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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Α. Κείµενο (Βιβλίο 2ο, Κεφάλαιο 1ο, §§ 27-29)
Λύσανδρο̋ δ', ἐπεί ἦν ἡµέρα πέµπτη ἐπιπλέουσι τοῑ̋ Ἀθηναίοι̋, εἶπε τοῑ̋
παρ' αὐτοῡ ἑποµένοι̋, ἐπάν κατίδωσιν αὐτού̋ ἐκβεβηκότα̋ καί ἐσκεδασµένου̋
κατά τήν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολύ µᾱλλον καθ' ἑκάστην ἡµέραν, τά τε
σιτία πόρρωθεν ὠνούµενοι καί καταφρονοῡντε̋ δή τοῡ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ
ἀντανῆγεν), ἀποπλέοντα̋ τοὔµπαλιν παρ' αὐτόν ἆραι ἀσπίδα κατά µέσον τόν
πλοῡν. Οἱ δέ ταῡτα ἐποίησαν ὡ̋ ἐκέλευσε.

Λύσανδρο̋ δ' εὐθύ̋ ἐσήµανε τήν ταχίστην πλεῑν, συµπαρῄει δέ καί Θώραξ τό
πεζόν ἔχων. Κόνων δέ ἰδών τόν ἐπίπλουν, ἐσήµανεν εἰ̋ τά̋ ναῡ̋ βοηθεῑν κατά
κράτο̋. ∆ιεσκεδασµένων δέ τῶν ἀνθρώπων, αἱ µέν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δέ
µονόκροτοι, αἱ δέ παντελῶ̋ κεναί’ ἡ δέ Κόνωνο̋ καί ἄλλαι περί αὐτόν ἑπτά
πλήρει̋ ἀνήχθησαν ἁθρόαι καί ἡ Πάραλο̋, τά̋ δ' ἄλλα̋ πάσα̋ Λύσανδρο̋ ἔλαβε
πρό̋ τῇ γῇ. Τού̋ δέ πλείστου̋ ἄνδρα̋ ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν' οἱ δέ καί ἔφυγον εἰ̋ τά
τειχύδρια. Κόνων δέ ταῑ̋ ἐννέα ναυσί φεύγων, ἐπεί ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τά
πράγµατα διεφθαρµένα, κατασχών ἐπί τήν Ἀβαρνίδα τήν Λαµψάκου ἄκραν ἔλαβεν
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αὐτόθεν τά µεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἰστία, καί αὐτό̋ µέν ὀκτώ ναυσίν
ἀπέπλευσε παρ' Εὐαγόραν εἰ̋ Κύπρον, ἡ δέ Πάραλο̋ εἰ̋ τά̋ Ἀθήνα̋,
ἀπαγγελοῡσα τά γεγονότα.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μετάφραση

- Να µεταφράσετε τα αποσπάσµατα: «ἐπεί ἦν ἡµέρα …………….. τόν πλοῡν» και «Κόνων δέ
ταῑ̋ ἐννέα ………………τά γεγονότα»
(µονάδε̋ 30)

2. Ερµηνευτικέ̋ ερωτήσει̋:

3. Συντακτικό:
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α) Να σχολιάσετε τη φράση: ἐκβεβηκότα̋ καί ἐσκεδασµένου̋ κατά τήν Χερρόνησον (ὅπερ
ἐποίουν πολύ µᾱλλον καθ' ἑκάστην ἡµέραν…..)
(µονάδε̋ 10)
β) Ποιε̋ ήταν οι κινήσει̋ του Κόνωνα µόλι̋ έγινε η επίθεση των Σπαρτιατών;
(µονάδε̋ 10)

α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώ̋ τι̋ λέξει̋ (υπογραµµίζονται στο κείµενο):
ὅπερ:…………………………………………………………………………...
καταφρονοῡντε̋:………………………………………………………
τοῡ Λυσάνδρου:………………………………………………………..
διεσκεδασµένων:………………………………………………………
τόν ἐπίπλουν:……………………………………………………………………..
ἀπαγγελοῡσα:………………………………………………………….
αἱ µέν:………………………………………………………………………..
τῶν νεῶν:…………………………………………………………...
κεναί:………………………………………………………………………...
µᾱλλον:……………………………………………………………….……
(µονάδε̋ 5)
β) Να χαρακτηρίσετε συντακτικώ̋ τι̋ παρακάτω δευτερεύουσε̋ προτάσει̋ (είδο̋, πώ̋
εισάγονται, πώ̋ εκφέρονται, συντακτική θέση) :
- ἐπεί ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τά πράγµατα διεφθαρµένα
- ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν
(µονάδε̋ 5)

4. Γραµµατική:

5. Λεξιλογικά:
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α) ἦν, βοηθεῑν: να γράψετε το β΄ ενικό τη̋ Προστακτική̋ του Ενεστώτα και τη̋ Οριστική̋
του Παρατατικού.
β) ἡµέρα, ἀσπίδα, κράτο̋, ταῡτα, ἄνδρα̋, τόν ἐπίπλουν: να γράψετε τη δοτική ενικού
και πληθυντικού των παραπάνω λέξεων.
γ) νεῶν, ὅπερ: να κλιθούν στον άλλο αριθµό οι λέξει̋.
δ) ἔλαβε: να γράψετε του̋ αρχικού̋ χρόνου̋ στην ενεργητική φωνή και να κάνετε χρονική
αντικατάσταση στο γ΄ ενικό τη̋ οριστική̋.
ε) ἔφυγον, εἶπε, ἐποίησαν: να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στο
χρόνο που βρίσκονται τα ρήµατα.
στ) µᾱλλον, τά µεγάλα: να γράψετε τα παραθετικά των λέξεων.
(µονάδε̋ 20)
- Να γράψετε από δύο οµόρριζε̋ λέξει̋ τη̋ νέα̋ ελληνική̋ (όχι ρήµατα) για καθεµία από τι̋
λέξει̋: ἀντανῆγεν, ἆραι, ἔλαβε, ἀπαγγελοῡσα, ἰδών.
(µονάδε̋ 10)

6. Εισαγωγή:
-Σε ποιε̋ κατηγορίε̋ χωρίζονται τα έργα του Ξενοφώντο̋; Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα για
καθεµία από αυτέ̋.
(µονάδε̋ 10)
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση τη̋ φροντιστηριακή̋ µονάδα̋

