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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ξενοφώντα, ο Αγησίλαος, εκτός από ηγέτης της Σπάρτης πρέσβευε το

ιδανικό  του  άριστου  πολιτικού  και  στρατηγού.  Ως  προτεραιότητα  του  έθετε  την  ευημερία  των

πολιτών και του κράτους του, πασχίζοντας καθημερινά για την επίτευξη των συλλογικών στόχων

παραμερίζοντας την προσωπική του ζωή. Επιπροσθέτως, διακυβερνούσε εξαίροντας τις αξίες του

σεβασμού και της υπακοής στους νόμους, από τις οποίες δεν παρέκκλινε ούτε ο ίδιος ανεξαρτήτως

του βασιλικού του αξιώματος. Πίστευε για χρέος του το να προστατεύει τους συμπολίτες του, να

τους  φέρεται  με  στοργή  και  να  δημιουργεί  με  όλους  ειρηνικές  σχέσεις,  ανεπηρέαστες  από  την

κοινωνική θέση ή τις πολιτικές πεποιθήσεις καθενός . Μάλιστα, ο Αγησίλαος προωθούσε την ιδέα

μιας  ισοπολιτείας,  η  οποία  θεμελιωνόταν  στην  ισονομία,  την  αλληλοκατανόηση,  την  αμοιβαία

εμπιστοσύνη και την ομόνοια.

2. 

 εὖ + γένος  εὐγένεια

 ἀεί + θάλλω  ἀειθαλής

 ἐν + δόξα  ἒνδοξος

 διά + γράφω  διαγραφή

3.

 Ἐγκωμιάζεις τὴν τέχνην αὐτοῦ, ἥτις  (ὅστις, θηλ.) δέ ἐστιν οὐκ ἀπεκρίνω. 

  Τέταρτον  ὅπερ (ὅσπερ, ουδ.) μέγιστον, τοὺς μὴ διαφθειρομένους ὑπὸ τῶν εὐπραγιῶν (= της

ευδαιμονίας) φημὶ φρονίμους εἶναι.

 Ἐπὶ  τίνα  (τίς, αιτ. εν.) στρατεύετε, ὦ νέοι;

  Τίσι (τίς, δοτ. πληθ.) οἱ Μακεδόνες ἐπολέμησαν;

 Σὺ μὴ θαύμαζε ἐφ’ οἷς  (ὅ, δοτ. πληθ.) λέγομεν.

 Ἐνταῦθα ἦν κῆπος πλήρης ἀγρίων θηρίων ἅ  (ὅ, ονομ.,πληθ.) ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἐφ’ ἵππου.
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4.

 Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπίστευον πολλάκις τοῖς ἄφροσι (ἄφρων, δοτ. πληθ.) ῥήτορσι. 

  Οἱ ἐλεήμονες (ἐλεήμων, ονομ. πληθ.) ἄνδρες σπάνιοί εἰσι. 

 Ὁ χρόνος ποιήσει τοὺς νεανίας σώφρονας (σώφρων, αιτ. πληθ.).

 Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ  (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές)

 Πᾳρέχω τράπεζαν πλήρη ἐδεσμάτων πολυτελῶν (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες - ὁ, ἡ πολυτελής,

τὸ πολυτελές).

 Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται ἐπιεικεῖς  τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).

5.

α. Ἤν τοὺς ἄνδρας  φονεύσητε (φονεύω, β΄πληθ. αορίστου), μεγίστην δίκην δώσετε. 

β. Ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα τοῦ ὕπνου ἀπολαύσῃς. (ἀπολαύω, β΄ενικό αορίστου). 

γ. Ἐὰν τὰ χρήματα δημεύσητε (δημεύω, β΄πληθ. αορίστου), καλῶς ποιήσετε. 

δ. Ὅταν σπεύδῃ (σπεύδω, γ΄ενικό ενεστ.) τις αὐτὸς, χὠ (=καὶ ὁ) θεὸς συνάπτεται (=βοηθάει).

6.

α. Σωκράτης βούλεται ἀπελθεῖν.: τελικό απαρέμφατο, ταυτοπροσωπία 

                                                     (Υποκείμενο απαρεμφάτου: Σωκράτης)

β. Οὗτος ἔλεγε ταῦτα ψευδῆ εἶναι : ειδικό απαρέμφατο, ετεροπροσωπία

                                                     (Υποκείμενο απαρεμφάτου:  ταῦτα)
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