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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν͵ καὶ ἐπὶ τὴν 
Χίον καὶ τὴν ῎Εφεσον ἐπέπλεον͵ καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν͵ καὶ 
στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον͵ Τυδέα͵ Κηφισόδοτον. 
Λύσανδρος δ΄ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε 
τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ 
Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ΄ ἐξ 
Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ 
ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει 
αἱροῦσι κατὰ κράτος͵ καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ 
σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε 
Λύσανδρος.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Λύσανδρος δ' ἐκ τῆς Ῥόδου… ἐπιτηδείων πλήρη.  

Μονάδες 30  
 
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση 

του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;  
Μονάδες 10  

 
3. α) ὁρμώμενοι, ἐπέπλεον, ναυμαχίαν, πλοίων, πόλεις: Να γράψετε από μία 

ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για 
καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  

Μονάδες 5 
 

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα 
ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 
χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: 
ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  
αἱροῦσι  -ις   
ἡγεῖτο  -μών   
ἐποίουν  -τής   
προσβαλόντες  -ή   
διήρπασαν  -ή   

Μονάδες 5 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Β. 
1. 
Εξάλλου, ο Λύσανδρος έπλευσε από τη Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας, 
προς τον Ελλήσποντο και για να εμποδίσει την αναχώρηση των (αθηναϊκών) πλοίων 
και για να υποτάξει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει απ΄ αυτούς. Ταυτόχρονα και οι 
Αθηναίοι εξέπλεαν από την Χίο πλέοντας στο ανοιχτό πέλαγος γιατί η Ασία ήταν χώρα 
εχθρική σ΄ αυτούς. Κι ο Λύσανδρος από την Άβυδο έπλεε κατά μήκος της παραλίας 
προς τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι 
ακολουθούσαν διά ξηράς. Αρχηγός τους ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος. Και αφού 
επιτέθηκαν εναντίον της πόλης, την κυρίεψαν με έφοδο και οι στρατιώτες τη 
λεηλάτησαν, που ήταν πλούσια και γεμάτη από κρασί και στάρι και άλλα τρόφιμα. 



 
2. 
O Ξενοφών γεννήθηκε (μεταξύ 431 και 429 π.Χ.) στον δήμο της Ερχιάς της Αττικής. 
O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος κτηματίας, ο Ξενοφών πήρε καλή μόρφωση 
και διατήρησε σ' όλη του τη ζωή την αγάπη για τα άλογα και για την οργάνωση και 
διαχείριση ενός αγροκτήματος. Yπηρέτησε στο σώμα των ιππέων, μαζί με άλλους 
εύπορους νέους της εποχής του, γνωρίστηκε με τον Σωκράτη και έζησε τις 
περιπέτειες της Αθήνας στα ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 
ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ. 
 
3. 
α) 
ὁρμώμενοι: ορμητήριο 
ἐπέπλεον: πλεύση 
ναυμαχίαν: από το α΄ συνθετικό (ναῦς): ναυτικός / από το β΄ συνθετικό (μάχη-
μάχομαι): μάχιμος 
πλοίων: πλωτός 
πόλεις: πολιτικός 

 
β) 
ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  
αἱροῦσι  -ις  αἵρεσις 
ἡγεῖτο  -μών  ἡγεμών 
ἐποίουν  -τής  ποιητής 
προσβαλόντες  -ή  προσβολή 
διήρπασαν  -ή  διαρπαγή 
 
 


