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ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ 17 6 2020 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΔΝΟ 

 

Α1.α. 

1. Λάθξπ:  Αἱ μὲμ ςξίμσμ ἄλλαι ἀοεςαὶ… ἡ δέ ςξῦ τοξμῆραι παμςὸπ μᾶλλξμ θειξςέοξσ  

ςιμὸπ ςσγυάμει, ὡπ ἔξικεμ, ξὖρα, ὃ ςὴμ μὲμ δύμαμιμ ξὐδέπξςε ἀπόλλσριμ, 

2. Λάθξπ: ὑπὸ δὲ ςῆπ πεοιαγχγῆπ υοήριμόμ ςε καὶ ὠτέλιμξμ καὶ ἄυοηρςξμ αὖ καὶ  

βλαβεοὸμ γίγμεςαι. 

3. Σχρςό: ςίμα ςοόπξμ... διαμηυαμήραρθαι. 

 

β.  1. ςιμέπ ἐπαγγελλόμεμξι 

   2. ςό ὄογαμξμ 

 

 

Β1. Σςξ απόρπαρμα η παιδεία δεμ απξςελεί έμα πεοιθχοιακό ζηςξύμεμξ αλλά ςξ κεμςοικό 

θέμα. Ο πλαςχμικόπ Σχκοάςηπ ςημ θεχοεί αμαγκαία: ατσπμίζει ςημ φσυή για μα 

απελεσθεοώρει ρςξ εμθάδε όρα ήδη γμχοίζει από ςημ ποόςεοη ζχή ςηπ ρςξμ σπεοξσοάμιξ 

ςόπξ. Δεμ είμαι απλώπ μάθηρη, αλλά μεςαρςοξτή ςηπ όληπ ύπαονηπ από ςξ υώοξ ςξσ 

γίγμερθαι  (ἐκ ςξῦ  γιγμξμέμξσ) ρςημ πεοιξυή ςξσ εἶμαι  (εἰπ ςό ὄμ). Ο τιλόρξτξπ, 

υοηριμξπξιώμςαπ ςημ ξσριαρςικξπξιημέμη μεςξυή ςξσ εἰμί, απξδίδει ςημ σπαοκςική 

ρημαρία ςξσ οήμαςξπ και ςξπξθεςείςαι ρςημ αμαζήςηρη ςξσ αληθιμά σπαοκςξύ πξσ 

απξςέλερε εν αουήπ για ςη τιλξρξτία μέγα εοώςημα, ςξ λεγόμεμξ ξμςξλξγικό εοώςημα: [ςὸ 

πάλαι ςε καὶ μῦμ καὶ ἀεὶ ζηςξύμεμξμ καὶ ἀεὶ ἀπξοξύμεμξμ, ςί ςὸ ὄμ (Αοιρςξςέληπ, Μεςὰ ςὰ 

τσρικά 1028b2-4)]. Ο Πλάςχμαπ σπξρςηοίζει όςι ασςό πξσ σπάουει ποαγμαςικά είμαι μόμξ 

ξι Ιδέεπ, όυι ςα αιρθηςά. 

Η φσυή με ςημ παιδεία θα αμςικοίρει ςημ  πιξ τχςειμή πεοιξυή (ςό ταμόςαςξμ)  ςξῦ ὄμςξπ 

και θα παοαμείμει για όρξ διάρςημα απαιςείςαι, ώρςε μα απξκςήρει ςη δύμαμη μα αμςέυει 

ςη θέαρη ασςξύ ςξσ καςάτχςξσ υώοξσ. 

Ο Πλάςχμ καςατεύγει ρςημ ποξρτιλή ςξσ αμςίθερη αμάμερα ρςξ τχπ και ςξ ρκξςάδι, η 

ξπξία λειςξσογεί ρσμβξλικά για ςημ αμςίθερη παιδείαπ – απαιδεσρίαπ (έλλειφη παιδείαπ) 

και ςη μεςάβαρη από ςξ ρκξςάδι/άγμξια ρςξ τχπ/γμώρη. Σςη ρσμέυεια, σπξγοαμμίζει ςημ 

ςαύςιρη ςξσ αληθιμά σπαοκςξύ με ςημ Ιδέα ςξσ Αγαθξύ. Η Ιδέα ςξσ Αγαθξύ ξμςξλξγικά 
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κσοιαουεί ρςα αιώμια ποχςόςσπα, ρςιπ ασθεμςικέπ μξηςέπ ποαγμαςικόςηςεπ (ὄμςχπ ὄμςα) 

και γμχριξλξγικά αμςιρςξιυεί ρςξμ αμαβαθμό ςηπ μξήρεχπ, όπξσ η διαλεκςική επιςοέπει 

ςημ καςαμόηρη ςξσ κόρμξσ ρςηοιζόμεμη ρςξμ καθαοό λόγξ. 

Ο τιλόρξτξπ καςαλήγει ρε ρσμπέοαρμα (ςξίμσμ) ξοίζξμςαπ ςημ παιδεία χπ ςέυμη ςηπ 

πεοιαγχγήπ ςηπ φσυήπ πξσ ποξάγει ςημ ξλιρςική και βαθμιαία ποξρέγγιρη ςξσ Αγαθξύ. Η 

λένη πεοιαγχγή  έυει τιλξρξτική βαούςηςα, διόςι δείυμει πχπ η γμώρη και η παιδεία, 

καθώπ ρςοέτεςαι ρςξμ κόρμξ, ξτείλει μα έυει πάμςα καθξλικό υαοακςήοα και μα μημ 

εναμςλείςαι ρε ποξρέγγιρη από μία επιμέοξσπ ξπςική γχμία. Σςξ ίδιξ πλαίριξ εμςάρρεςαι 

και η υοήρη ςξσ δεξμςξλξγικξύ οημαςικξύ επιθέςξσ πεοιακςέξμ πξσ παοαπέμπει ρςημ 

αμαγκαιόςηςα και ςξμ εναμαγκαρμό ςηπ παιδείαπ (ξ εναμαγκαρμόπ είυε σπξμξηθεί ρςημ 

αλληγξοία καςά ςη βίαιη και επώδσμη ένξδξ ςξσ απελεσθεοχμέμξσ). Τξ οημαςικό επίθεςξ, 

όμχπ,  δεμ ποξςοέπει απλώπ ρε μια εσούςεοη θέαρη αλλά απξβλέπει ρε μια μεςαρςοξτή 

ςηπ φσυήπ από ςξμ αιρθηςό ποξπ ςξ μξηςό κόρμξ, από ςξ άλξγξ ρςξ έλλξγξ, από ςη τύρη 

ρςιπ Ιδέεπ. Ποόκειςαι, όπχπ και ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παιδείαπ, για μια ρςοξτή όληπ ςηπ 

ύπαονηπ ποξπ ςξμ «ήλιξ», ποξπ ςξ αγαθό –για μια επώδσμη πξοεία. Λίγξ παοακάςχ (521d) 

ξ Πλάςχμ θα ξμξμάρει ςημ άμξδξ ςηπ φσυήπ ποξπ ςξ όμςχπ Ομ, «μεςαρςοξτή/επιρςοξτή 

ςηπ φσυήπ από μια μσυςεοιμή μέοα ρςημ αληθιμή μέοα» –και ασςή είμαι η «αληθιμή 

τιλξρξτία» (από ςξ τάκελξ σλικξύ). 

Οι ξοθώπ πεπαιδεσμέμξι αμαλαμβάμξσμ μα καθξδηγήρξσμ ςξ ρςξιυείξ πξσ εμσπάουει 

ρςξμ άμθοχπξ ποξπ ςημ αληθιμή πεοιξυή ςξσ όμςξπ: μόμξ όρξι έυξσμ σφχθεί  ρςη θέαρη 

ςξσ αγαθξύ μπξοξύμ μα αμαλάβξσμ ςξ έογξ ςηπ απξκάθαορηπ και ςηπ καθξδήγηρηπ ςηπ 

φσυήπ.  

 

 

Β2.  Ο Σχκοάςηπ καλεί ςξσπ ρσμξμιληςέπ ςξσ (ἡμᾶπ) μα παοαδευθξύμ πχπ, αμ είμαι αληθιμά  

(εἰ ςαῦς’ ἀληθῆ) όλα όρα έυει αματέοει ποξηγξσμέμχπ, ςόςε, ποέπει μα δευθξύμ όςι η 

παιδεία δεμ είμαι ςέςξια όπχπ ςημ ξοίζξσμ όρξι ςημ έυξσμ για επάγγελμα. Οι 

επαγγελμαςίεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ ιρυσοίζξμςαι όςι ςάυα έυξσμ ςημ ικαμόςηςα μα 

εμτσςεύρξσμ ςη γμώρη ρςιπ φσυέπ ςχμ μαθηςώμ ςξσπ. Ο Πλάςχμαπ διά ρςόμαςξπ Σχκοάςη 

απξοοίπςει ςη ρξτιρςική ποακςική: η παιδεία δεμ είμαι μια διαδικαρία ειραγχγήπ ςηπ 

γμώρηπ ρςημ φσυή ςξσ μαθηςή, δεμ είμαι κάςι ενχςεοικό και επιταμειακό (απξταςική 

ποξρέγγιρη ςηπ παιδείαπ).  
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Η ειοχμεία κξοστώμεςαι με ςη υοήρη ςηπ ρύμςξμηπ αμαλξγίαπ/παοξμξίχρηπ πξσ 

ακξλξσθεί:  

Οι επαγγελμαςίεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ σπξρςηοίζξσμ όςι η φσυή ςξσ αμθοώπξσ είμαι άδεια, 

υχοίπ γμώρη και πχπ ασςξί έυξσμ ςημ ικαμόςηςα μα βάζξσμ μέρα ρςημ φσυή ςη γμώρη, 

σπόρυερη πξσ ιρξδσμαμεί με ςημ σπόρυερη όςι κάπξιξπ μπξοεί μα δώρει ρε ςστλξύπ 

ξτθαλμξύπ ςη δσμαςόςηςα ςηπ αίρθηρηπ ςηπ όοαρηπ!  Τα μέοη ςηπ 

αμαλξγίαπ/παοξμξίχρηπ είμαι: φσυή άδεια από γμώρη - ςστλξί ξτθαλμξί και επιρςήμη –

όφη. Ο Σχκοάςηπ σπξγοαμμίζει ςξ αμέτικςξ ςχμ σπξρυέρεχμ πξσ δίμξσμ ξι επαγγελμαςίεπ 

ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξσπ παοξσριάζει μα αγμξξύμ ςημ ίδια ςη βάρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ 

διαδικαρίαπ. 

Ο Πλάςχμ δεμ πιρςεύει όςι ξ άμθοχπξπ απξκςά ςημ ξοθή και ςεκμηοιχμέμη γμώρη χπ 

πληοξτξοία πξσ λαμβάμει υώοα ένχθεμ και ειράγεςαι ρςημ φσυή ςξσ, αλλά όςι ςημ 

αμακαλύπςει και ςημ παοάγει μέρα ςξσ. Γι’ ασςό και ασςήμ ςημ έμςξμα βιχμαςική 

γμχρςική διαδικαρία ςημ ξμξμάζει ρσμβξλικά ἀμάμμηριμ (Φαίδχμ 76a) (από ςξ τάκελξ 

σλικξύ). Με ςημ εμταςική, ςεςοαπλή επαμάληφη ςηπ ποόθερηπ ἐμ (ἐμξύρηπ, ἐμ ψσχῇ, 

ἐμςιθέμαι, ἐμςιθέμςεπ), αιρθηςξπξιείςαι ξ ερχςεοικόπ και βιχμαςικόπ υαοακςήοαπ ςηπ 

γμώρηπ. Γμχοίζχ ρημαίμει ναμαθσμάμαι. Ἀλήθεια είμαι η άορη ςηπ λήθηπ (βλ. και 

ειραγχγή για ςη μαιεσςική μέθξδξ). «Ασςό πξσ ξμξμάζξσμε μάθηρη είμαι η ναμαπόκςηρη 

μιαπ γμώρηπ πξσ ςημ είυαμε» (Πλάςχμ, Φαίδωμ)· «η έοεσμα και η μάθηρη ρςξ ρύμξλό ςξσπ 

αμάμμηρη είμαι» (Πλάςχμ, Μέμωμ).  

Σε αμςίθερη με ςξσπ ρξτιρςέπ και ςη ρυξλή ςξσ Ιρξκοάςη, πξσ σπόρυξμςαι μα μεςαδώρξσμ 

ρςξ μαθηςή γμώρειπ άμερα εναογσοώριμεπ, η πλαςχμική παιδεία δεμ ρυεςίζεςαι με ςημ 

παοξυή έςξιμηπ γμώρηπ αλλά εμεογξπξιεί ςιπ ίδιεπ ςιπ γμχρςικέπ δσμάμειπ ςξσ αμθοώπξσ. 

Μόμξ έςρι η γμώρη πξσ καςακςά ξ άμθοχπξπ αμςιρςέκεςαι ρςη λήθη. 

  

 

Β3.  1 – α 

 2 – γ 

 3 – β 

 4 – β 

 5 – γ 
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Β4.α.  ταμόμ  -  τάρμα  

ἀμαρυέρθαι  - αμακχυή 

πεοιακςέξμ  -  άνξμαπ 

ςεςοαμμέμῳ   -  αμαςοξπή 

ἐμςιθέμςεπ   -  παοακαςαθήκη 

ἀπόλλσρι  - απώλεια 

 

 

Β4.β.  Μεςά ςημ εκλξγή ςξσ, δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςίπξςε από όρα επαγγελλόςαμ καςά ςημ  

ποξεκλξγική πεοίξδξ, ενξογίζξμςαπ ςξσπ φητξτόοξσπ ςξσ. 

 

Η ιαςοική επιρςήμη έυει απξδσθεί ρε έμαμ αγώμα για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ παμδημίαπ με 

τάομακα και εμβόλιξ.  

 

 

Β5.  Σςξ παοάλληλξ, ξ Ε. Παπαμξύςρξπ, μεςατέοξμςαπ ςιπ απόφειπ ςξσ Α. Δελμξύζξσ,  

επιρημαίμει ςξμ απξταριρςικό οόλξ ςηπ παιδείαπ ρςη διαμόοτχρη μιαπ φσυήπ καλύςεοηπ, 

δηλαδή πιξ καλλιεογημέμηπ, πιξ ηθικήπ και πιξ ελεύθεοηπ. Και ρςημ Πξλιςεία γεμικόςεοα 

και ρςξ μύθξ ςξσ ρπηλαίξσ ειδικόςεοα, η αματξοά ρςημ παιδεία γίμεςαι πάμςα ρε 

ρύμδερη με ςημ ηθική διαπαιδαγώγηρη ςχμ πξλιςώμ (424a): ςοξτὴ γὰο καὶ παίδεσριπ 

υοηρςὴ ρῳζξμέμη τύρειπ ἀγαθὰπ ἐμπξιεῖ, καὶ αὖ τύρειπ υοηρςαὶ ςξιαύςηπ παιδείαπ 

ἀμςιλαμβαμόμεμαι ἔςι βελςίξσπ ςῶμ ποξςέοχμ τύξμςαι [: γιαςί η καλή εκπαίδεσρη και η 

αμαςοξτή, αμ διαςηοείςαι, γεμμά καλέπ τύρειπ, και πάλι ξι υοηρςέπ ασςέπ τύρειπ, όςαμ 

λάβξσμ μια ςέςξια αμαςοξτή, θα γίμξσμ ακόμη καλύςεοεπ από ςιπ ποξηγξύμεμεπ –

μεςάτοαρη Ι. Γοσπάοηπ].  

Σςξ παοάλληλξ, δίμεςαι έμταρη ρςημ αδιάλειπςη ποξρπάθεια ςξσ κάθε αμθοώπξσ, 

ποξκειμέμξσ μα λσςοχθεί από ςξ βάοξπ ςηπ ύληπ και μα σφχθεί ρκαλί ρκαλί ποξπ ςξμ 

ελεύθεοξ άμθοχπξ. 

Και ρςξμ Πλάςχμα η φσυή ςξσ αμθοώπξσ, πξσ ποξϋπήονε ρςξμ κόρμξ ςχμ μξηςώμ και 

είδε ςιπ άτθαοςεπ και αμαλλξίχςεπ μξοτέπ ςχμ όμςχπ σπαοκςώμ, ποέπει ρςαδιακά μα 

λσςοχθεί από ςξ ποόρκαιοξ γίγμερθαι. Η παιδεία και ςξ επιρςέγαρμά ςηπ, η διαλεκςική 

μέθξδξπ, έυξσμ απξκλειρςικό υοέξπ μα ξδηγήρξσμ ςημ φσυή από ςα πάθη ρςημ αοεςή.  
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Σύμτχμα με ςξ παοάλληλξ, ρςξ ιδαμικό εγώ μπξοεί μα πληριάρει άλλξπ λιγόςεοξ και 

άλλξπ πεοιρρόςεοξ αμάλξγα με ςη δύμαμή ςξσ. 

Ο Πλάςχμ σπξρςηοίζει όςι η παιδεία αμαποξραμαςξλίζει και καθξδηγεί ςιπ γμχρςικέπ 

δσμαςόςηςεπ κάθε αμθοώπξσ και απξδερμεύει ςιπ ήδη σπάουξσρεπ (ρε λαμθάμξσρα μξοτή) 

δσμάμειπ ςηπ φσυήπ ςξσ. 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

Γ1.  Εάμ λξιπόμ κάπξιξπ με οχςξύρε επιπλέξμ (μξσ ζηςξύρε ςη ρσμβξσλή). 

Αλήθεια και, αμ κάπξιξπ αδικεί ςημ πόλη (μαπ), λεπ (ιρυσοίζεραι) όςι ςάυα ποέπει και ποξπ 

ασςόμ μα ςηοξύμε ςημ ειοήμη; Δεμ είμαι δσμαςόμ μα (ςξ) ιρυσοιρςώ (πχ) (δεμ μπξοώ μα πχ 

όυι). Αλλά πεοιρρόςεοξ λέχ (ιρυσοίζξμαι) όςι ποάγμαςι πξλύ πιξ γοήγξοα είμαι δσμαςόμ 

μα ςιμχοξύμε για εκδίκηρη ασςξύπ, εαμ καμέμαμ δεμ αδικξύμε ποώςξι· γιαςί δεμ θα έυξσμ 

(δεμ είμαι δσμαςόμ μα έυξσμ) καμέμαμ χπ ρύμμαυξ. 

 

Γ2. Ο Ξεμξτώμςαπ ρςξ απόρπαρμα ςξσ έογξσ ςξσ Πόοξι ή Πεοί Ποξρόδχμ σπξρςηοίζει ςη  

θέρη ςξσ για ςιπ ξλέθοιεπ ξικξμξμικέπ ρσμέπειεπ ςξσ πξλέμξσ με ςα ενήπ επιυειοήμαςα: 

α) αμαςοέυξμςαπ ρςξ παοελθόμ, σπξγοαμμίζει ςη διαπίρςχρη όςι ςα άτθξμα υοήμαςα πξσ 

είυαμ ειροεύρει ρςημ πόλη ρςημ πεοίξδξ ςηπ ειοήμηπ καςαρπαλήθηκαμ και εναταμίρςηκαμ 

ρςη διάοκεια ςξσ πξλέμξσ (ἐμ πξλέμῳ δὲ πάμςα ςαῦςα καςαδαπαμηθέμςα). β) Ποξταμώπ η 

παοαπάμχ διαπίρςχρη επιβεβαιώμεςαι και ρςη ρσγυοξμία, ετόρξμ ξ πόλεμξπ επιβάλλει ςη 

διάθερη μεγάλξσ μέοξσπ ςχμ ποξρόδχμ για ςημ κάλσφη πξλεμικώμ αμαγκώμ (διὰ μὲμ ςὸμ 

πόλεμξμ καὶ ςῶμ ποξρόδωμ πξλλὰπ ἐκλιπξύραπ καὶ ςὰπ εἰρελθξύραπ εἰπ παμςξδαπὰ 

[πξλλὰ] καςαδαπαμηθείραπ).  

Αμςιθέςχπ, α) ρε πεοίξδξ ειοήμηπ και καςά ςξ παοελθόμ ςξμώθηκε η ξικξμξμία και β) και 

όςαμ έγιμε ειοήμη ρςη θάλαρρα (ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ θάλατταν γεγένηται),  πάλι 

ασνήθηκαμ ςα έρξδα (ηὐνημέμαπ ςε ςὰπ ποξρόδξσπ, καὶ ςαύςαιπ ἐνὸμ ςξῖπ πξλίςαιπ 

χοῆρθαι ὅ ςι βξύλξμςαι) ςα ξπξία ξι πξλίςεπ μπξοξύμ μα ανιξπξιξύμ με όπξιξ ςοόπξ 

ασςξί θεχοξύμ ποξρτξοόςεοξ. 

Σσμπεοαρμαςικά, καμείπ δεμ μπξοεί μα σπξρςηοίνει όςι ξ πόλεμξπ από ξικξμξμική άπξφη 

είμαι πεοιρρόςεοξ επχτελήπ για ςημ πόλη από ό, ςι η ειοήμη. 
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Γ3.α.  ἐκλιπξύραπ     →  ἐνέλειπεπ 

 εἰρελθξύραπ     →  εἰρῂειπ –εἰρῂειρθα (ἐρήουξσ μςγμ.) 

 καςαδαπαμηθείραπ    →  καςεδαπαμῶ 

 

β.  μάλα  - μᾶλλξμ  - μάλιρςα 

 ςαυέχπ 
 ςαυύ  - θᾶςςξμ (ςάυιξμ) -  ςάυιρςα 
 ςάυα 
 

γ.  ςιπ  (δξςική πληθσμςικξύ)  →  ςιρί(μ) 

 ποξρόδξσπ (ξμξμαρςική πληθσμςικξύ)  → (αἱ)  ποόρξδξι 

 πξλίςαιπ  (κληςική εμικξύ)  → (ὦ)  πξλῖςα 

 

Γ4.α.  ἤ εἰοήμημ: β’ όοξπ ρύγκοιρηπ πξσ εκτέοεςαι  ἤ και ξμξιόπςχςα ποξπ ςξμ α’ όοξ  

«πόλεμξμ» μέρχ ςξσ επιθέςξσ ρσγκοιςικξύ βαθμξύ «κεοδαλεώςεοξμ», άοα  

παίζει ςξμ ίδιξ οόλξ με ςξμ α’ όοξ, είμαι δηλαδή σπξκείμεμξ ςξσ 

απαοεμτάςξσ εἶμαι (σχέση ετεροπροσωπίας). 

 

ςαῦςα:  Υπξκείμεμξ ςξσ παθηςικξύ οήμαςξπ «ἄμ κοιθείη». Αςςική ρύμςανη. 

 

ςῶμ ποξρόδχμ: ξμξμαςικόπ εςεοόπςχςξπ ποξρδιξοιρμόπ πξσ λειςξσογεί χπ γεμική 

διαιοεςική ρςξ επίθεςξ «πολλάς». 

 

ἄγειμ:  άμαοθοξ ξμξμαςικό ςελικό απαοέμταςξ πξσ παίζει οόλξ σπξκειμέμξσ ρςξ  

αποόρχπξ οήμα «χοή». Εμμξξύμεμξ σπξκείμεμξ ςξσ απαοεμτάςξσ «ἡμᾶπ»  

ρε αιςιαςική λόγχ σπξυοεχςικήπ εςεοξποξρχπίαπ λόγχ αποόρχπηπ  

ρύμςανηπ. 

 

Γ4.β.  ἀμεμευθέμςα:  καςηγξοημαςική ρσμπληοχμαςική μεςξυή πξσ αματέοεςαι ρςξ αμςικείμεμξ  

ςξσ οήμαςξπ «εὑρήσει» «χρήματα» και ρσμπληοώμει ςξμ γμχρςικό 

οημαςικό ςύπξ «εὑρήσει». 
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Γ4γ.  «πῶπ ἄμ ἄμειμξμ ςαῦςα κοιθείη»: 

Είμαι:   δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική ξσριαρςική ρσμπληοχμαςική πλάγια εοχςημαςική 

Είμαι:  κοίρεχπ 

Ειράγεςαι:  με ςξ εοχςημαςικό επίοοημα «πῶς», άοα είμαι μεοικήπ αγμξίαπ 

Εκτέοεςαι: με δσμηςική εσκςική «ἄμ κριθείη», πξσ δηλώμει ςξ δσμαςό –πιθαμό μα γίμει  

ρςξ παοόμ - μέλλξμ  

Παίζει οόλξ: αμςικειμέμξσ ρςξ γμχρςικό οήμα αοκςικξύ υοόμξσ «οὐκ οἶδα». 

 

 

 «ὡπ υοή… ἄγειμ» 

Είμαι:  δεσςεοεύξσρα ξμξμαςική ξσριαρςική ρσμπληοχμαςική ειδική ποόςαρη 

Είμαι:  κοίρεχπ 

Ειράγεςαι: με ςξμ ειδικό ρύμδερμξ «ὡς» πξσ δηλώμει σπξκειμεμική κοίρη 

Εκτέοεςαι: με απλή ξοιρςική «χρή» πξσ δηλώμει ςξ ποαγμαςικό, βέβαιξ γεγξμόπ ρςξ 

παοόμ 

Παίζει οόλξ: αμςικειμέμξσ ρςξ λεκςικό οήμα αοκςικξύ υοόμξσ «λέγεις». 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Μ. ΝΙΚΑ 

Ο. ΜΠΟΤΝΣΑΛΑ  

Κ. ΙΑΣΡΟΤ  

Β. ΛΑΦΙΑΣΗ  

Κ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑ  

Χ. ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

Ν. ΚΟΛΙΑ 

 

 


