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2.  Κεφάλαιο 11.  §§ 14-16  

 

Ανακεφαλαίωση των αρετών του Αγησιλάου   

(2  διδακτικές  ώρες) 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι   

1. Να κατανοήσουν οι µαθητές τον έπαινο και τον θαυµασµό ως επάξια 

ηθική αµοιβή για την ενάρετη συµπεριφορά και να εκτιµήσουν και τα 

δυο (αρετή και έπαινο � αναγνώριση) ως προϋποθέσεις για εσωτερική 

πληρότητα και ευτυχία.  

2. Να κάνουν µια γενική εκτίµηση του εγκωµίου του Ξενοφώντα και της 

προσωπικότητας που εγκωµιάζει.  

3. Να αντιληφθούν ότι το παράδειγµα του Αγησιλάου οριοθετεί την αρχή 

µιας νέας εποχής, όπου το άτοµο ξεχωρίζει µε τις πράξεις του και τις 

αρετές του. και όπου διαµορφώνονται άλλες αντιλήψεις για το ρόλο 

της προσωπικότητας (του µεγάλου άνδρα) στην ιστορία. 

4. Να εκτιµήσουν τις εκφραστικές αρετές του συγγραφέα αναγνωρίζοντας 

την λειτουργία και αποτελεσµατικότητα των ρητορικών ερωτήσεων 

και του αντιθετικού σχήµατος.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις  

Ανοικτού τύπου 

Α.  Σύντοµης απάντησης  

1. Για ποια ιδιότητά του ξεχωρίζει και επαινείται ιδιαίτερα ο Αγησίλαος 

στην § 14;  

2. Μέχρι ποια φάση της ζωής του έχει να επιδείξει ο Αγησίλαος ένδοξη 

δράση80;  

3. Με ποια αισθήµατα πληροφορήθηκαν το θάνατο του Αγησιλάου οι 

εχθροί του;  

4. Με ποια αισθήµατα δέχτηκαν την είδηση του θανάτου του Αγησιλάου 

οι φίλοι του; 

                                                      
80  Βλέπε και σχόλια του βιβλίου, σ. 240. 
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5. Να σηµειώσετε επιγραµµατικά την τελική κρίση του συγγραφέα για 

την προσφορά του Αγησιλάου στην πατρίδα του; 

6. Με ποια πράξη αντάξια της δόξας του  επισφραγίστηκε το τέλος του 

Αγησιλάου; 

 

Β.  Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε πώς αντιλαµβάνονταν την έννοια της ψυχής οι Έλληνες 

του 5ου και 4ου π. Χ. αιώνα81.  

2. Σε ποιους παράγοντες θα αποδίδατε το εξαιρετικό ψυχικό σθένος του 

Αγησιλάου ακόµα και σε τόσο προχωρηµένη ηλικία; Ποια ερµηνεία 

δίνει γι� αυτό ο συγγραφέας82;   

3. Ἡ µὲν τοῦ σώµατος ἰσχύς, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ῥώµη: Πώς επηρεάζει 

συνήθως την ανθρώπινη συµπεριφορά η αλληλεπίδραση σώµατος και 

ψυχής και τι το εξαιρετικό επισηµαίνει  ο συγγραφέας στην περίπτωση 

του Αγησιλάου83;  

4. Με ποιους συγκρίνει τον γηραιό Αγησίλαο ο συγγραφέας στις πρώτες 

ρητορικές ερωτήσεις του στην § 15;  Αφού διατυπώσετε τις απαντήσεις 

και αναλύσετε τα αποτέλεσµα της σύγκρισης να γράψετε τις δικές σας 

εντυπώσεις για το Σπαρτιάτη βασιλιά. 

5. Να αναλύσετε την τεχνική που χρησιµοποιεί ο Ξενοφώντας για να 

προκαλέσει και να επιτείνει τον θαυµασµό των αναγνωστών του για το 

πρόσωπο του Αγησιλάου84.  

                                                      
81  Βλέπε και σχόλια του βιβλίου, σσ. 240-241. 
82  Είναι αποτέλεσµα των επιµέρους αρετών του Αγησιλάου, της στάσης ζωής που έχει 

διαµορφώσει, των πλούσιων εµπειριών του και της ποιότητας του χαρακτήρα του. Για 
τον Ξενοφώντα είναι µια ακόµα ποιότητα συνυφασµένη µε τον ενάρετο χαρακτήρα του, 
την οποία µόνο (αγαθοί) άνδρες, όπως ο Αγησίλαος, έχουν να επιδείξουν. 

83  Ψυχή όπως την εννοούσαν οι αττικοί συγγραφείς του 5ου αιώνα. Βλέπε  σχόλια του 
βιβλίου, σσ. 240-241. 

84  Τεχνική της σύγκρισης και της αντίθεσης. Μέσα από τη σύγκριση προβάλλονται 
ιδιαίτερα οι αρετές του Αγησιλάου, ενώ µε τα επαναλαµβανόµενα αντιθετικά σχήµατα 
προκαλείται µεγαλύτερο ενδιαφέρον στους αναγνώστες και αυξάνεται ο θαυµασµός 
τους για το πρόσωπο που εγκωµιάζεται. 



 142

6. Να επισηµάνετε τα σηµεία εκείνα του κειµένου στις §§ 14-16 που 

δείχνουν την κλιµάκωση και την κορύφωση του επαίνου προς τον 

Αγησίλαο, και να τα γράψετε στο τετράδιό σας σε ελεύθερη νοηµατική 

απόδοση στη νέα ελληνική85.   

7. Τίνα δὲ νέον �ἐπόθησαν � γηραιὸν ἀποθανόντα. Να αναπτύξετε τους 

λόγους για τους οποίους  οι φίλοι «ἐπόθησαν» τον Αγησίλαο τόσο 

πολύ µετά το θάνατό του86.   

8. Πώς αξιολογεί ο συγγραφέας την προσφορά του Αγησιλάου προς την 

πατρίδα του και το µέγεθος της αρετής του στην τελευταία παράγραφο; 

9. Ποια είναι τα αισθήµατα του συγγραφέα απέναντι στον Αγησίλαο; 

Είναι δικαιολογηµένα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

10. Να επισηµάνετε στο κείµενο στοιχεία υπερβολής και να εξετάσετε αν 

και κατά πόσο µειώνουν την αξιοπιστία του λόγου του Ξενοφώντα.  

11. Πιστεύετε ότι ο έπαινος και ο θαυµασµός ως ηθική αµοιβή µπορούν να 

στηρίξουν ψυχικά τον άνθρωπο για να παραµείνει ενάρετος σ� όλη του 

τη ζωή; Να αναπτύξετε και να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

12. Να κάνετε µια σύντοµη αποτίµηση του εγκωµίου του Ξενοφώντα. Να 

αναφερθείτε στις προθέσεις του συγγραφέα, το πρόσωπο που επιλέγει 

να εγκωµιάσει και το αποτέλεσµα της προσπάθειάς του. 

                                                      
85  α. µόνος ἀνθρώπων ἐπιδεῖξαι ὅτι ἡ τῆς ψυχῆς ῥώµη ἀγήρατός ἐστιν.  β. οὐκ ἀπεῖπεν� 

δόξαν,  γ. τὸ γῆρας ἐκείνου ἐφάνη κρεῖττον πάσης νεότητος. δ. τελέως ὠφέλιµος τῇ 
πατρίδι διεγένετο. ε. µεγαλείως ὠφελῶν τὴν πόλιν. στ. µνηµεῖα τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς ἀνὰ 
πᾶσαν τὴν γῆν  κτησάµενος. 

86  «Αν εδώ ο πόθος των φίλων παρουσιάζεται ως επιχείρηµα, πρέπει καταρχήν, 
εννοούµενος ως αντίποδας (εκ παραλλήλου αντίθετος) της χαράς των εχθρών, να 
θεωρηθεί ως �εγωιστική� αντίδραση: Οι φίλοι τον νοσταλγούν, γιατί γνωρίζουν ότι 
τώρα δεν θα έχουν κανέναν πια να αντιπροσωπεύει τόσο αποτελεσµατικά τα 
συµφέροντά τους. Παρόλα αυτά υπάρχει κάτι περισσότερο σ� αυτόν: ο πόθος, ο θρήνος 
για το χαµό ενός ανθρώπου και η νοσταλγία γι� αυτόν σηµαίνει ήδη από αρχαιοτάτους 
χρόνους αναγνώριση της αξίας του και της προσφοράς του, σύγκρινε π.χ. µε Καλλίνο 
Frag. 1, 16-19 D (Βλέπε και παραθέµατα, κείµενο 14)· � Πόσο στενά είναι συνδεδεµένος 
ο πόθος µε την αξία ενός ανθρώπου, το δείχνει το γεγονός ότι το ποθεινός τείνει να 
ταυτιστεί σχεδόν µε το αξιολογικό επίθετο ἀγαθός µε την ευρύτερη έννοια του όρου. 
Στο βάθος του υπάρχει η αίσθηση ότι ο εκλιπών µε την αξία του και την προσφορά του 
έγινε αγαπητός στους άλλους�» Dietfried Krömer, Xenophons Agesilaos, 
Untersuchungen zur Komposition, δ. διατριβή, σ. 61, Augsburg 1971, απόδοση στην 
ελληνική: Γ. Γιαννικόπουλος. Σχετικά µε τον πόθο του λαού για τους εκλιπόντες ήρωες 
βλέπε και Παραθέµατα, κείµενο 15. 
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13. Εκτιµάτε ότι σ� αυτό το έργο του Ξενοφώντα θίγονται θέµατα που 

αγγίζουν τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου κόσµου; Να αναπτύξετε την 

άποψή σας. 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου  

 

1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

τετράγωνο. 

Ο συγγραφέας στον επίλογο του εγκωµίου του υποστηρίζει ότι στα 

γηρατειά του ο Αγησίλαος:  

! Ήταν πολύ αγαπητός σε φίλους αλλά και σε εχθρούς ακόµη. 

! Είχε µεγαλύτερο ψυχικό σθένος από κάθε νέο στην ηλικία. 

! Προκαλούσε φόβο µε την παρουσία του σε εχθρούς και φίλους. 

! Είχε σωµατική αντοχή όπως και όταν ήταν νέος. 

! ∆εν είχε ούτε το ψυχικό σθένος ούτε την αντοχή της νεότητάς του. 

 

2 Α Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο αν οι ακόλουθες 

προτάσεις αποδίδουν σωστά ή λανθασµένα στοιχεία του 

αποσπάσµατος κεφ. 11, §§ 14-16. 

  Σ Λ 

α. 
Τὸ σῶµα γὰρ ἐκείνου (τοῦ Ἀγησιλάου) οὐκ ἐδύνα-
το φέρειν τὴν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ῥώµην. ! ! 

β. 
Οὐδεὶς γὰρ συµµάχοις θάρρος παρέσχεν ὅσον Ἀγη-
σίλαος καίπερ ἤδη πρὸς τὸ στόµατι τοῦ βίου ὤν. ! ! 

γ. 
Τούτου δ' ἐκποδὼν γενοµένου ἥσθησαν οἱ πολέµιοι 
καίπερ γηραιοῦ τελευτήσαντος. ! ! 

δ. Ἀγησίλαος ἐν τῇ πατρίδι ἁπλῆς ταφῆς ἔτυχεν. ! ! 

ε. 
Ἔτι δὲ καὶ οἱ πολέµιοι ἐλυπήθησαν αὐτοῦ τελευτή-
σαντος. ! ! 

στ. 
Μνηµεῖα µὲν τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν 
ἐκτήσατο. ! ! 

Β. Να γράψετε τα χωρία του κειµένου που τεκµηριώνουν τις σωστές 

επιλογές σας. 



 144

 



 145

2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε τις φράσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθµό: 

• τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν   __________________________ 

• φοβερός ἦν τοῖς ἐχθροῖς __________________________ 

• ἥσθησαν οἱ πολέµιοι  __________________________ 

• γηραιοῦ τελευτήσαντος  __________________________ 

• ὠφελῶν τὴν πόλιν  __________________________ 

 

2. Να γράψετε τα επίθετα του πίνακα στους άλλους βαθµούς, στην ίδια 

πτώση, αριθµό και γένος. 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

µεγάλην   

 κρεῖττον  

γηραιοῦ   

νέον   

ὠφέλιµος   

βασιλικῆς   

 

3. Να συνδέσετε τα ονόµατα της στήλης Α µε την κλίση στην οποία 

ανήκουν. 

Α Β 

ἀνθρώπων 
ἰσχύς 
σώµατος 
γῆρας 
ψυχῆς 
αἰῶνος 
πολέµιοι 
οἴκησιν 
µνηµεῖα 

 

Α΄ Κλίση 

 

 

Β΄ Κλίση 

 

 

Γ΄ Κλίση 
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4. Να ξαναγράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε τους ρηµατικούς 

τύπους στον ενεστώτα. 

• Ποίας οὐ νεότητος κρεῖττον τὸ ἐκείνου γῆρας ἐφάνη; 
• Τίνος δ� ἐκποδὼν γενοµένου µᾶλλον ἥσθησαν οἱ πολέµιοι; 
• Τίς τοῖς συµµάχοις θάρσος παρέσχεν; 
• Τίνα οἱ φίλοι πλέον ἐπόθησαν; 

 

 

3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1. Να προσδιορίσετε το είδος των ακόλουθων δευτερευουσών προτάσεων 

και να γράψετε τον όρο της κύριας πρότασης µε τον  οποίο συνδέονται:  

α) ὅτι ἡ µὲν τοῦ σώµατος � ἐστιν 
β) ὅσον Ἀγησίλαος. 

 
2. Να προσδιορίσετε το συντακτικό ρόλο των ακόλουθων όρων στο 

κείµενό σας: τῆς ψυχῆς, γηραιοῦ, συµµάχοις, τῇ πατρίδι, ἑαυτοῦ. 
 

3. Να γράψετε τα υποκείµενα των ακόλουθων ρηµατικών τύπων από το 

κείµενό σας: 

• δοκεῖ   ____________________ 
• γηράσκει ____________________ 
• ἐφιέµενος ____________________ 
• παρέσχεν ____________________ 
• ἥσθησαν  ____________________ 
• ἐπόθησαν ____________________ 

 
 
4.  Λεξιλογικές ασκήσεις 

1. ἐπιδεῖξαι:  
Α. Να συνθέσετε το απλό ρήµα (δεικνύω) µε τις προθέσεις: ανά, από, 

υπό και να σχηµατίσετε παράγωγα ουσιαστικά σε �ση. 

Β.  Να χρησιµοποιήσετε τα παράγωγα ουσιαστικά που σχηµατίσατε σε 

ισάριθµες προτάσεις στη νέα ελληνική. 
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2. Να βρείτε τις λέξεις του κειµένου µε τις οποίες συγγενεύουν 

ετυµολογικά οι παρακάτω νεοελληνικές λέξεις: γηροκοµείο, έφεση, 

συµφορά, σχήµα, ενθαρρύνω, κτήµα, αγωγή. 

 

3. Να συµπληρώσετε µε την κατάλληλη λέξη από το κείµενό σας  τις 

φράσεις που ακολουθούν, ώστε να αποδίδουν τις αντίστοιχες 

νεοελληνικές. 

• Η ψυχική δύναµη είναι αγέραστη:  

ἡ ____ ____________  ___________ ἀγήρατός ἐστιν 

• Αποδείχτηκε καλύτερος :   

________________ ἐφάνη 

• Είναι σε πάρα πολύ προχωρηµένη ηλικία:  

___  ______________ τοῦ αἰῶνος ἔχει 

• Είναι στο τέλος της ζωής του: 

____ ____ ________________ τοῦ βίου ἐστί 

• Στάθηκε απόλυτα ωφέλιµος για την πατρίδα του: 

τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι __________ ὠφέλιµος ὤν _______________ 

 

4. Να αναλύσετε τις λέξεις του κειµένου που ακολουθούν στα συστατικά 

τους, να υπογραµµίσετε τα επιθήµατα ή προθήµατα µε τα οποία έχουν 

σχηµατιστεί στη στήλη Β και να γράψετε µια άλλη λέξη της αρχαίας ή 

της νέας ελληνικής µε το ίδιο επίθηµα ή πρόθηµα στη στήλη Γ (βλ. το 

παράδειγµα). 

Α Β Γ 

νεότητος νέος + -της ὁσιότης 
ἀκµάζω   

µήκιστον   

διεγένετο   

οἴκησιν   

µνηµεῖα   

ὠφέλιµος   
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5. Ασκήσεις για το σπίτι 

1. Ἐκεῖνος γοῦν οὐκ ἀπεῖπεν µεγάλην καὶ καλὴν ἐφιέµενος δόξαν�  

α. Να εξηγήσετε σύµφωνα µε την κρίση σας που οφείλεται αυτή η 

διαρκής επιθυµία του Αγησιλάου για την «καλή και µεγάλη» δόξα. 

β. Φιλοδοξίες, όπως αυτή του Αγησιλάου, µπορούν να είναι κίνητρο 

για την καλλιέργεια αρετών όπως ευσέβεια, σωφροσύνη, δικαιοσύνη 

κλπ. ακόµα και στους νέους της εποχής σας; Να διατυπώσετε και να 

αιτιολογήσετε την εκτίµησή σας. 

2.  Να επισηµάνετε και να γράψετε από το κείµενο τρία διαφορετικά ρη-

τορικά σχήµατα. Να εξηγήσετε ποια πλεονεκτήµατα προσφέρει καθένα 

από αυτά στη σύνθεση του εγκωµίου87.  

 

                                                      
87  α) ρητορικές ερωτήσεις: Τίς µὲν γὰρ..., Τίνος δ'..., Τίνα δὲ νέον... κ.ά. 

β) αντιθέσεις: ἡ µὲν τοῦ σώµατος ἰσχὺς γηράσκει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ῥώµη ἀγήρατός ἐστι 
κ.ά.  

γ) υπερβολές: τελέως ... ὠφέλιµος ὤν διεγένετο,  ἀνὰ πᾶσαν τῆν γῆν κτησάµενος κ.ά.  
δ) µεταφορές: πρὸς τῷ στόµατι τοῦ βίου ὤν, µνηµεῖα τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς. 


	Åíäåéêôéêïß äéäáêôéêïß óôü÷ïé
	Áíïéêôïý ôýðïõ
	
	Á.  Óýíôïìçò áðÜíôçóçò
	Â.  Åëåýèåñçò áíÜðôõîçò
	
	ÅñùôÞóåéò êëåéóôïý ôýðïõ Þ óõíäõáóìüò áíïéêôïý êáé êëåéóôïý ôýðïõ




	Ë
	
	
	Èåôéêüò

	Á
	3.  ÓõíôáêôéêÝò áóêÞóåéò




