
Απαντήσεις στο διαγώνισμα Αρχαίων Ελληνικών Α΄Λυκείου (7-3-2021) 

 

Β1. Φροντιστηριακό βιβλίο σελίδα 24. 

 

Β2. Οι Αθηναίοι μετά την ανακοίνωση της ήττας του στόλου τους στους 

Αιγός Ποταμούς άρχισαν να θρηνούν, αφενός επειδή πενθούσαν για όλους 

τους συμπολίτες τους που χάθηκαν στη ναυμαχία, αφετέρου επειδή τους 

κατέβαλε ο φόβος, ότι δηλαδή θα γίνουν οι ίδιοι θύματα πολεμικών 

πράξεων. Ειδικότερα, πανικοβλήθηκαν, επειδή φοβήθηκαν ότι η μοίρα 

τους επεφύλασσε αντίστοιχη μεταχείριση με εκείνη που οι ίδιοι είχαν 

επιδείξει ενάντια στους συμμάχους των Λακεδαιμονίων στο παρελθόν 

(φροντιστηριακό βιβλίο σχόλιο «Μηλίους … Αἰγινήτας» σελ. 21-22). Την 

επόμενη ημέρα συγκάλεσαν συμβούλιο της εκκλησίας του δήμου στο οποίο 

αποφάσισαν να φράξουν τα λιμάνια της πόλης εκτός από ένα, να 

επισκευάσουν τα τείχη, να τοποθετήσουν φρουρές και να προετοιμάσουν 

την πόλη σαν να επρόκειτο να πολιορκηθεί.  Ο Ξενοφών, για να αποδώσει 

τις αποφάσεις που πήραν οι Αθηναίοι για να προστατεύσουν την πόλη 

τους, χρησιμοποιεί τέσσερα διαδοχικά απαρέμφατα (ἀποχῶσαι, 

εὐτρεπίζειν, ἐφιστάναι, παρασκευάζειν), καθένα από τα οποία αποδίδει 

και μια διαφορετική απόφαση της εκκλησίας του δήμου. Μάλιστα, τα 

συνδέει μεταξύ τους με παρατακτική σύνδεση, χρησιμοποιώντας 

πολυσύνδετο σχήμα («…καί…καί…καί…»  (σχολικό βιβλίο σελ. 66 «Τῆ δ’ 

ὑστεραίᾳ…»). 

 

Β3. Οι Λακεδαιμόνιοι απορρίπτουν την πρόταση των συμμάχων τους να 

καταστρέψουν την Αθήνα ολοσχερώς (φροντιστηριακό βιβλίο σελ. 27 

«Λακεδαιμόνιοι . . . ἀνδραποδιεῖν»).  Αντ’ αυτού, προτείνουν 

συνθηκολόγηση και σύναψη ειρήνης με βασικές όρους το γκρέμισμα των 

Μακρών Τειχών και των τειχών του Πειραιά, την παράδοση όλων των 

αθηναϊκών πλοίων, εκτός από δώδεκα, στη Σπάρτη, την επάνοδο όλων των 

πολιτικών εξόριστων και την παροχή πλήρους στήριξης στη Σπάρτη, με το 

να την ακολουθούν σε όλες τις εκστρατείες και με το να έχουν τους ίδιους 

εχθρούς και φίλους. Ο Ξενοφών έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του 

παρέχει η γλώσσα, για να ενσωματώσει τους όρους της συνθήκης ειρήνης 

μέσα στην αφήγησή του έτσι, ώστε να διακρίνεται μια διαβάθμιση 

ανάμεσα στον βασικό και στους δευτερεύοντες όρους. Ο κύριος όρος, 

δηλαδή η υποχρέωση της Αθήνας να ακολουθεί σε όλες τις εκστρατείες τη 

Σπάρτη, δηλώνεται με ένα απαρέμφατο (ἕπεσθαι), ενώ οι προκαταρκτικοί 

όροι δηλώνονται με τέσσερις μετοχές (καθελόντας, παραδόντας, καθέντας, 

νομίζοντας). (φροντιστηριακό σελ. 27 «ἐφ’ ὧτε … ἡγῶνται» + σχολικό 

βιβλίο σελ. 75 §20).  
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Β4. Ο Λύσανδρος είχε οργανώσει προσεκτικά ένα πολύ συγκεκριμένο 

σχέδιο. Αφού οι Αθηναίοι εγκαταστάθηκαν στους Αιγός Ποταμούς, 

απέναντι από τη Λάμψακο, ο Λύσανδρος έδωσε εντολή στους στρατιώτες 

του να επιβιβαστούν στα πλοία, να προετοιμαστούν για ναυμαχία και να 

κρεμάσουν τα παραπετάσματα στα πλάγια των πλοίων, για να δίνουν την 

εντύπωση ότι πρόκειται να πολεμήσουν. Ωστόσο, τους διέταξε να μην 

κινηθεί κανείς και κανένα πλοίο να μην ανοιχτεί στο πέλαγος. Για τέσσερις 

συνεχόμενες ημέρες παρέτασσε τα πλοία του απέναντι στα πλοία των 

Αθηναίων, δημιουργώντας τους την εντύπωση ότι επρόκειτο να 

ναυμαχήσουν. Παράλληλα, είχε στείλει δικούς του στρατιώτες να 

παρακολουθούν τους Αθηναίους και, όταν τους δουν να έχουν αποβιβαστεί 

στη στεριά, να έχουν απομακρυνθεί από τα πλοία τους και να είναι 

διασκορπισμένοι, να επιστρέψουν σε αυτόν και να του κάνουν σήμα από το 

μέσο της διαδρομής, υψώνοντας την ασπίδα τους. Πράγματι, αυτό έγινε την 

πέμπτη κατά σειρά ημέρα και τότε ο Λύσανδρος διέταξε το στόλο του να 

επιτεθεί.  

 

Β5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Σ 

 

Γα. 

Ανυπόφορος : συμφορά 

Καταγγελία : παραγγέλλων  

Απώλεια : ἀπολωλότας 

Προσποίηση : ἐποίησαν 

Δόγμα : ἒδοξε 

 

Γβ. 

Πόλιν : κοσμοπολίτης 

Εἰρήνην : ειρηνοφιλία 

Ναῦς : ναυσιπλοΐα  

Φίλον : φιλοζωία  

Γῆν : γεωλογία 

 

Δα.  

ἂστυ (αιτιατική πληθυντικού) : τά ἂστη 

λιμένας (δοτική πληθυντικού) : τοῖς λιμέσι 

αὐτόν (ίδια πτώση στον άλλο αριθμό) : αὐτούς  

πρέσβεις (γενική ενικού) : τοῦ πρεσβευτοῦ 

πλῆθος (ονομαστική πληθυντικού) : τά πλήθη 

 

Δβ.  

καλεῖν (γ’ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα): καλείτω  

ἐκέλευον (γ’ πληθ., οριστικής Παθητικού Αορίστου Α΄): ἐκελεύσθησαν 
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ἀντέλεγον (α’ ενικό οριστικής Παρακειμένου) : ἀντείρηκα 

ἡγῶνται (β’ ενικό οριστικής Ενεστώτα) : ἡγεῖ/ἡγῇ  

ἐπανέφερον (β’ ενικό Ευκτικής Αορ. Β’):   ἐπανενέγκοις 

 

Εα.  

οὐδείς : υποκείμενο ρήματος ἐκοιμήθη 

τούς ἀπολωλότας: επιθετική μετοχή, αντικείμενο της μετοχής πενθοῦντες  

ἀποχῶσαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο απροσώπου ρήματος ἒδοξε 

τά τείχη : αντικείμενο απαρεμφάτου εὐτρεπίζειν 

ἀνδραποδιεῖν : αντικείμενο ρήματος ἒφασαν, ειδικό απαρέμφατο 

μεγίστοις : επιθετικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός στο κινδύνοις 

εἰρήνην : αντικείμενο ρήματος ἐποιοῦντο 

κατά γῆν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου στο 

απαρέμφατο ἓπεσθαι  

 

Εβ. 

Δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση, εισάγεται με τον 

ενδοιαστικό σύνδεσμο «μή», λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή 

φοβούμενοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Αρ
είτ
ολ
μο

 

Δά
φν
η -

 Άγ
. Δ
ημ
ήτρ
ιος




