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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

Α. 

Εκείνοι, εξάλλου, που παρέδωσαν με προδοσία το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη, τότε κατέφυγαν 

πρώτα στον Πόντο και ύστερα στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι πολίτες. Ο Λύσανδρος και 

τους φρουρούς των Αθηναίων και οποιονδήποτε άλλον Αθηναίο έβλεπε κάπου, τους έστελνε 

στην Αθήνα δίνοντας ασφάλεια σ’ αυτούς που έπλεαν μόνο για εκεί και όχι για άλλο μέρος, 

διότι γνώριζε ότι όσο περισσότεροι θα συγκεντρωθούν στην πόλη της Αθήνας και στον 

Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη των εφοδίων. 

Β.1. 

Οι κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας παρέδωσαν τις πόλεις τους στον Λύσανδρο, 

αφού εξασφάλισαν με «σπονδές» ασφαλή αποχώρηση για τους άντρες της αθηναϊκής 

φρουράς. Παρά τη διαφορά του πολιτεύματος ανάμεσα στη Σπάρτη και στην Αθήνα και 

παρά τη βιαιότητα των συγκρούσεων υπήρχαν θεσμοί σεβαστοί από τους αντιπάλους, 

όπως οι σπονδές: αντιπρόσωποι των αντιπάλων κατέληγαν σε συμφωνία που την 

επισφράγιζαν με σπονδές προς τιμήν των θεών, τους οποίους καλούσαν ως μάρτυρες για την 

τήρησή της. Έτσι, αυτοί που αποχωρούσαν μετά από πολιορκία και παράδοση, ήταν 

ασφαλείς ως προστατευόμενοι των θεών. 

Β.2.  

Οι κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας υποδέχτηκαν τον Λύσανδρο με ενθουσιασμό 

και ανακούφιση λόγω της πολιτειακής αλλαγής. Εξαιτίας του μακροχρόνιου αθηναϊκού 

ζυγού οι εν λόγω κάτοικοι έβλεπαν τους Αθηναίους ως καταπιεστές και ένιωθαν μίσος και 

έχθρα για αυτούς. Άλλωστε, μετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς, οι 

ολιγαρχικοί πολίτες των εν λόγω πόλεων θα είχαν γίνει κυρίαρχοι της πολιτικής κατάστασης 

και ως ομοϊδεάτες των Σπαρτιατών θα οργάνωσαν θερμή υποδοχή στους «προστάτες» τους. 

Β.3. 

Η Λάμψακος ήταν μία πλούσια πόλη που βρισκόταν στα παράλια του Ελλησπόντου. Ανήκε 

στην αθηναϊκή συμμαχία, αλλά, λίγο πριν την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς, 

δέχτηκε διμέτωπη επίθεση από τους Σπαρτιάτες (Λύσανδρος από τη θάλασσα και Θώραξ 

από τη στεριά), οι οποίοι τη λεηλάτησαν και την κυρίευσαν αφήνοντας τους πολίτες της 

ελεύθερους. Όταν ο σπαρτιατικός στόλος ετοιμαζόταν να αποσυρθεί από την περιοχή, ο 

Λύσανδρος ρύθμισε την κατάσταση της Λαμψάκου εξασφαλίζοντας την κατοχή της και 

μεταβάλλοντας το πολίτευμά της σε ολιγαρχικό. 

 

Γ. 

κατεστήσατο  : επαναστατικός, ὑπεδέχοντο : δεκτικός, ἔφυγον : αναπόφευκτος, εἰδώς : 

ιστορικός, άστυ : υπεραστικός. 
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Δ.1. 

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός 

πολλούς πλείους / πλείονας πλείστους 

ταχέως / ταχύ θᾶττον  τάχιστα 

 

Δ.2. 

Προστακτική Αορίστου Β Οριστική Παρατατικού 

-    

ἰδέ  

ἰδέτω  

-      

ἴδετε    

ἰδόντων / ἰδέτωσαν 

ἦ / ἦν    

ἦσθα  

ἦν  

ἦμεν      

ἦτε / ἦστε   

ἦσαν 

 

Ε. 

αὐτὸν : αντικείμενο στο ρήμα «ὑπεδέχοντο». 

τῶν Ἀθηναίων : γενική κτητική στο «φρουροὺς». 

εἰς τὸν Πόντον : εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης στο «ἔφυγον». 

ἀποπλεύσας : χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος, «αὐτὸς». 

 

ΣΤ. 

1-Λ, 2-Λ, 3-Σ, 4-Λ, 5-Σ. 

 

 

 

 

 

 

 
 


