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Διδαγμέμξ κείμεμξ
ΠΛΑΤΩΝ Πρωταγόρας 322
Α.
1. Τα αμθοόπιμα πξλιςιρμικά επιςεϋγμαςα παοαςίθεμςαι με
ανιξλξγική κλιμάκχρη. Σχρςό
2. Ο άμθοχπξπ με ςημ ετεσοεςική ςξσ ικαμϊςηςα μπϊοερε μα
αμςιμεςχπίρει ςα θηοία. Λάθξπ
3. Ο άμθοχπξπ εναουήπ αμέπςσνε σλικξςευμικϊ πξλιςιρμϊ ζόμςαπ
ρε κξιμϊςηςεπ. Λάθξπ
4. Η ξογαμχμέμη μξοτή πξλέμξσ, καςά ςξμ Ποχςαγϊοα, μπξοεί μα
αμαπςσυθεί ένχ απϊ πξλιςικά ξογαμχμέμεπ κξιμχμίεπ. Λάθξπ
5. Η ατελήπ σπεμθϋμιρη ςξσ Εομή ποξπ ςξμ Δία ςξσ ςοϊπξσ
διαμξμήπ ςχμ ςευμικόμ γμόρεχμ είμαι έμα κχμικϊ ρςξιυείξ πξσ
ποξκαλεί ςη υαλάοχρη ςχμ ακοξαςόμ και ςημ αμαμέχρη ςηπ
ποξρξυήπ ςξσπ για ςξ επιμϋθιξ. Σχρςό
Μξμάδεπ 10
Β1.

Για ςξμ Ποχςαγϊοα και ςξσπ άλλξσπ ρξτιρςέπ ξ άμθοχπξπ από
μχοίπ, ρςα ποόςα ρςάδια ςηπ ζχήπ ςξσ (ςαυὺ), μεςά ςημ αμάγκη ςξσ
μα επικξιμχμήρει με ςξ θείξ, αμέπςσνε κόδικα επικξιμχμίαπ με ςξσπ
ρσμαμθοόπξσπ ςξσ: άουιρε λξιπϊμ μα διαμξοτόμει ςξσπ άμαοθοξσπ
ήυξσπ ςηπ τχμήπ ρε έμαοθοξσπ τθϊγγξσπ (τχμὴμ) και, ρσμδσάζξμςαπ
τθϊγγξσπ, μα ρυημαςίζει λένειπ και μεςά τοάρειπ (ὀμόμαςα),
ποξκειμέμξσ μα εκτοάρει ϊρα ρκέτςεςαι και μιόθει. Με ασςή ςη
θεόοηρη η γέμερη και διαμόοτχρη ςηπ γλόρραπ σπήονε ρςαδιακή,
μακοξυοόμια και αμάλξγη ςχμ αμαγκόμ ςηπ κξιμχμικήπ και πξλιςικήπ
ζχήπ.
Άοα, για ςξμ Ποχςαγϊοα η γλόρρα είμαι επίκςηςξ δημιξύογημα ςηπ
αμθοόπιμηπ μόηρηπ και βξύληρηπ (μόμῳ), δεμ δίμεςαι απϊ ςξ θεϊ. Οι
ρξτιρςέπ γεμικά αμςιπαοαςίθεμςαι ρςημ ςϊςε επικοαςξϋρα αμςίληφη
πεοί έμτσςξσ υαοίρμαςξπ (θεξκοαςική αμςίληφη)· σπέομαυξπ ασςήπ ςηπ
άπξφηπ σπήονε ξ Ηοϊδξςξπ, ξ ξπξίξπ ρςημ ιρςξοία ςξσ αματέοει ςξ
πείοαμα ςξσ Ψαμμήςιυξσ, βαριλιά ςηπ Αιγϋπςξσ : για μα διαπιρςόρει
πξια σπήονε η ποόςη γλόρρα ςχμ αμθοόπχμ, αμέθοεφε δϋξ βοέτη
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μέυοι ςα δσξ ςξσπ υοϊμια, υχοίπ μα ακξϋμε αμθοόπιμη λαλιά, για μα δει
πξια θα ήςαμ η ποόςη ςξσπ λένη· απϊ ςη ρςιγμή πξσ η ποόςη ςξσπ
λένη ήςαμ τοσγική, έβγαλε ςξ ρσμπέοαρμα πχπ ποχςξπλάρςηκαμ ξι
Φοϋγεπ και ϊυι ξι Αιγϋπςιξι.
Η ρύγυοξμη γλχρρξλξγία επιβεβαιόμει ςη ρξτιρςική άπξφη (κάςι
πξσ καθιρςά για άλλη μια τξοά καιμξςϊμεπ ςιπ θέρειπ ςχμ ρξτιρςόμ):
για ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ γλχρρξλϊγξσπ η γλόρρα είμαι πξλιςιρμικϊ
ποξψϊμ, πξσ ακξλξσθεί ενελικςική πξοεία ρςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ
αμάλξγα με ςιπ ϊπξιεπ αμηρσυίεπ και απαιςήρειπ ςηπ αμθοόπιμηπ ζχήπ.
Σσμπληοχμαςικά η μεϊςεοη γλχρρξλξγική επιρςήμη αμαλϋει και ςη
διπλή άοθοχρη πξσ παοξσριάζει κάθε γλόρρα : α) ςημ άοθοχρη ςχμ
τθϊγγχμ (ρυημαςιρμϊπ λένεχμ), πξσ εκτοάζξσμ απλά εμπειοικά
δεδξμέμα, και β) ςημ άοθοχρη ςχμ λένεχμ (ρϋμςανη – ρυημαςιρμϊπ
ποξςάρεχμ) χπ μέρχμ έκτοαρηπ ρκέφεχμ, πιξ ρϋμθεςχμ και μξηςικά
επενεογαρμέμχμ δεδξμέμχμ ςηπ εμπειοίαπ. Δεμ απξκλείεςαι ασςή ςη
διπλή άοθοχρη ςηπ γλόρραπ (διρσπϊρςαςη λειςξσογία) μα σπξδηλόμει
η τοάρη «τχμήμ καί ὀμόμαςα διηοθοώραςξ».
Μξμάδεπ 10
Β2.

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 δσςικξύ
πξλιςιρμξύ. 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.
Απϊ ςημ άλλη, η «Αἰδώς», μηςέοα ςηπ Σχτοξρϋμηπ και ςοξτϊπ ςηπ
Αθημάπ, δεμ είμαι η «μςοξπή», ξι ςϋφειπ και ξι εμξυέπ μεςά απϊ μια
αμεπίςοεπςη ποάνη (ασςή ςημ έμμξια απξδίδει ξ ϊοξπ αἰρυύμη)· ςξ
ρσγκεκοιμέμξ ρσμαίρθημα ποξηγείςαι, λειςξσογεί χπ κίμηςοξ για ςημ
εκςέλερη ςξσ υοέξσπ· ποϊκειςαι για αμόςεοξ ρσμαίρθημα, πξσ εμπμέει

ρελίδα 2

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- ΤΗΛ. 210-4224752

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 «αἰδξῦμαι» 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.
Η παοέμβαρη, επξμέμχπ, ςξσ Δία και η καθξλική διαμξμή ςηπ
αἰδξῦπ και ςηπ δίκηπ ρσμβξλίζξσμ ςη ρσμειδηςξπξίηρη ςηπ αμάγκηπ
ρσμβίχρηπ, ςημ αμάπςσνη ςηπ ηθικήπ ρσμείδηρηπ· δίυχπ ηθικέπ ανίεπ ξ
άμθοχπξπ αδσμαςεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ απαιςήρειπ μιαπ κξιμχμίαπ με
ποξηγμέμξ πξλιςιρμϊ. Ο μύθξπ 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
(αἰδώπ - 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
Β3.
1) Εκςϊπ απϊ ςξμ Σχκοάςη, ζηςήμαςα ηθικήπ απαρυϊληραμ και :
β. πξλλξϋπ ρξτιρςέπ και ςξμ Δημϊκοιςξ.
2) Σςξμ διάλξγξ Ποχςαγόοαπ επιλέγεςαι χπ ειραγχγή :
α. ξ διάλξγξπ ςξσ Σχκοάςη με έμαμ τίλξ ςξσ ένχ απϊ ςξ ρπίςι ςξσ
Καλλία.
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3) Ίρχπ ρςημ αμτιρβήςηρη ξ Σχκοάςηπ μα έμξιαζε ποάγμαςι με ςξσπ
ρξτιρςέπ, επειδή :
γ. και ασςξί αμτιρβηςξϋραμ ςιπ παοαδεδεγμέμεπ αλήθειεπ.
4) Απϊ ςιπ καςηγξοίεπ πξσ δέυςηκε ξ Σχκοάςηπ με ςημ ποαγμαςική
αιςία ςηπ δίχνήπ ςξσ ρυεςιζϊςαμ πεοιρρϊςεοξ :
α. η καςηγξοία για διατθξοά ςχμ μέχμ.
5) Σςξ ςέλξπ ςξσ διαλϊγξσ μεςανϋ Σχκοάςη και Ποχςαγϊοα :
γ. δεμ διαςσπόμεςαι έμα ξοιρςικϊ ρσμπέοαρμα.

Β4α.

Μξμάδεπ 10

Να βοείςε ςιπ λένειπ ςξσ ποχςξςϋπξσ πξσ εμταμίζξσμ εςσμξλξγική
ρσγγέμεια με ςιπ ακϊλξσθεπ:
 ρσμδεςήοαπ : ὑπξδέρειπ / δερμξὶ
 πάοεογξ :

δημιξσογικὴ / δημιξσογξί

 ποξίκα :

ἱκαμὴ / ἱκαμὸπ

 σπξβαθμίζχ : βχμξύπ
 ειρακςέξπ :

ἄγξμςα / ρσμαγχγξί
Μξμάδεπ 5

Β4β.
Α΄ ΣΤΗΛΗ
1. μετέχω
2. ἄγω
3. δίδωμι
4. ἀπόλλυμαι
5. ἁθροίζομαι

Β΄ ΣΤΗΛΗ
δ) κοιμωμῶ
γ) κομίζω
ρς) παρέχω
α) διαφθείρομαι
ζ) συμάγομαι
Μξμάδεπ 5

Β5.

Ετϊρξμ ξ άμθοχπξπ, μϊμξπ απϊ ϊλα ςα ζόα, διαθέςει ςα δϋξ πξλϋςιμα
αμςιρςαθμιρςικά δόοα (ἔμςευμξμ ρξτίαμ ρὺμ πσοί) 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 (διὰ ςὴμ ςξῦ θεξῦ ρσγγέμειαμ ζῴχμ μόμξμ).
Ειδικά για ςη τχςιά επικοαςξϋρε
η αμςίληφη
ϊςι απξςελεί
απξκλειρςικϊ κςήμα ςχμ θεόμ και έμα απϊ ςα μσρςικά ςηπ δϋμαμήπ
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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. Επξμέμχπ, η καςξυή ασςξϋ ςξσ δσμαμξγϊμξσ τσρικξϋ
ρςξιυείξσ απϊ ςξμ άμθοχπξ ςξμ καθιρςά «ρσγγεμή ςξσ θείξσ». 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 = άμθοχπξπ-ςέκςχμ),
δημιξσογεί δηλαδή ςευμικό πξλιςιρμό και μεςαβάλλει ςημ όφη ςηπ
τύρηπ. Και δεμ ικαμξπξιεί μϊμξμ ςιπ σλικέπ αμάγκεπ ςξσ, αλλά και ςιπ
πμεσμαςικέπ (θοηρκεία, γλόρρα) - και αογϊςεοα, με ςημ παοέμβαρη ςξσ
Δία, πξλιςικά ξογαμχμέμεπ κξιμχμίεπ.
Τξ ποώςξ απϊ ςα επιςεύγμαςα ςξσ αμθοόπξσ μεςά ςα δόοα ςξσ
Ποξμηθέα είμαι η πίρςη ρςξσπ θεξϋπ, η αμάπςσνη θοηρκεσςικξύ
ρσμαιρθήμαςξπ. Η ρσγκεκοιμέμη αματξοά ρςξ θοηρκεσςικϊ ρςξιυείξ
δείυμει μα έουεςαι ρε αμςίθερη με ςξμ αγμχρςικιρμό πξσ διέκοιμε ςξμ
Ποχςαγϊοα, δηλαδή ςημ άγμξια και ςη ρυεςικξκοαςική αμςίληφη για
ςημ ϋπαονη ή ϊυι ςχμ θεόμ, λϊγχ ςηπ αδσμαμίαπ γμόρηπ ςξσ θείξσ
(Πεοὶ μὲμ θεμ ξὐκ ἔυχ εἰδέμαι, ξὔθ’ ὡπ εἰρὶμ ξὔθ’ ὡπ ξὐκ εἰρὶμ
ξὔθ’ ὁπξῖξί ςιμεπ ἰδέαμ), ατξϋ ξϋςε ξι αιρθήρειπ ποξρεγγίζξσμ ςα
άδηλα (ἥ ς’ ἀδηλόςηπ) ξϋςε ςξ βοαυϋβιξ ςξσ αμθοόπξσ ςξσ
ποξρτέοει ςξμ αμαγκαίξ υοϊμξ μα εμβαθϋμει ρε ςέςξια θέμαςα
(βοαυὺπ ὤμ ὁ βίξπ ςξῦ ἀμθοώπξσ). Δεμ είμαι άθεξπ, απλά κοαςά
επιτσλακςική
ή
ξσδέςεοη
ρςάρη
απέμαμςι
ρςα
μεςατσρικά
ποξβλήμαςα, θεχοόμςαπ αδϋμαςη ςη γμόρη ςηπ ξσρίαπ ςχμ
ποαγμάςχμ (πξλλὰ γὰο ςὰ κχλύξμςα εἰδέμαι).
Ασςϊ πξσ ιρυϋει ϊμχπ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα είμαι πχπ ξ ίδιξπ ξ
Ποχςαγϊοαπ, καςά πάρα πιθαμϊςηςα, αμαγμχοίζει ϊςι η λαςοεία
ποξριδιάζει ρςξμ άμθοχπξ και ίρχπ είμαι κάςι απαοαίςηςξ, υχοίπ
ϊμχπ μα παίομει θέρη ρυεςικά με ςημ ϋπαονη ςξσ αμςικειμέμξσ ασςήπ
ςηπ λαςοείαπ. Ο W. K. C. Guthrie ρυξλιάζει πχπ «ςξ έμρςικςξ ςηπ πίρςηπ
και ςηπ λαςοείαπ είμαι θεμελιόδεπ ρςημ αμθοόπιμη τϋρη και η
απϊδξρή ςξσ ρε θεψκή ρσγγέμεια δεμ είμαι κάςι ςξ πεοίεογξ ρε μια
ατήγηρη πξσ, ξμξλξγξσμέμχπ, δίμεςαι ρε μξοτή λαψκήπ μσθξλξγίαπ
για μα γίμει εσυάοιρςη». Ενάλλξσ, (ϊπχπ και ρςξ νεκίμημα ςξσ
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μϋθξσ) δεμ σπάουει άοθοξ ποιμ απϊ ςξ θεψκϊ ρςξιυείξ (θεξὺπ
ἐμόμιρεμ)· επξμέμχπ, δεμ γίμεςαι αματξοά ρςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ θεξϋπ.
Επιπλέξμ, ξ άμθοχπξπ αιρθάμεςαι ςημ αμάγκη μα επικξιμχμήρει και
μα εσυαοιρςήρει ςξσπ θεξϋπ, ατξϋ μϊμξμ ασςϊπ απ’ ϊλα ςα ϊμςα έυει
μεοίδιξ ρςη θεψκή τϋρη (διὰ ςὴμ ςξῦ θεξῦ ρσγγέμειαμ ζῴχμ μόμξμ) με
ςα κλεμμέμα θεψκά δόοα μεςά απϊ θεψκή παοέμβαρη (εσεογεςική δχοεά
ςξσ Ποξμηθέα). Έςρι, ξ ρξτιρςήπ ακξλξσθεί ςη μσθική παοάδξρη ςχμ
πξιηςόμ και αματέοει ςξσπ θεξύπ και ςιπ ποξθέρειπ ςξσπ χπ ρύμβξλα
ςηπ τϋρηπ με ςημ αιςιϊςηςά ςηπ, διαςσπόμξμςαπ ςη θεχοία ςξσ για ςη
γέμερη όυι ςηπ θοηρκείαπ, αλλά ςξσ θοηρκεσςικξύ ρσμαιρθήμαςξπ,
υχοίπ μα παοξσριάζεςαι αμςιταςικϊπ.
Μξμάδεπ 10
Αδίδακςξ κείμεμξ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Β΄ 53
Γ1.

Γιαςί ςόοα εσκξλϊςεοα απξςξλμξϋρε καμείπ ϊρα ποχςϋςεοα
απέτεσγε μα κάμει για ςημ εσυαοίρςηρή ςξσ (ή: για ςξ κέτι ςξσ),
επειδή έβλεπαμ (ϊλξι) νατμική ςημ αλλαγή ςηπ ςϋυηπ (δηλαδή
πϊρξ γοήγξοη ήςαμ η αλλαγή ςηπ ςϋυηπ) και ςχμ εσςσυιρμέμχμ
(δηλαδή ςχμ πλξσρίχμ) πξσ πέθαιμαμ νατμικά και ασςόμ πξσ,
εμό δεμ είυαμ ςίπξςα ποξηγξσμέμχπ, απεσθείαπ (ή: ρε μια ρςιγμή)
απξκςξϋραμ ςημ πεοιξσρία εκείμχμ (δηλ. ςχμ μεκοόμ πλξσρίχμ).
Επξμέμχπ ήθελαμ μα κάμξσμ γοήγξοεπ και εσυάοιρςεπ ςιπ
απξλαϋρειπ (ή: απαιςξϋραμ μα καοπχθξϋμ γοήγξοα κι εσυάοιρςα
ςα αγαθά ςξσπ), γιαςί θεχοξϋραμ ενίρξσ ετήμεοα και ςη ζχή
και ςξμ πλξϋςξ.
Μξμάδεπ 10

Γ2.

Ο ιρςξοικϊπ με ςη υαοακςηοιρςική ςξσ οεαλιρςική μαςιά και
ςξ μη ρσμαιρθημαςικϊ ϋτξπ καςαγοάτει ςημ ηθική εναυοείχρη πξσ
επιτέοει η θαμαςητόοα επιδημία ρςημ Αθήμα ρςα 430-429 π.Χ.
(ἐπὶ πλέξμ ἀμξμίαπ ςὸ μόρημα). Όςαμ η αμθοόπιμη ζχή και ξ
πλξϋςξπ γίμξμςαι ςϊρξ ετήμεοα (ἐτήμεοα ςά ςε ρώμαςα καὶ ςὰ
υοήμαςα ὁμξίχπ ἡγξύμεμξι), ατξϋ ξ θάμαςξπ με ςημ ακαςάλσςη
δϋμαμή ςξσ απειλεί ϊλξσπ αμεναιοέςχπ (ἐκ ςξῦ πάμςαπ ὁοᾶμ ἐμ
ἴρῳ ἀπξλλσμέμξσπ), ςξ ανιακό ρύρςημα αμαςοέπεςαι : η ποόρκαιοη
εσυαοίρςηρη σλικώμ αγαθώμ υχοίπ ηθικξύπ τοαγμξύπ αμάγεςαι
ρε σπέοςαςη ανία και ρςάρη ζχήπ (ςαυείαπ ςὰπ ἐπασοέρειπ καὶ
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ποὸπ ςὸ ςεοπμόμ ἠνίξσμ πξιεῖρθαι / ὅ,ςι δὲ ἤδη ςε ἡδύ
παμςαυόθεμ ςε ἐπ αὐςὸ κεοδαλέξμ, ςξῦςξ καὶ καλὸμ καὶ υοήριμξμ
καςέρςη).
Απϊ ςη ρςιγμή πξσ πεθαίμξσμ νατμικά και αδιακοίςχπ ϊλξι,
πλξϋριξι και τςχυξί, εσρεβείπ και αρεβείπ, καμείπ δεμ είμαι
διαςεθειμέμξπ ρςξ μα παρυίζει για μα απξκςήρει μελλξμςικά κάςι
πξσ ποιμ θεχοξϋρε χοαίξ, γιαςί απλά δεμ νέοει καμ αμ θα επιβιόρει
(Καὶ ςὸ μὲμ ποξςαλαιπχοεῖμ ςῶ δόναμςι καλῶ ξὐδεὶπ ποόθσμξπ
ἦμ, ἄδηλξμ μξμίζχμ εἰ ποὶμ ἐπ’ αὐςὸ ἐλθεῖμ διατθαοήρεςαι). Οι
άπξοξι λξιπϊμ ςόοα με μεγαλϋςεοη εσκξλία (ῥᾷξμ) επιδίδξμςαι
ρε έμα αρϋδξςξ κσμήγι ςχμ σλικόμ αγαθόμ και ηδξμόμ πξσ
ςϊρξ έυξσμ ρςεοηθεί και πξσ ποιμ απϊ τϊβξ απέτεσγαμ (ἐςόλμα
ςιπ ἅ ποόςεοξμ ἀπεκούπςεςξ μὴ καθ’ ἡδξμὴμ πξιεῖμ), λεηλαςόμςαπ
και απξλαμβάμξμςαπ ςιπ πεοιξσρίεπ ςχμ πλξσρίχμ πξσ ςόοα έυξσμ
πεθάμει (ἀγυίρςοξτξμ ςὴμ μεςαβξλήμ ὁομςεπ ςμ ςε εὐδαιμόμχμ
καὶ αἰτμιδίχπ θμῃρκόμςχμ καὶ ςμ ξὐδὲμ ποόςεοξμ κεκςημέμχμ,
εὐθὺπ δὲ ςἀκείμχμ ἐυόμςχμ), υχοίπ ίυμξπ αιδξύπ και τόβξσ ςϊρξ
ποξπ ςιπ θεψκέπ άγοατεπ επιςαγέπ ϊρξ και ποξπ ςξμ αμθοόπιμξ μϊμξ
(Θεμ δὲ τόβξπ ἤ ἀμθοώπχμ μόμξπ ξὐδείπ ἀπεῖογε)· κι ασςϊ
επειδή κοίμξσμ πχπ ατεμϊπ δεμ σπάουει διατξοά αμάμερα ρςξ
ρεβαρμϊ και ςημ αρέβεια, απϊ ςη ρςιγμή πξσ τεϋγξσμ απϊ ςη
ζχή ϊλξι ενίρξσ, εσρεβείπ και αρεβείπ (ςὸ μὲμ κοίμξμςεπ ἐμ ὁμξίῳ
καὶ ρέβειμ καὶ μὴ ἐκ ςξῦ πάμςαπ ὁοᾶμ ἐμ ἴρῳ ἀπξλλσμέμξσπ), και
πχπ ατεςέοξσ η ήδη απξταριρμέμη ςιμχοία ςξσπ, η θαμάςχρη,
κοέμεςαι απϊ ςόοα πάμχ απϊ ςξ κετάλι ςξσπ (πξλύ δὲ μείζχ ςὴμ
ἤδη καςεφητιρμέμημ ρτμ ἐπικοεμαρθῆμαι, ἥμ ποὶμ ἐμπερεῖμ
εἰκὸπ εἶμαι ςξῦ βίξσ ςι ἀπξλαῦραι), πξλϋ τξβεοϊςεοη απϊ ασςήμ
πξσ ςσυϊμ θα ςξσπ επιβληθεί ρςξ δικαρςήοιξ – αμ επιζήρξσμ και
πεοάρξσμ απϊ δίκη για ςα ςχοιμά ςξσπ κοίμαςα (ςμ δὲ
ἁμαοςημάςχμ ξὐδεὶπ ἐλπίζχμ μέυοι ςξῦ δίκημ γεμέρθαι βιξύπ ἄμ
ςὴμ ςιμχοίαμ ἀμςιδξῦμαι). Έςρι, ξι άλλξςε δίκαιξι Αθημαίξι
γίμξμςαι αδίρςακςξι άοπαγεπ.
Για άλλη μια τξοά ξ Θξσκσδίδηπ με ςημ αμεοξληφία ςξσ ρςημ
έκθερη ςχμ γεγξμϊςχμ, ςη δϋμαμη ςηπ γοατήπ και ςξ βάθξπ ςξσ
ποξβλημαςιρμξϋ ςξσ καςαδεικμϋει ςημ ξλξκληοχςική αλλξίχρη ςχμ
αμθοώπχμ, δίμξμςαπ ποξςεοαιϊςηςα ρςιπ ιδέεπ και πεοιγοάτξμςαπ
ςοαγικέπ καςαρςάρειπ με τοξμςιρμέμη επιλξγή λένεχμ και απξσρία
κάθε λξγήπ ρσμαιρθημαςιρμξϋ, δίμξμςαπ ρςξσπ αμαγμόρςεπ ςξσ
έμα «κςῆμα ἐπ αἰεὶ».
Μξμάδεπ 10
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Γ3.
ῥᾷξμ

ῥᾳδίχπ

ςῶμ εὐδαιμόμχμ

(ὦ) εὔδαιμξμ

ςὰπ ἐπασοέρειπ

ςὴμ ἐπαϋοεριμ

ποόθσμξπ

ποξθσμξςέοῳ

ὅ,ςι

ἅςιμα / ἅςςα

ἦονε

ἦοκςξ

ὁοῶμςεπ

ἑχοῶμεμ

ἐυόμςχμ

ρυξίημ

διατθαοήρεςαι

διέτθαοθε

καςέρςη

καθερςηκέμαι / καθερςάμαι
Μξμάδεπ 10

Γ4α.
ἀμξμίαπ :

είμαι αμςικείμεμξ ρςξ οήμα «ἦονε».

καθ’ ἡδξμὴμ :

είμαι εμποόθεςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ δηλόμει
ρκξπό (ή: ςελικό αίςιξ) ρςξ απαοέμταςξ «μὴ
πξιεῖμ».

ὁοῶμςεπ :

είμαι
αιςιξλξγική
μεςξυή,
ρσμημμέμη
ρςξ
σπξκείμεμξ ςξσ οήμαςξπ «ςιπ» (ΣΧΗΜΑ «καςά
ρϋμεριμ»
ή
«καςά
ςξ
μξξϋμεμξμ»),
χπ
επιοοημαςικϊπ ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ αμαγκαρςικξϋ
αιςίξσ ρςξ οήμα «ἐςϊλμα».

ξὐδὲμ :

είμαι ρύρςξιυξ αμςικείμεμξ (
ρςη μεςξυή «κεκςημέμχμ».

ςὸ ποξςαλαιπχοεῖμ :

είμαι έμαοθοξ απαοέμταςξ χπ αιςιαςική ςηπ
αματξοάπ (ή ςξσ «καςά ςι») ρςξ «ποϊθσμξπ».

ξὐδεμίαμ κςῆριμ)

Μξμάδεπ 5
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Γ4β.

Η ποϊςαρη «Ὥρςε ςαυείαπ … ἡγξύμεμξι» είμαι κϋοια (κοίρηπ),
εκτεοϊμεμη με ξοιρςική (ἠνίξσμ) για μα δηλόρει ςξ ποαγμαςικϊ.
Ο ρσμπεοαρμαςικϊπ ρϋμδερμξπ «ὥρςε» μεςά απϊ ιρυσοϊ ρημείξ
ρςίνηπ είμαι παοαςακςικϊπ και ειράγει κϋοια ποϊςαρη (και ϊυι
δεσςεοεϋξσρα
ρσμπεοαρμαςική
ή
απξςελερμαςική).
Τϊςε
μεςατοάζεςαι με ςα : «γι’ ασςϊ (λξιπϊμ) / άοα / ρσμεπόπ / επξμέμχπ».
Μξμάδεπ 2

Γ4γ.

Θξσκσδίδηπ εἶδε ῥᾷξμ ςξλμῶμςά ςιμα ἅ ποϊςεοξμ ἀπξκούπςξιςξ
μὴ καθ’ ἡδξμὴμ πξιεῖμ.
Μξμάδεπ 3

Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο ΠΔΙΡΑΙΑ
Ρέμα Σαομπάμη
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