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Διδαγμέμξ κείμεμξ
Πλάςωμξπ Πρωταγόρας 324Α-C
Α.

Έςρι λξιπϊμ, Σχκοάςη, και γι’ ασςξϋπ ςξσπ λϊγξσπ και ξι
άλλξι και ξι Αθημαίξι, ϊςαμ απ’ ςη μια γίμεςαι λϊγξπ για
ικαμϊςηςα ρςημ ξικξδξμική ή ρε κάπξιξμ άλλξ ςευμικϊ ςξμέα,
λίγξι μξμίζξσμ ϊςι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα δίμξσμ ρσμβξσλή, και,
αμ κάπξιξπ, εμό (ή: πξσ) είμαι ένχ απϊ ςξσπ λίγξσπ, ποξρπαθεί
μα δίμει ρσμβξσλέπ, δεμ (ςξμ) αμέυξμςαι, ϊπχπ ιρυσοίζεραι ερϋ –
λξγικά (ή: δικαιξλξγημέμα), ϊπχπ κι εγό σπξρςηοίζχ – ϊςαμ απ’
ςημ άλλη έουξμςαι για ρσμβξσλή ρυεςικά με ςημ πξλιςική αοεςή,
η ξπξία ποέπει ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ μα κιμείςαι (ή: πεομάει) μέρα απϊ
ςη δικαιξρϋμη και ςη ρχτοξρϋμη, δικαιξλξγημέμα αμέυξμςαι (ςη
ρσμβξσλή) κάθε άμδοα, γιαςί καςά ςη γμόμη ςξσπ ρςξμ καθέμα
ςαιοιάζει (ή: ξ καθέμαπ είμαι καςάλληλξπ) μα έυει βέβαια μεοίδιξ ρ’
ασςή ςημ αοεςή, διατξοεςικά (είμαι επϊμεμξ) μα μημ σπάουξσμ
πϊλειπ.
Μξμάδεπ 10

Β1.

Χάοη ρςξμ εμδιάθεςξ λϊγξ ξ άμθοχπξπ ποξυόοηρε ρςη ρϋλληφη
ατηοημέμχμ ηθικξπξλιςικόμ εμμξιόμ και ρςη δημιξσογία κξιμχμικόμ
μεςαρυημαςιρμόμ. Η «αἰδώπ» και η «δίκη» απξςελξϋμ ςα θεμέλια ςηπ
ξογαμχμέμηπ δημξκοαςικήπ κξιμχμίαπ και ςη βάρη ςξσ δσςικξϋ
πξλιςιρμξϋ. Η ΔΙΚΗ πηγάζει απϊ ςημ σπακξή ρςξσπ γοαπςξϋπ
μϊμξσπ ςηπ πξλιςείαπ πξσ ρςημ ιδαμική ςηπ μξοτή τθάμει ρςη
ρσμειδηςή πειθαουία. Η ΑΙΔΩΣ είμαι σφηλϊςεοξ ρσμαίρθημα,
καθόπ γεμμιέςαι απϊ ςημ ερχςεοική αμαγμόοιρη ςηπ εσςανίαπ ςξσ
μϊμξσ, ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί η αομξμική κξιμχμική ρσμβίχρη.
Πιξ ρσγκεκοιμέμα, η «Δίκη», κϊοη ςξσ Δία και ςηπ Θέμιδαπ
(ϊπχπ και η Εσμξμία και η Ειοήμη), βοίρκεςαι πάμςα δίπλα ρςξσπ
γξμείπ ςηπ, ςξμ αμόςαςξ δικαρςή και ςη θεά ςηπ έμμξμηπ ςάνηπ,
και ξοιξθεςεί ςα αμθοόπιμα δικαιόμαςα και σπξυοεόρειπ.
Υπξδηλόμει ςημ αμςίληφη ςξσ δίκαιξσ και ςξσ άδικξσ, ςξ
ρεβαρμϊ ρε γοαπςξϋπ και άγοατξσπ μϊμξσπ, ςημ επιβξλή ςηπ
απξκαςάρςαρηπ ςχμ καςαρςοαςηγημέμχμ δικαιχμάςχμ.
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Απϊ ςημ άλλη, η «Αἰδώς», μηςέοα ςηπ Σχτοξρϋμηπ και ςοξτϊπ ςηπ
Αθημάπ, δεμ ρημαίμει «μςοξπή», ςϋφειπ και εμξυέπ μεςά απϊ μια
αμεπίςοεπςη ποάνη (ασςή ςημ έμμξια απξδίδει ξ ϊοξπ αἰσχύμη)· ςξ
ρσγκεκοιμέμξ ρσμαίρθημα ποξηγείςαι, λειςξσογεί χπ κίμηςοξ για
ςημ εκςέλερη ςξσ υοέξσπ· ποϊκειςαι για αμόςεοξ ρσμαίρθημα, πξσ
εμπμέει ςξμ ασςξρεβαρμϊ και ςξμ αλληλξρεβαρμϊ, ςημ αγαμάκςηρη
και ςημ απξδξκιμαρία ςξσ κξιμχμικξϋ ρσμϊλξσ ποξπ κάθε ηθική
παοάβαρη, ςημ κξρμιϊςηςα και ςη τιλξςιμία, ςημ ςήοηρη ςχμ
άγοατχμ μϊμχμ. Δεμ είμαι, άλλχρςε, ςσυαίξ ϊςι ςξ οήμα «αἰδοῦμαι»
υοηριμξπξιείςαι πξλϋ ρσυμά απϊ ςξσπ κλαρικξϋπ ρσγγοατείπ και
αματέοεςαι ρε σφηλέπ ηθικέπ επιςαγέπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςξ
σπέοςαςξ ηθικϊ δίκαιξ.
Με δεδξμέμξ ϊςι ξι δϋξ παοαπάμχ ηθικέπ ανίεπ είμαι ρσρςαςικά
ρςξιυεία ςηπ πξλιςικήπ αοεςήπ, απξςελξϋμ ςημ αμαγκαία ποξωπϊθερη
ςηπ αςξμικήπ ηθικήπ ςελείχρηπ, ςη βάρη ςηπ κξιμχμικήπ ρσμβίχρηπ
και αομξμίαπ καθόπ και ςηπ πξλιςιρςικήπ αμάπςσνηπ. Ωπ ρσμέπειεπ
ασςόμ ςχμ αμόςεοχμ ρσμαιρθημάςχμ ποξβάλλξμςαι η εσςανία
(κόσμος) και η τιλία (δεσμοί φιλίας συμαγωγοί) ρςξσπ πξλίςεπ. Ωπ
καςάληνη ασςήπ ςηπ πξλιςιρςικήπ ενέλινηπ ποξβάλλεςαι απϊ ςξμ
Ποχςαγϊοα η αθημαψκή δημξκοαςία (ςημ ξπξία δικαιόμει με ςξ
μϋθξ ςξσ).
Ο μϋθξπ είμαι υαοακςηοιρςικϊπ ςξσ ελλημικξϋ ςοϊπξσ ρκέφηπ και
ζχήπ, καθόπ ποξβάλλξμςαι ςϊρξ η αιριϊδξνη αμςίληφη πεοί ςηπ
ρσμευξϋπ ενέλινηπ ςξσ αμθοόπξσ ϊρξ και ςξ ηθικϊ σπϊβαθοξ
(αἰδώς - δίκη) πξσ αμςιρςοαςεϋεςαι ξπξιξμδήπξςε καςαμαγκαρμϊ. Ο
αιριϊδξνξπ ξσμαμιρμόπ απξςελεί υαοακςηοιρςικϊ γμόοιρμα ςχμ
επξυόμ ςξσ Διατχςιρμξϋ (5ξπ αι. π.Χ. – 18ξπ αι. μ.Χ.). Αμςίθεςα ποξπ
ςξμ βαοϋθσμξ Ηρίξδξ, πξσ μιλά για παοακμή και εκτσλιρμϊ ςξσ
αμθοόπιμξσ γέμξσπ ρςη διαδοξμή ςξσ ρςξσπ αιόμεπ, ξ Ποχςαγϊοαπ
– και γεμικά ξι ρξτιρςέπ – θέλξσμ μα σπάουξσμ ρςξμ άμθοχπξ
τσρικέπ καςαβξλέπ, πξσ με ςημ καςάλληλη αγχγή και καλλιέογεια
θα ςξμ ξδηγήρξσμ ρςημ ειοημική ρσμβίχρη με ςξσπ ρσμαμθοόπξσπ
ςξσ και ρςημ εσημεοία.
Μξμάδεπ 10

Β2.

Σϋμτχμα με ςξ μϋθξ η πξλιςική αοεςή δεμ απξςελεί μέοξπ ςηπ
αουικήπ τϋρηπ ςχμ αμθοόπχμ· αουικά, ϊςαμ ζξσμ διαρκξοπιρμέμξι,
έυξσμ μεμ ςη μξημξρϋμη μα δημιξσογήρξσμ βχμξϋπ, γλόρρα και
σλικξςευμικά επιςεϋγμαςα, αλλά δεμ μπξοξϋμ μ’ αμςιμεςχπίρξσμ ςα
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θηοία λϊγχ ςηπ έλλειφηπ ςηπ πξλεμικήπ ςέυμηπ. Αλλά και ςϊςε πξσ
αμαγκάζξμςαι μα ρσγκοξςήρξσμ κξιμχμίεπ, έυξσμ μα αμςιμεςχπίρξσμ
ςξμ ίδιξ ςξμ άμθοχπξ· δεμ καςατέομξσμ μα ρσμεογαρςξϋμ και μα
ξοθξπξδήρξσμ, γιαςί δεμ έυξσμ καμϊμεπ. Μεςά ςημ κξιμχμική ασςή
δσραομξμία επαμέουξμςαι ρςημ ποξηγξϋμεμη καςάρςαρη και
απειλξϋμςαι με αταμιρμϊ.
Σ’ ασςϊ ςξ ρημείξ επεμβαίμει ξ παςέοαπ θεόμ και θμηςόμ για ςη
διάρχρη ςξσ αμθοόπιμξσ γέμξσπ, ρςέλμξμςαπ μέρχ ςξσ Εομή ςημ
αιδό και ςη δικαιξρϋμη, πξσ εναρταλίζξσμ ςημ κξιμχμική
ξμαλϊςηςα και ςημ πξλιςιρςική αμάπςσνη. Η εμςξλή ςξσ είμαι
ασρςηοή και απϊλσςη: η καθξλική ρσμμεςξυή ςχμ αμθοόπχμ
ρςημ πξλιςική αοεςή είμαι σπξυοεωςική ( Ἐπὶ πάμτας καὶ πάμτες
μετεχόμτωμ)· ςξ αμθοόπιμξ είδξπ μπξοεί μα επιβιόρει μϊμξ μέρα ρε
πϊλειπ, με καμϊμεπ δικαίξσ πξσ ξοιξθεςξϋμ δικαιόμαςα και
σπξυοεόρειπ και ποξαρπίζξσμ ςξ κξιμϊ ρσμτέοξμ. Παοάλληλα, ξ
Δίαπ επιρείει ςη θαμαςική πξιμή ρε ϊπξιξμ δεμ θέλει ή δεμ μπξοεί
μα εμςαυθεί ρςημ πξλιςική κξιμϊςηςα (τὸμ μὴ δυμάμεμομ αἰδοῦς καὶ
δίκης μετέχειμ κτείμειμ). Τξ γεγξμϊπ ϊςι ξ ίδιξπ θερπίζει ασςϊ ςξ
μϊμξ (παρ’ ἐμοῦ) σπξγοαμμίζει ςημ ασρςηοϊςηςα και κοιριμϊςηςα
ςηπ καςάρςαρηπ. Για μα γίμει απϊλσςα ρατήπ, ποξρθέςει μια
παοξμξίχρη: ξ απξλιςικϊπ άμθοχπξπ μξιάζει με αοοόρςια ςξσ
πξλιςικξϋ ρόμαςξπ (ὡς μόσομ πόλεως), είμαι άκοχπ επικίμδσμξπ
για ςημ ξμαλή λειςξσογία ςξσ.
Πόπ ϊμχπ είμαι δσμαςϊμ κάπξιξπ μα μημ καςέυει ςημ αιδό και ςη
δίκη, απϊ ςη ρςιγμή πξσ ασςέπ μξιοάρςηκαμ ρε ϊλξσπ; Η
ταιμξμεμική αμςίταρη εϋκξλα αίοεςαι, αμ αμαλξγιρςξϋμε πχπ η
πξλιςική αοεςή δεμ είμαι έμτσςη ρςξμ άμθοχπξ. Απϊ ςη ρςιγμή
πξσ ξ Δίαπ παοεμβαίμει ρε μεςαγεμέρςεοξ απϊ ςη δημιξσογία ςξσ
αμθοόπξσ ρςάδιξ (ρε αμςίθερη με ςιπ ςευμικέπ γμόρειπ), δεμ μπξοεί
μα ςιπ επιβάλει ρε ϊλξσπ καςαμαγκαρςικά. Θερπίζει, χρςϊρξ, μϊμξ
για ςη ρκληοή ςιμχοία ϊπξιξσ δεμ μεςέυει ρ’ ασςή, για μα ςξμίρει
ςημ αμαγκαιϊςηςά ςηπ ρςημ αμθοόπιμη ζχή και μα εναρταλίρει ςημ
καθξλικϊςηςα ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ αμθοόπχμ ρ’ ασςήμ.
Ενάλλξσ, ςξ ϊςι ςα δϋξ δόοα ποξρτέοξμςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ
αμθοόπξσπ δεμ ρημαίμει σπξυοεχςικά πχπ ϊλξι θέλξσμ ή μπξοξϋμ
μα ςα δευςξϋμ. Δεμ αοκεί η ποξρτξοά ςξσ Δία για ςημ καςξυή ςξσπ·
απαιςείςαι μεγάλη ποξρπάθεια και ερχςεοικϊπ αγόμαπ, ποξκειμέμξσ
μα καςακςηθξϋμ ξι δϋξ παοαπάμχ ανίεπ. Εμαπϊκειςαι, λξιπϊμ, ρςημ
ελεϋθεοη βξϋληρη ςξσ αμθοόπξσ μα ςιπ κάμει κςήμα ςξσ ή ϊυι.
Καςά ςξμ Ποχςαγϊοα υοειάζξμςαι και ςα καςάλληλα μαθήμαςα.
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Σσμπεοαρμαςικά, όλξι ξι άμθοχπξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα
απξκςήρξσμ ςημ πξλιςική αοεςή· για μα ςξ καςατέοξσμ ρςημ ποάνη,
υοειάζεςαι ποξρχπική ποξρπάθεια και διδαρκαλία.
Αμ αταιοεθεί ςξ πεοίβλημα ςξσ μϋθξσ, η παοέμβαρη ςξσ Δία
(δηλαδή ςηπ τσρικήπ μξμξςέλειαπ) αμςιποξρχπεϋει ςη ρσμειδηςξπξίηρη
ςηπ αμάγκηπ ςχμ αμθοόπχμ για αομξμική ρσμβίχρη, πξσ είμαι
απϊοοξια ςηπ αμάπςσνηπ ηθικήπ ρσμείδηρηπ. Σςημ ενελικςική ςξσπ
πξοεία ξι άμθοχπξι ρσμαιρθάμθηκαμ ςημ αμάγκη μα θερπίρξσμ
θεμελιόδειπ και απαοάγοαπςεπ αουέπ δικαίξσ και μα ρσμμεςέυξσμ
ϊλξι ρ’ ασςέπ, για μα εσημεοήρξσμ άςξμα και ρϋμξλξ· διδάυςηκαμ
απϊ ςα παθήμαςά ςξσπ και έμαθαμ μα εμεογξϋμ δίκαια, μα ρέβξμςαι
ςξμ εασςϊ ςξσπ και ςξσπ άλλξσπ, μα γίμξμςαι τξοείπ ποξϊδξσ.
Άοα, ξι μϊμξι ήςαμ έογξ ςξσ υοϊμξσ, ςηπ πικοήπ πείοαπ και ςηπ
αμάγκηπ.
Μξμάδεπ 10

Β3.

Ο Ποχςαγϊοαπ με ςξ επιμϋθιξ αμςαπαμςά ρςξ ποόςξ
επιυείοημα ςξσ Σχκοάςη, πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ αθημαψκή εκκληρία
ςξσ δήμξσ και καςαλήγει ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι η πξλιςική αοεςή δεμ
είμαι διδακςή. Σσγκεκοιμέμα ξ Σχκοάςηπ ιρυσοίζεςαι πχπ, ϊςαμ ξι
Αθημαίξι αμςιμεςχπίζξσμ έμα ςευμικϊ ποϊβλημα, δέυξμςαι ρσμβξσλέπ
μϊμξμ απϊ εκείμξσπ πξσ διαθέςξσμ ςημ αμςίρςξιυη ςευμξγμχρία· αμ
κάπξιξπ μη ειδικϊπ απξπειοαθεί μα ςξσπ ρσμβξσλεϋρει, δέυεςαι ςημ
απξδξκιμαρία ςξσπ. Σςα ζηςήμαςα ϊμχπ ςηπ διξίκηρηπ ςηπ πϊληπ
δέυξμςαι και ρέβξμςαι ςη γμόμη ξπξιξσδήπξςε ρσμπξλίςη ςξσπ,
αμενάοςηςα απϊ επάγγελμα, κξιμχμική θέρη, ξικξμξμική καςάρςαρη
ή καςαγχγή. Άοα ϊλξι ξι Αθημαίξι είμαι αομϊδιξι για ςα πξλιςικά,
καθόπ ϊλξι διαθέςξσμ ςημ πξλιςική αοεςή, υχοίπ μα ςημ έυξσμ
απϊ κάπξιξμ διδαυθεί.
Ολξκληοόμξμςαπ ςξ μϋθξ ςξσ Ποξμηθέα, ξ Ποχςαγϊοαπ
επαμαλαμβάμει ςξ παοάδειγμα ςξσ Σχκοάςη με ςημ εκκληρία ςξσ
δήμξσ, για μα ρσμτχμήρει μαζί ςξσ (ὡς σὺ φῄς) χπ ποξπ ςη ρςάρη
ςχμ Αθημαίχμ, αλλά για μα ςξ εομημεϋρει διατξοεςικά: ϊλξι ξι
Αθημαίξι ποάγμαςι διαθέςξσμ ςημ πξλιςική αοεςή, γιαςί ξ Δίαπ ςη
μξίοαρε ρε ϊλξσπ (Ἐπὶ πάμτας καὶ πάμτες μετεχόμτωμ) και ςϊμιρε
ςημ αμαγκαιϊςηςα ρσμμεςξυήπ ϊλχμ ρε ασςή για ςη ρϋρςαρη
πϊλεχμ (οὐ γὰρ ἄμ γέμοιμτο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶμ μετέχοιεμ).
Σσμπεοαρμαςικά, απϊ ςξ μϋθξ ποξκϋπςξσμ (διὰ ταῦτα, αὕτη
τούτου αἰτία) ςα ενήπ :
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 Τξ γεγξμϊπ ϊςι ξι Αθημαίξι (και ξι άλλξι) έυξσμ ςημ πξλιςική
αοεςή, δεμ ρημαίμει πχπ ασςή δεμ διδάρκεςαι (ϊπχπ διαςείμεςαι ξ
Σχκοάςηπ), αλλά πχπ είμαι αμαγκαίξ μα ςημ έυξσμ όλξι (παμτὶ
προσῆκομ ταύτης γε μετέχειμ τῆς ἀρετῆς)· ειδάλλχπ, δεμ θα
σπήουαμ πϊλειπ (ἤ μὴ εἶμαι πόλεις).
 Η πξλιςική αοεςή δϊθηκε ρςξμ άμθοχπξ μεςά ςη δημιξσογία
ςξσ, ατϊςξσ είυε αουίρει μα ενελίρρεςαι πξλιςιρμικά (γι’ ασςϊ ξι
ποχςϊγξμξι, εμό είυαμ ςη μξημξρϋμη μα ανιξπξιξϋμ διάτξοεπ
ςέυμεπ, ρσμπεοιτέοξμςαμ βάμασρα μεςανϋ ςξσπ). Άοα, δεμ είμαι
έμτσςη, ποάγμα πξσ ίρχπ σπξδηλόμει πχπ είμαι διδακςή.
 Η πξλιςική ςέυμη είμαι καθξλική : όλξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα
μα ςημ κάμξσμ κςήμα ςξσπ (παμτὶ προσῆκομ ταύτης γε μετέχειμ τῆς
ἀρετῆς). Έμμερα μϊμξ γίμεςαι λϊγξπ για ςη διδαρκαλία ςηπ,
καθόπ ξι άμθοχπξι θα ςημ απξκςήρξσμ με ρσμειδηςή ποξρπάθεια
και ςα καςάλληλα μαθήμαςα.
Μξμάδεπ 10

Β4.

«Ο Ποϊδικξπ και ξ Ιππίαπ είμαι μάλλξμ γελξιξγοατικά
ρυεδιαρμέμξι. Και ξι δϋξ παοξσριάζξμςαι χπ επιδεικςικά πξλσμαθείπ,
ξ ποόςξπ μαμιακϊπ με ςξσπ ξοιρμξϋπ ςχμ εμμξιόμ (ποάγμα για ςξ
ξπξίξ ειρποάςςει ςα ειοχμικά ρυϊλια ςξσ Σχκοάςη), ξ δεϋςεοξπ
μεγαλϊρςξμξπ και οηςξοικϊπ. Θα έλεγε καμείπ πχπ ϊλξ ςξ
αμςιρξτιρςικϊ πάθξπ ςξσ Πλάςχμα νερπά ρςημ πεοιγοατή ςηπ
οηυϊςηςαπ και ςηπ μεγαλξμαμίαπ ασςόμ ςχμ δϋξ. Ο Ποχςαγϊοαπ,
αμςιθέςχπ, παοξσριάζεςαι μεμ χπ αλαζξμικϊπ και γεμάςξπ
ασςξπεπξίθηρη, η ρημαμςική θέρη ϊμχπ πξσ ξ ρςξυαρςήπ ασςϊπ
καςείυε ρςημ ιρςξοία ςηπ ελλημικήπ ρκέφηπ δεμ σπξβαθμίζεςαι ρε
καμία πεοίπςχρη. Παοϊλξ πξσ ξ Πλάςχμαπ ςξμ δείυμει μα αγαμακςεί
με ςιπ ρσμευείπ εοχςήρειπ ςξσ Σχκοάςη, ρε ρημείξ μα θέλει μα
ρςαμαςήρει ςη ρσζήςηρη αμ ξ ρσμξμιληςήπ ςξσ δεμ ςξμ ατήρει μα
αμαπςϋνει ϊπχπ ασςϊπ μξμίζει ςιπ απϊφειπ ςξσ, είμαι ποξταμέπ πχπ ξ
ποχςαγξοικϊπ ρςξυαρμϊπ αμςιμεςχπίζεςαι χπ άνιξπ ρεβαρμξϋ. Γι’
ασςϊ και ρςημ πεοίπςχρή ςξσ, η ρχκοαςική ειοχμεία είμαι πξλϋ
διακοιςική, ξ Σχκοάςηπ δείυμει μάλιρςα έμαμ ειλικοιμή ρεβαρμϊ
ποξπ ςιπ απϊφειπ ςξσ αμςιπάλξσ ςξσ».
Μξμάδεπ 10

σελίδα 5
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Β5.
ξμόοοιζεπ λένειπ
ποωςξςύπξσ

μεμέμημται

θῶ / θές

τεχμῶμ

ξμόοοιζξ θηλσκό
ξσριαρςικό μ.ε.
(απλό ή ρύμθεςξ)
μξμιμϊςηςα, μξμιμξτάμεια,
απξμξμή, διαμξμή,
αμακαςαμξμή, ςανιμϊμηρη,
ενξικξμϊμηρη,
αμξμία, ασςξμξμία,
αγξοαμξμία, αρςσμξμία,
αεοξμξμία, εογξμξμία,
ξικξμξμία, δικξμξμία,
βιβλιξθηκξμξμία,
μξμική, μξμξςέλεια,
μξμξθερία, μξμξμάθεια,
μέμερη
καςάθερη, ρϋμθερη,
αμςίθερη, σπϊθερη,
αμάθερη, ποϊθερη,
έκθερη, παοέμθερη,
ρσγκαςάθερη,
αδιαθερία, σιξθερία
ρκημξθερία, μξμξθερία,
μξσθερία, ρςξυξθερία,
ςξπξθέςηρη, διεσθέςηρη,
επιθεςικϊςηςα,
Θέμιδα, θεμελίχρη,
διαθεμαςικϊςηςα,
παοακαςαθήκη,
σπξθήκη, βιβλιξθήκη,
ρσμθηκξλϊγηρη,
απξθήκεσρη
πξλσςεκμία,
ςευμική,
ρσμςευμία, κακξςευμία,
λξγξςευμία, βιξςευμία,
ςευμξγμχρία,
ςευμξλξγία,
εσςξκία, ςξκξγλστία

σελίδα 6

ξμόοοιζξ αορεμικό
επίθεςξ μ.ε.
(απλό ή ρύμθεςξ)
μϊμιμξπ, μξμιρμαςικϊπ,
έμμξμξπ, παοάμξμξπ,
εογξμξμικϊπ, ξικξμξμικϊπ,
αγξοαμξμικϊπ,
αρςοξμξμικϊπ,
μξμαδικϊπ,
μξμξθεςικϊπ, μξμϊςσπξπ

θεμαςικόπ

ςευμικϊπ, ςευμηςϊπ,
έμςευμξπ, πεοίςευμξπ,
άςευμξπ, ξμϊςευμξπ,
ςευμξλξγικϊπ,
ςευμξκοαςικϊπ,
καλλιςευμικϊπ,
ρσμςευμιακϊπ,
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ἴωσιμ / ἰέμαι

φῄς

ποξέλεσρη

τήμη, σρςεοξτημία,
επεστημία, βλαρτημία,
τημξλξγία, διατήμιρη,
δσρτήμηρη, αταρία,
τχμή, διατχμία,
οαδιξτχμία,
ςηλετχμία, ξμξτχμία,
ξοθξτχμία, πξλστχμία,
εκτόμηρη, απξτόμηρη
ποξρτόμηρη

αουιςεκςξμικϊπ,
πξλϋςεκμξπ, άςεκμξπ,
άςξκξπ, έμςξκξπ,
ποχςϊςξκξπ, απϊςξκξπ
ιςαμϊπ, αμανιςϊπ,
ποξριςϊπ, αποϊριςξπ,
δσρποϊριςξπ, ενίςηλξπ,
αμενίςηλξπ, τιλελεϋθεοξπ,
ελεσθέοιξπ
πεοίτημξπ, κακϊτημξπ,
ποξτηςικϊπ,
διατημιρςικϊπ,
τχμηςικϊπ, τχμαυςϊπ,
ξμϊτχμξπ, ξνϋτχμξπ,
ρϋμτχμξπ, άτχμξπ,
ρσμτχμικϊπ,
οαδιξτχμικϊπ,
επιτχμημαςικϊπ
Μξμάδεπ 10

Αδίδακςξ κείμεμξ
Ἰρξκοάςξσπ Παμαθημαϊκός, 185-187
Γ1.

Απξοό πξσ κάπξιξι δεμ θεχοξϋμ πχπ ξι μάυεπ και ξι μίκεπ πξσ
κεοδίζξμςαι άδικα (ή: ρε αμςίθερη ποξπ ςξ δίκαιξ) είμαι πιξ αιρυοέπ
και πεοιρρϊςεοξ επξμείδιρςεπ (ή: αςιμχςικέπ) απϊ ςιπ ήςςεπ πξσ
ποξκϋπςξσμ υχοίπ δειλία, και μάλιρςα εμό γμχοίζξσμ ϊςι πξλλέπ
τξοέπ μεγάλεπ αλλά ταϋλεπ (ρςοαςιχςικέπ) δσμάμειπ σπεοιρυϋξσμ
αμδοόμ ρπξσδαίχμ και απξταριρμέμχμ μα οιφξκιμδσμεϋξσμ για ςημ
παςοίδα. Πξλϋ πιξ ρχρςά (ή: δικαιξλξγημέμα) θα επαιμξϋραμε
ασςξϋπ παοά εκείμξσπ πξσ είμαι ποϊθσμξι μα δίμξσμ ςη ζχή ςξσπ
για νέμα ποάγμαςα και μξιάζξσμ με ςα μιρθξτξοικά ρςοαςεϋμαςα·
γιαςί ασςέπ ατεμϊπ είμαι ρσμπεοιτξοέπ πξςαπόμ (ή: αυοείχμ)
αμθοόπχμ, κι ατεςέοξσ θα μπξοξϋρε καμείπ μα ιρυσοιρςεί πχπ είμαι
αμέλεια ςχμ θεόμ ςξ μα υάμξσμ κάπξιεπ τξοέπ ξι εμάοεςξι απ’
ϊρξσπ θέλξσμ μα αδικξϋμ.
Μξμάδεπ 20

σελίδα 7
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Γ2α.

αἰρυίξσπ :

αἰρυοὰπ

ὀμειδῶμ :

ὀμείδει

κοείςςξσπ :

κοάςιρςαι

ἀμδοῶμ ρπξσδαίωμ : ἄμεο ρπξσδαῖε
Μξμάδεπ 5
Γ2β.

ρσμβαιμξύραπ :

ρσμβῆμαι

εἰδόςεπ :

ξἶρθα

αἱοξσμέμωμ :

ἑλξῦ

ἀπξθμῄρκειμ :

ςεθμηκέμαι / ςεθμάμαι

τήρειεμ :

ταίη
Μξμάδεπ 5

Γ3α.
(ἤ) ςὰπ ἥςςαπ :

β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ,
σπξκείμεμξ
απαοέμταςξ «εἶμαι» (εςεοξποξρχπία).

ρςξ

(καὶ ςαῦς’) εἰδόςεπ :

εμαμςιωμαςική μεςξυή, ρσμημμέμη
σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ «ςιμέπ».

ρςξ

κοείςςξσπ :

καςηγξοξύμεμξ ρςξ «δσμάμειπ»
ρσμδεςικϊ οήμα «γίγμξμςαι».

πεοὶ ςῶμ ἀλλξςοίωμ :

εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ ρκξπξύ ρςξ
«ἀπξθμῄρκειμ».

ρςοαςεύμαριμ :

δξςική αμςικειμεμική ρςξ «ὁμξίξσπ».

ςαῦςα :

σπξκείμεμξ
ρύμςανη).

(ςὸ) ἀγωμίζερθαι :

έμαοθοξ απαοέμταςξ, σπξκείμεμξ
απαοέμταςξ «εἶμαι» (εςεοξποξρχπία).

ρςξ

οήμα

«ἐρςιμ»

απϊ

(αςςική

Μξμάδεπ 7

σελίδα 8

ςξ

ρςξ
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Γ3β.

μεγάλαπ δσμάμειπ, πξμηοὰπ δὲ καὶ πξλλάκιπ γιγμξμέμαπ
κοείςςξσπ ἀμδοῶμ ρπξσδαίχμ καὶ κιμδσμεϋειμ ὑπὲο ςῆπ
παςοίδξπ αἱοξσμέμχμ
Μξμάδεπ 3

σελίδα 9

