
4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ            ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: __________________________ 

Διδασκαλία : Άννα Μακράκη             

                                   

                                   ΕΝΟΤΗΤΑ  11η 

 
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ   Η βασική θεματική του αποσπάσματος εντοπίζεται στον στενό δεσμό του                    

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μεγάλου  στρατηλάτη με το άλογό του. Ανάλογες περιπτώσεις μπορούμε να        

 ΓΙΑ ΤΟΝ            δούμε τόσο από την μυθολογία ( Οδυσσέας – Άργος, Περσέας –Πήγασος ,  

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ      Αρίονας - δελφίνι) όσο και από την  σύγχρονη   πραγματικότητα ( οι τυφλοί       

                             με τα σκυλιά οδηγούς τους, μοναχικοί  άνθρωποι με τα  κατοικίδιά  τους κλπ).  Ας προσέξουμε, 

ωστόσο, και το περιστατικό  σχετικά με την εξαφάνιση του Βουκεφάλα , που μας οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά 

με τον χαρακτήρα του Αλέξανδρου (απότομος, αυταρχικός, ασυγκράτητος, απειλητικός ) αλλά και του τρόπου 

διακυβέρνησης των υπηκόων του (απόλυτος μονάρχης). 

 

Μετάφραση 

 

Ο Αλέξανδρος εκεί όπου έγινε η μάχη και στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε και πέρασε τον Υδάσπη ποταμό, 

έκτισε πόλεις. Και στην μια έδωσε το όνομα Νίκαια από τη νίκη του κατά των Ινδών και στην άλλη έδωσε την 

επωνυμία Βουκεφάλα, σε ανάμνηση του αλόγου του Βουκεφάλα, που πέθανε εκεί επειδή καταβλήθηκε από τον 

καύσωνα και τα γηρατειά, αφού προηγουμένως είχε υποφέρει  πολλά και είχε περάσει πολλούς κινδύνους μαζί με 

τον  Αλέξανδρο,  και τον οποίο ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος, επειδή απέρριπτε ως ανάξιους όλους τους άλλους 

αναβάτες, μεγαλόσωμος και γενναίος. Και είχε για σημάδι του ένα κεφάλι βοδιού χαραγμένο πάνω του, εξαιτίας του 

οποίου λένε ότι έφερε και το όνομα αυτό. Άλλοι πάλι λένε ότι είχε άσπρο σημάδι στο κεφάλι του, ενώ ο ίδιος ήταν 

μαύρος, το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με κεφάλι βοδιού. Αυτό το άλογο το έχασε ο Αλέξανδρος στη χώρα των 

Ουξίων και γι  αυτό  διακήρυξε δημόσια σε όλη τη χώρα ότι θα εκτελέσει όλους τους Ουξίους, αν δεν του 

επιστρέψουν το άλογο. Γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε ο Αλέξανδρος για το άλογο αυτό. 

  

Ερωτήσεις 

1. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Αλέξανδρο από την αντίδρασή του όταν έχασε το αγαπημένο του άλογο; 

2. Ποια κατακτητική πολιτική ακολουθούσε ο Αλέξανδρος; Γνωρίζετε  άλλα σχετικά στοιχεία που να 

δικαιολογούν και την επωνυμία Μέγας; 

 

Λεξιλογικές επισημάνσεις 

 

πολίτης (πολίτις και πολίτισσα): α) αυτός που κατοικεί στην πόλη. β) υπήκοος κάποιου κράτους· π.χ. Είμαι Έλληνας 
πολίτης 

πολιτισμός: το σύνολο των ηθικών, πνευματικών και καλαισθητικών επιτευγμάτων του ανθρώπου π.χ. Έχουν 
προηγμένο πολιτισμό. 

πολιτιστικός: αυτός που ευνοεί την ανάπτυξη του πολιτισμού- π.χ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του  δήμου μας  α-
ναβαθμίζουν τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. 

πολιτισμικός: ο σχετικός με τον πολιτισμό· π.χ. Το πολιτισμικό επίπεδο των λαών διαφέρει. 
πολιτεία: α) το πολίτευμα ενός κράτους· π.χ. Οι δημοκρατικές πολιτείες σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους. 

β) κράτος, χώρα, γ) πόλη· π.χ. Μας δέχτηκαν ξένες πολιτείες, δ) η κυβερνητική και νομοθετική εξουσία· π.χ. Η 
πολιτεία οφείλει να πάρει μέτρα κατά της διακίνησης των ναρκωτικών. 



πολιτειακός: αυτός που αναφέρεται στην πολιτεία ή στο πολίτευμα· π.χ. Η κατάργηση της βασιλείας είναι πολιτειακή 
αλλαγή. 

πολιτεύομαι: α) παίρνω μέρος σε εκλογές, μετέχω στην πολιτική ζωή· π.χ. Ο πατέρας  του Γιώργου πολιτεύεται, β) 
συμπεριφέρομαι με ευελιξία 

πολίτευμα: α) το πολιτικό σύστημα με το οποίο κυβερνιέται ένα κράτος· π.χ. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι 
προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, β) το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την άσκηση της πολιτικής 
εξουσίας σ' ένα κράτος. 

συμπολίτευση: το σύνολο των βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης 

αντιπολίτευση: α) οι βουλευτές που δεν ανήκουν στο κυβερνητικό κόμμα  π.χ.  η αντιπολίτευση καταψήφισε τον 
προϋπολογισμό της κυβέρνησης   β)η αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική   γ) η αντίθεση στα σχέδια κάποιου 

πολιτικολογώ : μιλώ συνεχώς για πολιτικά θέματα 

πολιτικοποίηση : η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, η πολιτική δράση  η πολιτικοποίηση είναι έντονη στον φοιτητικό χώρο 
 
             Σχημάτισε λέξεις : 

          λουτρό   +  πόλη   =                                                     κώμη  +  πόλη  =                                                         πολίτης  +  φυλακή  = 

          κόσμος  +  πολίτης  =      πολίτης +  γράφω  =          πόλη  +  έχω  = 

 

 

Συντακτικές ασκήσεις  ( Κ Υ Ρ Ι Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι   Τ Η Σ    Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ) 

1. Να   βρείτε τους κύριους όρους ( Υ, Ρ, Α, Κ) των παρακάτω προτάσεων: 

α) Ὁ Ἀριστείδης ἦν δίκαιος.                          β) Ὁρῶ τήν οἰκίαν. 

 
γ) Οὗτοι έκώλυον τούς στρατιώτας.                     δ) Οἱ ἄρχοντες ἐπιμελοῦνται τῆς πόλεως. 
 
                                     ε) Ἡμεῖς πειθόμεθα τοῖς νόμοις. 

2. Υπογραμμίστε και χαρακτηρίστε τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις: 

α) Θαυμάζομεν τήν ἀρετήν τῶν προγόνων      …………………………..  
β) Ἀπολαύουσι τῶν  ἀγαθῶν.  ..............................  
γ) Προσέχω τοῖς λόγοις.  ..............................  
δ) Οἱ τριάκοντα  ἦσαν τύραννοι.  ..............................  
ε) Σύ εἶ φίλος.  ..............................  

στ) Οὐδείς ἐγένετο σοφός.  ..............................    
ζ) Φίλιππος φαίνεται  ἀξιόπιστος.  ..............................  

3. Βρες τα υποκείμενα στις προτάσεις που ακολουθούν:                               

α) Τά χωρία ἐστίν  ὀχυρά .........................................................  
β) Τά ὂρη  ἦν  ὑπερύψηλα ........................................................  
δ) Τά ἒργα ἡμῶν  οὐ συμφωνεῖ τοῖς λόγοις .........................  
ε) Τα τείχη κατεσκάφθη  ὑπό τῶν  ἐχθρῶν ........................  

στ)  Τά ἐν τῇ Άττικῇ ἀργυρεῖα  κατ'  ἀρχάς μέν  ἦν  ἀξιόλογα …………………….. 

3. Χαρακτηρίστε τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα στις παρακάτω  προτάσεις: 

 α) Μή ποίησῃς τοῦτο     …………………………………….  β) Σύ  ἐπιθυμεῖς παιδείας.       
 γ) Ἡμείς ἳππους καί  κύνας τρέφομεν     ..............................  δ) Οὗτοι παρέδοσαν τά ὃπλα  ἐχθροῖς.  ..................... 
ε) Οὐκ   ἐρωτῶ σε τοῦτο.......................       στ) Ἐποίησαν τῇ πόλει πολλά κακά  ……………………………. 


