
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α’ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ο  Κόνωνας,  ενώ  έφευγε  με  τα  εννιά  πλοία,  επειδή   κατάλαβε  ότι  οι
Αθηναίοι  είχαν  καταστραφεί,  προσορμίστηκε  στην  Αβαρνίδα,  το
ακρωτήρι της Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του
Λυσάνδρου  και  ο  ίδιος  με  οκτώ  πλοία  έπλευσε  προς  την  Κύπρο,  στον
(βασιλιά) Ευαγόρα, ενώ η Πάραλος προς την Αθήνα για να αναγγείλει τα
γεγονότα.

2. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 29 – 30. 

3. α) ἔχων: ισχύς, ισχυρός, σχέδιο, σχέση, σχήμα.
 βοηθεῖν: βοήθεια, βοήθημα, βοηθητικός, βοηθός, αβοήθητος.

 συνέλεξεν: εκλεκτός, εκλογή, επίλεκτος, συλλογή, σύλλογος.
 ἔλαβε: λαβή, λήμμα, λήψη,  δίλημμα, εύληπτος. 

β)  1 – στ
2 – ε
3 – ζ
4 – δ
5 – β
6 – γ
7 – α

4. Η επιτυχία του Λύσανδρου οφείλεται στο στρατήγημα που εφάρμοσε με
υπομονή  και  μεθοδικότητα.  Πρώτα  συνέλεξε  επαρκείς  και  ασφαλείς
πληροφορίες  για  τις  συνήθειες  των  Αθηναίων  και  στη  συνέχεια  τις
αξιοποίησε  με  αιφνιδιαστική  επίθεση.  Οι  Αθηναίοι  βρέθηκαν
διασκορπισμένοι  και  τα  πλοίο  τους  χωρίς  τα  αναγκαία  πληρώματα.
Επόμενο  ήταν  πλοία  και  στρατιώτες  στο  σύνολο  τους  να  πέσουν  στα
χέρια των Λακεδαιμονίων και  έτσι  να τερματιστεί  ο  Πελοποννησιακός
πόλεμος.

5. Με  την  αιφνιδιαστική  επίθεση  του  Λυσάνδρου  από  στεριά  και
θάλασσα, οι Αθηναίοι πανικοβλήθηκαν, καθώς άλλα από τα πλοία
βρέθηκαν με δύο σειρές κωπηλάτες,  άλλα με μία σειρά,  κι  άλλα
εντελώς κενά. Μόνο η ναυαρχίδα του Κόνωνα, η Πάραλος και άλλα
επτά  πλοία  κατάφεραν  να  γλιτώσουν,  από  το  σύνολο  των  180
αθηναϊκών πλοίων. Ο Κόνωνας ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε
την επίθεση και έδωσε το σύνθημα στα πλοία να βοηθήσουν. Ως
γενναίος  και  ψύχραιμος  στρατηγός  κατάφερε  τη  στιγμή  του
πανικού να προβεί σε μία τολμηρή, αλλά πολύ εύστοχη ενέργεια.
Πήγε  στη  Λάμψακο  και  πήρε  τα  μεγάλα  ιστία  των  πλοίων  του



Λυσάνδρου, για να μη μπορέσει αυτός να τον καταδιώξει, καθώς τα
πλοία  δε  θα  μπορούσαν  να  πλεύσουν  γρήγορα  στο  ανοιχτό
πέλαγος χωρίς ιστία. Μ’ αυτή τη στρατηγική, ο Κόνωνας κατάφερε
να διασώσει οκτώ πλοία με τα πληρώματά τους και να διαφύγει
στην Κύπρο, στο βασιλιά Ευαγόρα, όπου θα ήταν ασφαλής.

6. Η Πάραλος ήταν ένα από τα ιερά πλοία των Αθηναίων. Τα άλλα
δύο  ήταν  η  Σαλαμινία  και  η  Δηλιάς. Τα  χρησιμοποιούσαν  για
επίσημες διπλωματικές και όχι πολεμικές αποστολές. Η Πάραλος
ανέλαβε να ανακοινώσει στους Αθηναίους τη συντριβή.

7. α) 
Οριστική ἔλαβεν
Υποτακτική λάβῃ
Ευκτική λάβοι
Προστακτική λαβέτω

β)
Ενικός αριθμός

Γενική τῆς νεώς τοῦ πράγματος
Δοτική τῇ νηί τῷ πράγματι
Αιτιατική τήν ναῦν τό πράγμα

Πληθυντικός αριθμός
Γενική τῶν νεῶν τῶν πραγμάτων
Δοτική ταῖς ναυσί (ν) τοῖς πράγμασι
Αιτιατική τάς ναῦς τά πράγματα 

8. πάσας: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ἄλλας.
τῶν νεῶν: γενική διαιρετική στο αἱ μὲν.
ἁθρόαι: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ἀνήχθησαν.
εἰς τὰ τειχύδρια: εμπρόθετος προσδιορισμός κίνησης σε τόπο στο ἔφυγον.
κατασχὼν: χρονική μετοχή, συνημμένη στο Κόνων.


