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 Διδαγμέμξ κείμεμξ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ Πξλιςεία, 519C - 520A
Ἡμέςεοξμ δὴ ἔογξμ, ἦμ δ’ ἐγὼ, ςῶμ ξἰκιρςῶμ ςὰπ ςε βελςίρςαπ τύρειπ
ἀμαγκάραι ἀτικέρθαι ποὸπ ςὸ μάθημα ὅ ἐμ ςῷ ποόρθεμ ἔταμεμ εἶμαι
μέγιρςξμ, ἰδεῖμ ςε ςὸ ἀγαθὸμ καὶ ἀμαβῆμαι ἐκείμημ ςὴμ ἀμάβαριμ, καὶ
ἐπειδάμ ἀμαβάμςεπ ἱκαμῶπ ἴδχρι, μὴ ἐπιςοέπειμ αὐςξῖπ ὅ μῦμ
ἐπιςοέπεςαι.
Τὸ πξῖξμ δὴ;
Τὸ αὐςξῦ, ἦμ δ’ ἐγώ, καςαμέμειμ καὶ μὴ ἐθέλειμ πάλιμ καςαβαίμειμ
παο’ ἐκείμξσπ ςξὺπ δερμώςαπ μηδὲ μεςέυειμ ςῶμ παο’ ἐκείμξιπ πόμχμ
ςε καὶ ςιμῶμ, εἴςε τασλόςεοαι εἴςε ρπξσδαιόςεοαι.
Ἔπεις’, ἔτη, ἀδικήρξμεμ αὐςξὺπ, καὶ πξιήρξμεμ υεῖοξμ ζῆμ, δσμαςόμ
αὐςξῖπ ὄμ ἄμειμξμ;
πελάθξσ, ἦμ δ’ ἐγὼ, πάλιμ, ὦ τίλε, ὅςι μόμῳ ξὐ ςξῦςξ μέλει,
ὅπχπ ἕμ ςι γέμξπ ἐμ πόλει διατεοόμςχπ εὖ ποάνει, ἀλλ’ ἐμ ὅλῃ ςῇ πόλει
ςξῦςξ μηυαμᾶςαι ἐγγεμέρθαι, ρσμαομόςςχμ ςξὺπ πξλίςαπ πειθξῖ ςε
καὶ ἀμάγκῃ, πξιῶμ μεςαδιδόμαι ἀλλήλξιπ ςῆπ ὠτελίαπ ἥμ ἄμ ἕκαρςξι
ςὸ κξιμὸμ δσμαςξί ὦριμ ὠτελεῖμ καὶ αὐςὸπ ἐμπξιῶμ ςξιξύςξσπ
ἄμδοαπ ἐμ ςῇ πόλει, ξὐυ ἵμα ἀτιῇ ςοέπερθαι ὅπῃ ἕκαρςξπ βξύλεςαι,
ἀλλ’ ἵμα καςαυοῆςαι αὐςόπ αὐςξῖπ ἐπὶ ςὸμ ρύμδερμξμ ςῆπ πόλεχπ.
Ἀληθῆ, γὰο, ἔτη· ἐπελαθόμημ γὰο.
Σκέφαι ςξίμσμ, εἶπξμ, ὦ Γλαύκχμ, ὅςι ξὐδ’ ἀδικήρξμεμ ςξὺπ παο’
ἡμῖμ τιλξρότξσπ γιγμξμέμξσπ, ἀλλὰ δίκαια ποὸπ αὐςξύπ ἐοξῦμεμ,
ποξραμαγκάζξμςεπ ςῶμ ἄλλχμ ἐπιμελεῖρθαί ςε καὶ τσλάςςειμ.

Α. Απϊ ςξ κείμεμξ πξσ ραπ δίμεςαι μα μεςατοάρεςε ςξ απϊρπαρμα :
«Ἐπελάθξσ, ἦμ δ’ ἐγὼ, . . . ρύμδερμξμ ςῆπ πόλεωπ».
Μξμάδεπ 10
Β.

Να απαμςήρεςε ρςα παοακάςχ εοχςήμαςα :

Β1. «ρσμαομόςςωμ ςξὺπ πξλίςαπ πειθξῖ ςε καὶ ἀμάγκῃ» : Πόπ
δικαιξλξγείςαι η υοήρη βίαπ απϊ ςξ μϊμξ καςά ςξμ Πλάςχμα;
Μξμάδεπ 10
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Β2. Πξιξ θεχοεί ξ Πλάςχμαπ χπ ποχςαουικϊ μέλημα ςξσ μϊμξσ; Πόπ
διαγοάτξμςαι ξι ρυέρειπ ςχμ πξλιςόμ μεςανϋ ςξσπ και μεςανϋ ασςόμ
και ςξσ μϊμξσ ρςξ κείμεμξ;
Μξμάδεπ 10
Β3. Σε πξιξ ρσμπέοαρμα καςαλήγει ξ Σχκοάςηπ απϊ ςη ρσζήςηρη πξσ
ποξηγήθηκε αματξοικά με ςξ οϊλξ ςχμ τιλξρϊτχμ;
Μξμάδεπ 10
Β4. Κάςχ απϊ πξιεπ ποξωπξθέρειπ ξι τϋλακεπ-επίκξσοξι ποξάγξμςαι ρε
τϋλακεπ-άουξμςεπ; Πξιεπ είμαι ςϊςε ξι εσθϋμεπ και ξι εμαρυξλήρειπ ςξσπ;
Μξμάδεπ 10
Β5. α) ἀφικμξῦμαι, ἐπιςοέπω, ἐθέλω, μηχαμῶμαι, ἐπιμελξῦμαι : Να
γοάφεςε για καθέμα απϊ ςα παοαπάμχ οήμαςα ςξσ κειμέμξσ έμα
ρσμόμσμξ οήμα ρςημ αουαία ελλημική γλόρρα.
Μξμάδεπ 5
β) Να ρυημαςίρεςε απϊ ςξσπ παοακάςχ οημαςικξϋπ ςϋπξσπ ςξσ
κειμέμξσ έμα ξμϊοοιζξ ξσριαρςικϊ, απλϊ ή ρϋμθεςξ, ςηπ αουαίαπ
ελλημικήπ γλόρραπ, υοηριμξπξιόμςαπ ςημ καςάληνη πξσ ραπ δίμεςαι:
οημαςικξί ςύπξι
ἀμαγκάραι
μεςέχειμ
πξιήρξμεμ
ποάνει
ςοέπερθαι

καςάληνη
-η
-μα
-ςήπ
-ιπ
-ξπ

ξσριαρςικό

Μξμάδεπ 5

 Αδίδακςξ κείμεμξ 
ΞΔΝΟΦΩΝΤΟΣ Πόοξι, Α΄
Ποξςάρειπ για ςημ ενσγίαμρη ςηπ αθημαψκήπ ξικξμξμίαπ.
γὼ μὲμ ςξῦςξ ἀεί πξςε μξμίζχ, ὁπξῖξί ςιμεπ ἄμ ξἱ ποξρςάςαι ὦρι,
ςξιαύςαπ

καὶ

ςὰπ

πξλιςείαπ

γίγμερθαι.

ἐπεὶ

δὲ

ςῶμ

Ἀθημαίχμ

ποξερςηκόςωμ ἔλεγόμ ςιμεπ ὡπ γιγμώρκξσρι μὲμ ςὸ δίκαιξμ ξὐδεμόπ
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ἧςςξμ

ςῶμ

ἄλλχμ

ἀμαγκάζερθαι
ἐπευείοηρα

ἀμθοώπχμ,

ἔταραμ ἀδικώςεοξι

ρκξπεῖμ

εἴ

πῃ

διὰ

δὲ

εἶμαι

δύμαιμς’

ςὴμ
πεοὶ

ἄμ

ςξῦ
ςὰπ

πλήθξσπ

πεμίαμ

πόλειπ, ἐκ

ςξύςξσ

ξἱ πξλῖςαι

διαςοέτερθαι

ἐκ

ςῆπ ἑασςῶμ, ὅθεμπεο καὶ δικαιόςαςξμ, μξμίζχμ, εἰ ςξῦςξ γέμξιςξ, ἅμα
ςῇ

ςε

πεμίᾳ

Ἕλληριμ

αὐςῶμ

εἶμαι.

ἐπικεκξσοῆρθαι

Σκξπξῦμςι

δή

μξι

ἄμ
ἅ

καὶ

ἐπεμόηρα

ςῷ

ὑπόπςξσπ

ςξῦςξ

μὲμ

ςξῖπ
εὐθύπ

ἀμεταίμεςξ, ὅςι ἡ υώοα πέτσκεμ ξἵα πλείρςαπ ποξρόδξσπ παοέχερθαι.
ὅπχπ δὲ γμχρθῇ ὅςι ἀληθὲπ ςξῦςξ λέγχ, ποῶςξμ διηγήρξμαι ςὴμ τύριμ
ςῆπ Ἀςςικῆπ.
ἐπικξσοῶ = βξηθό, αμακξστίζχ, γλιςόμχ
Γ1.

Να μεςατοάρεςε ςξ κείμεμξ ρςη μέα ελλημική.

Γ2.

Να γοάφεςε

ςξσπ

ζηςξϋμεμξσπ

ςϋπξσπ

για

Μξμάδεπ 20
καθεμιά

απϊ

ςιπ

παοακάςχ λένειπ :
ςξιαύςαπ

ςη γεμική πληθσμςικξϋ ρςξ γέμξπ πξσ
βοίρκεςαι

ἧςςξμ

ςξμ ίδιξ ςϋπξ ρςξ θεςικϊ βαθμϊ

ἑασςῶμ

ςη δξςική πληθσμςικξϋ ρςξ ποόςξ ποϊρχπξ

ἀληθὲπ

ςημ αιςιαςική πληθσμςικξϋ ρςξ γέμξπ πξσ
βοίρκεςαι

ςὴμ τύριμ

ςη δξςική εμικξϋ

ποξερςηκόςωμ

ςξ
δεϋςεοξ
εμικϊ
ποϊρχπξ
ρςημ
ποξρςακςική ςξσ Αξοίρςξσ Β΄ ρςη
τχμή πξσ βοίρκεςαι

ἔταραμ

ςξ απαοέμταςξ ςξσ Εμερςόςα
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ἐπεμόηρα

ςξ ςοίςξ εμικϊ ποϊρχπξ ρςημ εσκςική ςξσ
ίδιξσ υοϊμξσ ρςη τχμή πξσ βοίρκεςαι

πέτσκεμ

ςξ
ςοίςξ
πληθσμςικϊ
ξοιρςική ςξσ Αξοίρςξσ
βοίρκεςαι

διηγήρξμαι

ςξ δεϋςεοξ εμικϊ ποϊρχπξ ρςημ ξοιρςική
ςξσ Παοαςαςικξϋ ρςη τχμή πξσ βοίρκεςαι

ποϊρχπξ
ρςημ
ρςη τχμή πξσ

Μξμάδεπ 10

Γ3α.

Να αμαγμχοίρεςε ρσμςακςικά ςιπ ακϊλξσθεπ λένειπ ςξσ κειμέμξσ :
ςξιαύςαπ, ςῶμ ποξερςηκόςωμ, διὰ ςὴμ πεμίαμ, ςῇ πεμίᾳ, ςξῖπ
Ἕλληριμ, παοέυερθαι.
Μξμάδεπ 6

Γ3β.

«ὅπωπ δὲ γμωρθῇ ὅςι ἀληθὲπ ςξῦςξ λέγω, ποῶςξμ διηγήρξμαι
ςὴμ τύριμ ςῆπ Ἀςςικῆπ» : Να εναοςήρεςε ςημ παοαπάμχ πεοίξδξ
απϊ ςη τοάρη «Ξεμξτῶμ ἔτη».

Μξμάδεπ 4

4

