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Ξενοφῶντος, Λακεδαιμονίων πολιτεία 2,12-14 

Ο Ξενοφώντας στο έργο αυτό επιδιώκει να αναλύσει τις αιτίες του 

μεγαλείου της ολιγάριθμης Σπάρτης, το οποίο εν πολλοίς οφείλεται στους 

νόμους που θέσπισε ο Λυκούργος. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα 

εκθειάζει την Σπάρτη που απαγορεύει διά νόμου την παιδοφιλία και άρα 

δημιουργεί εγκρατείς και σώφρονες άνδρες. 

 

εἰσὶ δὲ καὶ οἳ παντάπασι τοῦ διαλέγεσθαι τοὺς ἐραστὰς εἴργουσιν ἀπό τῶν 

παίδων. Ὁ δὲ Λυκοῦργος ἐναντία καὶ τούτοις πᾶσι γνούς, εἰ μέν τις αὐτὸς 

ὢν οἷον δεῖ ἀγασθεὶς ψυχὴν παιδὸς πειρῷτο ἄμεμπτον φίλον 

ἀποτελέσασθαι καὶ συνεῖναι, ἐπῄνει καὶ καλλίστην παιδείαν ἐνόμιζεν∙ εἰ 

δέ τις παιδὸς σώματος ὀρεγόμενος φανείη, αἴσχιστον τοῦτο θεὶς ἐποίησεν 

ἐν Λακεδαίμονι μηδὲν ἧττον ἐραστὰς παιδικῶν ἀπέχεσθαι ἢ γονεῖς 

παίδων ἢ καὶ ἀδελφοὶ ἀδελφῶν εἰς ἀφροδίσια ἀπέχονται. Τὸ μέντοι ταῦτα 

ἀπιστεῖσθαι ὑπό τινων οὐ θαυμάζω∙ ἐν πολλαῖς γὰρ τῶν πόλεων οἱ νόμοι 

οὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς παῖδας ἐπιθυμίαις. Ἡ μὲν δὴ παιδεία 

εἴρηται ἥ τε Λακωνικὴ καὶ ἡ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων∙ ἐξ ὁποτέρας δ' αὐτῶν 

καὶ εὐπειθέστεροι καὶ αἰδημονέστεροι καὶ ὧν δεῖ ἐγκρατέστεροι ἄνδρες 

ἀποτελοῦνται, ὁ βουλόμενος καὶ ταῦτα ἐπισκοπείσθω.   

 

 παντάπασι (επίρρ.) : ολοσχερώς, ολοκληρωτικά./ γιγνώσκω + αιτιατική 

: έχω αυτήν την γνώμη./ ἄμεμπτος-ον : αυτός που είναι αδύνατον να τον 

κατηγορήσεις, τέλειος, άμωμος./ ἀποτελοῦμαι : καθίσταμαι, 

συγκροτούμαι./ ἀφροδίσια : η ερωτική επαφή./ ἀπιστοῦμαι : δεν γίνομαι 

πιστευτός./  αἰδήμων-ονος : ο ευσεβής, ο ντροπαλός./ ἐγκρατὴς-ές + 

γενική : αυτός που ελέγχει τον εαυτό του σε κάτι.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «εἰ δέ τις 

παιδὸς σώματος ὀρεγόμενος φανείη, ….. ἐν πολλαῖς γὰρ τῶν πόλεων 

οἱ νόμοι οὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς παῖδας ἐπιθυμίαις.».                                           

Μονάδες 10 

 

Α2. Τί επαινούσε ο Λυκούργος στην Σπάρτη και τί αποδοκίμαζε βάσει του 

αρχαίου κειμένου; 

Μονάδες 10 

 

Β1α. «εἰ μέν τις αὐτὸς ὢν οἷον δεῖ ἀγασθεὶς ψυχὴν παιδὸς πειρῷτο 

ἄμεμπτον φίλον ἀποτελέσασθαι καὶ συνεῖναι, ἐπῄνει καὶ καλλίστην 

παιδείαν ἐνόμιζεν» : Από το απόσπασμα αυτό να μεταφέρετε τους 

ονοματικούς τύπους στο θηλυκό γένος, διατηρώντας την πτώση που 

έχουν (αν κάποιοι τύποι είναι στο θηλυκό ή δεν έχουν θηλυκό γένος, 

παραμένουν ως έχουν). 

Μονάδες 5 

 

Β1β. Στους κάτωθι ρηματικούς τύπους του κειμένου οι αόριστοι να γίνουν 

ενεστώτες και οι ενεστώτες να γίνουν παρακείμενοι, στην ίδια φωνή και 

στον ίδιο γραμματικό τύπο : διαλέγεσθαι, γνούς, φανείη, θεὶς, 

ἀπέχονται.  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

διαλέγεσθαι   

 γνούς  

 φανείη  

 θεὶς  

ἀπέχονται   

Μονάδες 5 

 

Β2α. Οι πλάγιες πτώσεις λειτουργούν ως αντικείμενο, ως ετερόπτωτος 

προσδιορισμός και ως επιρρηματικός προσδιορισμός. Να αναγνωριστεί ο 

ρόλος των πλαγίων πτώσεων στο κάτωθι απόσπασμα του κειμένου (να 

καταγραφεί και ο τύπος τον οποίο προσδιορίζουν ή από τον οποίον  

εξαρτώνται) : «Τὸ μέντοι ταῦτα ἀπιστεῖσθαι ὑπό τινων ….. ὁ 

βουλόμενος καὶ ταῦτα ἐπισκοπείσθω.» (οι πλάγιες πτώσεις στους 

εμπροθέτους ή ως ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί να μη ληφθούν υπ’ όψιν). 

Μονάδες 6 
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Β2β. Να αναγνωριστούν ως προς την φύση και την θέση οι δευτερεύουσες 

προτάσεις της περιόδου : «ἐξ ὁποτέρας δ' αὐτῶν ….καὶ ταῦτα 

ἐπισκοπείσθω.».                                                                                         

Μονάδες 2 

 

Β2γ. «Ὁ δὲ Λυκοῦργος ἐναντία καὶ τούτοις πᾶσι γνούς, εἰ μέν τις αὐτὸς 

ὢν οἷον δεῖ ἀγασθεὶς ψυχὴν παιδὸς πειρῷτο ἄμεμπτον φίλον 

ἀποτελέσασθαι καὶ συνεῖναι, ἐπῄνει καὶ καλλίστην παιδείαν 

ἐνόμιζεν∙» : Να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος και να τραπεί σε 

μετοχικό τύπο, άρα λανθάνοντα υποθετικό λόγο. 

Μονάδες 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


