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 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

1) Ο Αγησίλαος συμπεριφερόταν με στοργή στους συμπολίτες του, ακόμη και στους 

εχθρούς του. Ήταν αμερόληπτος και αντικειμενικός. Επαινούσε τις καλές πράξεις και 

αποδοκίμαζε τα σφάλματα, από όποια μεριά και αν προέρχονταν. Δε θεωρούσε κανένα 

πολίτη εχθρό του και θεωρούσε ότι όλοι έπρεπε να σώζονται αφού ήταν ζημιά,  κατ’ 

εκείνον, για την πόλη ακόμη και αν χανόταν κάποιος ανάξιος. Με αυτό τον τρόπο 

επιδίωκε να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και ειλικρίνειας με τους 

συμπολίτες του έχοντας πάντα ως στόχο, το συλλογικό συμφέρον. 

 

2) Είναι γεγονός ότι ο Αγησίλαος  θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί  και 

παιδαγωγός, εκτός από ικανός ηγέτης. Η συμπεριφορά του ήταν παράδειγμα προς 

μίμηση από τους συμπολίτες του. Πολλά είναι τα στοιχεία του κειμένου που στηρίζουν 

το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, όπως ο  αγώνας για την πατρίδα του σε συνδυασμό με 

τη στοργική, ειλικρινή, δίκαιη και αμερόληπτη αντιμετώπιση των συμπολιτών του 

καθώς και  η υπακοή του στους νόμους και τις αρχές της πόλης.  

 

  3)  -Ο φίλος μου, ο Πέτρος, πηγαίνει συχνά σε κοσμικές συγκεντρώσεις. 

 

  - Οι συγγενείς φόρεσαν στη νύφη  ακριβά κοσμήματα. 

 

   - Η αμφίεσή μας στην εκκλησία πρέπει να είναι κόσμια. 

 

   - Είναι άνθρωπος κοσμογυρισμένος και έχει πολλές εμπειρίες. 

   

 

4)     α΄συνθετικό                     β΄συνθετικό 

       δύσ                         +               πρᾶξις  

        

       εὖ                           +                χάρις 

                 

      ὑπό                         +               χείρ 

 

      εὖ                            +               γνώμη 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2019 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BD%96
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5)                    

                       ΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

           ΑΡΣΕΝΙΚΟ          ΘΗΛΥΚΟ       ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ΓΕΝ. πλατέος                  πλατείας           πλατέος 

ΔΟΤ.  πλατεῖ                    πλατείᾳ             πλατεῖ 

ΑΙΤ.   πλατύν                    πλατεῖαν           πλατύ 

 

 

6 )α)                    ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΦΩΝΗ 

       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                                         ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

        ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                                       ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                           

                                                                     

β΄ εν.     κηρύττῃς                                                 κηρύξῃς 

 γ΄ εν.    κηρύττῃ                                                   κηρύξῃ          

 

 

                 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ    ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

 β.εν.       κεκηρυχώς , κεκηρυχυῖα, κεκηρυχός  ᾖς  

  γ.εν.     κεκηρυχώς , κεκηρυχυῖα, κεκηρυχός  ᾖ 

 

 

6)β)ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                                                        

Ον.  τινές πατέρες                                         

Γεν.  τινῶν πατέρων                                     

Δοτ. τισί πατράσι                                         

Αιτ. τινάς πατέρας                                      

Κλητ.  -   πατέρες                                           

 

 

7)- τῆς στρατηγίας: έμμεσο αντικείμενο του ρημ. Ἔπαυσαν  

  -τὸν Τιμόθεον: άμεσο αντικείμενο του ρημ. Ἔπαυσαν 

 

  -   ἀνθρώποις: έμμεσο αντικείμενο του ρημ. δίδωσιν. 

 -   κακά:  άμεσο αντικείμενο του ρημ. δίδωσιν 

 

.-   σὲ : άμεσο αντικείμενο του ρημ. διδάσκω 

   -τὴν στρατηγίαν: έμμεσο αντικείμενο του ρημ. διδάσκω 

 

 
 


