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Γ1.   Ο  Άμσςξπ,  λξιπόμ,  εναιςίαπ  ςηπ  κακήπ  αγχγήπ  ςξσ  γιξσ  ςξσ  και ςηπ 
ποξρχπικήπ ςξσ αμξηρίαπ,  παοόλξ  πξσ  έυει  πεθάμει  έυει ακόμη  κακή  
τήμη.  Ο  Σχκοάςηπ,  πάλι,  επειδή  ενύφχμε  ςξμ  εασςό  ςξσ  ρςξ 
δικαρςήοιξ, ρσγκεμςοώμξμςαπ ρςξ ποόρχπό ςξσ ςημ ζηλξτθξμία,  
«καςάτεοε»  ακόμη  πεοιρρόςεοξ  ώρςε  μα  ςξμ  καςαδικάρξσμ  ξι   
δικαρςέπ.  Εγώ  ςξσλάυιρςξμ  μξμίζχ  όςι  έυει  επιςύυει   μξίοα   αγαπηςή   
ρςξσπ   θεξύπ. 
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Γ2.  Ο Σχκοάςηπ ςήοηρε και ςημ ςελεσςαία ώοα ςη ρςάρη πξσ είυε ρε όλη 
ςξσ ςη ζχή (ςξῦ μὲμ γὰο βίξσ … ἀπέλιπε) : με φσυοαιμία,  θάοοξπ  (ξὐδὲ 
ποὸπ ςὸμ θάμαςξμ ἐμαλακίραςξ), παιγμιώδη διάθερη (ἱλαοῶπ) και ςη 
γμχρςή ςξσ ειοχμεία,  ποξςίμηρε για ςξμ εασςό ςξσ  έμαμ  έμδξνξ  και 
ρσμεπή ποξπ ςιπ αουέπ ςξσ θάμαςξ από ςημ παοάςαρη μιαπ ζχήπ 
επξμείδιρςηπ. 

Εναιςίαπ ασςξύ ςξσ ςέλξσπ ςξσ δαρκάλξσ, ςξσ απόλσςα αμςάνιξσ ςηπ 
ζωήπ και ςξσ υαοακςήοα ςξσ, ξ Ξεμξτώμ αιρθάμεςαι χπ  υοέξπ ςξσ μα 
μμημξμεύει  ςη  ρξτία  και  ςη  γεμμαιόςηςα  (ςξσ Σχκοάςη)  και  μα  θεχοεί 
ςύυη ςξ γεγξμόπ όςι κξμςά ςξσ μαθήςεσραμ μόμξμ άμδοεπ πξσ ήθελαμ μα 
γίμξσμ  καλύςεοξι  και  υοηριμόςεοξι  ρςημ  πόλη  ςξσπ (ςιπ ςῶμ ἀοεςῆπ 
ἐτιεμέμωμ  ὠτελιμωςέοῳ  ςιμὶ  Σωκοάςξσπ  ρσμεγέμεςξ). 
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Γ3.α.   ἡμῖμ μὲμ ξὖμ δξκεῖ  θεοφιλεστέρωμ  μοιρῶμ  ςεςσυηκέμαι·  τῶμ  μὲμ  γὰο  

βίωμ  τὰ  χαλεπώτερα. 
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Γ3.β.   ἔγμω :  γμῶθι 

ζῆμ :   [ζῆ]  <ζῆθι> * 

ςεθμάμαι :     <τέθμαθι> * 

 

* Οι  ρσγκεκοιμέμξι  ςύπξι  είμαι  πξιηςικξί  ή  μεςαγεμέρςεοξι,  άοα 

μάλλξμ  άρςξυξι  χπ  ζηςξύμεμα  ρςημ  κλαρρική  αςςική  πεζξγοατία. 
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Γ4α.   

 

διὰ  ςὸ  μεγαλύμειμ : είμαι εμποόθεςξπ  επιοοημαςικόπ  ποξρδιξοιρμόπ  
πξσ  δηλώμει  αιςία  (ή: αμαγκαρςικό αίςιξ)  ρςξ  
οήμα   «ἐπξίηρεμ»  και  ρςη  μεςξυή  «ἐπαγόμεμξπ». 
  

ςξῦ  ζῆμ : είμαι  έμαοθοξ  απαοέμταςξ  χπ  γεμική  ρσγκοιςική 
(β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ)  από  ςξ  «κοεῖςςξμ»  (με  α΄  όοξ 
ρύγκοιρηπ  ςξ   έμαοθοξ  απαοέμταςξ  «ςὸ  
ςεθμάμαι»). 
 

ςξῦ  ἀμδοόπ : γεμική  κςηςική  (ή  σπξκειμεμική)  ρςα  «ςήμ  ςε 
ρξτίαμ  καὶ  ςὴμ  γεμμαιόςηςα». 
 

ἀνιξμακαοιρςόςαςξμ : είμαι (απλό)  καςηγξοξύμεμξ  αμςικειμέμξσ  ρςξ  
«ςὸμ  ἄμδοα»  από ςξ  δξναρςικό  οήμαςξπ  «μξμίζχ»  
ή  (απλό)  καςηγξοξύμεμξ  ρςξ  «ςὸμ  ἄμδοα»  από ςξ 
εμμξξύμεμξ   απαοέμταςξ  «εἶμαι». 
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Γ4.β.  ΥΠΟΘΕΣΗ : εἰ δέ ςιπ ςῶμ ἀοεςῆπ ἐτιεμέμωμ ὠτελιμωςέοῳ ςιμὶ 
Σωκοάςξσπ  συμεγέμετο  (ξοιρςική Αξοίρςξσ) 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ : ἐκεῖμξμ ἐγὼ ςὸμ ἄμδοα ἀνιξμακαοιρςόςαςξμ μομίζω 

(ξοιρςική  Εμερςώςα) 
 
Ο  σπξθεςικόπ  λόγξπ  δηλώμει  ςξ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.  
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Για  μα  δηλχθεί  ςξ  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ,  ξ  σπξθεςικόπ  λόγξπ  θα 
πάοει  ςημ   ενήπ  μξοτή: 
 
 

ΥΠΟΘΕΣΗ : ἐὰμ / ἄμ / ἤμ  δέ ςιπ ςῶμ ἀοεςῆπ ἐτιεμέμωμ ὠτελιμωςέοῳ 
ςιμὶ Σωκοάςξσπ  συγγέμηται (σπξςακςική) 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ : ἐκεῖμξμ ἐγὼ ςὸμ ἄμδοα ἀνιξμακαοιρςόςαςξμ μομιῶ 
(ξοιρςική  Μέλλξμςα) 
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Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο   ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

Ρέμα  Σαομπάμη 
Γιάμμηπ  Μξσρξύληπ 


