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ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΔΙΟΥ

 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
Πλάςχμξπ Πρωταγόρας 322 a-d
Α1.

Με ασςά λξιπϊμ ςα μέρα ετξδιαρμέμξι ρςημ αουή ξι άμθοχπξι
καςξικξϋραμ διαρκξοπιρμέμξι, επξμέμχπ δεμ σπήουαμ πϊλειπ·
καςαρςοέτξμςαμ (ή: αταμίζξμςαμ) λξιπϊμ απϊ ςα θηοία, επειδή απϊ
κάθε άπξφη ήςαμ λιγϊςεοξ δσμαςξί απϊ ασςά, και ξι ςευμικέπ
γμόρειπ ςξϋπ βξηθξϋραμ βέβαια ικαμξπξιηςικά για (μα βοίρκξσμ)
ςοξτή, ρςξμ πϊλεμξ ϊμχπ με ςα θηοία (ήςαμ) αμεπαοκήπ – γιαςί δεμ
είυαμ ακϊμη ςημ πξλιςική ςέυμη, ςηπ ξπξίαπ μέοξπ (είμαι) η
πξλεμική – επιδίχκαμ
επξμέμχπ μα
ρσγκεμςοόμξμςαι
(ή: μα
μαζεϋξμςαι πξλλξί) και μα ρόζξμςαι υςίζξμςαπ πϊλειπ· ϊπξςε λξιπϊμ
αθοξίζξμςαμ, αδικξϋραμ ξ έμαπ ςξμ άλλξ, επειδή δεμ είυαμ ςημ πξλιςική
ςέυμη, με απξςέλερμα μα αουίρξσμ πάλι μα αταμίζξμςαι, καθόπ
ρκξοπίζξμςαμ εδό κι εκεί. Ο Δίαπ λξιπϊμ επειδή τξβήθηκε για ςξ
γέμξπ μαπ μήπχπ υαθεί ξλξκληοχςικά, ρςέλμει ςξμ Δομή τέομξμςαπ
ρςξσπ αμθοόπξσπ ςξ ρεβαρμϊ και ςη δικαιξρϋμη, για μα
εναρταλίζξσμ ασςά ςάνη ρςιπ πϊλειπ και μα απξςελξϋμ δερμξϋπ, πξσ θα
εμόμξσμ ςξσπ αμθοόπξσπ με τιλία (ή: για μα σπάουξσμ ςάνη και
ρςεμέπ ρυέρειπ ςχμ πϊλεχμ πξσ μα ςιπ ρσμδέει με τιλία).
Μξμάδεπ 10

Β1.

Δτϊρξμ ξ άμθοχπξπ, μϊμξπ απϊ ϊλα ςα ζόα, διαθέςει ςα δϋξ πξλϋςιμα
αμςιρςαθμιρςικά δόοα (ἔμτεχμομ σοφίαμ σύμ πυρί) ςχμ θεόμ με ςημ
παοέμβαρη ςξσ Τιςάμα Ποξμηθέα, απξκςά έμα είδξπ εκλεκςικήπ
ρσγγέμειαπ – ϊυι βέβαια λϊγχ καςαγχγήπ - μαζί ςξσπ, υχοίπ βέβαια μα
ενξμξιόμεςαι με ασςξϋπ. Διδικά για ςη τχςιά επικοαςξϋρε η αμςίληφη
ϊςι απξςελεί απξκλειρςικϊ κςήμα ςχμ θεόμ και έμα απϊ ςα μσρςικά ςηπ
δϋμαμήπ ςξσπ, με δεδξμέμη ςημ ςϊρξ εσεογεςική υοήρη ςηπ (θέομαμρη –
ζχξγϊμξ τχπ ςξσ ηλίξσ), ςημ καςαλσςικά μεςαμξοτχςική δϋμαμή ςηπ
(έλαρη μεςάλλχμ – καςαρςοξτικϊ πέοαρμά ςηπ), αλλά και ςξ μσρςηοιόδη
ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ εμρκήπςει απϊ ςα ηταίρςεια και ςξσπ κεοασμξϋπ.
Δπξμέμχπ, η καςξυή ασςξϋ ςξσ δσμαμξγϊμξσ τσρικξϋ ρςξιυείξσ απϊ ςξμ
άμθοχπξ ςξμ καθιρςά «ρσγγεμή ςξσ θείξσ».
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Με ςα πξλϋςιμα ασςά δόοα ξ άμθοχπξπ σπεοέυει έμαμςι ϊλχμ ςχμ
άλλχμ έμβιχμ ϊμςχμ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ςξσ Ποχςαγϊοα), ατξϋ με ςη
ρϋζεσνη μξηςικήπ ικαμϊςηςαπ και ποακςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ
ρσρςημαςικά και βαθιά γμχοίζει ςα ποάγμαςα· η γμόρη ασςή
ενχςεοικεϋεςαι,
ρσγκεκοιμεμξπξιείςαι
και
ανιξπξιείςαι
ρε
καςαρκεσαρςικέπ επιδϊρειπ. Έςρι, ξ άμθοχπξπ, μϊμξπ απ’ ϊλα ςα ϊμςα,
αμαδεικμϋεςαι καςαρκεσαρςήπ και δημιξσογϊπ (homo faber = άμθοχπξπςέκςχμ), δημιξσογεί δηλαδή ςευμικϊ πξλιςιρμϊ και μεςαβάλλει ςημ ϊφη
ςηπ τϋρηπ. Και δεμ ικαμξπξιεί μϊμξμ ςιπ σλικέπ αμάγκεπ ςξσ, αλλά και
δημιξσογεί θοηρκεία, γλόρρα και πξλιςικά ξογαμχμέμεπ κξιμχμίεπ (με
ςημ παοέμβαρη ςξσ Δία).
Δμό, λξιπϊμ, η ρσγκεκοιμέμη αματξοά ρςξ θοηρκεσςικϊ ρςξιυείξ
δείυμει μα έουεςαι ρε αμςίθερη με ςξμ αγμχρςικιρμϊ πξσ διέκοιμε ςξμ
Ποχςαγϊοα, κάςι ςέςξιξ δεμ ιρυϋει. Η αμαγμόοιρη ςηπ ανίαπ ασςήπ ςηπ
δχοεάπ ξδηγεί ςξμ άμθοχπξ ρςημ αμάγκη μα επικξιμχμήρει και μα
εσυαοιρςήρει ςξσπ θεξϋπ. Έςρι, ξ ρξτιρςήπ διαςσπόμει ςη θεχοία ςξσ για
ςη γέμερη ϊυι ςηπ θοηρκείαπ, αλλά ςξσ θοηρκεσςικξϋ ρσμαιρθήμαςξπ,
υχοίπ μα παοξσριάζεςαι αμςιταςικϊπ.
Μξμάδεπ 10
Β2.

Ο Ποχςαγϊοαπ απξδίδει ςημ ξογάμχρη κξιμχμιώμ ρε ενχςεοικξϋπ
λϊγξσπ και ρςημ αμάγκη μα εναρταλιρθεί η επιβίχρη και η
ποξρςαρία απϊ ςα θηοία (ἀπώλλυμτο οὖμ ὑπὸ τῶμ θηρίωμ)· πξλϋ μεςά ςη
δημιξσογία και ςημ πξλιςιρμική αμάπςσνή ςξσ ξ άμθοχπξπ, εμό ζει
διαρκξοπιρμέμα (σποράδημ), αμαγκάζεςαι μα ρυημαςίρει κξιμχμίεπ, για
μα επιβιόρει απϊ ςα δσμαςϊςεοα ρε ρϋγκοιρη με ασςϊμ ζόα. Κι ασςϊ γιαςί
δεμ διαθέςει ςημ πξλιςική αοεςή, μέοξπ ςηπ ξπξίαπ είμαι η πξλεμική ςέυμη
(πολιτικὴμ γὰρ τέχμημ οὔπω εἶχομ, ἧς μέρος πολεμική). Άοα, η ρσγκοϊςηρη
ςχμ ποόςχμ κξιμχμικόμ ξογαμιρμόμ είμαι νόμῳ, απξςέλερμα
καςαμαγκαρμξϋ, βιαρμϊπ ςηπ αμθοόπιμηπ τϋρηπ, ποξψϊμ ρϋμβαρηπ.
Και ρ’ ασςϊ ςξ ρημείξ δεμ ποέπει μα θεχοήρξσμε υοξμξλξγική ςη ρειοά
με ςημ ξπξία αματέοεςαι η κξιμχμική ρσμβίχρη, καθόπ μϊμξ μέρα ρ’ ασςή
μξξϋμςαι ςα δϋξ πξλιςιρμικά ρςξιυεία πξσ ποξαματέοθηκαμ (θοηρκεία –
γλόρρα). Ποξταμόπ ξ Ποχςαγϊοαπ ςξπξθεςεί ςελεσςαίξ ςξ ρυημαςιρμϊ
κξιμχμιόμ, για μα αμαπςϋνει αμέρχπ μεςά ςη θεχοία ςξσ για ςημ πξλιςική
αοεςή.
Ωρςϊρξ, μέρα ρςιπ κξιμϊςηςεπ ξι άμθοχπξι ρόζξμςαι μεμ απϊ ςα θηοία,
αλλά αλληλξενξμςόμξμςαι (ἠδίκουμ ἀλλήλους), γιαςί δεμ διέπξσμ καμϊμεπ
ςη ρσμβίχρή ςξσπ. Δπιρςοέτξσμ ρςη μξμαυική ζχή (σποράδημ) και
καςαρπαοάζξμςαι απϊ ςα άγοια ζόα. Τξ αμθοόπιμξ είδξπ κιμδσμεϋει με
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αταμιρμϊ. Τόοα είμαι πξσ παοεμβαίμει ξ ίδιξπ ξ Δίαπ, ρςέλμξμςαπ ςξμ Δομή
(Ἑρμῆμ πέμπει … συμαγωγοί) ρςξσπ αμθοόπξσπ, για μα μξιοάρει ρε ϊλξσπ
ςξ ρεβαρμϊ (αἰδῶ) και ςη δικαιξρϋμη (δίκημ), ρσρςαςικά ρςξιυεία ςηπ
πξλιςικήπ αοεςήπ, πξσ τϋλαρρε ξ ίδιξπ ρςξ παλάςι ςξσ.
Χάοη ρςξ λϊγξ, πξσ εκ τϋρεχπ διαθέςει ξ άμθοχπξπ, μπξοεί απϊ
εδό και ρςξ ενήπ μα ποξυχοήρει ρςη ρϋλληφη ατηοημέμχμ
ηθικξπξλιςικόμ
εμμξιόμ
και
ρςη
δημιξσογία
κξιμχμικόμ
μεςαρυημαςιρμόμ. Η Δίκη, κϊοη ςξσ Δία και ςηπ Θέμιδαπ, χπ
αμςίληφη ςξσ δικαίξσ, πηγάζει απϊ ςημ σπακξή ρςξσπ άγοατξσπ και
γοαπςξϋπ μϊμξσπ ςηπ πξλιςείαπ πξσ ρςημ ιδαμική ςηπ μξοτή τθάμει ρςη
ρσμειδηςή πειθαουία. Η αἰδώς είμαι σφηλϊςεοξ ρσμαίρθημα, καθόπ
γεμμιέςαι απϊ ςημ ερχςεοική αμαγμόοιρη ςηπ εσςανίαπ ςξσ μϊμξσ,
ποξκειμέμξσ μα επιςεσυθεί η ξμαλή κξιμχμική ρσμβίχρη. Δμπμέει 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. 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.
Η παοέμβαρη ςξσ Δία (πξσ απξςελεί ςημ κξοϋτχρη ςξσ μϋθξσ)
ταιμξμεμικά έουεςαι ρε αμςίθερη με ςξμ αγμχρςικιρμϊ ςξσ Ποχςαγϊοα
(θεχοία πχπ ξ άμθοχπξπ δεμ μπξοεί μα «γμχοίρει» ςξσπ θεξϋπ ρςξ
πεπεοαρμέμξ ςηπ ϋπαονήπ ςξσ). Αμ, ϊμχπ, ςημ απξρσμβξλίρξσμε, κάςι
ςέςξιξ δεμ ιρυϋει· αμςιποξρχπεϋει ςη ρσμειδηςξπξίηρη απϊ ςημ πλεσοά
ςξσ αμθοόπξσ ςηπ αμάγκηπ ρσμβίχρηπ, ςημ αμάπςσνη ηθικήπ
ρσμείδηρηπ.
Μξμάδεπ 10
Β3.

Ο παςέοαπ θεόμ και θμηςόμ επιρείει ςη θαμαςική πξιμή ρε ϊπξιξμ
δε θα θέλει ή δε θα μπξοεί μα εμςαυθεί ρςξ κξιμχμικξ-πξλιςικϊ ρϋρςημα.
Τξ γεγξμϊπ ϊςι ξ ίδιξπ θερπίζει με ϋτξπ ασρςηοϊ ςξ μϊμξ ρςιπ αμθοόπιμεπ
κξιμχμίεπ (παρ’ ἐμοῦ) σπξγοαμμίζει ςημ ασρςηοϊςηςα και κοιριμϊςηςα
ςηπ καςάρςαρηπ. Για μα γίμει απϊλσςα ρατήπ, ποξρθέςει μια παοξμξίχρη:
ξ απξλιςικϊπ άμθοχπξπ μξιάζει με αοοόρςια ςηπ πϊληπ (ὡς μόσομ
πόλεως), είμαι άκοχπ επικίμδσμξπ για ςημ ξμαλή λειςξσογία ςηπ· άοα, θα
ποέπει μα θαμαςόμεςαι για ςημ ενσγίαμρή ςηπ. Μέρα απϊ ςη δξγμαςική
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ασςή θέρη απξκαλϋπςεςαι η μεγάλη ρημαρία πξσ απξδίδει ξ ρξτιρςήπ
ρςημ αμάγκη ρσμμεςξυήπ ϊλχμ ςχμ πξλιςόμ ρςα κξιμά.
Η
ρπξσδαιϊςηςα
ςηπ
πξλιςικήπ
αοεςήπ
χπ
απαοαίςηςηπ
ποξωπϊθερηπ
για ςημ πξλιςική ξογάμχρη και η αμαγκαιϊςηςα
ρσμμεςξυήπ ϊλχμ ςχμ αμθοόπχμ ρ’ ασςήμ εμιρυϋξμςαι απϊ ςη
θέρπιρη, εκ μέοξσπ ςηπ πξλιςείαπ, ασρςηοώμ πξιμώμ ρε βάοξπ ϊρχμ δεμ
έυξσμ μεοίδιξ ρςημ αοεςή. Σσγκεκοιμέμα, ξ Ποχςαγϊοαπ ρςξ
μεςατοαρμέμξ απϊρπαρμα αματέοει ςιπ ενξμςχςικέπ ςιμχοίεπ πξσ
επιβάλλξμςαμ ρε ϊπξιξμ διέποαςςε πξλιςικά κσοίχπ αδικήμαςα :
θαμάςχρη, ενξοία, δήμεσρη πεοιξσρίαπ, καςεδάτιρη ρπιςιξϋ (οἴκωμ
ἀματροπαί). Δμςϋπχρη μαπ ποξκαλεί η ασρςηοϊςηςα ςχμ πξιμόμ. Ακϊμη
πεοιρρϊςεοξ μαπ εμςσπχριάζει ϊςι υειοϊςεοη δεμ θεχοείςαι ξ θάμαςξπ,
πξσ για εμάπ είμαι η εσχάτη τωμ ποιμώμ, αλλά ϊρεπ ακξλξσθξϋμ
κλιμακχςά. Σςα πλαίρια ςξσ ηθικξπξλιςικξϋ ιδεόδξσπ ςχμ κλαρικόμ
υοϊμχμ ϋφιρςξ ιδαμικϊ απξςελξϋρε η εμεογϊπ ρσμμεςξυή ςξσ πξλίςη ρςα
κξιμά, καθόπ μϊμξ μέρα ρςξ πξλιςικϊ ρϋμξλξ μπξοξϋρε ςξ άςξμξ μα
ποαγμαςόρει ςημ ξλξκλήοχρη, ςημ εσδαιμξμία. Μ’ ασςή ςη λξγική έρυαςη
ςαπείμχρη για ςξμ πξλίςη ήςαμ η απξβξλή ςξσ απϊ ςξ ρόμα ςηπ πϊληπ.
Ιδιαίςεοα για ςξμ σπεοήταμξ για ςημ ασςξυθξμία ςξσ Αθημαίξ ςξ
νεκλήοιρμα μιαπ ξλϊκληοηπ γεμιάπ ήςαμ άκοχπ επξμείδιρςξ, ατξϋ
ρήμαιμε ςξμ αταμιρμϊ παοελθϊμςξπ, παοϊμςξπ και μέλλξμςξπ. Η
ςαπείμχρη απξςελξϋρε φσυξλξγικϊ θάμαςξ για ςξμ άδικξ και ςξσπ
γιξσπ ςξσ, ατξϋ χπ ποόημ πξλίςεπ πεοιτέοξμςαμ δίυχπ μϊημα και ρκξπϊ
ρςη ζχή ςξσπ, «δίχως σόι, χωρίς μόμους, χωρίς σπιτικό» (Ιλιάδα, Ι, 63).
Η ταιμξμεμική αμςίταρη αμάμερα ρςημ καθξλικϊςηςα ςηπ πξλιςικήπ
αοεςήπ και ρςημ ϋπαονη άδικχμ εϋκξλα αίοεςαι, αμ αμαλξγιρςξϋμε
πχπ η αιδόπ και η δίκη δεμ είμαι έμτσςεπ ρςξμ άμθοχπξ· απϊ ςη ρςιγμή
πξσ δίμξμςαι ρε μεςαγεμέρςεοξ απϊ ςη δημιξσογία ςξσ αμθοόπξσ ρςάδιξ
(ρε αμςίθερη με ςιπ ςευμικέπ γμόρειπ, πξσ μξίοαρε ξ Ποξμηθέαπ ρςξμ
άμθοχπξ ρςα έγκαςα ςηπ γηπ), η αοεςή καθασςή δεμ είμαι αουικά μέοξπ
ςηπ αμθοόπιμηπ τϋρηπ. Δπξμέμχπ, ξ Δίαπ δεμ μπξοεί μα ςιπ επιβάλει ρε
ϊλξσπ καςαμαγκαρςικά (δεμ νευμάμε πχπ ήδη ξ άμθοχπξπ έυει αμαπςϋνει
πξλιςιρμϊ ρςημ επιτάμεια ςηπ γηπ). Θερπίζει, ϊμχπ, μϊμξ για ςη ρκληοή
ςιμχοία ϊπξιξσ δε μεςέυει ρ’ ασςέπ, για μα ςξμίρει ςημ αμαγκαιϊςηςά ςξσπ
ρςημ αμθοόπιμη ζχή.
Δνάλλξσ, ςξ ϊςι ςα δϋξ δόοα ποξρτέοξμςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ αμθοόπξσπ
δε ρημαίμει σπξυοεχςικά ϊςι ϊλξι θέλξσμ ή μπξοξϋμ μα ςα δευςξϋμ. Δεμ
αοκεί η ποξρτξοά ςξσ Δία για ςημ καςξυή ςξσπ· απαιςείςαι μεγάλη
ποξρπάθεια και ερχςεοικϊπ αγόμαπ, για μα καςακςηθξϋμ ξι δϋξ
παοαπάμχ ανίεπ. Δπατίεςαι, λξιπϊμ, ρςημ ελεϋθεοη βξϋληρη ςξσ
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αμθοόπξσ μα ςιπ κάμει κςήμα ςξσ ή ϊυι. Τξ ίδιξ σπξρςηοίζει και ξ
Ποχςαγϊοαπ, λέγξμςαπ ϊςι με ςα καςάλληλα μαθήμαςα ξ άμθοχπξπ
μπξοεί μα γίμει ἐμεργείᾳ δίκαιξπ. Σσμπεοαρμαςικά, ϊλξι ξι άμθοχπξι
έυξσμ ςημ σπξυοέχρη και ςη δσμαςϊςηςα μα απξκςήρξσμ ςημ πξλιςική
αοεςή· για μα ςξ καςατέοξσμ ρςημ ποάνη, υοειάζεςαι ποξρχπική
ποξρπάθεια και διδαρκαλία.
Μξμάδεπ 10
Β4. α. Σχρςϊ, β. Λάθξπ, γ. Λάθξπ, δ. Σχρςϊ, ε. Λάθξπ.
Μξμάδεπ 10
Β5. λξυαγόπ :
ἄγξμςα / ρσμαγχγξί
ἀγαλλίαριπ : ἀγάλμαςα
θοέφιπ :
ςοξτὰπ
βαθμίπ :
βχμξϋπ
ἄτινιπ :
ἱκαμὴ / ἱκαμὸπ
ὀυσοόπ :
μεςέρυε / εἶυξμ / ἔυξμςεπ / ἔυχμ / μεςευϊμςχμ / μεςέυξιεμ / μεςέυειμ
διάδημα :
ὑπξδέρειπ
μεξγμόπ :
ρσγγέμειαμ / γέμει / γέμξιμςξ
ὀλέθοιξπ :
ἀπόλλσμςξ / ἀπϊλξιςξ
δειριδαίμχμ : δείραπ
Μξμάδεπ 10

 Αδίδακςξ

κείμεμξ 
Θξσκσδίδξσ Ἱστορίαι Α. 15. 1-2
Γ1. Οι μασςικέπ, λξιπϊμ, δσμάμειπ ςχμ Δλλήμχμ ήςαμ ςέςξιξσ είδξσπ , και
ρςα παλιά υοϊμια και αογϊςεοα . Ωρςϊρξ απέκςηραμ μεγάλη δϋμαμη
ϊρξι ρςοάτηκαμ ρε ασςά (δηλαδή ρςα μασςικά θέμαςα) και για
αϋνηρη ςχμ ερϊδχμ και για κσοιαουία ρε άλλξσπ · διϊςι κάμξμςαπ
μασςικέπ επιθέρειπ σπξδξϋλχμαμ ςα μηριά , ποξπάμςχμ ϊρξι δεμ είυαμ
αοκεςή γη. Σςη μ νηοά, ϊμχπ, απ’ ϊπξσ κάπξιξι απέκςηραμ και δϋμαμη,
καμείπ πϊλεμξπ δεμ έγιμε · ϊλξι, ϊμχπ, ϊρξι ποαγμαςξπξιήθηκαμ ,
έγιμαμ μεςανϋ ςχμ γειςϊμχμ ςξσ καθεμϊπ και εκρςοαςείεπ πξλϋ
μακοιμέπ απϊ ςη υόοα ςξσπ ποξπ σπξδξϋλχρη άλλχμ δεμ έκαμαμ ξι
Έλλημεπ. Διϊςι δεμ ρσμςάρρξμςαμ με ςιπ πιξ ιρυσοέπ πϊλειπ χπ
σπήκξξι, ξϋςε πάλι ξι ίδιξι έκαμαμ εκρςοαςείεπ απϊ κξιμξϋ χπ
ίρξι.
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Γ2.
-ἦμ: ἔρςαι
-ἐλαυίρςημ: ἐλάςςξριμ
-ποξρρυόμςεπ: ποϊρρυχμεμ
-ἐπιπλέξμςεπ: ἐπιπλεῖςε
-καςερςοέτξμςξ: καςερςοάτθχ
-μάλιρςα: μάλα
-διαοκῆ: (ὦ) διαοκέπ
-ἐκδήμξσπ: ἐκδήμξιπ
-ξὐδείπ: ξὐδεμιᾶπ
- ἐνῇραμ : ἐνελθεῖμ
Γ3.α.
-ςὰ μασςικά : σπξκείμεμξ ρςξ οήμα «ἦμ», αςςική ρϋμςανη .
-αὐςξῖπ : αμςικείμεμξ ρςη μεςξυή «ποξρρυϊμςεπ».
-ἄλλχμ : γεμική αμςικειμεμική ρςξ «ἀουῇ»
-ἐπὶ καςαρςοξτῇ : εμποϊθεςξπ ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ ρκξπξϋ ρςξ οήμα
«ξὐκ ἐνῇραμ».
- ὑπήκξξξι : επιοοημαςικϊ καςηγξοξϋμεμξ ςξσ ςοϊπξσ ρςξ εμμξξϋμεμξ «ξἱ
Ἕλλημεπ».
Γ3.β.
i) Ἅπαμςεπ γιγμόρκξσριμ ὅςι ἰρυὺμ πεοιεπξιήραμςξ ὅμχπ ξὐκ ἐλαυίρςημ
ξἱ ποξρρυϊμςεπ αὐςξῖπ.
ii) Ἅπαμςεπ γιγμόρκξσριμ ἰρυϋμ πεοιπξιηραμέμξσπ ὅμχπ ξὐκ ἐλαυίρςημ
ςξὺπ ποξρρυόμςαπ αὐςξῖπ.
iii) Ἅπαμςεπ γιγμόρκξσριμ ἰρυὺμ πεοιπξιήραρθαι ὅμχπ ξὐκ έλαυίρςημ
ςξὺπ ποξρρυόμςαπ αὐςξῖπ.
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