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  Διδαγμέμξ κείμεμξ από ςξ ποωςόςσπξ   
 

ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ  Πολιτικά,  Γ 1, 3-4 / 6 / 12 
 
Ὁ  πξλίςηπ  ξὐ  ςῷ  ξἰκεῖμ  πξσ  πξλίςηπ  ἐρςίμ  (καὶ  γὰο  μέςξικξι  καὶ 

δξῦλξι  κξιμχμξῦρι  ςῆπ  ξἰκήρεχπ),  ξὐδ’  ξἱ  ςῶμ  δικαίχμ  μεςέυξμςεπ  ξὕςχπ 
ὥρςε καὶ δίκημ ὑπέυειμ καὶ δικάζερθαι (ςξῦςξ γὰο ὑπάουει καὶ ςξῖπ ἀπὸ 
ρσμβόλχμ κξιμχμξῦριμ)· … πξλίςηπ δ’ ἁπλῶπ ξὐδεμὶ ςῶμ ἄλλχμ ὁοίζεςαι 
μᾶλλξμ  ἤ  ςῷ  μεςέυειμ  κοίρεχπ  καὶ  ἀουῆπ. … Τίπ  μὲμ  ξὖμ  ἐρςιμ  ὁ  πξλίςηπ,  
ἐκ  ςξύςχμ  ταμεοόμ·  ᾧ  γὰο  ἐνξσρία  κξιμχμεῖμ  ἀουῆπ  βξσλεσςικῆπ  καὶ  
κοιςικῆπ,  πξλίςημ  ἤδη  λέγξμεμ  εἶμαι  ςαύςηπ  ςῆπ  πόλεχπ,  πόλιμ  δὲ  ςὸ  ςῶμ  
ςξιξύςχμ  πλῆθξπ  ἱκαμὸμ  ποὸπ  αὐςάοκειαμ  ζχῆπ,  ὡπ  ἁπλῶπ  εἰπεῖμ.  

 
Α. Να  μεςατοάρεςε  ςημ  παοαπάμχ  παοάγοατξ  ρςη  μέα  ελλημική.  

          Μξμάδεπ 10 
 
Β. Να  απαμςήρεςε  ρςα  παοακάςχ : 
 

Β1. Πξιξι δεμ είμαι πξλίςεπ καςά ςξμ Αοιρςξςέλη και με πξια κοιςήοια 
απξκλείξμςαι;  Γιαςί  ασςά  ςα  κοιςήοια  δεμ  είμαι  ικαμξπξιηςικά  για 
ςξμ  ίδιξ;            
        Μξμάδεπ 10 

 
Β2. Με πξια κοιςήοια καςά ςξμ Αοιρςξςέλη μπξοεί κάπξιξπ μα 

απξκαλείςαι  πξλίςηπ; 
         Μξμάδεπ 10 
 
Β3. «πόλιμ δὲ τὸ τῶμ τοιούτωμ πλῆθος ἱκαμὸμ πρὸς αὐτάρκειαμ ζωῆς» :  

Να  αμαλύρεςε  ςξμ  παοαπάμχ  ξοιρμό  ςηπ  πόληπ  και  ρε  ρσμδσαρμό  
με  ςξ  ακόλξσθξ  μεςατοαρμέμξ  υχοίξ  μα  ρκιαγοατήρεςε  ςη  ρυέρη  
ςξσ  πξλίςη  με  ςημ  πόλη  ρςημ  ξπξία  αμήκει.   
  

ΑΡΙΣΤΟΤΔΛΟΥΣ  Πολιτικά  Α  2,  11-12 
 
Σςημ  ςάνη  ςηπ  τύρηπ  η  πόλη  ποξηγείςαι  από  ςημ  ξικξγέμεια  κι 
απ’  ςξμ  καθέμα  μαπ  χπ  άςξμξ·  ξ  λόγξπ  είμαι  όςι  ςξ  όλξμ 
αμαγκαρςικά ποξηγείςαι ςξσ μέοξσπ · ποαγμαςικά, αμ πάφει μα 
σπάουει  ςξ  ρώμα  χπ  ρύμξλξ,  δεμ  θα  σπάουει  πια  ξύςε  πόδι  ξύςε 
υέοι παοά μόμξ χπ (ίδια) λένη, όπχπ, απ πξύμε, αμ μιλξύμε για 
πέςοιμξ υέοι (θα είμαι, ποάγμαςι, κάςι ραμ ασςό, αμ μια τξοά 
πεθάμει) : όλα ςα ποάγμαςα είμαι ασςό πξσ λέμε όςι είμαι, αμ ςα 
κοίμξσμε  με  κοιςήοιξ  ςη  λειςξσογία  και  ςιπ  ιδιόςηςέπ  ςξσπ·   από 
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ςη ρςιγμή, επξμέμχπ, πξσ θα πάφξσμ μα έυξσμ ασςά ςα  
υαοακςηοιρςικά,  δεμ  θα  ποέπει  πια  μα  λέμε  όςι  είμαι  ό,ςι  ήςαμ 
ποιμ,  αλλ’  όςι  απλώπ  ενακξλξσθξύμ  μα  λέγξμςαι  ακόμη  με  ςημ  
ίδια  λένη. 
        Μξμάδεπ 10 
 

Β4.  Να  γοάφεςε  ρςξ  ςεςοάδιό  ραπ,  δίπλα  ρςξ  γοάμμα  πξσ 
αμςιρςξιυεί  ρε  καθεμιά  από  ςιπ  παοακάςχ  θέρειπ,  ςη  λένη 
Σωρςό,   αμ   είμαι   ρχρςή,   ή   ςη   λένη   Λάθξπ,   αμ   είμαι  
λαμθαρμέμη:  

 
 

α.   Η  κοιςική  πξσ  αρκξύρε  ξ  Αοιρςξςέληπ  ρςιπ  πλαςχμικέπ 
απόφειπ  ήςαμ  πξλύ  ρκληοή. 

β. Μεςά  από  ςιπ  βαρικέπ  ρπξσδέπ  ςξσ  ξ  Σςαγειοίςηπ  έτσγε  από 
ςημ  Ακαδημία. 

γ. Η διδαρκαλία ςξσ Αλενάμδοξσ ρςηοίυςηκε καςά βάρη ρςα 
ξμηοικά  έπη.  

δ. Για  ςξμ  ξοιρμό  ςηπ  εσδαιμξμίαπ  ξ  Αοιρςξςέληπ  επηοεάρςηκε 
από  ςξμ  Ηοάκλειςξ  και  ςξμ  Δημόκοιςξ. 

ε. Ο Αοιρςξςέληπ αμέλαβε ςη διεύθσμρη ςηπ Ακαδημίαπ, όςαμ 
επέρςοεφε  ρςημ  Αθήμα  από  ςη  Μακεδξμία.    

         Μξμάδεπ 10 
 

Β5.  α) Να γοάφεςε πξιεπ από ςιπ λένειπ ςξσ ποχςόςσπξσ κειμέμξσ είμαι 
εςσμξλξγικά  ρσγγεμείπ  με  ςιπ  ακόλξσθεπ : 

 

 επαοκώπ : 
 εμαοκςήοιξπ :  
 εμβέλεια : 
 επίταρη :   
 ετάπαν :       Μξμάδεπ 5 

 
β) Να  ρυημαςίρεςε  από  ςξσπ  παοακάςχ  οημαςικξύπ  ςύπξσπ  ςξσ 
κειμέμξσ έμα ξμόοοιζξ ξσριαρςικό, απλό ή ρύμθεςξ, ςηπ αουαίαπ 
ελλημικήπ  γλώρραπ,  υοηριμξπξιώμςαπ  ςημ  καςάληνη  πξσ  ραπ  
δίμεςαι:  
 

οημαςικξί ςύπξι καςάληνη ξσριαρςικό 
οἰκεῖμ  -ςχο  
κοιμωμοῦσι  -ία  
μετέχομτες -μα  
δικάζεσθαι -ςήπ  
εἰπεῖμ -ξπ  

        Μξμάδεπ 5 
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  Αδίδακςξ κείμεμξ   
 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  Ἀλκιβιάδης  Β΄  149-150β 
 

Αμ  ξι  θμηςξί  ποξρτέοξσμ  πλξύριεπ  θσρίεπ  ποξπ  ςξσπ  θεξύπ,  κεοδίζξσμ  
ςημ   εύμξιά  ςξσπ;   

 
Οὐ  γὰο  ξἶμαι  ςξιξῦςόμ  ἐρςι  ςὸ  ςῶμ  θεῶμ  ὥρςε  ὑπὸ  δώοχμ  

παράγεσθαι   ξἷξμ   κακὸμ   ςξκιρςὴμ·   ἀλλὰ   καὶ   ἡμεῖπ   εὐήθη   λόγξμ  

λέγξμεμ,  ἀνιξῦμςεπ  Λακεδαιμξμίχμ   ςαύςῃ   πεοιεῖμαι.   Καὶ   γὰο   ἄμ   

δειμὸμ   εἴη   εἰ  ποὸπ  ςὰ   δῶοα   καὶ   ςὰπ   θσρίαπ   ἀπξβλέπξσριμ   ἡμῶμ   ξἱ   

θεξὶ  ἀλλὰ   μὴ   ποὸπ   ςὴμ   φσυὴμ,   ἄμ   ςιπ   ὅριξπ   καὶ   δίκαιξπ   ὤμ   

ςσγυάμῃ.  Πολλῷ  γε  μᾶλλξμ   ξἶμαι   ἤ   ποὸπ   ςὰπ   πξλσςελεῖπ   ςαύςαπ   

πξμπὰπ   ςε   καὶ   θσρίαπ,   ἅπ   ξὐδὲμ   κχλύει   πξλλὰ   μὲμ   εἰπ   θεξύπ,   

πξλλὰ  δ’   εἰπ  ἀμθοώπξσπ  ἡμαοςηκόςαπ  καὶ  ἰδιώςημ  καὶ  πόλιμ  ἔυειμ  ἀμ’  

ἕκαστομ  ἔςξπ  ςελεῖμ·  ξἱ  δὲ,  ἅςε  ξὐ  δχοξδόκξι  ὄμτες,  καςατοξμξῦριμ  

ἁπάμςχμ  ςξύςχμ,  ὥπ  τηριμ  ὁ  θεόπ  καὶ  θεῶμ  ποξτήςηπ.  Κιμδσμεύει  γξῦμ  

καὶ   παοά   θεξῖπ   καὶ   παρ’   ἀμθρώποις   ςξῖπ   μξῦμ   ἔυξσρι   δικαιξρύμη   

ςε  καὶ  τοόμηριπ  διατεοόμςχπ  ςεςιμῆρθαι·   

 τοκιστὴς = ςξκξγλύτξπ,  περίειμι = σπεοιρυύχ, σπεοςεοώ, σπεοέυχ  
 

Γ1.  Να  μεςατοάρεςε  ςξ  κείμεμξ  ρςη  μέα  ελλημική.  

Μξμάδεπ 20 

 

Γ2. Να γοάφεςε  ςξσπ  ζηςξύμεμξσπ  ςύπξσπ  για  καθεμιά  από  ςιπ  

παοακάςχ  λένειπ :   

 

κακὸμ   ςξ  επίοοημα  ρςξμ  σπεοθεςικό  βαθμό 

πξλσςελεῖπ   ςημ  κληςική  εμικξύ  ρςξ  ίδιξ  γέμξπ 

ἰδιώςημ      ςημ  κληςική  εμικξύ 

διατεοόμςωπ  ςξμ  ίδιξ  ςύπξ  ρςξ  ρσγκοιςικό  βαθμό  

ὅ,ςι     ςημ  αιςιαςική  πληθσμςικξύ  ρςξ  ίδιξ  γέμξπ 

παοάγερθαι ςξ  ςοίςξ  εμικό  ποόρχπξ  ρςημ  ξοιρςική  ςξσ  

Υπεορσμςελίκξσ  ρςημ  ίδια  τχμή 
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ἀνιξῦμςεπ  ςξ  δεύςεοξ  εμικό  ποόρχπξ  ρςημ  σπξςακςική  

ςξσ  Εμερςώςα  ρςημ  άλλη  τχμή  

ἡμαοςηκόςαπ ςξ  δεύςεοξ  πληθσμςικό  ποόρχπξ  ρςημ  εσκςική 

ςξσ  Μέλλξμςα 

τηριμ ςξ  απαοέμταςξ  ςξσ  Εμερςώςα  

ςεςιμῆρθαι ςξ  δεύςεοξ  εμικό  ποόρχπξ  ρςημ  ποξρςακςική 

ςξσ  Εμερςώςα  ρςη  τχμή  πξσ  βοίρκεςαι 
            

         Μξμάδεπ 10 
 

 

Γ3α. Να  αμαγμχοίρεςε  ρσμςακςικά  ςιπ  ακόλξσθεπ  λένειπ  ςξσ  κειμέμξσ : 

 παοάγερθαι,   πξλλῷ,    ἕκαρςξμ,   ὄμςεπ,   παο’  ἀμθοώπξιπ.                                                                                            
 
Μξμάδεπ 5 
 
 
 

Γ3β. Οἱ   θεξὶ,   ἅςε   ξὐ   δωοξδόκξι   ὄμςεπ,   καςατοξμξῦριμ   ἁπάμςωμ 
ςξύςωμ :  Να  εναοςήρεςε  ςημ  παοαπάμχ  ποόςαρη  από  ςη  τοάρη  
«Σωκοάςηπ  ἔτη».        
        Μξμάδεπ 5 

 

     

 

 
 

 

 


