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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Ο πόλεμος λοιπόν μας έχει ,βέβαια, στερήσει όλα ανεξαιρέτως αυτά που έχουν λεχθεί    

    (παραπάνω)· γιατί πράγματι και μας έκανε πιο φτωχούς και μας  ανάγκασε να υπομένουμε    

    πολλούς κινδύνου  και μας έχει συκοφαντήσει στους Έλληνες  και μας έχει ταλαιπωρήσει με κάθε  

    τρόπο.   

  

 

2.Ο Ισοκράτης εκθειάζει το ρόλο της ειρήνης στην εξασφάλιση της ολοκληρωτικής ευτυχίας της 

Αθήνας αν επικρατήσει η ειρήνη . Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι οι Αθηναίοι θα απαλλαγούν από τη 

λαίλαπα των πολέμων , των κινδύνων και της διχόνοιας και έτσι θα τονωθεί το αίσθημα της 

ασφάλειας τους. Θα μπορούν , επίσης , άφοβα πλέον να ασχολούνται  με την καλλιέργεια της γης , 

με τη ναυτιλία και με άλλες δραστηριότητες που τώρα λόγω του πολέμου απουσιάζουν , και έτσι 

καθημερινά θα γίνονται πιο πλούσιοι . Επιπλέον , θα αυξηθούν τα έσοδα της πόλης και θα 

επιστρέψουν σε αυτήν όλες εκείνες οι κοινωνικές ομάδες των οποίων η οικονομική αξία είναι πολύ 

σημαντική , δηλαδή των εμπόρων  και των μετοίκων . Τέλος το πιο σημαντικό από όλα είναι στο 

διεθνές επίπεδο ,  εφόσον η σύναψη συμμαχιών θα γίνεται εκούσια και δε θα στηρίζεται στον 

εξαναγκασμό και στη βίαιη επιβολή αλλά στην πειθώ. 

 

 3. 

α) 

• αυτάρκης →  ἐξαρκέσειεν 

• βιωματικό → βίον 

• οικόπεδο → οἰκοῖμεν 

• πενία → πενεστέρους         

 

β) πιστός,  πειστικός            

 

 

4.   

α)  

Γενική : τῆς  πόλεως            τῶν  πόλεων 

Δοτική: τῇ  πόλει               ταῖς  πόλεσι 

Αιτιατική: τὴν  πόλιν    τὰς  πόλεις        

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   /  Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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β) εὔπορε   / εὐπορώτατε  

 

 

γ)ἀσφαλέστερον /  μᾶλλον  ἀσφαλές        

         

 

 

5.    

α)  ΟΡΙΣΤΙΚΗ: ἐγένου  

      ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: γένῃ  

      ΕΥΚΤΙΚΗ: γένοιο 

      ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: γενοῦ               

 

 

β)  ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 

εἶδον  

εἶδες  

εἶδε 

εἴδομεν  

εἴδετε 

εἶδον 

              

 

6.   

ἡμῖν: δοτική προσωπική στο απρόσωπο ρήμα «ἐξαρκέσειεν»  

  

εὐπορώτεροι:  κατηγορούμενο στο εννοούμενο «ἡμεῖς» μέσω του συνδετικού ρήματος       

«γιγνοίμεθα» 

 

 εὐδαιμονήσειν:  ειδικό απαρέμφατο , αντικείμενο του ρηματος «ἡγοῦμαι» 

 

 ταραχῆς: αντικείμενο στη μετοχή «ἀπαλλαγέντες» 


