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 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ Πολιτεία 519C-520Α
Α.

-Έογξ λξιπόμ δικό μαπ, ςχμ ιδοσςώμ ςηπ (ιδεώδξσπ) πξλιςείαπ, (ή: Ασςό
πξσ έυξσμε μα κάμξσμε εμείπ πξσ είμαρςε θεμελιχςέπ ςηπ πόληπ), είπα εγώ,
είμαι μα αμαγκάρξσμε ςιπ εναιοεςικέπ ιδιξτσΐεπ (ή: ςιπ μεγαλξτσΐεπ) μα
αρυξληθξύμ με ςξ μάθημα πξσ ποξηγξσμέμχπ είπαμε όςι είμαι ςξ
αμώςαςξ (ή: ρπξσδαιόςεοξ), δηλαδή και μα δξσμ ςξ αγαθό και μα
αμεβξύμ εκείμξ ςξμ αμητξοικό δοόμξ, και ατξύ αμεβξύμ και ςξ
γμχοίρξσμ ικαμξπξιηςικά (ή: ςξ δξσμ αοκεςά), μα μημ ςξσπ
επιςοέπξσμε ασςό πξσ ςώοα ςξσπ είμαι επιςοεπςό.
- Πξιξ ποάγμα δηλαδή;
- Τξ μα μέμξσμ ρσμευώπ εκεί, είπα εγώ, και μα μημ θέλξσμ μα
καςεβαίμξσμ πάλι κξμςά ρ' εκείμξσπ ςξσπ δερμώςεπ ξύςε μα μεςέυξσμ (ή:
μα παίομξσμ μεοίδιξ) ρςξσπ κόπξσπ και ρςιπ ςιμέπ εκείμχμ (ή: πξσ είυαμ
καθιεοώρει εκείμξι) είςε είμαι ςαπειμόςεοεπ είςε είμαι ρημαμςικόςεοεπ
(ή: είςε μικοόςεοηπ είςε μεγαλύςεοηπ ανίαπ είμαι ασςέπ).
- Έπειςα, είπε, θα αδικήρξσμε ασςξύπ και θα ςξσπ κάμξσμε μα ζξσμ
υειοόςεοα, εμώ θα μπξοξύραμ (ή: είμαι δσμαςό) μα ζξσμ καλύςεοα;
Μξμάδεπ 10
Β1. Σςημ πλαςχμική κξρμξθεχοία βαρικό ρςξιυείξ απξςελεί η αμςίληφη
για ςημ ύπαονη δύξ κόρμωμ: ςξσ μξηςξύ και ςξσ αιρθηςξύ. Η μξηςή
ασςή σπόρςαρη είμαι η ιδέα (ςὸ μάθημα, ςὸ ἀγαθὸμ), η ξπξία έυει ςα
ποχςεία απέμαμςι ρςημ σλική ύπαονη. Ασςή σπάουει αιώμια, δηλαδή
απξςελεί ςημ αμςικειμεμική ποαγμαςικόςηςα, εμώ ςα αιρθηςά
ποάγμαςα, ςα ταιμόμεμα, δεμ σπάουξσμ αλλά έουξμςαι και
παοέουξμςαι ή γίμξμςαι και υάμξμςαι. Οι ιδέεπ είμαι άσλεπ ξμςόςηςεπ,
αμαλλξίχςεπ, αιώμιεπ και ξι μόμεπ ασθεμςικέπ. Αμςίθεςα, ςα σλικά είμαι
οεσρςά, τθαοςά και διαοκώπ μεςαβαλλόμεμα. Η ελεσθεοία όμχπ δεμ είμαι
μόμξ η απελεσθέοχρη από ςα δερμά αλλά και η μόμη ξδόπ ποξπ ςημ
καςαμόηρη ςχμ όμςχμ μέρχ ςηπ μόηρηπ.
Οι αμαβαθμξί από ςξ ρκξςάδι ςξσ ρπηλαίξσ ποξπ ςξ τχπ ςξσ ήλιξσ
είμαι, καςά ςξμ Πλάςχμα, ξι ενήπ: α) ξ κόρμξπ ςηπ δόναπ (= γμώμηπ) ή
ςηπ εικαρίαπ (ρκιέπ) : ξ ελεσθεοχμέμξπ δερμώςηπ έυει μια ποώςη αβέβαιη
ποξεπιρςημξμική γμώρη, ςημ πίρςη καθώπ αμςικοίζει ςα αιρθηςά όμςα, β) ξ
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υώοξπ ςηπ επιρςημξμικήπ γμώρηπ, ςηπ διάμξιαπ : ξι τιλόρξτξι
καςξοθώμξσμ μα κξιςάνξσμ καςάμαςα ςξμ ίδιξ ςξμ ήλιξ, ςη τχςξπηγή
και μα τςάρξσμ ρςημ καθαοή μόηρη και ρςη θέα ςξσ αγαθξύ, πξσ
απξςελεί ςὸ μέγιρςξμ μάθημα, ςξ ςέομα, ςξμ έρυαςξ αμαβαθμό.
Ο Πλάςχμαπ δεμ δίμει μια ρατή εομημεία για ςξμ όοξ «ἀγαθὸμ»,
αλλά αοκείςαι ρε ξοιρμέμξσπ σπαιμιγμξύπ. «Ἀγαθὸμ» πάμςχπ είμαι : α)
ςξ εἶμαι και ό,ςι διαςηοεί ςξ εἶμαι, β) η ςάνη, ξ κόρμξπ και η εμόςηςα
πξσ διαπεομά και ρσμέυει ςημ πξλλαπλόςηςα, γ) ό,ςι παοέυει ςημ
αλήθεια και ςημ επιρςήμη. Η έκτοαρη «αὐςὸ ςὸ ἀγαθὸμ» ταίμεςαι
επξμέμχπ μα δηλώμει ςημ ύφιρςη αουή και ςημ πηγή ςξσ όμςξπ και
ςηπ γμώρηπ.
Η πξοεία από ςημ απαιδεσρία (ςημ άγμξια ςηπ αλήθειαπ) ρςη γμώρη
παοξμξιάζεςαι με ςημ άμξδξ από ςξ βάθξπ ςξσ ρπηλαίξσ ρςημ ένξδξ,
ρςξμ ένχ κόρμξ (ἀμαβῆμαι ἐκείμημ ςὴμ ἀμάβαριμ). Τξ αμέβαρμα ασςό
ρσμβξλίζει ςημ αμξδική πξοεία ςηπ φσυήπ, πξσ δεμ ποξρκξμίζει μόμξ
γμώρειπ, αλλά ςασςόυοξμα μεςαπλάθει ςξμ άμθοχπξ και ςξμ
μξοτξπξιεί. Δπξμέμχπ, η αμάβαρη ςχμ απελεσθεοχμέμχμ δερμχςώμ
ποξπ ςξμ κόρμξ ςξσ τχςόπ ρσμβξλίζει ςημ κξπιώδη κίμηρη ςηπ φσυήπ
από ςημ αμάθεια ποξπ ςξμ κόρμξ ςχμ Ιδεώμ.
Οι καλύςεοεπ τύρειπ (βέλςιρςαι τύρειπ), ξι τιλόρξτξι, ασςξί πξσ
είμαι πλαρμέμξι για μια αμώςεοη απξρςξλή και είμαι καςάλληλα
εκπαιδεσμέμξι, έυξσμ υοέξπ μα σφχθξύμ ποξπ ςξ μέγιρςξμ μάθημα, ςη
θέαρη ςχμ ιδεώμ και ςξσ Αγαθξύ, και, ατξύ απξλαύρξσμ ςημ εσδαιμξμία
ςηπ ιδέαπ, μα μημ νευάρξσμ ςξσπ ποώημ ρσμδερμώςεπ ςξσπ, μα μημ ατήρξσμ
ρςημ ςύυη ςξσπ εκείμξσπ ςξσπ απόκληοξσπ ςξσ πμεύμαςξπ και ςηπ
ασθεμςικήπ ζχήπ. Αμςίθεςα, είμαι αμάγκη μα καςέβξσμ ρςξ ρπήλαιξ,
αμάμερα ρςα ρκξςάδια και ςιπ κακίεπ ςχμ αμθοώπχμ. Η καςάβαρη
ασςή βέβαια θα ρσμδέεςαι πάμςξςε με θσρίεπ και πόμξσπ, γιαςί ςα
πάθη και ςα ρσμτέοξμςα, πξσ κοαςξύμ ςξσπ δερμώςεπ μακοιά από ςη θέα
ςηπ Ιδέαπ, θα σφώμξσμ εμπόδια ρςξ δοόμξ ςχμ τιλξρότχμ-αουόμςχμ. Όμχπ
εκείμξι, αμαλαμβάμξμςαπ ςημ ηγερία ςηπ πξλιςείαπ υχοίπ μαςαιξδξνίεπ και
ρσμτέοξμςα, θα μείμξσμ ρςαθεοξί ρςημ απξρςξλή ςξσπ θα σπακξύρξσμ
μόμξ ρςη τχμή ςηπ ρσμείδηρηπ και ςξσ καθήκξμςξπ, πξσ είμαι ερχςεοική
επιςαγή για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ Ιδέαπ.
Μξμάδεπ 15
Β2. α. Η μεγάλη ρημαρία πξσ απέδιδε ξ Πλάςχμαπ ρςξ μόμξ
απξδεικμύεςαι από ςξ όςι ρςξ διάλξγό ςξσ Κοίςχμ ξ μόμξπ
ποξρχπξπξιείςαι και διαλέγεςαι με ςξμ τσλακιρμέμξ Σχκοάςη. Ο μύθξπ
ασςόπ ςξσ ποξρωπξπξιημέμξσ μόμξσ εκτοάζει ςη θεμελιακή αλήθεια
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ςξσ «Κξιμχμικξύ Σσμβξλαίξσ». Διαςσπώμεςαι δηλαδή η αμςίληφη όςι
ξ πξλίςηπ, πξσ ρσμμεοίζεςαι ςη μξίοα ςηπ πξλιςείαπ ςξσ και δεμ τεύγει από
ςημ επικοάςειά ςηπ, έυει δερμεσθεί ριχπηοά μα σπξρςηοίζει ςη μξοτή ςηπ
κξιμχμικήπ ξογάμχρηπ ρςημ ξπξία ρςηοίζεςαι η πξλιςειακή ςάνη και δεμ
δικαιξύςαι μα παοαβεί ςξσπ μόμξσπ για υάοη ςξσ ποξρχπικξύ ςξσ
ρσμτέοξμςξπ. Μάλιρςα ξ Πλάςχμ δέυεςαι ςη θεϊκή τύρη όλχμ ςχμ
μόμωμ ςξσ κοάςξσπ, σπξρςηοίζξμςαπ όςι ξ μόμξπ είμαι πξσ βξηθάει ρςξ
ρύμδερμξ ςηπ πόληπ με ςξσπ θεξύπ. Γι' ασςό και πξλλξί μελεςηςέπ κάμξσμ
λόγξ για θεξλξγία ςχμ μόμχμ.
Ο μόμξπ, λξιπόμ, 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.
β. 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 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).
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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.
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 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
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ακοιβώπ τξβάςαι πχπ ξ πειθαμαγκαρμόπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςξμ
καςαμαγκαρμό, γι’ ασςό και ςξμίζει ςημ αμάγκη για παιδεία και πειθώ
(πειθξῖ).
Μξμάδεπ 15
Β3.
1. Δικαιξρύμη είμαι η εμςιμόςηςα ρςιπ ρσμαλλαγέπ ρύμτχμα με ςξμ Κέταλξ.
2. Ο δεύςεοξπ κύκλξπ εκπαίδεσρηπ ςχμ τσλάκχμ δεμ πεοιλαμβάμει ςξμ υξοό.
3. Τξ ποώςξ ςανίδι ςξσ Πλάςχμα ρςιπ Σσοακξύρεπ είυε δοαμαςικέπ ενελίνειπ,
γιαςί εκδιώυθηκε κακήμ κακώπ από ςξ μηρί.
4. Οι τύλακεπ επίκξσοξι επωμίζξμςαι ρςοαςιωςικά και διξικηςικά καθήκξμςα.
5. Όςαμ ξ κακξύογξπ κητήμαπ αμαλάβει με ςη βξήθεια ςξσ Δήμξσ ςημ ενξσρία,
εγκαθιρςά ςημ Τσοαμμίδα.
Μξμάδεπ 10
Β4.α.
ἀφικέσθαι : αμικαμξπξίηςξπ
εἶπομ :
οήμα
ἰδεῖμ :
ιδέα
μεταδιδόμαι : παοάδξρη
Β4.β.
-Ήςαμ εύπιρςξπ, γι’ ασςό και κάπξιξι ςξμ υλεύαζαμ χπ αγαθό.
-Οι ατόοηςξι πόμξι ςξμ απέςοεφαμ από ςημ ποξπόμηρη.
-Ο ταύλξπ κύκλξπ ςχμ βίαιχμ πεοιρςαςικώμ ρςα γήπεδα ξδήγηρε ρςη
διακξπή ςξσ ποχςαθλήμαςξπ.
Μξμάδεπ 10
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 Αδίδακςξ κείμεμξ 
ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ Ῥητορικὴ, Α, 1-2
Γ1.

Η οηςξοική (ςέυμη) είμαι αμάλξγη με ςη διαλεκςική · γιαςί
και ξι δύξ αρυξλξύμςαι με κάπξια ςέςξιξσ είδξσπ θέμαςα, ςα
ξπξία καςά κάπξιξμ ςοόπξ αμήκξσμ ρε όλξσπ γεμικά (ςξσπ
αμθοώπξσπ) και ρε καμιά δι ακοιςή επιρςήμη (ή : ςέυμη). Για ασςό
και όλξι καςά κάπξιξμ ςοόπξ έυξσμ μεοίδιξ ( ή: ρσμμεςέυξσμ)
και ρςιπ δύξ· ποάγμαςι όλξι ποξρπαθξύμ, μέυοι έμα βαθμό,
και μα ενεςάζξσμ και μα σπξρςηοίζξσμ λξγικά και μα
σπεοαρπίζξμςαι ςξμ εασςό ςξσπ και μα είμαι καςήγξοξι (ή : μα
διαςσπώμξσμ καςηγξοίεπ). Άλλξι λξιπόμ από ςξσπ πξλλξύπ υχοίπ
ρυέδιξ κάμξσμ ασςά, εμώ άλλξι από ρσμήθεια χπ απξςέλερμα
άρκηρηπ. Δπειδή (ή: Ατξύ) ( κάςι ςέςξιξ) είμαι δσμαςό και με
ςξσπ δύξ ςοόπξσπ, είμαι ταμεοό όςι ασςά θα γίμξμςαμ (ή: θα
επιςσγυάμξμςαμ) και με (ρσγκεκοιμέμη ) μέθξδξ· για πξιξ λόγξ
ποάγμαςι πεςσυαίμξσμ όρξι (εμεογξύμ) και από ρσμήθεια και
από ςύυη (ή: ασςόμαςα), ςημ αιςία είμαι δσμαςό μα ςημ
ενεςάρξσμε (και μα ςη βοξ ύμε)· ςόςε όλξι θα παοαδέυξμςαμ όςι
η ςέςξιξσ είδξσπ διεοεύμηρη είμαι ςξ έογξ μιαπ ςέυμηπ (ή:
επιρςήμηπ).

Γ2. α.
ἀτωοιρμέμηπ

ἀτχοίρθη

ὑπέυειμ

ὑπόρυεπ

πξλλῶμ

πλείρςαιπ

δοῶριμ

δοώμςχμ

Γ2. β. Τὰ δὲ ςξιαῦςα ἤδη πᾶπ ἄμ ὁμξλξγήραι / ὁμξλξγήρειε ςευμῶμ ἔογα
εἶμαι.
Γ3.α.
ςῇ διαλεκςικῇ :

είμαι
δξςική
«ἀμςίρςοξτξπ».

ἐνεςάζειμ :

είμαι αμςικείμεμξ ρςξ
ςελικό απαοέμταςξ.
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αμςικειμεμική

ρςξ

οήμα «ἐγυειοξῦριμ»,
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θεωοεῖμ :

είμαι σπξκείμεμξ ρςξ αποόρχπξ
«ἐμδέυεςαι», ςελικό απαοέμταςξ.

οήμα

ἔογξμ :

(απλό) καςηγξοξύμεμξ ρςξ «ςὸ ςξιξῦςξμ»
από ςξ ρσμδεςικό απαοέμταςξ «εἶμαι».

Γ3.β. Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐμδέχεται : είμαι δεσςεοεύξσρα επιοοημαςική
αιςιξλξγική

ποόςαρη. Δκτέοεςαι

με

ξοιρςική,

για

μα

δηλώρει

αμςικειμεμική αιςιξλξγία (ποαγμαςικό).
Γ.3.γ.
-Τῶμ μὲμ πολλῶμ : γεμική διαιοεςική (χπ εςεοόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ) ρςξ
«ξἱ μὲμ».
-εἰκῇ : δξςικξταμέπ επίοοημα (ή: δξςική) ςξσ ςοόπξσ ρςξ οήμα «δοῶριμ».
-ταῦτα : ρύρςξιυξ αμςικείμεμξ ρςξ οήμα «δοῶριμ».
-διὰ συμήθειαμ: εμποόθεςξπ επιοοημαςικόπ ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αιςίαπ (ή: ςξσ
αμαγκαρςικξύ αιςίξσ) ρςξ εμμξξύμεμξ οήμα «δοῶριμ».

Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο ΠΔΙΡΑΙΑ
Ρέμα Σαομπάμη
Γιάμμηπ Μξσρξύληπ
Αμςώμηπ Γαβοίληπ
Δημήςοηπ Μηςοξύρκαπ
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