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                                                  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 

Γιγνώσκων δ᾽ ὅτι ἡ μὲν πορθουμένη καὶ ἐρημουμένη χώρα 

οὐκ ἂν δύναιτο πολὺν χρόνον στράτευμα φέρειν, ἡ δ᾽ 

οἰκουμένη μὲν σπειρομένη δὲ ἀέναον ἂν τὴν τροφὴν 

παρέχοι, ἐπεμέλετο οὐ μόνον τοῦ βίᾳ χειροῦσθαι τοὺς 

ἐναντίους, ἀλλὰ καὶ τοῦ πρᾳότητι προσάγεσθαι. [21] Καὶ 

πολλάκις μὲν προηγόρευε τοῖς στρατιώταις τοὺς 

ἁλισκομένους μὴ ὡς ἀδίκους τιμωρεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὡς 

ἀνθρώπους ὄντας φυλάττειν, πολλάκις δὲ ὁπότε 

μεταστρατοπεδεύοιτο, εἰ αἴσθοιτο καταλελειμμένα 

παιδάρια μικρὰ ἐμπόρων, ἃ πολλοὶ ἐπώλουν διὰ τὸ 

νομίζειν μὴ δύνασθαι ἂν φέρειν αὐτὰ καὶ τρέφειν, 

ἐπεμέλετο καὶ τούτων ὅπως συγκομίζοιντό ποι. [22] Τοῖς δ᾽ 

αὖ διὰ γῆρας καταλειπομένοις αἰχμαλώτοις προσέταττεν 

ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν, ὡς μήτε ὑπὸ κυνῶν μήθ᾽ ὑπὸ λύκων 

διαφθείροιντο. Ὥστε οὐ μόνον οἱ πυνθανόμενοι ταῦτα, 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἁλισκόμενοι εὐμενεῖς αὐτῷ ἐγίγνοντο. 

Ὁπόσας δὲ πόλεις προσαγάγοιτο, ἀφαιρῶν αὐτῶν ὅσα 

δοῦλοι δεσπόταις ὑπηρετοῦσι προσέταττεν ὅσα ἐλεύθεροι 

ἄρχουσι πείθονται· καὶ τῶν κατὰ κράτος ἀναλώτων τειχέων 

τῇ φιλανθρωπίᾳ ὑπὸ χεῖρα ἐποιεῖτο. 

 

φέρειν= να συντηρεί 

οἰκουμένη = όταν  κατοικείται 

ἐπεμέλετο = φρόντιζε 

προηγόρευε= συνιστούσε, προειδοποιούσε 

τοὺς ἁλισκομένους =  τους αιχμαλώτους 

συγκομίζοιντό ποι=  μεταφέρουν κάπου 
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1. Να μεταφράσετε το πιο πάνω κείμενο. 

 

2. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση τις πιο κάτω λέξεις: 

             παρέχοι,  προηγόρευε,  φυλάττειν,  προσέταττεν, ἐποιεῖτο 

 

3. Να γράψετε το δεύτερο πρόσωπο ενικού στον αόριστο και 

μέλλοντα  των πιο κάτω ρημάτων: 

 

νομίζειν, προσέταττεν    

 

4. Να μεταφέρετε στον αντίθετο αριθμό  την πιο κάτω πρόταση του 

κειμένου. 

.α. Ὥστε οὐ μόνον οἱ πυνθανόμενοι ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ 

ἁλισκόμενοι εὐμενεῖς αὐτῷ ἐγίγνοντο. 

.β. Καὶ πολλάκις μὲν προηγόρευε τοῖς στρατιώταις τοὺς ἁλισκομένους 

μὴ ὡς ἀδίκους τιμωρεῖσθαι. 

 

5. Να βρείτε τι είναι συντακτικώς οι πιο κάτω λέξεις: 

 

           τοῦ χειροῦσθαι   ,  τοὺς ἐναντίους ,πολλοί,  ἀνθρώπους , πολλάκις 

 

6. Να γράψετε λέξεις παράγωγες  στα Νέα Ελληνικά των πιο κάτω 

ρημάτων, απλές ή σύνθετες: 

αἴσθοιτο,  γιγνώσκων,  φέρειν,, ἐποιεῖτο, προσέταττεν 

7.Να κάνετε προτάσεις με τις πιο κάτω λέξεις:  

          ὑπηρετοῦσι, αἰχμαλώτοις, φιλανθρωπίᾳ , αἴσθοιτο 
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