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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

 

Α’ Κείμενο: 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ δ’ αὐτὸν 

ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ 

τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. 

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, 

ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι 

ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν 

ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς 

ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 

Β’ Κείμενο:  

Ο Λύσανδρος έπλεε παραλιακά από την Άβυδο προς τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των 

Αθηναίων· οι κάτοικοι της Αβύδου και οι υπόλοιποι σύμμαχοι (των Λακ.) έφτασαν 

πεζοπορώντας· και αρχηγός τους ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος. Και αφού επιτέθηκαν στην 

πόλη, την κυρίευσαν με έφοδο και τη λεηλάτησαν οι στρατιώτες, επειδή ήταν πλούσια και 

γεμάτη από κρασί και σιτάρι και άλλα εφόδια· όλους όμως τους πολίτες ο Λύσανδρος τους 

άφησε ελεύθερους. Οι Αθηναίοι, πλέοντας από κοντά, αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα της 

Χερσονήσου με εκατόν ογδόντα πλοία. Εκεί, λοιπόν, ενώ γευμάτιζαν, τους ανακοινώνονται 

τα σχετικά με τη Λάμψακο κι αμέσως ξανοίχτηκαν για τη Σηστό. 

 

Παρατηρήσεις: 

 

Α. Να μεταφραστεί το εξής απόσπασμα του Α’ κειμένου: «οἱ δὲ προδόντες… ἔνδειαν 

ἔσεσθαι.». 

Μονάδες 6 

Β1. «Τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες» : Ποιο είναι το νόημα της φράσης 

και ποια υποχρέωση επιβάλλει στις αντιμαχόμενες πλευρές; 

Μονάδες 2 

Β2. Πώς υποδέχτηκαν τον Λύσανδρο οι κάτοικοι του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας και γιατί; 

Μονάδες 2 
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Β3. «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο…» : Αντλώντας στοιχεία από το Β κείμενο να 

διευκρινίσετε ποια κατάσταση ρύθμισε ο Λύσανδρος στη Λάμψακο. 

Μονάδες 2 

Γ. Να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο, απλό ή σύνθετο, της νέας ελληνικής για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις: κατεστήσατο, ὑπεδέχοντο, ἔφυγον, εἰδώς, άστυ. 

Μονάδες 2 

Δ1. Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως των τύπων: πλείους, θᾶττον. 

Δ2. ἴδοι : Να κλιθεί η Προστακτική του ίδιου χρόνου. 

ἔσεσθαι : Να κλιθεί η οριστική Παρατατικού του ρήματος. 

Μονάδες 2 

Ε. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του α’ κειμένου. 

Μονάδες 2 

ΣΤ. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

1. Η εξορία του Ξενοφώντα από την Αθήνα ήταν αδικαιολόγητη. 

2. Τα πρότυπα του Ξενοφώντα ήταν ο Πλάτωνας και ο Αγησίλαος. 

3. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής εποχής κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί με τους 

μεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

4. Το έργο του Ξενοφώντα Ἑλληνικά ανήκει στα διδακτικά έργα του. 

5. Τα πρώτα έργα που έγραψε ο Ξενοφώντας ήταν τα ιστορικά του. 

Μονάδες 2 

 

 

 

 

 

 

 


