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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ξενοφώντος, Αγησίλαος Κεφάλαιο 1, §20-22 

Στις § 20-21 ο Ξενοφών παραθέτει στοιχεία για τη δράση του Αγησιλάου στη Μ. Ασία, που 

αποδεικνύουν τη στρατηγική ικανότητα και το ήθος του Σπαρτιάτη βασιλιά.  

Καὶ πολλάκις μὲν(ὁἈγησίλαος) προηγόρευε τοῖς στρατιώταις τοὺς ἁλισκομένους μὴ ὡς ἀδίκους 

τιμωρεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὡς ἀνθρώπους ὄντας φυλάττειν, πολλάκις δὲ ὀπότε μεταστρατοπεδεύοιτο, εἰ 

αἴσθοιτο καταλελειμμένα παιδάρια μικρὰ ἐμπόρων, ἃ πολλοὶ ἐπώλουν διὰ τὸ νομίζειν μὴ 

δύνασθαι ἂν φέρειν αὐτὰ καὶ τρέφειν, ἐπεμέλετο καὶ τούτων ὅπως συγκομίζοιντο ποι, τοῖς δ᾽αὖ 

διὰ γῆρας καταλειπομένοις αἰχμαλώτοις προσέταττεν ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν, ὡς μήτε ὑπὸ κυνῶν 

μήθ᾽ ὑπό λύκων διαφθείροιντο. Ὣστε οὐ μόνον οἱ πυνθανόμενοι ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ 

ἁλισκόμενοι εὐμενεῖς αὐτῷ ἐγίγνοντο. 

 Το κείμενο αντλήθηκε από Mousaios, 2010 

 

Λεξιλόγιο  

ἁλισκομένους (μτχ ἁλίσκομαι): συλλαμβάνομαι,αιχμαλωτίζομαι  

προηγόρευε (ρήμα προαγορεύω) + τελικό απαρέμφατο: δίνω εντολή 
 

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ 

Δ1.α. Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το παραπάνω απόσπασμα.  

                                                                                                                                                          Μονάδες 25  

Δ1.β. Να εντοπίσετε τρία χωρία στο κείμενο που αναδεικνύουν το ήθος του ηγέτη.(Μον. 3) Για 

ποια συγκεκριμένη αρετή γίνεται λόγος και γιατί είναι σημαντική για την προσωπικότητα ενός 

στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη;(Μον. 2)(σύντομη απάντηση) 

                                                                                                                                                          Μονάδες 5 
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Δ2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

• ἐγίγνοντο: γ΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄  

• παρὲχοι: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ 

 • τιμωρεῖσθαι: γ΄ ενικό πρόσωπο παρατατικού στην άλλη φωνή.  

• προσὲταττεν: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής παθητικού αορίστου α΄.  

• συγκομίζοιντο: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή.  

                            

                                                                                                                                                            Μονάδες 5  

Δ2.β.  

• τοῖς στρατιώταις: κλητική ενικού  

• πολλοὶ: το ίδιο γένος στην ονομαστική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού.  

• ἀδίκους: το επίρρημα στο θετικό βαθμό.  

• ταῦτα: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους.  

• αἰχμαλώτοις: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.  

 

                                                                                                                                                            Μονάδες 5  

Δ3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

 ἀνθρώπους, καταλελειμμένα, διὰ γῆρας, αὐτῶν, οἱ πυνθανόμενοι.  

                                                                                                                                                            Μονάδες 5 

 Δ3.β. "ἐπεμέλετο καὶ τούτων ὅπως συγκομίζοιντο" Να αναγνωρίσετε την παραπάνω 

δευτερεύουσα πρόταση ως προς το είδος, την έγκλιση εκφοράς και το συντακτικό ρόλο 

λαμβάνοντας υπόψη το ρηματικό τύπο εξάρτησης.  

                                                                                                                                                            Μονάδες 3  

Δ.3γ. Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου, γράφοντας την υπόθεση και την 

απόδοση και να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του.  

                                                                                                                                                            Μονάδες 2 


