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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2022

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

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 οὐδὲνα 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. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ξενοφώντα, ο Αγησίλαος ποιό μοντέλο πολιτικού ενσάρκωνε; Ποιές 

αξίες και αρχές πρέσβευε και τί θεωρούσε ως χρέος του;

                                                                                                               Μονάδες 3

2. Να σχηματίσετε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που σας δίνονται.

 εὖ + γένος 

 ἀεί + θάλλω 
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 ἐν + δόξα  

 διά + γράφω 

Μονάδες 2

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας που

ζητείται στην παρένθεση.

 Ἐγκωμιάζεις τὴν τέχνην αὐτοῦ, ............. (ὅστις, θηλ.) δέ ἐστιν οὐκ ἀπεκρίνω. 

  Τέταρτον ............. (ὅσπερ, ουδ.) μέγιστον, τοὺς μὴ διαφθειρομένους ὑπὸ τῶν εὐπραγιῶν (=

της ευδαιμονίας) φημὶ φρονίμους εἶναι.

 Ἐπὶ  ………………..  (τίς, αιτ. εν.) στρατεύετε, ὦ νέοι;

 …………….. (τίς, δοτ. πληθ.) οἱ Μακεδόνες ἐπολέμησαν;

 Σὺ μὴ θαύμαζε ἐφ’ ……………..  (ὅ, δοτ. πληθ.) λέγομεν.

 Ἐνταῦθα ἦν κῆπος πλήρης ἀγρίων θηρίων ……………. (ὅ, ονομ.,πληθ.) ἐκεῖνος ἐθήρευεν

ἐφ’ ἵππου.

Μονάδες 3

4. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που σας δίνετε στην 

παρένθεση:                                                                                                                          

 Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπίστευον πολλάκις τοῖς …………………(ἄφρων, δοτ. πληθ.) ῥήτορσι. 

  Οἱ ……………..(ἐλεήμων, ονομ. πληθ.) ἄνδρες σπάνιοί εἰσι. 

 Ὁ χρόνος ποιήσει τοὺς νεανίας ……………..(σώφρων, αιτ. πληθ.).

 Νοῦς …………… ἐν σώματι  ……………….. (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές)

 Πᾳρέχω τράπεζαν …………….. ἐδεσμάτων …………….. (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες - ὁ, ἡ

πολυτελής, τὸ πολυτελές).

 Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται  …………….. τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).

Μονάδες 6
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5. Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε το ρήμα που βρίσκεται στην παρένθεση σε υποτακτική 

ενεστώτα ή αορίστου (όπου υπάρχει):

α. Ἤν τοὺς ἄνδρας .......................... (φονεύω, β΄πληθ. αορίστου), μεγίστην δίκην δώσετε. 

β. Ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα τοῦ ὕπνου .......................... (ἀπολαύω, β΄ενικό αορίστου). 

γ. Ἐὰν τὰ χρήματα .......................... (δημεύω, β΄πληθ. αορίστου), καλῶς ποιήσετε. 

δ. Ὅταν  ..........................  (σπεύδω,  γ΄ενικό  ενεστ.)  τις  αὐτὸς,  χὠ  (=καὶ  ὁ)  θεὸς  συνάπτεται

(=βοηθάει).

Μονάδες 4

6. Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικό - τελικό) και να εντοπίσετε σε ποια από τις παρακάτω 

φράσεις υπάρχει ταυτοπροσωπία και σε ποια ετεροπροσωπία:

 

 α. Σωκράτης βούλεται ἀπελθεῖν.

 β. Οὗτος ἔλεγε ταῦτα ψευδῆ εἶναι 

Μονάδες 2
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