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Κεφάλαιο 1.  §§ 36-38  
 

Το τέλος της αποστολής του Αγησιλάου στην Ασία 

(2 διδακτικές ώρες) 
 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

1. Να εκτιµήσουν οι µαθητές την πειθαρχία του Αγησιλάου στους νόµους 

της πατρίδας του. 

2. Να γνωρίσουν τον ενωτικό και συµφιλιωτικό χαρακτήρα των 

πολιτικών του παρεµβάσεων στις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και να 

κατανοήσουν την εκτίµηση που έτρεφαν στο πρόσωπό του οι κάτοικοι 

αυτών των πόλεων. 

3. Επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά στοιχεία της δράσης και του 

χαρακτήρα του Αγησιλάου να αναγνωρίσουν στο πρόσωπό του έναν 

προποµπό της πανελλήνιας ιδέας. 

4. Να επισηµάνουν ορισµένα σχήµατα λόγου, τυπικά για την ανάπτυξη 

του εγκωµίου, όπως το ασύνδετο, η αντίθεση και η υπερβολή. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις  

Ανοικτού τύπου 

Α.  Σύντοµης απάντησης  

§ 36 

1. Ποιες εξουσίες είχαν δοθεί στον Αγησίλαο από τη Σπάρτη κατά τη 

διάρκεια της αποστολής του στην Ασία; 

2. Να αναφέρετε ποιος ήταν ο απώτερος σκοπός των επιχειρήσεων του 

Αγησιλάου στην Ασία, σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο συγγραφέας.   

3. Ποιος λόγος ανάγκασε τον Αγησίλαο να επιστρέψει στην Ελλάδα; 

4. Να απαριθµήσετε µε βάση το κείµενο τα κίνητρα που είχε ο Αγησίλαος 

για να παραµείνει στην Ασία. 

5. Ποιες εξουσίες είχαν απέναντι στους βασιλείς οι 5 έφοροι της Σπάρτης47;  

6. Να γράψετε φράσεις ή προτάσεις του κειµένου που παρουσιάζουν τον 

Αγησίλαο ως έναν από τους εµπνευστές της πανελλήνιας ιδέας.  

                                                      
47  Βλέπε σχολικό βιβλίο, σ. 177. 
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§§  37-38 

7. Ποια πολιτική κατάσταση επικρατούσε στις ελληνικές πόλεις της Μ. 

Ασίας πριν από την άφιξη του Αγησιλάου; 

8. Να γράψετε τις λέξεις ή φράσεις του κειµένου που δηλώνουν την 

οικειότητα και εµπιστοσύνη που είχαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

απέναντι στον Αγησίλαο. 

9. Ποιες ήταν οι δηλώσεις των Ελλήνων της Ασίας για τον Αγησίλαο κατά 

την αναχώρησή του για τη Σπάρτη και ποιες αρετές του αποκαλύπτουν; 

10. Να αναφέρετε τα σηµεία του κειµένου, όπου ο συγγραφέας εκφράζει 

προσωπική κρίση για το πρόσωπο που επαινεί. (Να λάβετε υπόψη σας 

όλη την ενότητα, §§ 36-38). 

 

 

Β.  Ελεύθερης ανάπτυξης 

§ 36 

1. Ποιες πληροφορίες µας δίνει ο συγγραφέας για τη φήµη που είχε 

αποκτήσει ο Αγησίλαος στην Ασία; 

2. Αφού διαβάσετε το απόσπασµα 185,5-186,7 από τον Πανηγυρικό του 

Ισοκράτη48, να εκτιµήσετε πόσο τιµητικό ήταν για τον Αγησίλαο να 

αναγνωρίζεται ως στρατηγός που φιλοδοξούσε και θα µπορούσε να 

καταλύσει το κράτος των Περσών, αν του το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις 

του προς την πατρίδα του. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας 

κάνοντας αναφορά και στα δυο κείµενα.  

3. Να αναπτύξετε τους λόγους που θα είχε ο Αγησίλαος, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρει ο συγγραφέας, να αγνοήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι 

στην πατρίδα του και να µην ανταποκριθεί στο κάλεσµά της49.  

4. Να επισηµάνετε ποιες αρετές του Αγησίλαου τονίζει ο Ξενοφώντας σ� 

αυτή την παράγραφο και να γράψετε ποια τεκµήρια προσκοµίζει για 

να τις αποδείξει.  

                                                      
48  Βλέπε Παραθέµατα: Κείµενο 9.  
49  εξουσία, δόξα, δύναµη, πλούτη, φιλοδοξίες κλπ. 
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5. Στην παράγραφο αυτή ο λόγος του συγγραφέα δοµείται µε βάση την 

αντίθεση και τη σύγκριση. 

Α. Να γράψετε τα µέρη της αντίθεσης και αναλύοντάς τα να αναφέρετε 

ποια αρετή του Αγησιλάου προβάλλει και επαινεί ο Ξενοφώντας 

µέσα απ� αυτά50.  

Β. Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα σύγκρισης, κάνοντας σαφή τη 

διάκριση ανάµεσα στα µέρη που συγκρίνονται, και να εξηγήσετε 

ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγησιλάου 

εξαίρονται µε αυτή την τεχνική51.  

6. Τι ήταν η Πανελλήνια Ιδέα; Να αναπτύξετε το περιεχόµενο και το 

σκοπό που υπηρετούσε. Να εξετάσετε µε ποιο τρόπο συνδέεται η 

προσωπικότητα του Αγησιλάου µ� αυτή την ιδέα, σύµφωνα µε το 

κείµενο. 

7. Ποιο ήταν το πιο φιλόδοξο και το πιο σπουδαίο, σύµφωνα µε τον 

συγγραφέα, σχέδιο του Αγησιλάου στην Ασία; Να το αναπτύξετε.   

 

§§ 37-38 

8. Να γράψετε ποια συναισθήµατα έτρεφαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας για 

τον Αγησίλαο και να τα τεκµηριώσετε αναφέροντας τα σχετικά 

στοιχεία που παραθέτει στο κείµενο ο συγγραφέας.   

9. Να περιγράψετε το γεγονός που αναφέρει ο συγγραφέας στις §§ 37-38 

ως απόδειξη των εξαιρετικών ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων 

του Αγησιλάου.  

                                                      
50  Για το σχήµα της αντίθεσης βλ. Βασ. Θ. Θεοδωρακόπουλο, Εισαγωγή στην αττική 

ρητορεία, σσ. 124-125, Επικαιρότητα, Αθήνα 1989. 
Το αντιθετικό σχήµα 

Α µέρος  Β µέρος 
• ἄρχων µὲν παµπόλλων πόλεων 
• ἄρχων δὲ καὶ νήσων 
• καὶ τὸ ναυτικὸν προσῆψεν αὐτῷ ἡ πόλις 
• αὐξανόµενος καὶ εὐκλείᾳ καὶ δυνάµει 
• παρὸν δ' αὐτῷ πολλοῖς κἀγαθοῖς χρῆσθαι 
• πρὸς δὲ τούτοις τὸ µέγιστον... ἐλπίζων καταλύσειν 
τὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύσασαν πρότερον 
ἀρχήν 

 • ὅµως ὑπ' οὐδενὸς 
τούτων ἐκρατήθη, 

 
• ἀλλ' ἐπειδὴ ἦλθεν 
αὐτῷ ἀπὸ τῶν οἴκοι 
τελῶν βοηθεῖν τῇ 
πατρίδι, ἐπείθετο τῇ 
πόλει 

 

51   Να συµβουλευτείτε τα σχόλια του βιβλίου σας, σ. 176. 
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10. Να εξηγήσετε πού οφειλόταν η δηµοτικότητα του Αγησίλαου στους 

΄Ελληνες της Ασίας (να λάβετε υπόψη σας και τις §§ 17-23). 

11. Στο κείµενο, §§ 36-38, υπάρχουν µεταξύ άλλων ένα ασύνδετο σχήµα, 

ένα σχήµα υπερβολής και µια παροµοίωση. Να τα γράψετε και να 

εκφράσετε τις εντυπώσεις που σας δηµιουργούν για το πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται. 

 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου 

 

1. Α. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο την πρόταση µε την 

οποία ο Ξενοφών αναφέρεται στην αγάπη του Αγησιλάου για την 

πατρίδα του τη Σπάρτη. 

!!!! Ἀγησίλαος ἄρχων ἦν παµπόλλων ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεων 
!!!! Ἤλπιζε καταλύσειν τὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύσασαν ἀρχήν 
!!!! Οὔτε ἄν πᾶσαν τὴν γῆν δέξαιτο ἀντὶ τῆς πατρίδος 
!!!! Παρῆν δ' αὐτῷ χρῆσθαι πολλοῖς κἀγαθοῖς ὅ τι ἐβούλετο 
!!!! Ἦλθεν αὐτῷ ἀπὸ τῶν οἴκοι βοηθεῖν τῇ πατρίδι 
Β. Να αναφέρετε δυο στοιχεία από όσα γράφει ο Ξενοφών για να 

αποδείξει τη φιλοπατρία του Αγησιλάου. 

 

2. Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, αν οι ακόλουθες 

προτάσεις αποδίδουν σωστά ή λανθασµένα το έργο και τις εντυπώσεις 

που άφησε ο Αγησίλαος φεύγοντας από την Ασία. 

  Σ Λ 

α. 
Πολλοί λυπήθηκαν για την αναχώρησή του γιατί 

τον αισθάνονταν ως φίλο και προστάτη. 
! ! 

β. 
Έφερε πολιτική ειρήνη και ευηµερία στις πόλεις 

που είχε στον έλεγχό του.  
!

 

!

 

γ. 
Επέβαλε τη θέλησή του µε τη στρατιωτική δύναµη 

που διέθετε. 
!

 

!

 

δ. 
Οι Έλληνες της Μ. Ασίας τον θαύµαζαν για τις 

διοικητικές του ικανότητες 
!

 

!
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ε. 
Εξόρισε όλους τους στασιαστές από τις πόλεις που 

διοικούσε. 
!

 

!

 

στ. 
Πολλοί ανακουφίστηκαν µε την αναχώρησή του,

γιατί τιµωρούσε σκληρά όσους του αντιστέκονταν.
!

 

!

 

ζ. 
Με την παρουσία του στην Ασία σε όλες τις πόλεις 

ξέσπασαν επαναστατικά κινήµατα.  
!

 

!

 

η. 
Αρκετοί δείχνοντας τη φιλία τους τον 

ακολούθησαν για να προσφέρουν βοήθεια τη 

Σπάρτη. 

!

 

!

 

 

2.  Γραµµατικές ερωτήσεις 

1. Να µεταφέρετε τις λέξεις των φράσεων που ακολουθούν στον άλλο 

αριθµό. 

• πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς χρῆσθαι 
• αἰσχρὰ καὶ ἀκίνδυνα κέρδη δέχεται 
• ἔργον ἀξιεπαίνου βασιλέως ἐστί 
• παραλαβὼν τὰς πόλεις στασιαζούσας 
• πατρὸς καὶ ἑταίρου ἀπιόντος 

 

2. Να υπογραµµίσετε τη σωστή γραµµατική κατηγορία για καθεµιά από 

τις λέξεις του κειµένου που ακολουθούν. 

• οἴκοι  ρήµα σε ευκτική 

επίρρηµα τοπικό 

ουσιαστικό, πληθυντικού αριθµού 

• ἐθελούσιοι µετοχή 

ουσιαστικό 

επίθετο 

• ἄρξων  µετοχή 

επίθετο 

ουσιαστικό 

• δεήσοι  ουσιαστικό σε δοτική πτώση 

ρήµα σε ευκτική 
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επίρρηµα 

3. Να επιλέξετε από τη στήλη Β το σωστό γραµµατικό χαρακτηρισµό των 

λέξεων του κειµένου της στήλης Α γράφοντας δίπλα σε κάθε αριθµό το 

σωστό γράµµα. 

Α Β 

1.  προσῆψεν α. ευκτική αορίστου 

2.  ἐβούλετο β. απαρέµφατο ενεργητ. αορίστου 

3.  δέξαιτο γ. οριστική αορίστου 

4.  κινηθῆναι δ. οριστική παρατατικού 

5.  διατελέσαι ε. απαρέµφατο ενεστώτα  

6.  µάχεσθαι στ. απαρέµφ. παθητικ. αορίστου 

 

4. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν µε τους 

τύπους που ζητούνται στις παρενθέσεις. 

α. Ἤλπιζε _____________ (καταλύω, απαρέµφατο ενεργητικού 
αορίστου) την αρχήν. 

β.  Ἐν τῷ ἐφορείῳ ἑστηκότες _____________ (τυγχάνω, παρατατικός) 
γ.  Ἕως αὐτὸς παρῆν, αἱ πόλεις ____________(διατελῶ, παρατατικός) 

ὁµονόως _____________ (πολιτεύοµαι, µετοχή ενεστ.). 
δ.  Οἱ Ἕλληνες _____________ (δηλόω, οριστ. µέλλοντα) ὅτι τὴν φιλίαν 

οὐ πλαστὴν _____________ (παρέχοµαι, ενεστώτας). 
ε.  Τῶν ἐν τῇ Ασίᾳ πράξεων τοῦτο τέλος _____________ (γίγνοµαι, 

µέλλοντας). 
 

5. Να κατατάξετε στον παρακάτω πίνακα τους ρηµατικούς τύπους: 

ἄγασθαι, προσῆψεν, αὐξανόµενος, παρόν, ἐβούλετο, στρατεύσασαν, 
ἐκρατήθη, βοηθεῖν. 
 Ενεργητική Μέση 

Παρατατικός    

Μτχ. Ενεστ   

Απαρ. Ενεστ.   Παθητική 

Οριστ. Αορ.    

Μτχ. Αορ.    
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3. Συντακτικές ερωτήσεις 

1. Να σηµειώσετε ένα Χ στον πίνακα που ακολουθεί, προσδιορίζοντας το 

συντακτικό ρόλο των απαρεµφάτων, και να γράψετε για το καθένα 

τον όρο από τον οποίο εξαρτάται. 

Απαρέµφατο Υποκείµενο Αντικείµενο Εξαρτάται από: 

ἄγασθαι    

χρῆσθαι    

καταλύσειν    

µάχεσθαι    
 

2. Να σηµειώσετε ένα Χ στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 

προσδιορίζοντας το συντακτικό ρόλο των λέξεων του κειµένου που 

δίδονται. 

 Κατηγορ. 

προσδ. 
Αντικείµ. 

Κατηγορού

µενο 
Υποκείµενο 

(ἄγασθαι) αὐτοῦ     

τῇ πατρίδι     

µόνος     

ἔνδηλον     

τὰς πολιτείας     

εὐδαίµονας     

πατρός     
 

3. ὑπ' οὐδενός τούτων ἐκρατήθη: Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο 

των όρων της πρότασης. 
 

4. Α. Να βρείτε τα ρήµατα του κειµένου, των οποίων το αντικείµενο 

βρίσκεται σε δοτική ή γενική πτώση και να τα καταγράψετε  στις 

αντίστοιχες στήλες του πίνακα που ακολουθεί52. 

Ρήµατα µε αντικείµενο σε δοτική Ρήµατα µε αντικείµενο σε γενική 

  

  

  

                                                      
52  προσάπτω, χρῶµαι, βοηθέω, πείθοµαι, µάχοµαι / ἄγαµαι, ἄρχω, λήγω. 
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Β. Να εντάξετε καθένα από τα ρήµατα που βρήκατε σε µια από τις 

παρακάτω σηµασιολογικές κατηγορίες (βλ. και Μουµτζάκης, Α.Β., 

Συντακτικό, §§ 51-52). 

• Με γενική συντάσσονται ρήµατα που σηµαίνουν: 

εξουσία: _____________________________________________________  

έναρξη / λήξη: ________________________________________________  

απόλαυση / ψυχικό πάθος: _____________________________________  

• Με δοτική συντάσσονται ρήµατα που σηµαίνουν: 

φιλική / εχθρική διάθεση ή ενέργεια: ____________________________  

ευπείθεια, επικοινωνία:________________________________________  

σύνθετα µε την πρόθεση πρός:__________________________________  

 

5. Α. Να συµπληρώσετε στις προτάσεις που ακολουθούν το σύνδεσµο που 

εισάγει τη δευτερεύουσα πρόταση µε τη βοήθεια του κειµένου: 

Ἀγησίλαος ἐποίησεν______________ ἄνευ φυγῆς καὶ θανάτων ὁµο-

νόως τὰς πόλεις πολιτευοµένας διατελέσαι. 

Ἴσµεν _____ οὐ χείροσιν ἡµῶν µαχούµεθα. 

Β. Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο των εξαρτηµένων προτάσεων. 

 

 

4.  Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, αν η σηµασία που έχουν 

στο κείµενο οι λέξεις που δίδονται διατηρείται στη νέα ελληνική ή όχι. 

 άλλη σηµασία ίδια σηµασία 

ἐπινοῶ 
!

 

!

 

τέλη 
!

 

!

 

ἀρχή 
!

 

!

 

φυγή 
!

 

!

 

ἑταῖρος 
!

 

!
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πλαστή 
!

 

!

 

2. προσῆψεν (προσάπτω):  

Α. Να αναλύσετε το ρήµα στα συνθετικά του στοιχεία (πρόθεση και 

απλό ρήµα) και να γράψετε τα ρήµατα που προκύπτουν αν το απλό 

ρήµα συντεθεί µε τις προθέσεις ἐπί, ἀνά, ἐξ, σύν. 
Β.  Να χρησιµοποιήσετε όσα από τα ρήµατα που σχηµατίσατε είναι 

ακόµη εύχρηστα σε µια πρόταση της νέας ελληνικής. 

 

3. Να συνδέσετε καθεµιά από τις λέξεις του κειµένου της στήλης Α µε την 

οµόρριζή της στη στήλη Β. ∆ύο από τις λέξεις στη στήλη Β 

περισσεύουν. 

Α Β 

ἐφορεῖον ουσιαστικός 

εξειδικεύω 
δέξαιτο 

αποδοχή 

ἔνδηλον φορείο 

οίδηµα 
εἰδότες 

εκδήλωση 

παρῆν όραµα 

 

4. Να συσχετίσετε τις ακόλουθες νεοελληνικές λέξεις (µετοχές) µε τύπους 

του κειµένου53: 

• απονενοηµένος ___________________ 

• κατειληµµένος ___________________ 

• τετελεσµένα ___________________ 

• δεδηλωµένος ___________________ 

• συνηµµένος ___________________ 

• πεπεισµένος ___________________ 

 

                                                      
53  ἐπινοῶ, παραλαµβάνω, διατελῶ, ἔνδηλον, προσάπτω, πείθοµαι. 
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5.  Ασκήσεις για το σπίτι 

1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα 5.1-9.5 από τον Ὀλυµπιακό λόγο του 

Λυσία54 να επισηµάνετε και να γράψετε τα βασικά στοιχεία της 

«πανελλήνιας ιδέας» που περιέχει. Την πατρότητα ποιών στοιχείων 

από αυτά αναγνωρίζει ο Ξενοφώντας στον Αγησίλαο στο κεφάλαιο 

1.36; 

2. Ανακεφαλαιώνοντας να  αναφέρετε τις στρατηγικές και πολιτικές 

αρετές που επέδειξε ο Αγησίλαος στο διάστηµα από την εκλογή του ως 

βασιλιά της Σπάρτης µέχρι την ανάκλησή του από την Ασία.  

3. Να σκιαγραφήσετε το πρότυπο του ιδανικού ηγέτη  σύµφωνα µε τα 

χαρακτηριστικά που µας έδωσε µέχρις εδώ ο Ξενοφώντας για τον 

Αγησίλαο.  

 

 

                                                      
54  Βλέπε Παραθέµατα: Κείµενο 10.  
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