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A.KEIMENO 

ENOTHTA 7, Ένας στοργικός ηγέτης 

    Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾤετο τὴν πατρίδα τι ὠφελήσειν, οὐ πόνων 

ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο, οὐ σῶμα, οὐ γῆρας 

προὐφασίζετο, ἀλλὰ καὶ βασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον ἐνόμιζε, τὸ τοὺς ἀρχομένους ὡς 

πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν. Ἐν τοῖς μεγίστοις δὲ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καὶ τόδε ἐγὼ 

τίθημι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὢν ἐν τῇ πόλει φανερὸς ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις 

λατρεύων. Τίς γὰρ ἂν ἠθέλησεν ἀπειθεῖν ὁρῶν τὸν βασιλέα πειθόμενον; [...] Ὃς καὶ 

πρὸς τοὺς διαφόρους ἐν τῇ πόλει ὥσπερ πατὴρ πρὸς παῖδας προσεφέρετο. Ἐλοιδορεῖτο 

μὲν γὰρ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐτίμα δ’ εἴ τι καλὸν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις 

συμφορὰ συμβαίνοι, ἐχθρὸν μὲν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δὲ πάντας 

ἐθέλων, σῴζεσθαι δὲ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν δὲ τιθεὶς εἰ καὶ ὁ μικροῦ ἄξιος 

ἀπόλοιτο. 

                                                                                                               Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1) Πώς συμπεριφερόταν  ο Αγησίλαος στους συμπολίτες του; Τι είδους σχέση επιδίωκε 

να δημιουργήσει μαζί τους; 

                                                                                                                                          ( Μονάδες  4) 

  

2) Θα μπορούσε ο Αγησίλαος  να χαρακτηριστεί, εκτός από ηγέτης, και «παιδαγωγός»; 

Ποια στοιχεία του κειμένου μπορούν να στηρίξουν αυτόν  τον  χαρακτηρισμό; 

                                                                                                                                           ( Μονάδες 4) 

 

3) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: κοσμικός, κόσμημα, κόσμιος, 

κοσμογυρισμένος. 

 

                                                                                                                                           (Μονάδες 2)                                                                                                
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4)Να γράψετε  το α΄ και β΄ συνθετικό στα παρακάτω σύνθετα: 

 

                                        α΄ συνθετικό                             β΄ συνθετικό 

 

δυσπραξία                     …………………………              ………………………… 

 

εὔχαρις                           …………………………             …………………………. 

 

ὑποχείριος                      …………………………            …………………………. 

 

εὐγνώμων                       …………………………            …………………………. 

 

                                                                                                                                            (Μονάδες 2) 

  

5)πλατύς, πλατεῖα, πλατύ:  Να γράψετε τη γενική, δοτική και αιτιατική πτώση του 

επιθέτου στον ενικό   αριθμό και στα τρία γένη. 

 

                                                                                                                                          ( Μονάδες  1) 

                                                                                                    

6)α) κηρύττω: Να γραφεί το β΄ και γ΄ ενικό   πρόσωπο της υποτακτικής  ενεστώτα, 

αορίστου και παρακειμένου ενεργητικής φωνής. 

 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

              ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                               ΑΟΡΙΣΤΟΣ                           ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

β΄ εν. 

 

γ΄ εν.                                                                      

                                                                                                                                           ( Μονάδες 2) 

 

6)β) τινές πατέρες : Να κλιθεί  η  συνεκφορά  στον αριθμό που βρίσκεται. 

                                                                                                                                           ( Μονάδες 2) 

 

7) Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο των 

ρημάτων. 

 

-Ἔπαυσαν τὸν Τιμόθεον τῆς στρατηγίας. 

 

-Ἡ μωρία δίδωσιν ἀνθρώποις κακά. 

 

-∆ιδάσκω σὲ τὴν στρατηγίαν.  

                                                                                                                                            (Μονάδες 3) 

                                                                                                          


