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 ΑΔΙΔΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ   Εὐθύδημος,  289d8-290a4 
 

Γ1.  Μξσ δίμειπ ςημ εμςύπχρη, είπα εγώ, όςι παοξσριάζειπ ικαμξπξιηςική 
απόδεινη, όςι δηλαδή δεμ είμαι ασςή η ςέυμη ςχμ λξγξγοάτχμ, ςημ 
ξπξία, αμ κάπξιξπ απξκςήρει, θα ήςαμ εσςσυιρμέμξπ. Και ποάγμαςι, εγώ 
θεχοξύρα όςι κάπξσ ρε ασςό ςξ ρημείξ θα ταμεί (ή : θα απξκαλστθεί)  
η γμώρη, πξσ από παλιά βέβαια  αμαζηςξύμε (ή : επιζηςξύμε). Γιαςί και 
ξι άμδοεπ ασςξί πξσ γοάτξσμ λόγξσπ, όςαμ ςξσπ ρσμαμαρςοέτξμαι, 
Κλειμία, μξσ ταίμξμςαι πχπ είμαι πάμρξτξι, και άοα η ίδια η ςέυμη ςξσπ 
(όςι είμαι) κάπχπ ένξυη (ή: θασμάρια) και σφηλή. Και βέβαια ςίπξςα 
(δεμ είμαι) παοάνεμξ∙  γιαςί  έμα  μικοό  μέοξπ  ςηπ  ςέυμηπ  ςχμ  μάγχμ  
είμαι λίγξ καςώςεοη και από εκείμη (δηλαδή ςχμ λξγξγοάτχμ). Δηλαδή 
(η ςέυμη) ςχμ μάγχμ γξηςεύει και ξυιέπ και αοάυμεπ και ρκξοπιξύπ και 
ςα άλλα θηοία και ςιπ μόρξσπ, εμώ (η ςέυμη) και ςχμ δικαρςώμ και ςχμ 
μελώμ ςηπ εκκληρίαπ (ςξσ δήμξσ) και ςχμ άλλχμ πληθώμ ςσυαίμει μα 
είμαι και γξηςεία (ή : ραγήμη) και αμακξύτιρη (ή : παοηγξοιά).   

              Μομάδες 20 
Γ.2.   

 
ἔφημ : τάςε 

 
κτησάμεμος : ἐκςῶ 

 
τις : ςιμῶμ 

 
εὐδαίμωμ :  (ὦ) εὔδαιμξμ 

 
ᾤμημ :  ᾠήθη 

   
φαμήσεσθαι :  πετάμθχ / πετημὼπ  ἔρςχ 

 
πάλαι : παλαίςεοξμ 

 
κήλησις :  (ὦ)  κήληρι 

 
τυγχάμει :  ςύυξιεμ  

 
οὖσα : ἐρξμέμαιπ 
 

Μομάδες 10 
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Γ.3. α)  

 
μοι :  δξςική ποξρχπική ςξσ κοίμξμςξπ ποξρώπξσ ρςξ οήμα «δξκεῖπ». 
εὐδαίμωμ : καςηγξοξύμεμξ  ρςξ «ςιπ» από ςξ ρσμδεςικό οήμα  «ἄμ εἴη».   
ἥμ : αμςικείμεμξ  ρςξ  οήμα  «ζηςξῦμεμ». 
ἐκείμης : γεμική  ρσγκοιςική (χπ β΄ όοξπ ρύγκοιρηπ)  ρςξ  «ὑπξδεερςέοα». 
οὖσα : καςηγξοημαςική  μεςξυή   από  ςξ  οήμα  «ςσγυάμει», ρσμημμέμη 
ρςξ  σπξκείμεμό  ςξσ  «ἡ δὲ (ςέυμη)».       
       

Μομάδες 5 
 

β) κτησάμεμος  : είμαι υποθετική μεςξυή, ρσμημμέμη ρςξ σπξκείμεμξ ςξσ 
οήμαςξπ «ςιπ».  
Μαζί με ςξ οήμα ςηπ ποόςαρηπ «ἄμ εἴη» ρςημ ξπξία αμήκει, ρυημαςίζει 
λαμθάμξμςα αματξοικξ-σπξθεςικό λόγξ, πξσ δηλώμει ςημ απλή σκέψη 
ςξσ λέγξμςξπ. Αμαλύεςαι  χπ ενήπ :  
ΥΠΟΘΕΣΗ :  ἥν  εἴ τις κτήσαιτο  (εσκςική) 
ΑΠΟΔΟΣΗ : (τις)  εὐδαίμων  ἄν  εἴη  (δσμηςική  εσκςική). 

           Μομάδες 5 
 

Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο   ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

Σαρμπάμη   Ρέμα 
Μουσούλης  Γιάμμης  

Γαβρίλης  Αμτώμης 
Δημήτρης  Μητρούσκας  

 


