα δϋξ
κείμεμα, λξιπϊμ, η γμχρςική διαδικαρία τέοει ςη ρτοαγίδα ςξσ καθεμϊπ
νευχοιρςά, αμαλϊγχπ ςχμ δσμαςξςήςχμ ςξσ, και γίμεςαι έμςξμα
βιχμαςική. Τϊςε ξ ποόημ απαίδεσςξπ «ξὐδεὶπ ἑκὼμ κακὸπ» ςξσ Πλάςχμα
«πξςίζεςαι με ςημ αγάπη και ςημ καλξρϋμη», ϊπχπ απλά και ξσριαρςικά
αματέοει ξ Δελμξϋζξπ.

 Αδίδακςξ κείμεμξ 
ΞΔΝΟΦΩΝΤΟΣ Πόοξι V΄ 11-13
Γ1.

Κι αμ κάπξιξπ με οχςήρει: «αλήθεια, αμ κάπξιξπ αδικεί ςημ πϊλη,
ιρυσοίζεραι ϊςι καςά ςη γμόμη ρξσ είμαι αμάγκη μα παοαμέμξσμε
ειοημικξί και απέμαμςί ςξσ (δηλαδή ςξσ αδίκξσ);» Δεμ θα ςξ σπξρςήοιζα·
αλλά ποξπάμςχμ ιρυσοίζξμαι ϊςι πξλϋ πιξ γοήγξοα θα ςιμχοξϋραμε
ασςξϋπ (δηλαδή ςξσπ αδίκξσπ), εάμ δεμ είμαρςε άδικξι ρε βάοξπ καμεμϊπ·
γιαςί ςϊςε δεμ θα είυαμ καμέμαμ χπ ρϋμμαυξ.
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Γ2.

Τϊρξ ςα ξτέλη ςηπ ειοήμηπ ϊρξ και ςα μειξμεκςήμαςα ςξσ πξλέμξσ ρςξ
παοαπάμχ απϊρπαρμα πεοιξοίζξμςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ ςξμέα (εἰπ
υοήμαςα). Πιξ ρσγκεκοιμέμα, ξ Ξεμξτόμ αματέοει ϊςι καςά ςξ παοελθϊμ
η πϊλη απξςαμίεσρε πξλλά υοήμαςα ρε πεοίξδξ ειοήμηπ (ςό ςε παλαιὸμ ἐμ
εἰοήμῃ μὲμ πάμσ πξλλὰ υοήμαςα εἰπ ςὴμ πόλιμ ἀπεμευθέμςα), ςα ξπξία,
ϊμχπ, δαπαμήθηκαμ ρε πεοίξδξ πξλέμξσ (ἐμ πξλέμῳ δὲ πάμςα ςαῦςα
καςαδαπαμηθέμςα). Επίρηπ, ςη δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή εναιςίαπ ςξσ
πξλέμξσ, ατεμϊπ ςξ δημϊριξ ςαμείξ δεμ ειρποάςςει έρξδα κι ατεςέοξσ
πξλλά απϊ ςα ήδη σπάουξμςα έυξσμ καςαρπαςαληθεί ρε κάθε είδξσπ
δαπάμεπ (ἐμ ςῷ μῦμ υοόμῳ … καςαδαπαμηθείραπ). Αμςιθέςχπ, ϊςαμ επήλθε
ειοήμη ρςη θάλαρρα (ἐπεὶ δὲ εἰοήμη καςὰ θάλαςςαμ γεγέμηςαι), ξι
ξικξμξμικξί πϊοξι ςηπ πϊληπ ασνήθηκαμ, με απξςέλερμα ξι πξλίςεπ μα
απξκςήρξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ςξσπ ανιξπξιήρξσμ καςά βξϋληρη
(ηὐνημέμαπ ςε ςὰπ ποξρόδξσπ … ὅ ςι βξύλξμςαι).

Γ3.α. ἐκλιπξύραπ:
ἐνέλειπεπ
εἰρελθξύραπ:
εἰρῄειπ / εἰρῄειρθα
καςαδαπαμηθείραπ: καςεδαπαμῶ
Γ3.β.
μᾶλλξμ : ΘΕΤΙΚΟΣ: μάλα,
ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: μάλιρςα
θᾶςςξμ : ΘΕΤΙΚΟΣ: ςαυέχπ/ςάυα/ςαυὺ, ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ: ςάυιρςα
Γ3.β.
ςιπ:
ςιρι (ςιρὶ)
ποξρόδξσπ: ποϊρξδξι
πξλίςαιπ:
πξλῖςα

Γ4.α.
ἤ εἰοήμημ: είμαι σπξκείμεμξ ρςξ απαοέμταςξ «εἶμαι» (εςεοξποξρχπία), β΄ ϊοξπ
ρϋγκοιρηπ απϊ ςξ «κεοδαλεόςεοξμ» (με α΄ ϊοξ ςξ «πϊλεμξμ»).
ςαῦςα: είμαι σπξκείμεμξ ρςξ οήμα «κοιθείη», αςςική ρϋμςανη.
ςῶμ ποξρόδωμ: είμαι γεμική διαιοεςική ρςξ «πξλλὰπ».
ἄγειμ: είμαι σπξκείμεμξ ρςξ αποϊρχπξ οήμα «υοὴ», ςελικϊ απαοέμταςξ.

Γ4.β. ἀπεμευθέμςα : είμαι καςηγξοημαςική μεςξυή απϊ ςξ οήμα «εὑοήρει»,
ρσμημμέμη ρςξ αμςικείμεμϊ ςξσ «υοήμαςα». Λειςξσογεί χπ καςηγξοημαςικϊπ
ποξρδιξοιρμϊπ ρςξ «υοήμαςα».
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Γ4.γ.
πῶπ ἂμ ἄμειμξμ ςαῦςα κοιθείη : Δεσςεοεϋξσρα ξμξμαςική πλάγια
εοχςημαςική ποϊςαρη μεοικήπ αγμξίαπ. Λειςξσογεί χπ αμςικείμεμξ ρςξ
οήμα «ξὐκ ξἶδα».
ὡπ υοὴ καὶ ποὸπ ςξῦςξμ εἰοήμημ ἄγειμ : Δεσςεοεϋξσρα ξμξμαςική ειδική
ποϊςαρη (σπξκειμεμικήπ κοίρηπ). Λειςξσογεί χπ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα
«λέγειπ».
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