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Διδαγμέμξ  κείμεμξ  
 

ΠΛΑΤΩΝ  Πρωταγόρας  322a-323a  
 

Α1.α. 
1. Σωρςό : – πξλιςικὴμ  γὰο  ςέυμημ  ξὔπω  εἶυξμ,  ἧς  μέρος   

πολεμική  - 
2. Σωρςό : Ζεὺπ   ξὖμ   δείσας   πεοὶ  ςῷ  γέμει  ἡμῶμ  μὴ  ἀπόλξιςξ  

πᾶμ 
3. Λάθξπ : εἷς  ἔυωμ  ἰαςοικὴμ  πξλλξῖπ  ἱκαμὸς  ἰδιώςαιπ,  καὶ  ξἱ  

ἄλλξι  δημιξσογξί·    
        Μξμάδεπ 6 
 

Α1.β. αὐτῶμ : Η  ξοιρςική  αμςχμσμία  αματέοεςαι  ρςη  γεμική  τῶμ  θηρίωμ. 
οὕτω : Τξ δεικςικϊ ςοξπικϊ επίοοημα αματέοεςαι ρςημ αματξοική 
παοαβξλική  ποϊςαρη  ὡς  αἱ  τέχμαι  μεμέμημται. 
        Μξμάδεπ 4 

 
Β1.  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 
ξογαμωμέμηπ  δημξκοαςικήπ  κξιμωμίαπ  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  ςιπ  σπξυοεόρειπ.  Υπξδηλόμει  
ςημ  αμςίληφη  ςξσ  δίκαιξσ  και  ςξσ  αδίκξσ,  ςξ  ρεβαρμϊ  ρε γοαπςξϋπ  
και  άγοατξσπ  μϊμξσπ,  ςημ  επιβξλή  ςηπ  απξκαςάρςαρηπ   ςχμ   
καςαρςοαςηγημέμχμ   δικαιχμάςχμ.  
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  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  
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  κλαρρικξϋπ  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  ςξμ  μϋθξ  ςξσ.  

   Η  παοέμβαρη,  επξμέμχπ,  ςξσ  Δία  και  η  καθξλική  διαμξμή  ςηπ 
αἰδξῦπ και ςηπ δίκηπ  ρσμβξλίζξσμ  ςη  ρσμειδηςξπξίηρη  ςηπ  αμάγκηπ  
ρσμβίωρηπ, 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 
 
Β2.  Η εμςξλή ςξσ Δία είμαι πξλϋ ασρςηοή και απϊλσςη· η καθξλική 

ρσμμεςξυή ςχμ αμθοόπχμ ρςημ πξλιςική αοεςή είμαι σπξυοεωςική (ἐπὶ 
πάμςαπ, καὶ πάμςεπ μεςευόμςωμ). Τξ αμθοόπιμξ γέμξπ μπξοεί μα επιβιόρει 
μϊμξ μέρα ρε πϊλειπ·  επξμέμχπ, ϊλξι αμεναιοέςχπ θα ρσμμεςέυξσμ ρςιπ δϋξ 
αμαγκαίεπ ποξωπξθέρειπ για ςημ ϋπαονη και διαςήοηρη ςχμ πϊλεχμ.  Άοα,  
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δεμ  ιρυϋει  ρ’  ασςή  ςημ πεοίπςχρη ϊ,ςι ρσμέβη ρςη διαμξμή ςχμ ςευμικόμ 
γμόρεχμ, δηλαδή η επιλεκςική  διαμξμή  ςξσπ  ρε  λίγξσπ  και  ξ 
καςαμεοιρμϊπ (ξὐ γὰο ἄμ γέμξιμςξ πόλειπ, εἰ ὀλίγξι αὐςῶμ μεςέυξιεμ ὥρπεο 
ἄλλωμ ςευμῶμ).  

  Καθόπ η εμςξλή ςξσ Δία απξςελεί ςημ κξοϋτχρη ςξσ μύθξσ, ξ ρξτιρςήπ 
ποξρέυει όρςε μα έυει ςημ αδιάρπαρςη ποξρξυή ςχμ ακοξαςόμ ςξσ με 
ρσγκεκοιμέμεπ  γλωρρικέπ  επιλξγέπ,  ϊπχπ: 

 ςα λϊγια ςξσ Δία ακοιβόπ ϊπχπ ειπόθηκαμ ρςξμ Εομή (ΕΥΘΥΣ  
ΛΟΓΟΣ), 

 ςημ εμταςική ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ςξσ αμςχμσμικξϋ επιθέςξσ «πᾶπ» 
(πάμςωμ,  πάμςεπ), 

 ςξμ ασρςηοϊ ςϊμξ ςηπ  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ  έγκλιρηπ (μεςευόμςωμ,  θὲπ) 
και 

 ςημ παοαρςαςική ΜΕΤΑΦΟΡΑ ϊπξιξσ αδικεί με αοοόρςια ςηπ πϊληπ 
(ὡπ  μόρξμ  πόλεωπ).   

 Ο παςέοαπ θεόμ και θμηςόμ επιρείει ςη θαμαςική πξιμή ρε ϊπξιξμ δεμ 
θα θέλει ή δεμ θα μπξοεί μα εμςαυθεί ρςξ κξιμχμικξ-πξλιςικϊ ρϋρςημα. Τξ 
γεγξμϊπ ϊςι ξ ίδιξπ επιβάλλει ςξ μϊμξ ρςιπ αμθοόπιμεπ κξιμχμίεπ (παο’ 
ἐμξῦ) σπξγοαμμίζει ςημ ασρςηοϊςηςα και κοιριμϊςηςα ςηπ καςάρςαρηπ. Για 
μα γίμει απϊλσςα ρατήπ, ποξρθέςει μια παοξμξίχρη: ξ απξλιςικϊπ 
άμθοχπξπ μξιάζει με αοοόρςια ςηπ πϊληπ, είμαι άκοχπ επικίμδσμξπ για ςημ 
ξμαλή λειςξσογία ςηπ  άοα, θα ποέπει μα θαμαςόμεςαι για ςημ ενσγίαμρή 
ςηπ. Μέρα απϊ ςη δξγμαςική ασςή θέρη απξκαλϋπςεςαι η μεγάλη  ρημαρία  
πξσ  απξδίδει  ξ  ρξτιρςήπ  ρςημ  αμάγκη  ρσμμεςξυήπ ϊλχμ  ςχμ  πξλιςόμ  
ρςα  κξιμά. 
 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 καθασςήμ δεμ είμαι αουικά μέοξπ ςηπ 
αμθοόπιμηπ τϋρηπ, ξ Δίαπ δεμ μπξοεί μα ςιπ επιβάλει ρε ϊλξσπ 
καςαμαγκαρςικά (δεμ νευμάμε πχπ ήδη ξ άμθοχπξπ έυει αμαπςϋνει 
πξλιςιρμϊ ρςη επιτάμεια ςηπ γηπ). Θερπίζει, ϊμχπ, μϊμξ για ςη ρκληοή 
ςιμχοία ϊπξιξσ δεμ μεςέυει ρ’ ασςέπ, για μα ςξμίρει ςημ αμαγκαιϊςηςά ςξσπ 
ρςημ  αμθοόπιμη  ζχή. 

        Μξμάδεπ 10 
  
Β3.  1.  Λάθξπ,      2.  Λάθξπ,       3.  Σχρςϊ,       4. Σχρςϊ,      5. Λάθξπ 

 
 

         
Μξμάδεπ 10 
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 Β4.α.    
 
 
 

 

 
 
 
 

     
Μξμάδεπ 6 

 
Β4.β.  
 

 Σε πξλλά αμελεϋθεοα καθερςόςα ξι ξικξμξμικξί ξλιγάουεπ διατθείοξσμ 
ςξσπ δημϊριξσπ λειςξσογξϋπ. 

 Καλϊ θα ήςαμ μα μμημξμεϋξμςαι ξι δημιξσογξί εμϊπ ςοαγξσδιξϋ και ϊυι 
μϊμξ ξ εομημεσςήπ ςξσ. 

Μξμάδεπ 4 
 

Β5.   Απϊ ςξ ρςϊμα ςξσ Καλλικλή ακξϋγεςαι με χμϊςηςα η αοιρςξκοαςική 
ηθική: ξ καλϋςεοξπ και ιρυσοϊςεοξπ λϊγχ καςαγχγήπ είμαι δίκαιξ μα 
οσθμίζει ςη ζχή ςηπ πϊληπ, ατξϋ έυει ςα πεοιρρϊςεοα (Η ίδια η τύρη, 
ωρςόρξ, δείυμει … και ςξμ πιξ αδύμαςξ). Ο μϊμξπ, λξιπϊμ, χπ οσθμιρςήπ ςηπ 
πξλιςικήπ ξογάμχρηπ και εκτοαρςήπ ςηπ δικαιξρϋμηπ είμαι καςά ςξμ 
Καλλικλή μια σπξκοιςική κξιμχμική ρϋμβαρη πξσ επιβάλλεςαι απϊ ςξσπ 
πξλλξϋπ και αδϋμαςξσπ για ςημ ασςξποξρςαρία ςξσπ. Έουεςαι, λξιπϊμ, ρε 
οήνη με ςη τσρική ςάνη ποαγμάςχμ. 

  Αμςίθεςα, ξι ρξτιρςέπ γεμικά και ποχςίρςχπ ξ Ποχςαγϊοαπ, ϊςαμ μιλξϋμ 
για ςξ ἀμθοώπωμ γέμξπ, εμμξξϋμ ςημ εμϊςηςα ςχμ αμθοόπχμ γεμικά, 
απξοοίπςξμςαπ κάθε λξγήπ διακοίρειπ (τσλεςικέπ, κξιμχμικέπ, 
θοηρκεσςικέπ, ξικξμξμικέπ κ.ά.).  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. Ο μϊμξπ, χπ εκτοαρςήπ ασςξϋ ςξσ δικαίξσ,  θα  παίνει  
καςαλσςικϊ οϊλξ  ρςη  διαρτάλιρη  ςηπ  κξιμχμικήπ  αομξμίαπ  και  
ρσμξυήπ  (ἵμ’ εἶεμ πόλεωμ κόρμξι ςε καὶ δερμξὶ τιλίαπ ρσμαγωγξὶ). Ο  
μϋθξπ, ενάλλξσ,  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.) 

           Μξμάδεπ 10 

Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ  
1.  σποράδημ ε.    ρπαοςά 
2.  σκεδαμμύμεμοι γ.    διαρκέδαρη 
3.  ἀπώλλυμτο ρς.  παμχλεθοία 
4.  ἱκαμὸς ζ.    άτινη 
5.  μετεχόμτωμ η.    ρυξλικϊπ 
6.  θὲς α.    παοακαςαθήκη 
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  Αδίδακςξ  κείμεμξ   
 

ΞΔΝΟΦΩΝ,  Ἀπολογία  Σωκράτους,  31-34 
 

Γ1.   Ο  Άμσςξπ,  λξιπϊμ,  εναιςίαπ  ςηπ  κακήπ  αγχγήπ  ςξσ  γιξσ ςα ξσ και 
ςηπ ποξρχπικήπ ςξσ αμξηρίαπ,  παοϊλξ  πξσ  έυει  πεθάμει  έυει ακϊμη  
κακή  τήμη.  Ο  Σχκοάςηπ,  πάλι,  επειδή  ενϋφχμε  ςξμ  εασςϊ ςξσ ρςξ 
δικαρςήοιξ, ρσγκεμςοόμξμςαπ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ςημ ζηλξτθξμία,  
«καςάτεοε»  ακϊμη  πεοιρρϊςεοξ όρςε  μα  ςξμ  καςαδικάρξσμ  ξι   
δικαρςέπ.  Εγό  ςξσλάυιρςξμ  μξμίζχ  ϊςι  έυει επιςϋυει   μξίοα   αγαπηςή   
ρςξσπ   θεξϋπ. 
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Γ2.  Ο Σχκοάςηπ ςήοηρε και ςημ ςελεσςαία όοα ςη ρςάρη πξσ είυε ρε ϊλη 
ςξσ ςη ζχή (ςξῦ μὲμ γὰο βίξσ … ἀπέλιπε) : με φσυοαιμία,  θάοοξπ  (ξὐδὲ 
ποὸπ ςὸμ θάμαςξμ ἐμαλακίραςξ), παιγμιόδη διάθερη (ἱλαοῶπ) και ςη 
γμχρςή ςξσ ειοχμεία,  ποξςίμηρε για ςξμ εασςϊ ςξσ  έμαμ  έμδξνξ  και 
ρσμεπή ποξπ ςιπ αουέπ ςξσ θάμαςξ απϊ ςημ παοάςαρη μιαπ ζχήπ 
επξμείδιρςηπ. 

Εναιςίαπ ασςξϋ ςξσ ςέλξσπ ςξσ δαρκάλξσ, ςξσ απόλσςα αμςάνιξσ ςηπ 
ζωήπ και ςξσ υαοακςήοα ςξσ, ξ Ξεμξτόμ αιρθάμεςαι χπ  υοέξπ ςξσ μα 
μμημξμεϋει  ςη  ρξτία  και  ςη  γεμμαιϊςηςα  (ςξσ Σχκοάςη)  και  μα  θεχοεί 
ςϋυη ςξ γεγξμϊπ ϊςι κξμςά ςξσ μαθήςεσραμ μϊμξ άμδοεπ πξσ ήθελαμ μα 
γίμξσμ  καλϋςεοξι  και  υοηριμϊςεοξι  ρςημ  πϊλη  ςξσπ. 
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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  ςϋπξι  είμαι  πξιηςικξί  ή  μεςαγεμέρςεοξι,  άοα 

μάλλξμ  άρςξυξι  χπ  ζηςξϋμεμα  ρςημ  κλαρρική  αςςική  πεζξγοατία. 
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Γ4α.   

 

διὰ  ςὸ μεγαλύμειμ : είμαι εμποόθεςξπ  επιοοημαςικϊπ  ποξρδιξοιρμόπ  
πξσ  δηλόμει  αιςία  (ή: αμαγκαρςικό αίςιξ)  ρςξ  
οήμα   «ἐπξίηρεμ». 
  

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

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

ἀνιξμακαοιρςόςαςξμ : είμαι (απλϊ)  καςηγξοξύμεμξ ρςξ «ςὸμ  ἄμδοα» απϊ 
ςξ οήμα «μξμίζχ» ή  (απλϊ)  καςηγξοξύμεμξ  ρςξ 
«ςὸμ  ἄμδοα» απϊ ςξ εμμξξϋμεμξ  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 Εμερςόςα) 
 
Ο  υοξμικξωπξθεςικϊπ λϊγξπ  δηλόμει  ςξ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.  
 

Για μα δηλχθεί ςξ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ, ξ σπξθεςικϊπ λϊγξπ 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   ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

Ρέμα  Σαομπάμη 
Γιάμμηπ  Μξσρξύληπ 


