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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

1) Ο Λύσανδρος και τους φρουρούς των Αθηναίων και οποιονδήποτε 

άλλον Αθηναίο έβλεπε κάπου,  τους έστελνε στην Αθήνα παρέχοντάς 

τους ασφάλεια μόνο αν έπλεαν εκεί και όχι για άλλο μέρος, γιατί γνώριζε 

ότι, όσο περισσότεροι θα συγκεντρωθούν στην πόλη της Αθήνας και στον 

Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα παρουσιαστεί έλλειψη εφοδίων. Και αφού 

άφησε ως αρμοστή στο Βυζάντιο και στην Καλχηδόνα το Σθέναλο το 

Λάκωνα, ο ίδιος επέστρεψε στη Λάμψακο και άρχισε να επισκευάζει τα 

πλοία του. 

 

2) Σχολικό βιβλίο σελ. 66 «την επόμενη μέρα…δήμῳ» και ερμηνευτικά 

σχόλια από το φροντιστηριακό βιβλίο «Οι αντιδράσεις των αθηναίων στην 

είδηση της ήττας».  

Η απάντηση προκύπτει από το αρχαίο κείμενο, από την 

παράγραφο 4, και θα πρέπει να γίνει αναφορά στις αποφάσεις των 

Αθηναίων μετά το αρχικό μούδιασμα, οι οποίες αποφάσεις δίνονται με τα 

απαρέμφατα «ἀποχῶσαι, εὐτρεπίζειν, ἐφιστάναι, παρασκευάζειν».  

 

3)Σχολικό βιβλίο σελ. 65 «ὑποσπόνδους ἀφέντες» και ερμηνευτικά σχόλια 

από το φροντιστηριακό βιβλίο «παράγραφος 1: σπονδές / υπόσπονδος». 

Η απάντηση συνδέεται με το γεγονός ότι στην αρχαιότητα 

υπήρχαν θεσμοί όπως οι σπονδές και η συνακόλουθη προστασία όσων 

υπόκεινται στις συμφωνίες που γίνονται. 

 

4)Ερμηνευτικά σχόλια από το φροντιστηριακό βιβλίο «το σχέδιο του 

Λύσανδρου» και «γιατί πέτυχε το σχέδιο του Λύσανδρου». 

Στην απάντησή μας οφείλουμε να καταγράψουμε τις κινήσεις και 

τις εντολές του Λύσανδρου (συστηματική κατασκοπεία των Αθηναίων, ο 

στόλος του είναι σε εγρήγορση και αιφνιδιαστική επιθετική κίνηση όταν 

βλέπει ότι οι συνθήκες τον ευνοούν). Επίσης, καλούμαστε να 

σχολιάσουμε τον τρόπο δράσης του που οδήγησε στην επιτυχία 

(σχεδιασμός, κατασκοπεία, αιφνιδιασμός, λάθη των αντιπάλων). 

 

5.α)Σωκράτης και Αγησίλαος (σχολικό βιβλίο σελ. 30 «Δύο ιστορικές 

μορφές … συμπεριφορά του). 

5.β) Σχολικό βιβλίο σελ. 31: 1-β,γ/ 2- α / 3- δ 

 

6)Ενδεικτικά αναφέρονται: πάθος, εμπάθεια, απαθής, πάθημα, πάθηση. 

(βλ. και φροντιστηριακό βιβλίο σελ. 56). 
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7.α) 

 Ενικός  Πληθυντικός  Ενικός 

Γενική  τῆς ἀσφαλείας τῶν Ἑλλήνων τῆς  πόλεως 

Δοτική τῇ ἀσφαλείᾳ τοῖς Ἕλλησι(ν) τῇ  πόλει 

Αιτιατική  τήν ἀσφάλειαν τούς Ἕλληνας τήν  πόλιν 

 

7.β) 

 ἔφυγον  φυγέτω 

 ἐγένοντο γίγνοισθε 

 ἔσεσθαι  ἔσται 

 νομίζοντες  ἐνόμιζον 

 

8)  

 ὑποσπόνδους: επιρρηματικό κατηγορούμενο στο «φρουρούς» από το 

«ἀφέντες» 

 ἀφέντες: χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος. 

 εἰς τάς Ἀθήνας: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης/κατεύθυνσης σε 

τόπο. 

 ναῦς: αντικείμενο στο «ἐπεσκεύαζεν» 

 μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού. 

 

 


	2) Σχολικό βιβλίο σελ. 66 «την επόμενη μέρα…δήμῳ» και ερμηνευτικά σχόλια από το φροντιστηριακό βιβλίο «Οι αντιδράσεις των αθηναίων στην είδηση της ήττας».



