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 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
Ἀοιρςξςέλξσπ Πολιτικά Γ 1, 1-2
Α.
Γιαςί ρήμεοα σπάουξσμ διατξοεςικέπ γμόμεπ πάμχ ρ’ ασςϊ ςξ θέμα,
καθόπ άλλξι λέμε ϊςι ςημ ςάδε ρσγκεκοιμέμη ποάνη ςημ έκαμε η πϊλη, εμό
άλλξι (λέμε ϊςι ςημ ςάδε ρσγκεκοιμέμη ποάνη ςημ έκαμε) ϊυι η πϊλη αλλά η
ξλιγαουία ή ξ ςϋοαμμξπ· παοαςηοξϋμε ϊμχπ ϊςι κάθε δοαρςηοιϊςηςα ςξσ
πξλιςικξϋ και ςξσ μξμξθέςη ρυεςίζεςαι με ςημ πϊλη, εμό ςξ πξλίςεσμα είμαι
έμαπ ςοϊπξπ ξογάμχρηπ ασςόμ πξσ καςξικξϋμ ρςημ πϊλη. Δπειδή ϊμχπ η πϊλη
αμήκει ρςημ καςηγξοία ςχμ ρϋμθεςχμ ποαγμάςχμ, ϊπχπ ϊλα εκείμα ςα
ποάγμαςα πξσ ςξ καθέμα ςξσπ είμαι έμα ὅλξμ, απξςελξϋμεμξ ϊμχπ απϊ πξλλά
μέοη, είμαι ταμεοϊ ϊςι ποόςα ποέπει μα φάνξσμε μα βοξϋμε ςι είμαι ξ
πξλίςηπ· γιαςί η πϊλη είμαι (έμα) ρϋμξλξ πξλιςόμ. Δπξμέμχπ, ποέπει μα
ενεςάρξσμε πξιξμ ποέπει μα απξκαλξϋμε πξλίςη και ςι είμαι ξ πξλίςηπ.
Γιαςί και για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ λένηπ πξλίςηπ διαςσπόμξμςαι πξλλέπ
τξοέπ διατξοεςικέπ μεςανϋ ςξσπ γμόμεπ·
Μξμάδεπ 10
Β1.
α)

β)
γ)

δ)

Σςξ ρσγκεκοιμέμξ κείμεμξ ξ Αοιρςξςέληπ θέςει κάπξιξσπ
ποξβλημαςιρμξϋπ ρε ρυέρη με ςη τύρη ςηπ πόληπ:
Η πϊλη ρσμδέεςαι με ςξμ ποξβλημαςιρμϊ για ςη μξμιμϊςηςα ςηπ εκάρςξςε
ενξσρίαπ (Νῦμ γὰο ἀμτιρβηςξῦριμ, … ςὸμ ςύοαμμξμ). Τξ εοόςημα πξσ
ςίθεςαι είμαι αμ εσθϋμεςαι για μια ποάνη, επιςσυημέμη ή απξςσυημέμη,
η πϊλη (χπ αποϊρχπη ενξσρία) ή ξι πξλιςικξί (ξι ξλιγαουικέπ
κσβεομήρειπ ή ξι ςσοαμμίδεπ).
Οι δοαρςηοιϊςηςεπ κάθε πξλιςικξϋ και μξμξθέςη ατξοξϋμ ρςημ πϊλη –
κοάςξπ (ςξῦ δὲ πξλιςικξῦ … πεοὶ πόλιμ). Δπξμέμχπ, για μα γίμξσμ
καςαμξηςέπ, ποέπει μα ξοιρςεί η έμμξια ςηπ πϊληπ.
Τξ πξλίςεσμα οσθμίζει ςξμ ςοϊπξ καςαμξμήπ ςηπ πξλιςικήπ δϋμαμηπ
αμάμερα ρςξσπ καςξίκξσπ μιαπ πϊληπ (ἡ δὲ πξλιςεία …. ςάνιπ ςιπ). Γι’
ασςϊ και για ςημ έμμξια ςξσ πξλίςη σπάουξσμ διατξοεςικέπ απϊφειπ
(καὶ γὰο ὁ πξλίςηπ ἀμτιρβηςεῖςαι … ξὐκ ἔρςι πξλίςηπ). Άοα, αμ δεμ
ξοιρςεί η έμμξια ςηπ πϊληπ, καμέμα πξλίςεσμα δεμ μπξοεί μα γίμει
καςαμξηςϊ ( Τῷ πεοὶ πξλιςείαπ ἐπιρκξπξῦμςι … ἐρςιμ ἡ πόλιπ).
Δεμ σπάουει ξμξτχμία για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ έμμξιαπ «πξλίςηπ» (Καὶ
γὰο ὁ πξλίςηπ ἀμτιρβηςεῖςαι … πάμςεπ εἶμαι πξλίςημ). Κι ασςϊ γιαςί ξ
οϊλξπ ςξσ ποξρδιξοίζεςαι διατξοεςικά ρε κάθε πξλίςεσμα (ἔρςι γάο ςιπ
ὅπ … ξὐκ ἔρςι πξλίςηπ). Δίμαι, επξμέμχπ, αμαγκαίξπ ξ ξοιρμϊπ ςξσ
πξλίςη για ςημ καςαμϊηρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ πϊληπ, απϊ ςη ρςιγμή πξσ
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η πϊλη απξςελεί έμα ρϋμξλξ πξλιςόμ (ἡ γάο πόλιπ πξλιςῶμ ςι πλῆθόπ
ἐρςιμ).
Μξμάδεπ 10
Β2.

Τξ ποϊβλημα πξσ ενεςάζεςαι εδό έυει, καςά ςξμ Αοιρςξςέλη, καθαοά
πξλιςική ρημαρία. Ποϊκειςαι για ςξ θέμα ςηπ μξμιμόςηςαπ ςηπ
ενξσρίαπ και ςηπ πξλιςικήπ εσθύμηπ, ϊςαμ ξι εμέογειεπ μιαπ κσβέομηρηπ
είμαι απξςσυημέμεπ ή αμςιδημξκοαςικέπ. Κάθε μέα κσβέομηρη
ποξρπαθεί μα απξδιόνει ςιπ εσθϋμεπ για ςιπ ποάνειπ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ,
με ςξ επιυείοημα ϊςι δεμ ποϊκειςαι για ποάνειπ ςηπ πϊληπ-κοάςξσπ (ξὐ
ςὴμ πόλιμ) αλλά για εμέογειεπ ςξσ ξλιγαουικξϋ ή ςσοαμμικξϋ
καθερςόςξπ (ἀλλά ςὴμ ὀλιγαουίαμ ἤ ςὸμ ςύοαμμξμ).
Τξ αμςίθεςξ ιρυσοίζεςαι η αουή ςηπ αρταλείαπ ςξσ δικαίξσ,
ρϋμτχμα με ςημ ξπξία ϊλεπ ξι ποάνειπ ςξσ κοάςξσπ είμαι έγκσοεπ,
αμενάοςηςα απϊ ςξ καθερςόπ πξσ επικοαςεί ή απϊ ςα ποϊρχπα πξσ
κσβεομξϋμ (ςὴμ
πόλιμ
πεποαυέμαι ςὴμ
ποᾶνιμ). Δηλαδή, ϊπχπ
ρσμευίζεςαι η ζχή, έςρι ρσμευίζξμςαι και ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ
κοάςξσπ, ςξ ξπξίξ σπξγοάτει δια ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ ςξσ διεθμείπ
ρσμβάρειπ ή θερπίζει μϊμξσπ. Δεμ είμαι δσμαςϊμ, λξιπϊμ, μα
παοαβιαρςξϋμ αμειλημμέμεπ σπξυοεόρειπ, επειδή ςξ καθερςόπ είμαι
δικςαςξοικϊ ή επειδή άλλανε η κσβέομηρη.
Συεςικά με ςξ εοόςημα αμ η πξλιςεία έυει μια δική ςηπ ςασςϊςηςα
ή ςι μπξοεί μα ςημ εκποξρχπεί χπ ξμςϊςηςα με ιρςξοική διάοκεια , ξ
Πεςοϊπξσλξπ παοαθέςει ςα ενήπ παοαδείγμαςα :
Τα εγκλήμαςα και ξι καςαρςοξτέπ πξσ ποξκλήθηκαμ καςά ςξμ Β΄
Παγκϊρμιξ πϊλεμξ ξτείλξμςαι ρςημ επιθεςική ενϊομηρη ςηπ Γεομαμίαπ.
Πξιξπ είμαι ϊμχπ σπαίςιξπ γι’ ασςά; Αμ ϊυι ξλϊκληοξπ ξ γεομαμικϊπ
λαϊπ αλλά μϊμξ ξ Χίςλεο ή η μαζιρςική κσβέομηρη ςηπ Γεομαμίαπ, ςξ
γεομαμικϊ κοάςξπ χρςϊρξ και μεςά ςημ πςόρη ςξσ μαζιρμξϋ
ξτείλει μα πληοόρει ςιπ πξλεμικέπ απξζημιόρειπ. Υπάουει και η
άπξφη ϊςι η μεςαμαζιρςική Γεομαμία δεμ εσθϋμεςαι για ζημίεπ πξσ
ποξκάλεραμ ξι άμθοχπξι ςξσ Χίςλεο.
Τξ 403 π.Χ., με ςημ ποόςη ήςςα ςχμ Τοιάκξμςα ςσοάμμχμ ρςξμ
Πειοαιά ϋρςεοα απϊ ςη μάυη ςηπ Μξσμιυίαπ, μια δεκαμελήπ
αθημαψκή επιςοξπή «ειοήμηπ» σπϊ ςημ επιοοξή ςχμ Τοιάκξμςα
απεσθϋμθηκε ρςη Σπάοςη για βξήθεια και ζήςηρε υοημαςικϊ δάμειξ
εκαςϊ ςαλάμςχμ. Όμχπ μεςά ςημ πςόρη ςχμ ςσοάμμχμ και ςημ
αμςικαςάρςαρη ςηπ τιλξρπαοςιαςικήπ επιςοξπήπ με μέα δεκαμελή
επιςοξπή Αθημαίχμ πξλιςόμ, πξσ ποάγμαςι διαποαγμαςεϋςηκε ςημ
ειοήμη, η εκκληρία ςξσ δήμξσ απξτάριρε μα απξδξθεί ςξ δάμειξ ρςη
Σπάοςη χπ ξτειλή ςηπ αθημαψκήπ πξλιςείαπ. Υπήουε και αμςίθεςη
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ποϊςαρη, ςα υοήμαςα μα επιρςοατξϋμ απϊ ςξσπ ξλιγαουικξϋπ χπ
ξτειλή ςχμ Τοιάκξμςα.
Μξμάδεπ 10
Β3. Με αμαλξγικϊ ρσλλξγιρμϊ ξ τιλϊρξτξπ καςαςάρρει ςημ πϊλη ρςημ
καςηγξοία ςχμ ρϋμθεςχμ εμμξιόμ (ἡ πόλιπ ςῶμ ρσγκειμέμωμ) : ϊπχπ
κάθε ποάγμα πξσ παοξσριάζεςαι χπ ὅλξμ και απξςελείςαι απϊ πξλλά
μέοη (καθάπεο ἄλλξ ςι … ἐκ πξλλῶμ μξοίωμ), έςρι και η πϊλη-κοάςξπ
απαοςίζεςαι απϊ πξλίςεπ, και άοα είμαι ρϋμθεςη ξμςϊςηςα.
Ωρςϊρξ, ποέπει μα ρημειχθεί πχπ ασςϊ ςξ ρϋμξλξ δεμ είμαι ακοιβόπ ςξ
άθοξιρμα ςχμ ρσρςαςικόμ μεοόμ ςξσ είμαι κάςι πξσ βαρίζεςαι ρ’ ασςά,
αλλά ςα σπεοβαίμει, απξςελόμςαπ κάςι επιπλέξμ και κάςι διατξοεςικϊ.
Σσμέυξμςαπ, ρσμςξμίζξμςαπ και εμαομξμίζξμςαπ ςα επιμέοξσπ ρςξιυεία
απϊ ςα ξπξία έυει ρσμςεθεί, ανιξπξιεί ςξ καθέμα απϊ ασςά και
ςασςϊυοξμα ϊλα μαζί· έςρι σπηοεςεί ςξ γεμικϊ ρκξπϊ ρςξμ ξπξίξ
καςαςείμει χπ κάςι ςξ εμιαίξ. Αμςίθεςα, ϊςαμ ςξ ρϋμξλξ απξδξμηθεί
και καςαρςοατεί, ςα μέοη απξρσμςξμίζξμςαι, απξκϊπςξμςαι απϊ ςξμ
κξομϊ ςξσ ξπξίξσ απξςελξϋραμ εμεογά ϊογαμα και αυοηρςεϋξμςαι,
ξπϊςε ρςημ ποαγμαςικϊςηςα δεμ σπάουξσμ, γιαςί δεμ εκπληοόμξσμ πια
καμιά λειςξσογία και δεμ σπηοεςξϋμ καμέμα ρκξπϊ.
Η πϊλη δηλαδή είμαι η ξσρία ςχμ ρσρςαςικόμ μεοόμ ςηπ επξμέμχπ,
ποξηγείςαι ξμςξλξγικά ςχμ πξλιςόμ, ςχμ ξικξγεμειόμ και ςχμ κχμόμ,
ετϊρξμ η ποξδιαγεγοαμμέμη απϊ ςη τϋρη κίμηρη ποξπ μία
καςεϋθσμρη έυει απϊ ςημ αουή μέρα ςηπ ςξ ςέλξπ ςηπ, ςημ ξσρία ςηπ.
Τασςϊυοξμα, είμαι ξ παοάγξμςαπ πξσ ξδηγεί ςα μέοη ςηπ ρςημ ςελείχρή
ςξσπ, δηλαδή ρςημ ασςάοκεια και ςημ εσδαιμξμία μεςά ςημ
ξλξκλήοχρη ςηπ ενελικςικήπ διαδικαρίαπ πξσ έυει ποξκαθξοιρςεί απϊ
ςη τϋρη (ανιξλξγική ποξςεοαιϊςηςα ςηπ πϊληπ έμαμςι ςξσ πξλίςη). Η
αιςιξλϊγηρη ςξσ ιρυσοιρμξϋ ασςξϋ ρςηοίζεςαι ρε μια ξλιρςική
θεόοηρη, καςά ςημ ξπξία η ποξςεοαιϊςηςα για ςημ ξπξία μιλά ξ
Αοιρςξςέληπ είμαι λξγική, ατξϋ ςα μέλη εμϊπ ξογαμιρμξϋ ξοίζξμςαι
απϊ ςξ έογξ πξσ επιςελξϋμ για ςη λειςξσογία ςξσ ξογαμιρμξϋ.
Μξμάδεπ 10
Β4. 1) Λάθξπ,
7) Σχρςϊ,

2) Σχρςϊ,
8) Σχρςϊ,

3) Λάθξπ, 4) Λάθξπ, 5) Λάθξπ, 6) Λάθξπ,
9) Σχρςϊ, 10) Λάθξπ.
Μξμάδεπ 10

Β5. α) ἐπισκοπῶ : ἐνεςάζω, θεωοέω-ῶ, ρκέπςξμαι, λξγίζξμαι.
β) πρώτη : ὑρςάςη, ἐρυάςη.
γ) ἰδεῖμ : εἶδξπ.
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δ) ἀμφισβητῶ : ὁμξλξγέω-ῶ, δέυξμαι, ρσμτωμέω-ῶ.
ε) πεπραχέμαι : ποάκςωο.
ρς) ἐστί : ϊμςχπ, ξσριαρςικά.
ζ) συμεστώτωμ : ρύρςημα.
η) πλῆθος : πληθχοικϊπ, άπληρςξπ, πληθσμςικϊπ, πληθσρμιακϊπ.
θ) καλεῖμ : κληςήο.
ι) δημοκρατίᾳ : δῆμξπ + κοαςέω-ῶ (< κοάςξπ).
Μξμάδεπ 10

 Αδίδακςξ κείμεμξ 
Ξεμξτῶμςξπ, Κύρου Παιδεία 7, 6 -7
Γ1. Παιδιά μξσ και ϊλξι ξι τίλξι (μξσ) πξσ είρςε εδό, ςξ ςέλξπ ςηπ
ζχήπ μξσ πληριάζει πια· ασςϊ ςξ καςαλαβαίμχ καθαοά απϊ πξλλά
ρημάδια· ερείπ ϊμχπ είμαι αμάγκη, ϊςαμ εγό πεθάμχ, και μα λέςε και
μα κάμεςε ςα πάμςα για μέμα με ςη ρκέφη ϊςι σπήονα εσςσυιρμέμξπ.
Γιαςί, και ϊςαμ ήμξσμ παιδί, μξμίζχ ϊςι έυχ απξλαϋρει ϊρα
θεχοξϋμςαι χοαία αμάμερα ρςα παιδιά, και ϊςαμ έτςαρα ρςημ
ετηβική ηλικία, ϊρα θεχοξϋμςαι χοαία αμάμερα ρςξσπ μέξσπ, και
ϊςαμ έτςαρα ρςημ όοιμη ηλικία, ασςά πξσ θεχοξϋμςαι χοαία
αμάμερα ρςξσπ άμςοεπ· και με ςξ πέοαρμα ςξσ υοϊμξσ πάμςξςε
θεχοξϋρα πχπ αμακάλσπςα ϊςι μεγαλόμει μαζί και η δϋμαμή μξσ,
με απξςέλερμα και ςα γηοαςειά μξσ πξςέ χπ ςόοα δεμ έμιχρα μα
γίμξμςαι πιξ αδϋμαμα απϊ ςα μιάςα μξσ· και νέοχ ϊςι ξϋςε
επιυείοηρα ξϋςε επιθϋμηρα (κάςι) πξσ δεμ πέςσυα. Δπιπλέξμ είδα
ϊςι ατεμϊπ ξι τίλξι (μξσ) έγιμαμ εσςσυιρμέμξι με ςη βξήθειά μξσ,
ατεςέοξσ (ϊςι) ξι ευθοξί (μξσ) σπξδξσλόθηκαμ απϊ μέμα·
Μξμάδεπ 20
Γ2α.

(ὦ) παῖ
εὐδαίμξριμ
γήοᾳ
ςῆπ ἡμεςέοαπ
ἀρθεμέπ
Μξμάδεπ 5

Γ2β.
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καοπξῖ
ἐπιγμόρερθαι
εἰδῆςε
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ἐτεχοάκεμεμ
Μξμάδεπ 5
Γ3α.
ςξῦ βίξσ :

γεμική σπξκειμεμική ρςξ «ςέλξπ».

πάμςα :

ρύρςξιυξ αμςικείμεμξ ρςα
«λέγειμ» και «ποάςςειμ».

ἀμήο :

(απλό) καςηγξοξύμεμξ ρςξ εμμξϋμεμξ «ἐγὼ»
απϊ ςξ ρσμδεςικϊ «γεμϊμεμξπ».

ςῆπ μεόςηςξπ :

γεμική ρσγκοιςική (β΄ ϊοξπ ρϋγκοιρηπ) απϊ
ςξ «ἀρθεμέρςεοξμ».

δξσλωθέμςαπ :

καςηγξοημαςική μεςξυή απϊ ςξ οήμα
«ἐπεῖδξμ», ρσμημμέμη ρςξ αμςικείμεμϊ ςξσ
«ςξὺπ πξλεμίξσπ».

απαοέμταςα

Μξμάδεπ 5

Γ3β. Κῦοξπ ἔτη καὶ ςξὺπ τίλξσπ ἐπιδεῖμ δι᾽ ἑασςξῦ / αὑςξῦ εὐδαίμξμαπ
γεμξμέμξσπ.
Μξμάδεπ 2
Γ3γ.
ΥΠΟΘΔΣΗ : ὅςαμ ςελεσςήρω (σπξςακςική)
ΑΠΟΔΟΣΗ : ὑμᾶπ δὲ υοὴ καὶ λέγειμ καὶ πξιεῖμ
(αποϊρχπξ οήμα + απαοέμταςξ
μελλξμςική έκτοαρη)
Ο υοξμικξωπξθεςικϊπ λϊγξπ δηλόμει ςξ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΔΝΟ.
Μξμάδεπ 3
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