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A. Κείμενο:
Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς
ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ᾽ εὐθὺς
ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου: διεῖχε δ᾽ ὁ
Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς
ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν
καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως
μηδὲ ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο
ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς
ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. Λύσανδρος δὲ τὰς
ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι,
κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον
ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ᾽ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας: καὶ οἱ
Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο.

B. Παρατηρήσεις:
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ‘Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί... καὶ οἱ Ἀθηναῖοι
ἐπανήγοντο.
Μονάδες 30
2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του
394 π.Χ. και γιατί το 365 π.Χ. ανακάλεσαν την απόφασή τους ;
Μονάδες 10
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3. Να χαρακτηρίσετε τον Λύσανδρο ως στρατηγό, μέσα από τις δοθείσες
παραγράφους(απαραίτητη η αιτιολόγηση).
Μονάδες 15
4. Ποια πολεμική τακτική εφαρμόζει ο Λύσανδρος και πως την κρίνετε;
Μονάδες 15
5. α. Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους:
παρετάξαντο, ἐξαγγεῖλαι, εἰσβαίνειν, παρασκευασάμενος.
β. ἀγγέλλεται, ἕπεσθαι, ἐσήμηνεν, ποιοῦσιν, ἀντανήγαγε: Να γράψετε από μία
ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της νέας ελληνικής γλώσσας ή της αρχαίας
ελληνικής για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
Μονάδες 10
6. α) τῶν νεῶν, νυκτί, τῇ ἐπιούσῃ: να σχηματιστεί η αιτιατική του ενικού και η
δοτική πληθυντικού των ονομάτων.
β) ἐκέλευσεν, παρετάξαντο: να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων.
γ) ἀποπλεῖν: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β’ ενικό Οριστικής.
Μονάδες 3-5-2
7. ‘ Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, .......Αἰγὸς ποταμούς’ Να χωριστεί η
περίιοδος σε προτάσεις.
Μονάδες 10
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