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ΚΕΙΜΕΝΟ
Βιβλίο 2. Κεφ.1. Παράγρ. 22-25

Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμανεν εἰς τὰς
ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς
εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς
κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ
ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. Ἐπεὶ
δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν
πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν
ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ,τι
ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ
τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. Ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ
Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν
Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια
ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ
πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη
αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ
πρὸς πόλιν· οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου: «Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα
τῷ ἡλίῳ… ὅταν βούλησθε».
Μονάδες 30

Β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγγραφικής ικανότητας
του Ξενοφώντα;
Μονάδες 10
Γ1. Τι γνωρίζετε για τα παραβλήματα;
Μονάδες 5
Γ2. α) Ποιο ήταν το σχέδιο του Λυσάνδρου για να καταφέρει να νικήσει
τους Αθηναίους;
Μονάδες 10
β) Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Λύσανδρο από την όλη
του συμπεριφορά;
Μονάδες 5
Γ3. Τι συμβούλεψε ο Αλκιβιάδης τους Αθηναίους; Αιτιολογήστε την
απάντησή σας.
Μονάδες 10

Δ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
νυκτί: ονομαστική & αιτιατική ενικού
ναῦς: δοτική ενικού & πληθυντικού
ἔχοντας: δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
κατιδόντας: τον ίδιο τύπο στον Ενεστώτα
ταῦτα : στην ίδια πτώση & αριθμό στο θηλυκό
τῶν τειχῶν: δοτική ενικού & ονομαστική πληθυντικού
σταδίους: γενική & δοτική πληθυντικού
λιμένα: κλητική ενικού & αιτιατική πληθυντικού
πόλει: κλητική ενικού & δοτική πληθυντικού

ὄντες: το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο
Μονάδες 5
Δ2. Να κάνετε τις αντικαταστάσεις:
παραβάλλων, ἀποπλεῖν, ἐπανήγοντο. (χρονική αντικατάσταση)
προεῖπεν, παρετάξαντο (εγκλητική αντικατάσταση)
Μονάδες 5

Δ3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις:
τῇ νυκτί, εἰς τὰς ναῦς, πάντα, ὡς εἰς ναυμαχίαν, πάλιν, τάς ταχίστας,
τῶν νεῶν, ἕπεσθαι, τοῖς Ἀθηναίοις, κατιδόντας, ταῦτα, κατιδών, ἐκ τῶν
τειχῶν, ὁρμοῦντας, οὐδεμιᾷ, πεντεκαίδεκα
Μονάδες 10

Δ4.α) Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά τα:
επόμενος, εισαγγελέας, βάθρο, αφορμή, κάτοπτρο, συμβιβασμός,
στρατηγός, κούνια, τάγμα, βλήμα
Μονάδες 5
β) Να γράψετε στα νέα ελληνικά ένα παράγωγο ή ομόρριζο (απλό ή
σύνθετο) των λέξεων που σας δίνονται:
προεῖπεν, ἀνάξοιτο, ἀπέπλευσαν, ἐκέλευσεν, βούλησθε
Μονάδες 5

Καλή Επιτυχία!
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Α.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Και οι Αθηναίοι, όταν ανέτειλε ο ήλιος, παρατάχτηκαν στο λιμάνι σε
μέτωπο, σαν σε ναυμαχία. Αλλά επειδή ο Λύσανδρος δεν έβγαζε τα
πλοία του από το λιμάνι και ήταν αργά επέστρεψαν πάλι στους Αιγός
ποταμούς. Ο Λύσανδρος διέταξε τα πιο γρήγορα από τα πλοία του να
ακολουθούν τους Αθηναίους, και όταν βγουν στη στεριά, αφού δουν τι
κάνουν, να επιστρέψουν και να ανακοινώσουν σ’ αυτόν. Και δεν
επέτρεψε να αποβιβαστούν από τα πλοία πάρα μόνο αφού αυτά ήρθαν.
Και αυτά τα έκανε για τέσσερις μέρες· και οι Αθηναίοι έπλεαν εναντίον
τους. Ο Αλκιβιάδης όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι ήταν
προσορμισμένοι σε αμμώδη παραλία και κοντά σε καμία πόλη και ότι
αναζητούσαν τα τρόφιμα από τη Σηστό, δεκαπέντε στάδια από τα πλοία
και ότι οι εχθροί βρίσκονταν σε λιμάνι και ότι είχαν τα πάντα κοντά σε
πόλη, είπε ότι είναι αγκυροβολημένοι όχι σε καλό σημείο και τους
συμβούλευε να μετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό κοντά σε
λιμάνι και σε πόλη. Εκεί όταν είστε, τους είπε, θα ναυμαχήσετε όταν
θελήσετε.

Β. Τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της συγγραφικής ικανότητας του
Ξενοφώντα είναι τα εξής:
-Η σαφήνεια και η ακρίβεια στην έκφραση.
-Η απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που εξελίχθηκαν
τα γεγονότα.
-Η ζωντάνια της γραφής του που θυμίζει ικανό «ρεπόρτερ».
-Η ιδεολογική συνέπεια και η πίστη του σε αξίες.

-Η ικανότητά του να ζωντανεύει με δραματική ένταση
μεμονωμένες εντυπωσιακές σκηνές.
-Η απλότητα του ύφους και η καθαρότητα των νοημάτων.
-Η ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.
-Η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων στο κείμενό του και το
απλοποιημένο αττικό ιδίωμα στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη
σύνταξη.

Γ1. Τα παραβλήματα ήταν χοντρά υφάσματα ή δέρματα ζώων που τα
έβαζαν στα πλαϊνά μέρη των πλοίων, για να προστατεύονται από τα βέλη
των εχθρών.
Γ2.α) Ο Λύσανδρος έστειλε τα πιο γρήγορα από τα πλοία του να
κατασκοπεύσουν τους Αθηναίους, προκειμένου να μάθει τα σχέδιά τους
και μετά να κάνει επίθεση. Ήθελε να είναι σίγουρος για τις κινήσεις τους,
αφού ήταν πολύ έμπειροι και είχαν νικήσει σε πολλές μάχες. Η
παρακολούθηση διήρκεσε τέσσερις μέρες κατά τις οποίες οι Αθηναίοι
έβγαιναν στη θάλασσα, αλλά ο Λύσανδρος δεν εμφανιζόταν καθόλου.
Έτσι έδινε την ψευδαίσθηση στους Αθηναίους ότι τους φοβάται, στην
πραγματικότητα, όμως, ήθελε να τους αιφνιδιάσει κάνοντας επίθεση την
κατάλληλη στιγμή, δηλαδή όταν αυτοί θα ήταν διασκορπισμένοι.
β) Ο Λύσανδρος χαρακτηρίζεται έξυπνος και πονηρός, αφού
σκέφτηκε ένα σχέδιο που θα του εξασφάλιζε τη νίκη, αν και είχε
λιγότερα πλοία από τους Αθηναίους. Επίσης είναι διπλωμάτης, καθώς
ήθελε να έχει καλές σχέσεις με όλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
ότι άφησε ελεύθερους τους κατοίκους της Λαμψάκου, γιατί
αποσκοπούσε σε μελλοντική συνεργασία. Η όλη του δραστηριότητα
δείχνει πόσο ικανός και έμπειρος στρατηγός ήταν, αφού κατάφερε να
νικήσει τους Αθηναίους που ήταν πολύ έμπειροι ναυτικοί. Παράλληλα,
διακρίνεται για την τόλμη του, την αποφασιστικότητά του και τη
φιλοδοξία του, μια και δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, για
να επιτύχει το σκοπό του. Συνεπώς η πειθαρχία που είχε και η
μυστικότητα του σχεδίου του τον οδήγησαν στην αίσια έκβαση της
μάχης.

Γ3.
Ο Αλκιβιάδης συμβούλεψε τους Αθηναίους να αλλάξουν
αγκυροβόλι, καθώς ήταν σε μια παραλία και έπρεπε κάθε τόσο να
διασκορπίζονται, για να εφοδιάζονται. Καταλάβαινε, λοιπόν, ότι αυτός ο
διασκορπισμός θα έφερνε τον εχθρό σε πλεονεκτικότερη θέση, αφού θα
μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιτεθεί και να αιφνιδιάσει τους
Αθηναίους. Τους πρότεινε να αγκυροβολήσουν κοντά σε λιμάνι και
πόλη, όπου θα είχαν όλα τα απαραίτητα και θα ήταν έτοιμοι να
αντιμετωπίσουν τον εχθρό. Άλλωστε, οι Σπαρτιάτες είχαν ήδη
μεριμνήσει και είχαν αγκυροβολήσει σε κατάλληλο μέρος. Τους
προέτρεψε, λοιπόν να κάνουν κι αυτοί το ίδιο.

Δ1. νύξ / νύκτα
νηί / ναυσί(ν)
ἔχουσι
καθορῶντας
ταύτας
τείχει/ τείχη
σταδίων/ σταδίοις
λιμήν/ λιμένας
πόλι/ πόλεσι
εἶναι
Δ2. Χρονική Αντικατάσταση
παραβάλλων

ἀποπλεῖν

παραβαλῶν

ἀποπλεύσεσθαι / ἀποπλευσεῖσθαι

παραβαλών

ἀποπλεῦσαι

παραβεβληκώς ἀποπεπλευκέναι

ἐπανάγονται
ἐπανήγοντο
ἐπανάξονται/ἐπαναχθήσονται
ἐπανηγάγοντο/ ἐπανήχθησαν
ἐπανηγμένοι εἰσίν
ἐπανηγμένοι ἦσαν

Εγκλιτική Αντικατάσταση
προεῖπεν

παρετάξαντο

προείπῃ

παρατάξωνται

προείποι

παρατάξαιντο

πρόειπε

παραταξάσθων/ - σθωσαν

Δ3.
τῇ νυκτί: δοτική χρόνου
είς τάς ναῦς: εμπρόθ. κίνησης σε τόπο(κατεύθυν.)
πάντα: αντικείμ. μτχ παρασκευσάμενος
ὡς εἰς ναυμαχίαν: εμπρόθ. του σκοπού
πάλιν: επιρρημ. προσδ. του χρόνου
τάς ταχίστας: αντικ. του ἐκέλευσεν & υποκ. του ἕπεσθαι
τῶν νεῶν: γενική διαιρετική στο ταχίστας
ἕπεσθαι: αντικείμ. του ἐκέλευσε & τελικό απρμφ

τοῖς Ἀθηναῖοις: αντικείμ. του ἑπεσθαι
κατιδόντας: χρονική μτχ
ταῦτα: αντικείμ. του ἐποίει
κατιδών: χρονική μτχ
ἐκ τῶν τειχῶν: εμπρόθετος της προέλευσης
ὁρμοῦντας: κατηγορηματική μτχ
οὐδεμιᾷ: επιθετικός προσδιορ. στην πόλει
πεντεκαίδεκα: επιθετικός προσδ. στο σταδίους

Δ4. α) επόμενος: ἕπεσθαι
εισαγγελέας:ἐξαγγεῖλαι
βάθρο: εἰσβαίνειν, ἐκβῶσιν
αφορμή: ὁρμοῦντας
κάτοπτρο: κατιδόντας, κατιδών
συμβιβασμός: ἐξεβίβασε(ν)
στρατηγός: ἀνάξοιτο, ἀντανήγαγε
κούνια: κινήσοιτο
τάγμα: παρετάξαντο
βλήμα: παραβλήματα, παραβάλλων

β) λόγος, αγωγός, πλοίο, κέλευσμα, βούληση

