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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11η: «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ» 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιµόνιοι, ἐγὼ ὑµῖν, ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις 
ἐπολεµεῖτε, φίλος καὶ σύµµαχος ἐγενόµην, καὶ τὸ µὲν ναυτικὸν τὸ ὑµέτερον χρήµατα 
παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου µαχόµενος µεθ’ ὑµῶν εἰς 
τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεµίους. Kαὶ διπλοῦν ὥσπερ Τισσαφέρνους οὐδὲν 
πώποτέ µου οὔτε ποιήσαντος οὔτ’ εἰπόντος πρὸς ὑµᾶς ἔχοιτ’ ἂν κατηγορῆσαι. Τοιοῦτος 
δὲ γενόµενος νῦν οὕτω διάκειµαι ὑφ’ ὑµῶν ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐµαυτοῦ χώρᾳ, 
εἰ µή τι ᾧν ἂν ὑµεῖς λίπητε συλλέξοµαι, ὥσπερ τὰ θηρία. Ἃ δέ µοι ὁ πατὴρ καὶ 
οἰκήµατα καλὰ καὶ παραδείσους καὶ δένδρων καὶ θηρίων µεστοὺς κατέλιπεν, ἐφ’ οἷς 
ηὐφραινόµην, ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ µὲν κατακεκοµµένα, τὰ δὲ κατακεκαυµένα. Εἰ οὖν 
ἐγὼ µὴ γιγνώσκω µήτε τὰ ὅσια µήτε τὰ δίκαια, ὑµεῖς δὲ διδάξατέ µε ὅπως ταῦτ’ 
ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταµένων χάριτας ἀποδιδόναι.  
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Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
1. Να µεταφράσετε το απόσπασµα: «Ὦ Ἀγησίλαε…ἔχοιτ’ ἂν κατηγορῆσαι». 

 
(Mονάδες 4) 

 
 

2. Πώς συνέβαλε ο Φαρνάβαζος στην ενίσχυση της σπαρτιατικής δύναµης στο παρελθόν;  
 

(Mονάδες 1) 
 

3. Ποια είναι η κατάσταση πλέον του ίδιου και της χώρας του εξαιτίας της επίθεσης των 
Σπαρτιατών;  

 
(Mονάδες 2) 

	

4. Παράδοση, εκποίηση, συλλογή, καύση: Με ποιες λέξεις του κειµένου συγγενεύουν 
ετυµολογικά οι παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας; 
 

(Mονάδες 2) 
 
 

5. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραµµισµένους όρους του κειµένου:  
φίλος, τὸ ναυτικὸν, παρέχων, κατηγορῆσαι, γενόµενος, µοι, κατακεκοµµένα, χάριτας 
 

 (Mονάδες 4) 
 

6. Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειµένου µε έντονη γραφή: 
«ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεµεῖτε» 
«ᾧν ἂν ὑµεῖς λίπητε συλλέξοµαι» 
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«Εἰ οὖν ἐγὼ µὴ γιγνώσκω µήτε τὰ ὅσια µήτε τὰ δίκαια» 
«ὅπως ταῦτ’ ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταµένων χάριτας ἀποδιδόναι» 

 
(Mονάδες 2) 

 
7. Να γραφούν οι ζητούµενοι τύποι: 

 
- πάντες (γενική ενικού θηλυκού γένους): 
- ἐγενόµην (β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄): 
- κατεδίωκον (γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου): 
- ὁ πατὴρ (κλητική ενικού): 
- κατέλιπεν (απαρέµφατο αορίστου β΄): 
- ἀνδρῶν (δοτική πληθυντικού): 
- τῇ χώρᾳ (ονοµαστική πληθυντικού): 
- ὑµεῖς (αιτιατική ενικού): 
- δένδρων (αιτιατική πληθυντικού): 
- ἔχω (γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού): 

 
(Mονάδες 5) 


