ΑΓΙΟ Υ ΚΩ ΝΣ Τ ΑΝΤ ΙΝΟΥ 11 -- ΠΔ ΙΡ Α ΙΑΣ -- ΤΗ Λ. 210 -4224752

 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ Πξλιςεία 519C-520Α
Α.

Ληρμόμηρεπ (ή: Ξέυαρεπ) πάλι, είπα εγώ, τίλε μξσ, όςι ξ μόμξπ δεμ
εμδιατέοεςαι γι’ ασςό, πώπ δηλαδή θα εσςσυήρει σπεοβξλικά μια μόμξ
κξιμχμική ςάνη μέρα ρςημ πόλη, αλλά επιδιώκει (ή: φάυμει μα βοει
ςοόπξσπ) ασςό μα ρσμβεί ρε ξλόκληοη ςημ πόλη, ρσμδέξμςαπ αομξμικά
ςξσπ πξλίςεπ με ςημ πειθώ και ςη βία, κάμξμςαπ (ή: πεςσυαίμξμςαπ) μα
μξιοάζξμςαι μεςανύ ςξσπ ςημ χτέλεια πξσ ξ καθέμαπ μπξοεί μα ποξρτέοει
ρςξ ρύμξλξ, και διαμξοτώμξμςαπ ξ ίδιξπ ςέςξιξσπ άμδοεπ μέρα ρςημ πόλη,
όυι για μα ςξσπ ατήμει (ελεύθεοξσπ) μα ρςοέτεςαι ξ καθέμαπ όπξσ θέλει,
αλλά για μα ςξσπ υοηριμξπξιεί (ή: ανιξπξιεί) ξ ίδιξπ με ρκξπό ςξμ
εμχςικό δερμό (ή : ςη ρσμξυή) ςηπ πόληπ.
Μξμάδεπ 10

Β1.

Η πξλιςεία επεμβαίμει μξμξθεςικά ρε όλξ ςξ τάρμα ςχμ
δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ πξλίςη, δηλαδή και ρςημ επαγγελμαςική ςξσ
δοαρςηοιόςηςα και ρςξμ ιδιχςικό βίξ. Έςρι όμχπ ςξ αομξμικό
ρύμξλξ πξσ ξοαμαςίζεςαι ξ Πλάςχμ δεμ διαμξοτώμεςαι ελεύθεοα,
αλλά ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι πξλίςεπ δεμ πείθξμςαι μα εμεογξύμ
όπχπ σπαγξοεύει και επιςάρρει ξ μόμξπ, ποξβλέπεςαι μα αρκείςαι
βία (ἀμάγκῃ). Η βία (=αμάγκη) είμαι κάςι κακό μόμξμ όςαμ αρκείςαι
από ιδιώςη, όυι όμχπ και όςαμ αρκείςαι από ςξ τιλόρξτξ - άουξμςα
ςηπ πξλιςείαπ. Παοόςι υοήρη βίαπ δεμ επιςοέπεςαι μα αρκείςαι ρε
ελεύθεοξ πξλίςη, ξι τιλόρξτξι-άουξμςεπ μπξοξύμ μα επιβάλξσμ
μέςοα βίαπ ρςξμ πληθσρμό. Ακόμα και ρςξ ζεσγάοχμα ςχμ τσλάκχμ
με γσμαίκεπ αρκξύμ επιβξλή ξι άουξμςεπ. Ωρςόρξ, ρςξσπ Νόμξσπ
αογόςεοα ξ μεγάλξπ τιλόρξτξπ είμαι ηπιόςεοξπ και ςξμίζει όςι ξ
άοιρςξπ μξμξθέςηπ ρσμδσάζει ςημ πειθώ και ςη βία. Η βία
εταομόζεςαι κσοίχπ ρςξμ ἄπειοξμ παιδείαπ ὄυλξμ αλλά και ρςξσπ
άουξμςεπ (ατξύ σπξυοεώμξμςαι μα ζξσμ με ρσγκεκοιμέμξσπ και
ασρςηοξύπ καμόμεπ), ποξκειμέμξσ μα εκλείφει η διατθξοά και ξ
μεπξςιρμόπ ρςξ δημόριξ βίξ.
Κάπξιξι μελεςηςέπ σπξρςηοίζξσμ πχπ ρ’ ασςό ςξ ρημείξ
διαταίμεςαι η αοιρςξκοαςική καςαγωγή ςξσ Πλάςωμα. Άλλξι
υαοακςηοίζξσμ ασςέπ
ςιπ απόφειπ
αμςιδημξκοαςικέπ·
όρα
πξλιςεύμαςα επιβάλλξσμ ρε όλξσπ έμα ρσγκεκοιμέμξ ςοόπξ ζχήπ
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και δοάρηπ είμαι ξλξκληοχςικά. Δμςξύςξιπ, ξι αμελεύθεοξι ασςξί
πεοιξοιρμξί ρσμςελξύμ, καςά ςημ πλαςχμική θεχοία, ρςημ αληθιμή
ελεσθεοία ςξσ πμεύμαςξπ. Και ςξύςξ γιαςί «η ελεσθεοία ςξσ
πμεύμαςξπ ρημαίμει ςημ κσοιαουία ςξσ Λόγξσ επάμχ ρςιπ άλξγεπ
δσμάμειπ ςηπ αςξμικήπ και ςηπ κξιμχμικήπ ζχήπ, ςη λύςοχρη ςηπ
ζχήπ από ςημ αςανία ςχμ αρύμςακςχμ παθώμ και ςχμ καιοικώμ
ρσμτεοόμςχμ, ςημ επικοάςηρη ςηπ ξοθήπ ρκέφηπ και ςξσ αληθιμξύ
έοχςα για ςημ ςελείχρη και ςη μίκη ςξσ πμεύμαςξπ».
Δεμ μπξοξύμε, επξμέμχπ, μα παοαβλέφξσμε ςιπ αγαθέπ ποξθέρειπ
ςξσ Πλάςχμα. Σςημ ιδεώδη Πξλιςεία ςξσ ποξρπαθεί μα λύρει ςξ ξνύ
πξλιςικό ποόβλημα ςχμ ημεοώμ ςξσ, με ςημ εγοήγξορη ςηπ πμεσμαςικήπ
αοιρςξκοαςίαπ και ςημ εμεογή εμαρυόληρή ςηπ με ςα κξιμά. Δπειδή
ακοιβώπ τξβάςαι πχπ ξ πειθαμαγκαρμόπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςξμ
καςαμαγκαρμό, γι’ ασςό και ςξμίζει ςημ αμάγκη για παιδεία και
πειθώ (πειθξῖ).
Μξμάδεπ 10
Β2.

Ο μόμξπ ρςξμ Πλάςχμα ποξρχπξπξιείςαι· δίμει ςημ εμςύπχρη εμόπ
ποξρώπξσ πξσ με ςξ κύοξπ και ςημ ιρυύ ςξσ γίμεςαι ξ κύοιξπ
οσθμιρςήπ ςχμ λειςξσογιώμ ςξσ κοάςξσπ, η φσυή ςηπ πξλιςείαπ.
Βέβαια, έμαπ ςέςξιξπ κσβεομήςηπ, όρξ κι αμ παοξσριάζεςαι από ςξμ
Πλάςχμα ποξρχπξπξιημέμξπ, λειςξσογικά είμαι έμαπ αποόρχπξπ
άουξμςαπ, υχοίπ αμθοώπιμα ρτάλμαςα και παοεκκλίρειπ, υχοίπ
ρσμαιρθημαςιρμξύπ και αδσμαμίεπ : είμαι ξ ιδεώδηπ κσβεομήςηπ, ξ
άουξμςαπ – τιλόρξτξπ ςηπ Πξλιςείαπ.
Ακοιβώπ επειδή ξ μόμξπ δεμ κάμει διακοίρειπ αμάμερα ρςξσπ
πξλίςεπ, δεμ μξιάζεςαι για ςημ εναρτάλιρη ςηπ εσςσυίαπ μόμξ ςχμ
λίγχμ, ςχμ «εκλεκςώμ» (μόμῳ ξὐ ςξῦςξ μέλει, ὅπχπ ἕμ ςι γέμξπ ἐμ
πόλει διατεοόμςχπ εὖ ποάνει). Αμςίθεςα, ποχςαουικό μέλημά ςξσ
είμαι μα βοίρκει ςοόπξσπ για μα είμαι εσςσυιρμέμξ όλξ ςξ
κξιμωμικό ρώμα (ἐμ ὅλῃ ςῇ πόλει ςξῦςξ μηυαμᾶςαι ἐγγεμέρθαι). Κι
ασςό γιαςί η εσδαιμξμία είμαι έμα κξιμχμικό αγαθό, πξσ
ποξξοίζεςαι για όλξσπ ςξσπ πξλίςεπ αμεναιοέςχπ.
Η εσημεοία ασςή εναρταλίζεςαι με ςη δημιξσογία αομξμικώμ
ρυέρεωμ μεςανύ ςχμ πξλιςώμ (ρσμαομόςςχμ ςξὺπ πξλίςαπ), η ξπξία
νεκιμά από ςα μέοη ςηπ αςξμικήπ φσυήπ (ἐπιθσμηςικὸμ, θσμξειδὲπ,
λξγιρςικὸμ). Μέρα από ςη διαδικαρία ςηπ ασςξγμχρίαπ και ςξμ
ρσμακόλξσθξ ασςξπεοιξοιρμό απξτεύγεςαι η αδικία, γιαςί ξ
καθέμαπ με κξιμωμική ρσμείδηρη κάμει ποάνη ςξ έογξ πξσ εκ
τύρεχπ ςξσ έυει αμαςεθεί, ποξρτέοξμςαπ ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ρςξ
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κξιμχμικό ρώμα (πξιῶμ μεςαδιδόμαι ἀλλήλξιπ ςῆπ ὠτελίαπ … ὠτελεῖμ),
υχοίπ μα πξλσποαγμξμεί. Κι αμ ξ ίδιξπ αδσμαςεί μα ξοιξθεςήρει ςη
δοάρη ςξσ, ξτείλει μα ρσμμξοτώμεςαι ρςιπ σπξδείνειπ ςξσ ρξτόςεοξσ,
δηλαδή ςξσ μξμξθέςη· ξ ςελεσςαίξπ δίμει μάθημα κξιμωμικήπ εσθύμηπ,
δίμει ρςξμ πξλίςη μα καςαλάβει πχπ ξι ποάνειπ ή ξι παοαλείφειπ
ςξσ πάμςα έυξσμ αμςίκςσπξ
ρςξσπ
ρσμπξλίςεπ ςξσ (ἐμπξιῶμ
ςξιξύςξσπ ἄμδοαπ … ρύμδερμξμ ςῆπ πόλεχπ).
Δπξμέμχπ, η αομξμία ςξσ όλξσ επιςσγυάμεςαι με ςημ σπξςαγή ςχμ
καςώςεοχμ ρςξσπ αμώςεοξσπ (με ςημ πειθώ ή ςη βία) και ςημ
ποξρτξοά ςχμ αουόμςχμ-τιλξρότχμ ρςξ κξιμχμικό ρύμξλξ.
Ασρςηοξί πεοιξοιρμξί ιρυύξσμ για όλεπ ςιπ ςάνειπ. Η δικαιξρύμη
απαιςεί από ςξμ καθέμα «ποάςςειμ ςὰ ἑασςξῦ» με ζηςξύμεμξ ςημ
εσποαγία όλχμ. Ασςή είμαι η βάρη ςηπ ιδαμικήπ πξλιςείαπ.
Μξμάδεπ 10
Β3.

Για ςξμ Σχκοάςη (και ςξμ Πλάςχμα) είμαι δίκαιξπ ξ
εναμαγκαρμόπ ςχμ τιλξρότχμ ςηπ επξυήπ ςξσ μ’ αρυξληθξύμ με ςα
κξιμά (δίκαια ποὸπ αὐςξύπ ἐοξῦμεμ, … τσλάςςειμ), γιαςί είμαι άδικη
η ςόςε αδοάμειά ςξσπ. Οι εοαρςέπ ςηπ παιδείαπ χπ ασςξρκξπξύ ζξσμ
ρςη μακαοιόςηςα ςχμ πμεσμαςικώμ εμαρυξλήρεχμ χπ απόκξρμξι
ρςξυαρςέπ και μξμαυικξί ςύπξι. Έςρι, η πξλιςική δοάρη δεμ εμπίπςει
ρςα εμδιατέοξμςά ςξσπ· αδιατξοξύμ για ςημ ενξσρία, ςιπ ςιμέπ, ςξ
ρεβαρμό ςχμ ρσμπξλιςώμ ςξσπ· «δεμ νέοξσμ καλά-καλά πξύ
βοίρκξμςαι ςα δικαρςήοια, δεμ έυξσμ πάει πξςέ ρςημ αγξοά, δεμ
μεςέυξσμ ρε πξλιςικό κόμμα, δεμ εμδιατέοξμςαι για ςα ποξβλήμαςα
ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ, για ςιπ κξιμχμικέπ ή άλλεπ κξρμικέπ
εκδηλώρειπ» (Πλάςχμξπ Θεαίςηςξπ).
Ωρςόρξ, η απξυή από ςξμ ποακςικό βίξ ρε μια δημξκοαςία ξοίζει
ςξμ απξλιςικό άμθοχπξ, ξ ξπξίξπ απειλεί ςημ ξσρία και ςημ ξοθή
λειςξσογία ςξσ ίδιξσ ςξσ πξλιςεύμαςξπ. Ο Θξσκσδίδηπ δια ρςόμαςξπ
Πεοικλή ρςξμ πιςάτιξ (40) υαοακςηοίζει άυοηρςξ (ἀυοεῖξμ) και
όυι τιλήρσυξ (ξὐκ ἀποάγμξμα) όπξιξμ δεμ ρσμμεςέυει ρςα κξιμά. Κι
ασςό γιαςί όπξιξπ δεμ αρκεί ςα πξλιςικά ςξσ δικαιώμαςα μξιάζεςαι
μόμξ για ςξ αςξμικό ρσμτέοξμ, μιώθει ασςάοκηπ ζώμςαπ μόμξπ ςξσ·
είμαι ασςόπ πξσ ξ Αοιρςξςέληπ ρςα Πξλιςικὰ ςξσ υαοακςηοίζει «ἤ
θηοίξμ ἤ θεόμ».
Οι τιλόρξτξι, επξμέμχπ, έυξσμ υοέξπ μα νεπεοάρξσμ ςημ
ιδιξςέλεια ςηπ ποξρωπικήπ ςξσπ εσδαιμξμίαπ και μα ανιξπξιήρξσμ
ςξ θεχοηςικό ενξπλιρμό πξσ διαθέςξσμ ρςξ ρςίβξ ςξσ ποακςικξύ
πξλιςικξύ βίξσ. Οτείλξσμ μα ρςοαςεσςξύμ ρςημ σπηοερία ςξσ
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κξιμχμικξύ ρσμόλξσ με πόμξσπ και θσρίεπ. Τξ ηθικό υοέξπ
ποξκύπςει από ςξ γεγξμόπ όςι μόμξμ ασςξί είμαι ποξικιρμέμξι με
εναιοεςικό μξσ και ικαμόςηςεπ (ςὰπ βελςίρςαπ τύρειπ), έυξσμ τςάρει
ρςημ εμόοαρη ςξσ Αγαθξύ (ἰδεῖμ ςε ςὸ ἀγαθόμ καί ἀμαβῆμαι
ἐκείμημ ςὴμ ἀμάβαριμ), και άοα είμαι πλαρμέμξι για μια αμώςεοη
απξρςξλή. Δνάλλξσ ςξ όςι έτςαραμ ςόρξ φηλά ςξ ξτείλξσμ ρςημ
ίδια ςημ πξλιςεία πξσ ςξσπ αμέθοεφε και ςξσπ ποξρέτεοε ασςέπ ςιπ
πμεσμαςικέπ απξλαύρειπ. Τξ υοέξπ ασςό ςχμ τσλάκχμ γίμεςαι
ακόμη πιξ επιςακςικό ρε ώοεπ κοίρηπ, όςαμ ξι θερμξί και ξι ανίεπ
δξκιμάζξμςαι· όρξ πεοιρρόςεοξ ξι άνιξι αομξύμςαι μα αμαλάβξσμ
ανιώμαςα, ςόρξ πεοιρρόςεοξι αμάνιξι θα καςαλαμβάμξσμ ςημ
ενξσρία ξδηγώμςαπ ςημ κξιμχμία ρςημ έρυαςη παοακμή. Οτείλξσμ
λξιπόμ μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ – με ςημ πειθώ ή ςη βία – ςξ οόλξ
ςξσπ χπ πμεσμαςικώμ αμθοώπωμ : μα διατχςίρξσμ ςξσπ απαίδεσςξσπ,
μα νερκεπάρξσμ ςξσπ διετθαομέμξσπ πξλιςικξύπ. Αμ δεμ νερηκώρξσμ
ασςξί ςξσπ μχθοξύπ και δεμ καςαγγείλξσμ ςξσπ επιςήδειξσπ, πξιξπ
θα ςξ κάμει;
Μξμάδεπ 10
Β4.

Όρξι από ςξσπ τύλακεπ - επικξύοξσπ σπξρςξύμ με επιςσυία ςιπ
κοίρειπ πξσ έυξσμ καθξοιρθεί ποξάγξμςαι μεςά ςα πεμήμςα ςξσπ έςη
ρε τύλακεπ παμςελείπ, δηλαδή ρε τύλακεπ – άουξμςεπ (βαριλείπ). Οι
εμαρυξλήρειπ ασςήπ ςηπ ξλιγάοιθμηπ αουηγερίαπ (ελίς) είμαι εμ μέοει
ποακςικέπ (διξίκηρη ςξσ κοάςξσπ) και εμ μέοει θεχοηςικέπ, δηλαδή
εμαρυόληρη με ςιπ επιρςήμεπ και ςη τιλξρξτία. Οι άουξμςεπ έυξσμ
ςημ εσθύμη για ςημ εκπαίδεσρη ςηπ μέαπ γεμιάπ ςχμ τσλάκχμ, ζξσμ
μακάοια, επειδή απξλαμβάμξσμ ςιπ πμεσμαςικέπ ηδξμέπ πξσ μόμξ ασςέπ
διαοκξύμ, και όςαμ πεθάμξσμ ςιμώμςαι χπ ήοχεπ.
Οι τιλόρξτξι – βαριλεῖπ (ξ όοξπ βαριλεύπ ρςξμ Πλάςχμα δηλώμει
απλώπ ςξμ άουξμςα, όυι ςξμ απόλσςξ μξμάουη πξσ αμςλεί ςημ
ενξσρία ςξσ από ςξ κληοξμξμικό δικαίχμα ή από ςη θέληρη ςξσ Θεξύ)
είμαι ποξρχπικόςηςεπ πξσ δεμ διαθέςξσμ μόμξ γμώρειπ και ρσμθεςική
ρκέφη, αλλά πείοα ζχήπ, διξικηςικέπ ικαμόςηςεπ και αδαμάμςιμξ
υαοακςήοα. Αμαλαμβάμξσμ ςημ ενξσρία από αίρθηρη καθήκξμςξπ
για μα διξυεςεύρξσμ μέρα ρςη μξμξθερία ςη ρξτία ςξσπ και ςημ
ακεοαιόςηςά ςξσπ. Δεμ διαθέςξσμ ξύςε ποξρχπική πεοιξσρία ξύςε
καμ ξικξγέμεια για μα είμαι αδέκαρςξι, αμεπηοέαρςξι και ξλόφσυα
ατξριχμέμξι ρςξ κξπιώδεπ λειςξύογημά ςξσπ».
Μξμάδεπ 10
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Β5. α)

ἀφικμξῦμαι : τθάμχ, ἥκχ, ἔουξμαι
ἐπιςοέπω : ἀτίημι, ἐῶ, ἀπαλλάρρχ, ἀπξλύχ
ἐθέλω : βξύλξμαι, ἐπιθσμῶ, ἐτίεμαι, πξθῶ, ὀοέγξμαι, ἐοῶ, γλίυξμαι
μηχαμῶμαι : ςευμῶμαι, ἐπιμξῶ, ἐτεσοίρκχ, ρξτίζξμαι, ςεκςαίμξμαι
ἐπιμελξῦμαι : τοξμςίζχ, μεοιμμῶ, κήδξμαι, θεοαπεύχ
Μξμάδεπ 5

β)
οημαςικξί ςύπξι
ἀμαγκάραι
μεςέχειμ
πξιήρξμεμ
ποάνει
ςοέπερθαι

καςάληνη
-η
-μα
-ςήπ
-ιπ
-ξπ

ξσριαρςικό
ἀμάγκη
ρυῆμα
πξιηςήπ
ποᾶνιπ
ςοόπξπ
Μξμάδεπ 5

 Αδίδακςξ κείμεμξ 
ΞΔΝΟΦΩΝΤΟΣ Πόοξι Α΄
Γ1.

Δγώ λξιπόμ πάμςξςε έυχ ασςή ςημ άπξφη, όςι δηλαδή όπξιξσ
είδξσπ είμαι ξι πξλιςικξί, ςέςξια γίμξμςαι και ςα πξλιςεύμαςα.
Δπειδή όμχπ κάπξιξι από ςξσπ πξλιςικξύπ άουξμςεπ ςχμ Αθημαίχμ
έλεγαμ όςι γμχοίζξσμ βέβαια ςξ δίκαιξ καθόλξσ λιγόςεοξ από ςξσπ
άλλξσπ αμθοώπξσπ, ιρυσοίζξμςαμ χρςόρξ όςι εναιςίαπ ςηπ τςώυειαπ
ςξσ λαξύ αμαγκάζξμςαμ μα είμαι αοκεςά άδικξι απέμαμςι ρςιπ
πόλειπ· εναιςίαπ ασςξύ ποξρπάθηρα μα ενεςάρχ αμ καςά κάπξιξ
ςοόπξ ξι πξλίςεπ θα μπξοξύραμ μα εναρταλίζξσμ ςημ ςοξτή ςξσπ
από ςη δική ςξσπ (υώοα), απ’ όπξσ βέβαια είμαι και ςξ ρχρςόςεοξ,
θεχοώμςαπ όςι, αμ ρσμέβαιμε ασςό, ςασςόυοξμα θα είυαμ βξηθηθεί (ή:
αμακξστιρςεί) και ρςη τςώυεια ςξσπ και (θα είυαμ γλιςώρει) ρςξ μα
είμαι ύπξπςξι από ςξσπ Έλλημεπ. Καθώπ λξιπόμ ενέςαζα όρα
ρσμέλαβα (ή: ρκέτςηκα), αμέρχπ ασςή η ρκέφη μξσ ποόβαλλε, όςι
δηλαδή η υώοα (μαπ) είμαι ςέςξια από ςη τύρη ςηπ, ώρςε μα
εναρταλίζει πάοα πξλλά έρξδα. Και για μα γίμει καςαμξηςό ςξ
όςι λέχ ςημ αλήθεια, θα μιλήρχ ποώςα για ςη τύρη ςηπ Αςςικήπ.
Μξμάδεπ 20
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Γ2.
ςξιαύςαπ

ςξιξύςχμ

ἧςςξμ

ὀλίγξμ

ἑασςῶμ

ἡμῖμ αὐςξῖπ

ἀληθὲπ

ἀληθῆ

ςὴμ τύριμ

ςῇ τύρει

ποξερςηκόςωμ

ποόρςηθι

ἔταραμ

τάμαι

ἐπεμόηρα

ἐπιμξήραι / ἐπιμξήρειε

πέτσκεμ

ἔτσραμ

διηγήρξμαι

διηγξῦ
Μξμάδεπ 10

Γ3α.

ςξιαύςαπ : είμαι (απλό) καςηγξοξύμεμξ ρςξ «ςὰπ πξλιςείαπ» από ςξ
ρσμδεςικό «γίγμερθαι».
ςῶμ ποξερςηκόςωμ : είμαι (ξσριαρςικξπξιημέμη) επιθεςική μεςξυή,
γεμική διαιοεςική ρςξ «ςιμεπ».
διὰ ςὴμ ρξτίαμ :

είμαι εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αιςίαπ ρςξ

«ἀμαγκάζερθαι».
ςῇ πεμίᾳ : είμαι δξςική ςηπ αματξοάπ ρςξ «ἐπικεκξσοῆρθαι ἄμ».
ςξῖπ

Ἕλληριμ :

είμαι

δξςική

ποξρωπική

ςξσ

εμεογξύμςξπ

ποξρώπξσ (ή ςξσ πξιηςικξύ αιςίξσ) ρςξ «ὑπόπςξσπ».
παοέυερθαι : είμαι απαοέμταςξ ρε θέρη οήμαςξπ (ΑΠΑΡΔΜΦΑΤΙΚΗ
ρύμςανη).
Μξμάδεπ 6
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Γ3β.

Ξεμξτῶμ ἔτη, ὅπχπ δὲ γμωρθείη ὅςι ἀληθὲπ ἐκεῖμξ λέγξι, ποῶςξμ
διηγήρερθαι ςὴμ τύριμ ςῆπ Ἀςςικῆπ.
Μξμάδεπ 4
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