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 Διδαγμέμο κείμεμο από το πρωτότυπο 
Ἀριστοτέλους Πξλιςικά, Γ 1, 1-2
Τῷ πεοὶ πξλιςείαπ ἐπιρκξπξῦμςι, καὶ ςίπ ἑκάρςη καὶ πξία ςιπ,
ρυεδόμ ποώςη ρκέφιπ πεοὶ πόλεχπ ἰδεῖμ, ςί πξςέ ἐρςιμ ἡ πόλιπ. Νῦμ γὰο
ἀμτιρβηςξῦριμ, ξἱ μὲμ τάρκξμςεπ ςὴμ πόλιμ πεποαυέμαι ςὴμ ποᾶνιμ, ξἱ
δ’ ξὐ ςὴμ πόλιμ ἀλλά ςὴμ ὀλιγαουίαμ ἤ ςὸμ ςύοαμμξμ· ςξῦ δὲ πξλιςικξῦ
καὶ ςξῦ μξμξθέςξσ πᾶραμ ὁοῶμεμ ςὴμ ποαγμαςείαμ ξὖραμ πεοὶ πόλιμ, ἡ
δὲ πξλιςεία ςῶμ ςὴμ πόλιμ ξἰκξύμςχμ ἐρςὶ ςάνιπ ςιπ. Ἐπεί δ’ ἡ πόλιπ ςῶμ
ρσγκειμέμχμ, καθάπεο ἄλλξ ςι ςῶμ ὅλχμ μὲμ ρσμερςώςχμ δ’ ἐκ πξλλῶμ
μξοίχμ, δῆλξμ ὅςι ποόςεοξμ ὁ πξλίςηπ ζηςηςέξπ· ἡ γὰο πόλιπ πξλιςῶμ ςι
πλῆθόπ ἐρςιμ. Ὥρςε ςίμα υοὴ καλεῖμ πξλίςημ καὶ ςίπ ὁ πξλίςηπ ἐρςὶ
ρκεπςέξμ. Καὶ γὰο ὁ πξλίςηπ ἀμτιρβηςεῖςαι πξλλάκιπ· ξὐ γὰο ςὸμ αὐςόμ
ὁμξλξγξῦρι πάμςεπ εἶμαι πξλίςημ· ἔρςι γάο ςιπ ὅπ ἐμ δημξκοαςίᾳ πξλίςηπ
ὤμ ἐμ ὀλιγαουίᾳ πξλλάκιπ ξὐκ ἔρςι πξλίςηπ.
Α. Από ςξ κείμεμξ πξσ ραπ δίμεςαι μα μεςατοάρεςε ςξ απόρπαρμα : «Νῦμ
γὰο ἀμτιρβηςξῦριμ, … ἀμτιρβηςεῖςαι πξλλάκιπ».
Μομάδες 10
Β.

Να απαμςήρεςε ρςα παοακάςχ :

Β1. Πξιεπ είμαι ξι απόφειπ ςξσ τιλξρότξσ για ςη τύρη ςηπ πόληπ; Πξια
είμαι ςα ρσμπεοάρμαςα ςα ξπξία μπξοξύμ μα εναυθξύμ;
Μομάδες 10
Β2. Νῦμ γὰο ἀμτιρβηςξῦριμ, ξἱ μὲμ τάρκξμςεπ ςὴμ πόλιμ πεποαυέμαι
ςὴμ ποᾶνιμ, ξἱ δ’ ξὐ ςὴμ πόλιμ ἀλλά ςὴμ ὀλιγαουίαμ ἤ ςὸμ
ςύοαμμξμ : Να πεοιγοάφεςε ρύμςξμα ςξ ποόβλημα πξσ ςίθεςαι ρςξ
παοαπάμχ υχοίξ και μα αματέοεςε έμα ρυεςικό ιρςξοικό
παοάδειγμα.
Μομάδες 10
Β3. Με βάρη ςόρξ ςξ ποχςόςσπξ κείμεμξ όρξ και ςξ ακόλξσθξ
μεςατοαρμέμξ υχοίξ μα ρκιαγοατήρεςε ςη ρυέρη ςξσ πξλίςη με ςημ
πόλη ρςημ ξπξία αμήκει.
Ἀριστοτέλους Πξλιςικά 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
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(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 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.
Μομάδες 10
Β4. Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ, δίπλα ρςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρε
καθεμιά από ςιπ παοακάςχ θέρειπ, ςη λένη Σωστό, αμ είμαι ρχρςή,
ή ςη λένη Λάθος, αμ είμαι λαμθαρμέμη:
1) Ο Αοιρςξςέληπ ήοθε μα ρπξσδάρει ρςημ Ακαδημία ρε ηλικία δεκαεμμέα
εςώμ.
2) Ο Πλάςχμαπ έδχρε ρςξμ Αοιρςξςέλη ςξ παοαςρξύκλι «ξ Νξσπ».
3) Σςημ Ακαδημία ξ Αοιρςξςέληπ χπ δάρκαλξπ είυε πξλύ καλέπ ρυέρειπ με
ςξμ Σπεύριππξ και ςξμ Ξεμξκοάςη.
4) Ο Αοιρςξςέληπ παοέδιδε μαθήμαςα ρςξμ Αλέναμδοξ ρςημ Πύδμα.
5) Ο Αοιρςξςέληπ ρσμέυιρε ςη διδαρκαλία ρςημ Ακαδημία μεςά ςημ
επιρςοξτή ςξσ από ςη Μακεδξμία.
6) Ο Αοιρςξςέληπ έγοαφε ςξ «Πεοὶ γεμέρεχπ καὶ τθξοᾶπ» και ςα «Φσρικά»
ςξσ, ατόςξσ επέρςοεφε από ςη Μακεδξμία.
7) Η δεύςεοη παοαμξμή ςξσ Αοιρςξςέλη ρςημ Αθήμα διήοκερε δώδεκα
υοόμια.
8) Ασςό ςξ υοξμικό διάρςημα ξ Αοιρςξςέληπ ήςαμ πιξ ήοεμξπ χπ
ρσμξμιληςήπ.
9) Ο Αοιρςξςέληπ καςηγξοήθηκε για ςξμ παιάμα πξσ έγοαφε ποξπ ςιμή
ςξσ καλξύ ςξσ τίλξσ Εομία.
10) Φεύγξμςαπ ξοιρςικά από ςημ Αθήμα ξ Αοιρςξςέληπ ενέτοαρε όλη
ςξσ ςημ πικοία γι’ ασςήμ.
Μομάδες 10
Β5. Να απαμςήρεςε ρςα παοακάςχ ζηςξύμεμα :
α) ἐπιρκξπῶ : μα γοάφεςε έμα ρσμώμσμξ οήμα ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ
γλώρραπ.
β) ποώςη : μα γοάφεςε μία αμςώμσμη λένη ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ γλώρραπ.
γ) ἰδεῖμ : μα ρυημαςίρεςε έμα ξμόοοιζξ ξσριαρςικό ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ
γλώρραπ με ςημ καςάληνη -ξπ.
δ) ἀμτιρβηςῶ : μα γοάφεςε έμα αμςώμσμξ οήμα ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ
γλώρραπ.
ε) πεποαυέμαι : μα ρυημαςίρεςε έμα ξμόοοιζξ ξσριαρςικό ςηπ αουαίαπ
ελλημικήπ γλώρραπ με ςημ καςάληνη -ςωο.
στ) ἐρςί : μα γοάφεςε έμα ξμόοοιζξ επίοοημα ςηπ μέαπ ελλημικήπ γλώρραπ.
ζ) ρσμερςώςωμ : μα ρυημαςίρεςε έμα ξμόοοιζξ ξσριαρςικό ςηπ αουαίαπ
ελλημικήπ γλώρραπ με ςημ καςάληνη -μα.
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η) πλῆθξπ : μα γοάφεςε έμα ξμόοοιζξ επίθεςξ (απλό ή ρύμθεςξ) ςηπ μέαπ
ελλημικήπ γλώρραπ.
θ) καλεῖμ : μα ρυημαςίρεςε έμα ξμόοοιζξ ξσριαρςικό ςηπ αουαίαπ
ελλημικήπ γλώρραπ με ςημ καςάληνη -ςήο.
ι) δημξκοαςίᾳ : μα αμαλύρεςε ςη ρύμθεςη λένη ρςα ρσμθεςικά ςηπ.
Μομάδες 10

 Αδίδακτο κείμεμο 
Ξεμοφῶμτος, Κύοξσ Παιδεία 7, 6 -7
Σςξ ακόλξσθξ απόρπαρμα ξ Κύοξπ διαςσπώμει κάπξιεπ ρκέφειπ ςξσ λίγξ
ποιμ πεθάμει.
Παῖδεπ ἐμξὶ καὶ πάμςεπ ξἱ παοόμςεπ τίλξι, ἐμξὶ μὲμ ςξῦ βίξσ ςὸ
ςέλξπ ἤδη πάοερςιμ· ἐκ πξλλῶμ ςξῦςξ ρατῶπ γιγμώρκχ· ὑμᾶπ δὲ υοὴ,
ὅςαμ ςελεσςήρχ, ὡπ πεοὶ εὐδαίμξμξπ ἐμξῦ
πάμςα. Ἐγὼ γὰο παῖπ ςε ὢμ ςὰ
κεκαοπῶρθαι, ἐπεί
γεμόμεμξπ

ςὰ

ςε ἥβηρα,

ἐμ

ἀμδοάρι·

ἐμ
ςὰ

παιρὶ

καὶ

λέγειμ

ςῷ

πξιεῖμ

μξμιζόμεμα καλὰ

ἐμ μεαμίρκξιπ,
ρὺμ

καὶ

ςέλειόπ

υοόμῳ

δξκῶ

ςε

ἀμὴο

ποξψόμςι

ἀεὶ

ρσμασναμξμέμημ ἐπιγιγμώρκειμ ἐδόκξσμ καὶ ςὴμ ἐμὴμ δύμαμιμ, ὥρςε
καὶ ςξὐμὸμ γῆοαπ ξὐδεπώπξςε ᾐρθόμημ ςῆπ ἐμῆπ μεόςηςξπ ἀρθεμέρςεοξμ
γιγμόμεμξμ, καὶ

ξὔςε

ἐπιυειοήραπ

ξὔς᾽

ἐπιθσμήραπ

ξἶδα

ὅςξσ

ἠςύυηρα. Καὶ ςξὺπ μὲμ τίλξσπ ἐπεῖδξμ δι᾽ ἐμξῦ εὐδαίμξμαπ γεμξμέμξσπ,
ςξὺπ δὲ πξλεμίξσπ ὑπ᾽ ἐμξῦ δξσλωθέμςαπ·
Γ1. Να μεςατοάρεςε ςξ κείμεμξ ρςη μέα ελλημική.

Μομάδες 20

Γ2. Να γοάφεςε ςξσπ ζηςξύμεμξσπ ςύπξσπ για καθεμιά από ςιπ
παοακάςχ λένειπ :
α.

3

παῖδες

ςημ κληςική εμικξύ

εὐδαίμομος

ςη δξςική πληθσμςικξύ

γῆρας

ςη δξςική εμικξύ
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τῆς ἐμῆς

ςξμ ίδιξ ςύπξ για πξλλξύπ κςήςξοεπ

ἀσθεμέστερομ

ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξ θεςικό βαθμό
Μομάδες 5

β.
τελευτήσω

ςξ
ςοίςξ
πληθσμςικό ποόρχπξ ρςημ
ξοιρςική ςξσ Παοαςαςικξύ ρςημ ίδια
τχμή

κεκαρπῶσθαι

ςξ δεύςεοξ εμικό ποόρχπξ ρςημ ξοιρςική
ςξσ Εμερςώςα ρςημ ίδια τχμή

ἐπιγιγμώσκειμ

ςξμ ίδιξ ςύπξ ρςξ Μέλλξμςα

οἶδα

ςξ δεύςεοξ πληθσμςικό ποόρχπξ ρςημ
σπξςακςική ςξσ ίδιξσ υοόμξσ

ἐπεῖδομ

ςξ ποώςξ πληθσμςικό ποόρχπξ ρςημ
ξοιρςική ςξσ Υπεορσμςελίκξσ ρςημ ίδια
τχμή
Μομάδες 5

Γ3.α. Να αμαγμχοίρεςε ρσμςακςικά ςιπ ακόλξσθεπ λένειπ ςξσ κειμέμξσ :
τοῦ βίου, πάμτα, ἀμὴρ, τῆς μεότητος, δουλωθέμτας.
Μομάδες 5
Γ3.β. «Καὶ τοὺς φίλους ἐπεῖδομ δι᾽ ἐμοῦ εὐδαίμομας γεμομέμους» :
Να εναοςήρεςε ςημ παοαπάμχ ποόςαρη από ςη τοάρη «Κῦρος
ἔφη».
Μομάδες 2
Γ3.γ. «ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὅταμ τελευτήσω, ὡς περὶ εὐδαίμομος ἐμοῦ καὶ
λέγειμ καὶ ποιεῖμ πάμτα» : Να αμαγμχοίρεςε ςξ είδξπ ςξσ
υοξμικξϋπξθεςικξύ λόγξσ.
Μομάδες 3
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