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Α' Κείμενο.
Η προσωπικότητα του βασιλιά της Σπάρτης Αγησιλάου (444 -360 π.Χ.) άσκησε σημαντική
επίδραση στον Αθηναίο ιστορικό Ξενοφώντα. Μέσα από το ομώνυμο έργο του τελευταίου
αναδεικνύεται η προσωπικότητα ενός ηγέτη αποφασιστικού και αποτελεσματικού, συνάμα
όμως εξαιρετικά στοργικού προς τους συμπολίτες του.

Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος, ὅπου ᾤετο τήν πατρίδα τι
ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο,
οὐ σῶμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο, ἀλλά καί βασιλέως ἀγαθοῦ τοῦτο ἔργον
ἐνόμιζε, τό τούς ἀρχομένους ὡς πλεῖστα ἀγαθά ποιεῖν. Ἐν τοῖς μεγίστοις δέ
ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καί τόδε ἐγώ τίθημι αὐτοῦ, ὅτι δυνατώτατος ὤν ἐν
τῇ πόλει φανερός ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. Τίς γάρ ἄν ἠθέλησεν
ἀπειθεῖν ὁρῶν τόν βασιλέα πειθόμενον; [...] Ὅς καί πρός τούς διαφόρους ἐν
τῇ πόλει ὥσπερ πατήρ πρός παῖδας προσεφέρετο. Ἐλοιδορεῖτο μέν γάρ ἐπί
τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἐτίμα δ’ εἴ τι καλόν πράττοιεν, παρίστατο δ’ εἴ τις
συμφορά συμβαίνοι, ἐχθρόν μέν οὐδένα ἡγούμενος πολίτην, ἐπαινεῖν δέ
πάντας ἐθέλων, σῲζεσθαι δέ πάντας κέρδος νομίζων, ζημίαν δέ τιθείς εἰ καί
ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο.
Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3

Β' Ερωτήσεις.
Β1.

Να μεταφράσεις το απόσπασμα “ Τ ίς γάρ ἄν ἠθέλησεν...ὁ μικροῦ

ἄξιος ἀπόλοιτο. ”.
(5 μονάδες)
Β2.

Ο Ξενοφών υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά του Αγησίλαου
αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση για τους συμπολίτες του. Να
στηρίξεις την άποψη αυτή με στοιχεία του κει μένου.
(5 μονάδες)

Β3.

Για τις λέξεις της νέας ελληνικής που ακολουθούν να βρεις μία
ομόρριζη στο κείμενο και στη συνέχεια να σχηματίσεις προτάσεις:
υπέργηρος, νομοταγής, εμπιστοσύνη, πραγματικότητα, διάσωση
(2,5 μονάδες)

Β4.

Να αναγνωρίσεις συντακτικά τους παρακάτω όρους:

Ἅπαντες, χρημάτων, ἀγαθοῦ, ἀπειθεῖν, συμφορά
(2,5 μονάδες)

Β5.

Να γράψεις την ευκτική σε όλους τους χρόνους στο ίδιο πρόσωπο
και αριθμό των παρακάτω ρηματικών τύπων σε ενεργητική και μέση
φωνή:

ἐνόμιζε, λατρεύων 1, πράττοιεν
(5 μονάδες)

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!
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Η αντικατάσταση να γίνει στο β' πληθυντικό.

