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 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                                                                  

ΚΕΙΜΕΝΟ

22  -  24    Ο  Λύσανδρος  την  επόμενη  νύχτα,  όταν  ξημέρωνε,  έδωσε  εντολή  (  στα
πληρώματα ), αφού προγευματίσουν να επιβιβάζονται στα πλοία, και αφού προετοίμασε τα
πάντα για ναυμαχία και αφού τοποθετούσε στα πλευρά των πλοίων τα περικαλύμματα,
προειδοποίησε να μη κινηθεί κανείς από την παράταξή του ούτε να ανοιχτεί στο πέλαγος. 

Οι Αθηναίοι αμέσως με την ανατολή του ήλιου παρατάχτηκαν κατά μέτωπο μπροστά
στο λιμάνι για ναυμαχία. Επειδή όμως και ο Λύσανδρος δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία από
το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει και ήταν αργά το βράδυ έπλευσαν πίσω στους Αιγός
ποταμούς. 

Ο Λύσανδρος τότε διέταξε τα πιο γρήγορα από τα καράβια να ακολουθήσουν τους
Αθηναίους και,  αφού παρατηρήσουν τι  κάνουν (  οι  Αθηναίοι  ),  όταν αποβιβαστούν στη
στεριά,  να πλεύσουν πίσω και να το ανακοινώσουν σ'αυτόν. Και δεν αποβίβασε ( τους
ναύτες ) από τις τριήρεις πρωτύτερα παρά μόνο αφού ήρθαν αυτές. Και αυτά τα έκανε για
τέσσερις μέρες και οι Αθηναίοι ανοίγονταν ξανά στο πέλαγος εναντίον τους.   

 

27  Ο Λύσανδρος  την  πέμπτη  μέρα,  αφότου οι  Αθηναίοι  έπλεαν  εναντίον  του,  διέταξε
αυτούς που κατασκόπευαν τους Αθηναίους κατά διαταγή του, όταν δουν αυτούς να έχουν
αποβιβαστεί  και  να  είναι  διασκορπισμένοι  στη  χερσόνησο  (  πράγμα  ακριβώς  που  οι
Αθηναίοι συνήθιζαν να κάνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο, γιατί  και τα τρόφιμα τα
αγόραζαν από μακριά και περιφρονούσαν φυσικά το Λύσανδρο, διότι δεν έβγαινε από το
λιμάνι  για  να  τους  αντιμετωπίσει),  να  επιστρέψουν με  τα  πλοία  πίσω σ’ αυτόν  και  να
υψώσουν  μια  ασπίδα στο  μέσο  της  διαδρομής.  Κι  αυτοί  εξετέλεσαν  αυτά,  όπως  τους
πρόσταξε.

28 Τότε  ο  Λύσανδρος  έδωσε  αμέσως  σήμα  να  ξεκινήσει  ο  στόλος  ολοταχώς
συμπορευόταν και ο Θώραξ με το πεζικό του. Ο Κόνων, μόλις είδε την επιθετική κίνηση
των εχθρών, έδωσε σήμα ( στους στρατιώτες ) να τρέξουν αμέσως στα πλοία.  Επειδή
όμως  οι  άνθρωποι  είχαν  διασκορπιστεί,  άλλα  πλοία  βρέθηκαν  με  δύο  μόνο  σειρές
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κωπηλάτες, άλλα με μία και άλλα τελείως άδεια  μόνο το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά,
που βρέθηκαν επανδρωμένα κοντά του, όλα μαζί βγήκαν στ’ ανοιχτά, μαζί και η Πάραλος,
ενώ όλα τα’ άλλα ο Λύσανδρος τα κατέλαβε στην ακτή. Επίσης, στην ακτή αιχμαλώτισε
τους περισσότερους άνδρες  μερικοί όμως πρόλαβαν και κατέφυγαν στα μικρά οχυρά ( της
Σηστού ).
29 Ο Κόνων, ενώ έφευγε με τα εννιά πλοία του, όταν κατάλαβε ότι  οι Αθηναίοι είχαν
καταστραφεί, αφού προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήρι της Λαμψάκου, πήρε από
εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λύσανδρου  και ο ίδιος με τα οχτώ πλοία έπλευσε για
τον Ευαγόρα της Κύπρου, ενώ η Πάραλος προς την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα. 

.....................................................................................................................................................

[1] πει :Ἐπεὶ  δε: τα:  ν τἐν τῇ ῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, πλει πι :ἔπλει ἐπὶ ἐν τῇ  το:  Βυζάντιον και : Καλχηδόνα. Oἱἱ δ’
α το: ν πεδέχοντο, του:ς τ ν θηναίων φρουρου: ς ποσπόνδους φέντες· οὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἀφέντες· οἱ ἱ δε: προδόντες

λκιβιάδἈθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῃ το:  Βυζάντιον  τότε  με:ν  φυγον  ε ς  το: ν  Πόντον,  στερον  δ’  ε ς  θήνας  και :ἔπλει ἐπὶ ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ
γένοντο θηνα οι.ἐν τῇ Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῖοι.

[2] Λύσανδρος δε: τούς τε φρουρου:ς τ ν θηναίων και :ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ  εἴ τινά που λλον δοι θηνα ον,ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἴ Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῖοι.
πέπεμπεν ε ς τα: ς θήνας, διδου:ς κε σε μόνον πλέουσιν σφάλειαν, λλοθι δ’ ο , ε δω: ςἀφέντες· οἱ ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἐν τῇ ῖοι. ἀφέντες· οἱ ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ὔ, εἰδὼς ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ
τι σὅτι ὅσῳ ὅτι ὅσῳ ῳ ν πλείους συλλεγ σιν ε ς το:ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ  στυ και :ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον,  το: ν Πειραι , θ ττον τ ν πιτηδείων νδειανᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἐν τῇ ἔπλει ἐπὶ
σεσθαι. Καταλιπω: ν δε:ἔπλει ἐπὶ  Βυζαντίου και : Καλχηδόνος Σθενέλαον ρμοστη:ν Λάκωνα, α το: ςἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς ὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ
ποπλεύσας ε ς Λάμψακον τα: ς να ς πεσκεύαζεν.ἀφέντες· οἱ ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ῦς ἐπεσκεύαζεν. ἐν τῇ

[3] ν δε:Ἐπεὶ  τα ς θήναις τ ς Παράλου φικομένης νυκτο: ς λέγετο ῖοι. Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ ἀφέντες· οἱ ἐν τῇ ἡ συμφορά, και : ο μωγη:ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ  κἐν τῇ
τοῦς ἐπεσκεύαζεν. Πειραι ς δια:ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ  τ ν μακρ ν τειχ ν ε ς στυ δι κεν, ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ ὁ τερος τἕτερος τῷ ῷ τέρἑτέρῳ ῳ παραγγέλλων·

στ’ κείνης τ ς νυκτο: ς ο δει :ς κοιμήθη, οὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ ἐν τῇ ῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ ὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἐν τῇ ὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ μόνον του:ς πολωλότας πενθο ντες, λλα:ἀφέντες· οἱ ῦς ἐπεσκεύαζεν. ἀφέντες· οἱ
πολυ:  μ λλον  τι  α τοι :ᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔπλει ἐπὶ ὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ  αυτούς,  πείσεσθαι  νομίζοντες  ο α  ποίησαν  Μηλίους  τεἑτέρῳ ἷα ἐποίησαν Μηλίους τε ἐν τῇ
Λακεδαιμονίων ποίκους ντας, κρατήσαντες πολιορκί , και :ἀφέντες· οἱ ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ ᾳ, καὶ  στιαιέας και :Ἱστιαιέας καὶ  Σκιωναίους και :
Τορωναίους και : Α γινήτας και :ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ  λλους πολλου:ς τ ν λλήνων.ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ Ἑλλήνων.

[4] Τῇ δ’ στεραίὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ᾳ, καὶ κκλησίαν ποίησαν, ν ἐν τῇ ἐν τῇ ἐν τῇ ᾗ δοξε τούς τε λιμένας ποχ σαι πλη:ν νο: ς και :ἔπλει ἐπὶ ἀφέντες· οἱ ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ ἑτέρῳ
τα:  τείχη  ε τρεπίζειν  και :ὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ  φυλακα:ς  φιστάναι  και :ἐν τῇ  τ λλα  πάντα  ς  ε ς  πολιορκίανἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν ὡς εἰς πολιορκίαν ἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ
παρασκευάζειν τη:ν πόλιν.
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ΘΕΜΑΤΑ

        

 ΘΕΜΑΑ

Α1. Να μεταφραστούν οι παράγραφοι 3 και 4

( Μονάδες 30 )

 ΘΕΜΑΒ

Β1. Πως έμαθαν οι Αθηναίοι την ήττα τους και πώς αντέδρασαν;

( Μονάδες 10 )

Β2. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο Λύσανδρος εγγυάται τη ζωή των Αθηναίων φρουρών και
οποιουδήποτε άλλου Αθηναίου μόνο αν επιστρέψει στην Αθήνα; 

( Μονάδες 10 )

Β3. Αναφερόμενοι στη στρατηγική του Λύσανδρου τόσο στο μεταφρασμένο, όσο και στο
πρωτότυπο  κείμενο,  σκεφτείτε  και  γράψτε  τους  λόγους  που  οδήγησαν  σε  ήττα  τους
Αθηναίους, παρά την παράδοση που είχαν ως έμπειροι ναυτικοί;

( Μονάδες 10 )

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. α.  Να βρείτε μία λέξη του αρχαίου κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική συγγένεια
καθεμία  από  τις  ακόλουθες  λέξεις  της  νέας  ελληνικής:προδότης,  σύλλογος,  απαθής,
παραγγελία, ποιητής.

β. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με παράγωγα ή σύνθετα της λέξης που δίνεται, ώστε να
ολοκληρώνεται το νόημά τους:
πέμπω: αυτός που στέλνει ένα μήνυμα ή σήμα ονομάζεται …………….

φεύγω:  τα κέρδη που χάνει μια εταιρεία με υπαιτιότητα άλλων λέγονται «………………..
κέρδη»
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συλλέγω: η οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που αποβλέπει στην πραγματοποίηση κοινών
στόχων λέγεται ………………

στυ:  ἄστυ:   η  τάση  για  συγκέντρωση  σημαντικού  αριθμού  ανθρώπων  στις  μεγαλουπόλεις
ονομάζεται …………………

(κατα) πλέω: η είσοδος ενός πλοίου στο λιμάνι ονομάζεται ………………….

να ς  (νη-):  ῦς (νη-): ο  σχηματισμός  (σύνολο)  πλοίων  που  ακολουθεί  την  ίδια  πορεία  λέγεται
…………………

στερον: ὕστερον: η μετά θάνατον καλή φήμη ενός ανθρώπου ονομάζεται …………………..

Λάκων: το  να  μιλάει  κάποιος  με  συντομία  και  με  περιεκτικότητα  λόγου  λέγεται
………………….

(Μονάδες: 10)

Γ2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: 

α. νδειαν: τη γενική ενικού αριθμούἔπλει ἐπὶ

τα: ς να ς: τη γενική πληθυντικού αριθμούῦς ἐπεσκεύαζεν.

νυκτο: ς: τη δοτική πληθυντικού αριθμού

τειχ ν: την αιτιατική ενικού αριθμού ῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ

λιμένας: την κλητική ενικού αριθμού 

β. γένοντο: ο ίδιος τύπος στον παρατατικό ἐν τῇ

πέπεμπεν: το β ́ ενικό υποτακτικής αορίστου ἀφέντες· οἱ

λέγετο: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα ἐν τῇ

ποίησαν: το α ́ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα ἐν τῇ

παρασκευάζειν:ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο

(Μονάδες:10)
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Γ3.  Να συμπληρώσετε  τις  προτάσεις,  ώστε  να  χαρακτηρίζεται  πλήρως  ο  συντακτικός
ρόλος των όρων που δίνονται.

τ ς Παράλου:ῆς Παράλου:          είναι ..................... στο φικομένηςἀφικομένης

φικομένης:ἀφικομένης            είναι ......................... μετοχή και γενική ....................

νυκτός:                   είναι γενική του .........................

τῷ τέρ :ἑτέρῳ: ῳ:    είναι ........................................ στο ................................

ο α: ἷα:             είναι ......................................................... του ποίησανἐποίησαν

πολιορκί :ᾳ:   είναι δοτική του .....................

τῇ στεραί :ὑστεραίᾳ: ᾳ:            είναι δοτική του .....................

τα�  τείχη:                     είναι .................... στο ε τρεπίζεινὐτρεπίζειν

( Μονάδες: 10)

Γ4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος:

• Το πρότυπο του ηγέτη για τον Ξενοφώντα ήταν ο Περικλής.

• Μια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα είναι τα διδακτικά.

• Ο Ξενοφώντας στο έργο του «Ελληνικά» συνεχίζει την καταγραφή των γεγονότων
του  Πελοποννησιακού  πολέμου  από  το  χρονικό  σημείο  που  σταμάτησε  ο
Θουκυδίδης.

• Ο  Ξενοφώντας  διαθέτει  την  ίδια  βαθιά  φιλοσοφημένη  πολιτική  σκέψη  με  τον
Θουκυδίδη.

• Ο Ξενοφώντας καταγόταν από τον δήμο Ερχιάς της Αττικής.

(Μονάδες: 10)


