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[5.1.32] Ἀκούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις ἀπήγγελλον ἐπὶ τὰς 

ἑαυτῶν ἕκαστοι πόλεις. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἅἅἅἅπαντεςπαντεςπαντεςπαντες ὤμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα, οἱ δὲ 

Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπὲρ πάντων Βοιωτῶν ὀμνύναι. ὁ δὲ Ἀγησίλαος οὐκ ἔφη δέξασθαι 

τοὺς ὅρκους, ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ βασιλβασιλβασιλβασιλέέέέωςωςωςως γράμματα ἔλεγεν, αὐτονόμους 

εἶναι καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην πόλιν. οἱ δὲ τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἔλεγον ὅτι οὐκ 

ἐπεσταλμένα σφσφσφσφίίίίσισισισι ταῦτ’ εἴη. Ἴτε νῦν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, καὶ ἐρωτᾶτε· ἀπαγγέλλετε 

δ’ αὐτοῖς καὶ ταῦτα, ὅτι εἰ μὴ ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται. οἱ μὲν δὴ 

ᾤχοντο.[5.1.33] ὁ δ’ Ἀγησίλαος διδιδιδιὰὰὰὰ    ττττὴὴὴὴν ν ν ν πρὸς Θηβαίους    ἔἔἔἔχθρανχθρανχθρανχθραν οὐκ ἔμελλεν, ἀλλὰ 

πείσας τοὺς ἐφόρους εὐθὺς ἐθύετο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφέρετε το κείμενο στα νέα ελληνικά.                                ΜΟΝ. 20 

2. Να γράψετε σε κάθε περίπτωση τον ζητούμενο τύπο: 

� Ἀκούοντες: ίδιος τύπος στον παρακείμενο. 

� πρέσβεις: κλητική ενικού 

� ὤμνυσαν: απαρέμφατο ενεστώτα ε.φ. 

� ἠξίουν: γ’ πληθ. ευκτικής ενεστώτα ίδιας φωνής 

� μεγάλην: συγκριτικός βαθμός 

� γράμματα: δοτική πληθυντικού 

� ἐπεσταλμένα: μετοχή αορίστου στο ίδιο γένος κι αριθμό. 

� μικρὰν: υπερθετικός βαθμός επιρρήματος 

� Ἴτε: απαρέμφατο ενεστώτα & γ’ πληθ. ευκτικής ενεστώτα. 

ΜΟΝ. 10 
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3. α. να βρείτε το συντακτικό ρόλο των ακόλουθων όρων του κειμένου: ἅἅἅἅπαντεςπαντεςπαντεςπαντες,,,,    

βασιλβασιλβασιλβασιλέέέέωςωςωςως, , , , σφσφσφσφίίίίσισισισι, , , , διδιδιδιὰὰὰὰ    ττττὴὴὴὴν ν ν ν ἔἔἔἔχθρανχθρανχθρανχθραν.                                               ΜΟΝ. 02 

   β. να αναλύσετε τις ακόλουθες μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις: 

Ἀκούοντες, πείσας.                                                                 ΜΟΝ. 04 

γ. εἰ μὴ ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται: να βρεθεί το είδος του 

υποθετικού λόγου και να μετατραπεί σε όλα τα υπόλοιπα.           ΜΟΝ. 04 

 

 

 
 
  


