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• Καιή θήκε: Η ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο είλαη δήηεκα ηηκήο ηεο νηθνγέλεηά καο…

• (Γηα αλύπαληξε γπλαίθα) αγλόηεηα : H ηηκή ηεο θόξεο ηνπ…

(γηα παληξεκέλε) ζπδπγηθή πίζηε: Σθόησζε ηε γπλαίθα ηνπ γηα ιόγνπο ηηκήο. ..

• Τξόπνο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειώλεη ην ζεβαζκό ή ηελ εθηίκεζή καο ζε 

θάπνηνλ: Aπνδίδνπκε ηηκή ζηνπο αγίνπο / ζηνπο λεθξνύο / ζηνπο ήξσεο…

• (νηθνλνκία) ε αμία ελόο πξάγκαηνο ζε ρξήκα: Aγόξαζε εθηάζεηο γεο ζε επηειείο ηηκέο…

( Λεμηθό Τξηαληαθπιιίδε)

Ση ζεκαίλεη ε ιέμε «ηηκή»;



1.Έληηκνο -ε -ν (γηα πξάμε, ζπκπεξηθνξά) πνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα ππαγνξεύεη έλα

πςειό αίζζεκα ηηκήο (εηιηθξίλεηαο, θαιήο πίζηεο, αμηνπξέπεηαο): Έληηκε πξάμε. Έληηκε

ζπκθσλία / πξόηαζε. Έληηκα ιόγηα. Έληηκεο δηαπξαγκαηεύζεηο.

• (γηα πξόζ.) πνπ ελεξγεί κε ηξόπν έληηκν: έληηκνο ππάιιεινο / ζπλνκηιεηήο / πνιηηηθόο.

• (ιόγ.) εληίκσο (επίξξεκα) : ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηηκήο: Σαο κηιώ εληίκσο, κε

απόιπηε εηιηθξίλεηα θαη θαιή πίζηε.

2. θηιόηηκνο -ε -ν α. πνπ δηαζέηεη, πνπ επηδεηθλύεη θηιόηηκν. ANT αθηιόηηκνο: Δίλαη

θηιόηηκν θαη εξγαηηθό παηδί. β. πνπ γίλεηαη κε θηιόηηκν: Kαηέβαιαλ θηιόηηκεο

πξνζπάζεηεο.

ύλζεηεο ιέμεηο κε ηε ιέμε  «ηηκή»



• «Η ηηκή ηηκή δελ έρεη θαη ραξά ζε όπνηνλ ηελ έρεη»

• «Σην ιόγν ηεο ηηκήο κνπ»

• «Τελ ηηκή θαη ην ζπκθέξνλ δε κπνξνύκε λα ηα βάινπκε ζην ίδην ηζνπβάιη»

• «Θέιεηο πινύηε θαη ηηκή; Μελ θνηκάζαη ηελ απγή»

• «Μάηηα θαη ηηκή αλ ράζεηο, κε γπξεύεηο λα αγνξάζεηο»

• «Νηάηα θαη θάιιε θζείξνληαη θη ν πινύηνο καηαιεύεη, κόλν κία δόμα θαη ηηκή ζηνλ θόζκν 

βαζηιεύεη»

Παξνηκίεο-Γλσκηθά



• Οηθνλνκηθή επηζηήκε: Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηλνκέλσλ 

(πξνζδηνξηζκόο ηηκώλ αγαζώλ ζηελ αγνξά,  πξνζθνξά θαη δήηεζε απηώλ, νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο & κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο) 

• ηαηηζηηθή:  Τηκή =>  αξηζκεηηθή ή άιιε έθθξαζε ηεο κεηαβιεηήο ( πεξηγξαθηθέο ηηκέο, 

αξηζκεηηθέο ηηκέο…)

Η  ρξήζε ηεο ιέμεο  «ηηκή» ζηελ επηζηήκε



Ιιηάδα:

Σηκή είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο αμίαο- αλδξείαο ηνπ ήξσα από ηνπο άιινπο, ε νπνία

επηζθξαγίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπ θαηαμίσζε, κέζα από ηα ιάθπξα. Ο ήξσαο

νθείιεη ζηνλ εαπηό ηνπ λα θαλεί ηζάμηνο ή θαη θαιύηεξνο ησλ παηέξσλ ηνπ ζηε κάρε.

Τεξώληαο ηνλ εζηθό θώδηθα ηηκήο ηεο επνρήο αλαδεηθλύεηαη σο πξόηππν ζπκπεξηθνξάο

θαη γελλαηόηεηαο.

Αρηιιέαο: Τα ιάθπξα έδεηρλαλ ηελ έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο αλδξείαο θαη ηεο αμίαο ηνπ

ηελ ώξα ηεο κάρεο.

Αγακέκλνλαο: Τα ιάθπξα έδεηρλαλ ηελ γελλαηόηεηά ηνπ θαη παξάιιεια απνηεινύζαλ

απόδεημε ζεβαζκνύ.

Οκεξηθή επνρή (8νο αηώλαο)



Η έξηδα Αγακέκλνλα & Αρηιιέα επηβεβαηώλεη ηε ζεκαζία ησλ ιαθύξσλ σο πιηθό 
αληίθξηζκα ηεο ηηκήο ησλ εξώσλ.

• «κόλνο εγώ δελ πξέπεη αδώξεηνο λα κείλσ ησλ Αξγείσλ (ζη.119-120)

• « δε ζέισ εδώ λα κείλσ αηίκεηνο ηα πινύηε λα ζνπ απμήζσ (ζη.171-172)»

Βέβαηα απηή ε άπνςε δείρλεη όηη ε θνηλσλία ηνπ Οκήξνπ, είλαη

θνηλσλία ηεο ληξνπήο, αθνύ νη νκεξηθνί ήξσεο δελ επηζπκνύλ λα

έρνπλ ήζπρε ηελ ζπλείδεζή ηνπο, πξάηηνληαο κόλν ζύκθσλα κε

ηε γλώκε ησλ ζεώλ. Η ληξνπή πνπ ζα ληώζνπλ από ηελ

θνηλσληθή απόξξηςε απνηειεί ηνλ άμνλα ηεο ζπκπεξηθνξάο

ηνπο.



Οδύζζεια
Η πξνζσπηθή θήκε (ηηκή) είλαη απνηέιεζκα  ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ. Τπήξραλ άηνκα 
όκσο πνπ δελ ελζηεξλίδνληαλ ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ ζσζηνύ πξνηύπνπ ηεο επνρήο.

• Η ηιμή ηνπ ήξσα- Οδπζζέα απεηιείηαη άκεζα από ηνπο κλεζηήξεο. Δθείλνο αδπλαηεί  λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ νίθν ηνπ.

• Οη κλεζηήξεο ηεο Πελειόπεο (άηιμη ζςμπεπιθοπά) κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αηηκάδνπλ κε

θάζε ηξόπν ηνλ βαζηιηθό νίθν αθνύ εηζβάιινπλ απξόζθιεηνη ζην παιάηη θαη ξεκάδνπλ κε

ηα αδηάθνπα γιέληηα ηνπο ηελ πεξηνπζία ηνπ εμαθαληζκέλνπ βαζηιηά - ην πην ζεκαληηθό

κέξνο ηεο ηηκήο ηνπ. Έπεηηα δηεθδηθνύλ ηελ Πελειόπε γηα γπλαίθα ηνπο θαη κεραλεύνληαη

ηελ εμόλησζε ηνπ Τειεκάρνπ.



• Άηιμορ: ν κε ηηκώκελνο, ν αηηκαδόκελνο, ν θαηαθξνλνύκελνο. 

• Ωρ άηιμορ οπιζόηαν ο ζηεπηθείρ ηων πολιηικών δικαιωμάηων. Έλαο πνιίηεο πνπ είρε

απνζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα δελ επηηξεπόηαλ λα κπεη ζε λανύο ή ζηελ αγνξά.

Γελ κπνξνύζε λα θαηέρεη θαλέλα δεκόζην αμίσκα, νύηε λα είλαη κέινο ηεο Βνπιήο ή

έλνξθνο. Γελ κπνξνύζε λα κηιήζεη ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, νύηε θαη ζε δηθαζηήξηα.

Αζήλα 5νο Αηώλαο



Η Σηκή ζηελ  αξραία ειιεληθή ηξαγσδία «Διέλε ηνπ Δπξηπίδε»

• Η ηηκή ζηελ αξραία ηξαγσδία ζρεηίδεηαη κε ηελ ππόιεςε ηνπ ήξσα.

Πην ζπγθεθξηκέλα:

Ο Τξσηθόο Πόιεκνο έρεη σο ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ Μελειάνπ, θαζώο ν

Πάξεο, θηινμελνύκελνο ζην παιάηη ηνπ, πξνζέβαιε ηελ ηηκή ηνπ νηθνδεζπόηε ηνπ, αξπάδνληαο

ηε γπλαίθα θαη ηνλ ζεζαπξό ηνπ.

Τηκή Μελειάνπ= 

Απνθαηάζηαζε 

ηνπ νλόκαηόο-

ππόιεςήο ηνπ.



Η Διέλε ζεσξεί ζεκαληηθό λα κείλεη ε ηηκή  (ππόιεςή)  ηεο αγλή.

«Τνλ άληξα κνπ ηηκώληαο, ζηνπ Πξσηέα ην κλήκα εηνύην ηθέηηζζα πξνζπέθησ, θαζάξηα λα 

θξαηήζεη ηελ ηηκή κνπ. Γηαηί, αλ θαθό όλνκα έρσ ζηελ Ειιάδα, ην ζώκα κνπ ε ληξνπή λα 

κε κνιύλεη.»

Η Ειέλε, πνπ δεη αλάκεζα ζην 

θαίλεζζαη θαη ην είλαη, θαηεγνξείηαη σο 

ππαίηηα ηνπ πνιέκνπ. Πξνζπαζεί λα 

κείλεη ηνπιάρηζηνλ αγλή θαη πηζηή ζηνλ 

Μελέιαν. Θέιεη λα ππεξαζπηζηεί ηελ 

ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηεο.



H δπζθήκηζε ηεο Διέλεο είλαη ε αηηία πνπ ε θόξε ηεο, Δξκηόλε, είλαη αθόκα 
αλύπαληξε.

«ε θόξε κνπ, θακάξη ηνπ ζπηηηνύ κνπ, θαθνγεξλάεη αλύπαληξε, παξζέλα…»

Όηαλ πιήηηεηαη ε ηηκή 

(ππόιεςε) κηαο 

γπλαίθαο ηεο επνρήο, 

πξνθαιεί αιόγηζηα 

δεηλά ζηνπο δηθνύο ηεο.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/379/2521,9739/


Η δπζθήκηζε ηεο γπλαηθείαο ηηκήο  (ππόιεςεο) αλαγθάδεη  ηελ εξσίδα λα ζθέθηεηαη 
ην ζάλαην σο ιύζε.

«Γιατί λοιπόν να ηω; Σι με προςμζνει;
Για να γλιτώςω από τα βάςανά μου,
να παντρευτώ ζνα βάρβαρο και 
πλοφςια ηωι μαηί του να περνώ;

Πάροδοσ 332-338

Η γυναίκα ςα κα δεχτεί ζναν άντρα 
που δε ςτζργει, δεν ζχει ςζβασ 
διόλου ςτον εαυτό τθσ.
Πιο καλά κάνατοσ, μα να 'ναι 
ωραίοσ.»

Η Διέλε ζέιεη 

λα δώζεη ηέινο 

ζηε δσή ηεο, 

όηαλ καζαίλεη 

όηη ν Μελέιανο 

είλαη λεθξόο. 



• Η Ιπποηική ηιμή ήηαλ έλαο κώδικαρ ζςμπεπιθοπάρ ηων ιπποηών ηνπ Μεζαίσλα. Γηα λα

ζπκκνξθσζεί κ' απηόλ ηνλ θώδηθα, παξ' όιν πνπ δηέθεξε από νκάδα ζε νκάδα, ν ηππόηεο

ζα έπξεπε λα πποζηαηεύει ηνπο θησρνύο, ηνπο αδύλακνπο θαη ηνπο αλππεξάζπηζηνπο, λα

ςπηπεηεί ηο καλό, να αναζηηά ηη δικαιοζύνη θαη γεληθά λα είλαη άςνγνο ζηε

ζπκπεξηθνξά ηνπ.

Μεζαησληθά Υξόληα

Η ηππνηηθή ηηκή ηαπηηδόηαλ κε εζηθέο αμίεο θαη πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν



«Τηκή ζ’ εθείλνπο όπνπ ζηελ δσή ησλ

ώξηζαλ θαη θπιάγνπλ Θεξκνπύιεο….»

Ποίηζη:

«Θεξκνπύιεο» Καβάθεο

Τιμή= Ηθικζσ αξίεσ & ιδανικά

Θα πξέπεη λα ηηκνύκε – επαηλνύκε 

αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ζηε δσή ηνπο εζηθέο 

αξρέο, ηηο νπνίεο ππεξαζπίδνληαη ζπλερώο. 

Σηεξνύληαη πνιιά ζηε δσή ηνπο αιιά 

παξακέλνπλ πάληα ζηνλ εζηθό δξόκν ηεο 

ηηκηόηεηαο.



Λνγνηερλία

Σηκή θαη Υξήκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηόθε

Σηκή= ππόιεςε- θώδηθαο ηηκήο

Σηόξα Επηζηήκε: ππεξαζπίδεηαη ηελ ηηκή-

ππόιεςε ηεο νηθνγέλεηάο & ηεο θόξεο ηεο.

Εηξήλε: ζπζηάδεη ηελ ππόιεςε- ηηκή & ην 

όλνκά ηεο γηα ηελ αγάπε.

Αληξέαο: επηδηώθεη λα θξαηά ςειά ηελ ηηκή-

ππόιεςε ηεο θαηαγσγήο ηνπ.

Παηέξαο Τξίλθνπινο: πεξηθξνλεί ηελ ηηκή-

εζηθέο αμίεο πνπ ζεζπίδεη ε πνιηηεία, γηα λα 

είλαη επηπρηζκέλε ε θόξε ηνπ Εηξήλε.



Μάλε                                                     Κξήηε

Η πξνζβνιή ηεο ηηκήο (π.ρ. ε αζέηεζε ζπκθσλίαο γηα ηε ζύλαςε γάκνπ) κπνξνύζε λα θαηαιήμεη 

ζε θόλν θαη ζην μέζπαζκα βεληέηαο.

Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνζέβαιε ζειπθό κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ηόηε απηή ε θίλεζε

εθιακβαλόηαλ σο ηαπεηλσηηθή θίλεζε θαη κεγάιε πξνζβνιή γηα ηελ ηηκή όιεο ηεο νηθνγέλεηαο.

Έπξεπε λα μεπιπζεί νπσζδήπνηε κε αίκα πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ηηκή ηεο νηθνγέλεηαο.

Η βεληέηα απνηειεί θνκκάηη ηνπ εζηκηθνύ δηθαίνπ θαη όπσο είρε δειώζεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ν

θνηλσληθόο αλζξσπνιόγνο θ. Γηώξγνο Νηθνιαθάθεο είλαη: «… έλαο θνηλσληθόο θώδηθαο πνπ

ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ηηκήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο.»

Η ηηκή απηή αθνξά άηνκα από ηελ ίδηα πάληα νηθνγελεηαθή νκάδα, απνηειεί δε ζηνηρείν ηεο

ηαπηόηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ ηεο θύξνπο.



ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 1948

ΑΡΘΡΟ 12

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ

νηθνγέλεηα, ηελ θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νύηε πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο

ππόιεςεο ηνπ. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ πξνζηαηεύνπλ νη λόκνη από επεκβάζεηο

θαη πξνζβνιέο απηνύ ηνπ είδνπο.

Η αμία ηεο ηηκήο 

πξνάγγεινο ησλ 

αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ



Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο  "ηηκήο"  ζην ζύγρξνλν άλζξσπν;

Ηθική κινηηήπια δύναμη

Αντίςταςθ ςτθν απαξίωςθ των θκικών αξιών
Πράξεισ δικαιοςφνθσ
Πράξεισ που προάγουν τον ανκρωπιςμό
Τπεράςπιςθ υποχρεώςεων που δεν βλάπτουν το 
ςυνάνκρωπό μασ



πκπέξαζκα

1. Οι λέξειρ αποηςπώνοςν αξίερ & ιδανικά ζε κάθε εποσή και κοινωνία.

2. Η λέξη ηιμή μποπεί ζηο πέπαζμα ηος σπόνος να έλαβε πολλέρ ζημαζιολογικέρ

αποσπώζειρ,αλλά διαηηπεί ωρ ζήμεπα ηη βαζική ηηρ εννοιολογική διάζηαζη πος

είναι η υπόληψη ηου αηόμου.



Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!!



Α’ Γυμναςίου:
Λαγογιάννθ Κωνςταντίνα
Κουτςοφκθσ Χριςτόφοροσ 

Νίκου Αναςταςία

Β’ Γυμναςίου:
Καλαμαρά Βαςιλικι

Αποςτολοποφλου Παραςκευι
Λεοντιάδθσ Λεωνίδασ

Χιώτθσ Νικόλασ- ταφροσ

Γ’ Γυμναςίου:
Γαηαριάν Άννα- Ιουλία

Γραμματικοποφλου Νικολζτα
Νίκου Βάλια

Σόλθ Ακαναςία
Σρικοίλθ Ειρινθ

Τομζασ Φιλολόγων 
Εκπαιδευτηρίων 
«Θεμιςτοκλήσ»


