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Καθηγητής:   Μυλωνά Μαρία 
Τάξη:  Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών 
Μάθημα: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ημερομηνία:  13/01/2018   
Ονοματεπώνυμο: 

 

Οι νόμοι του Λυκούργου είχαν διαμορφώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους 
Λακεδαιμονίους (π.χ. λιτότητα, απομόνωση από τις άλλες πόλεις-κράτη). Ο Ξενοφώντας 
διαπιστώνει ότι οι Λακεδαιμόνιοι έχουν πλέον αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν και 
μάλιστα επιδεικνύουν έπαρση. 

Εἰ δέ τίς με ἔροιτο εἰ καὶ νῦν ἔτι μοι δοκοῦσιν οἱ Λυκούργου νόμοι ἀκίνητοι διαμένειν, 

τοῦτο μὰ Δία οὐκ ἂν ἔτι θρασέως εἴποιμι. Οἶδα γὰρ πρότερον μὲν Λακεδαιμονίους 

αἱρουμένους οἴκοι τὰ μέτρια ἔχοντας ἀλλήλοις συνεῖναι μᾶλλον ἢ ἁρμόζοντας ἐν ταῖς 

πόλεσι καὶ κολακευομένους διαφθείρεσθαι. Καὶ πρόσθεν μὲν οἶδα αὐτοὺς φοβουμένους 

χρυσίον ἔχοντας φαίνεσθαι· νῦν δ’ ἔστιν οὓς καὶ καλλωπιζομένους ἐπὶ τῷ κεκτῆσθαι. 

Ἐπίσταμαι δὲ καὶ πρόσθεν τούτου ἕνεκα ξενηλασίας γιγνομένας καὶ ἀποδημεῖν οὐκ ἐξόν, 

ὅπως μὴ ῥᾳδιουργίας οἱ πολῖται ἀπὸ τῶν ξένων ἐμπιμπλαῖντο· νῦν δ’ ἐπίσταμαι τοὺς 

δοκοῦντας πρώτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς μηδέποτε παύωνται ἁρμόζοντες ἐπὶ ξένης. 

Ξενοφῶντος, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 14 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

οἴκοι : στην πατρίδα 

ἔστιν οὓς : τινάς 
τά μέτρια : τα απαραίτητα 
ἁρμόζω :  είμαι αρμοστής, διοικητής 
 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  210. 50.20.990 - 50.27.990 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  210.50.60.845 -  50.50.658 
ΓΡΑΒΙΑΣ 85  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ  210.50.51.557 -  50.56.256 
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 63 ΠΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  -   ΊΛΙΟΝ  210.26.32.505 -  26.32.507 

Φάσμαgroup 

προπαρασκευή για 

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 
 

 

σύγχρονο μαθητικό φροντιστήριο 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. 

(20 μονάδες) 

2.α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω μετοχές και να τις αντικαταστήσετε με 

ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις: αἱρουμένους, τοὺς δοκοῦντας 

(3 μονάδες) 

β) Εἰ δέ τίς με ἔροιτο: να βρείτε την απόδοση της προηγούμενης υποθετικής 

πρότασης και να χαρακτηρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. Στη συνέχεια να 

συμπτύξετε την υποθετική πρόταση σε μετοχή κάνοντας όλες τις απαραίτητες 

μετατροπές. 

(3 μονάδες) 

γ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 

 μοι,  ἀλλήλοις,  ἀποδημεῖν,  ἁρμόζοντες           

(4 μονάδες)                             

3. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους: 

ἔροιτο:  τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα  

Δία:  την κλητική του ενικού αριθμού  

θρασέως:  τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό 

ἀλλήλοις: την αιτιατική ουδετέρου του πληθυντικού αριθμού 

αἱρουμένους: το γ΄πληθυντικό προστακτικής αορίστου β΄ ενεργητικής φωνής 

συνεῖναι:  το γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα 

διαφθείρεσθαι: το β΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

φαίνεσθαι:   τη δοτική πληθυντικού μετοχής αορίστου στο αρσενικό γένος στην 

ενεργητική φωνή                               

ἐπίσταμαι:  το γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα 

ἐξόν:  τον ιδιο τύπο στον παρακείμενο 

(10 μονάδες) 

 

                                     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου 
 


