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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· ἠγεῖτο 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. Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώντα σε υψηλές αξίες;  

Μονάδες 10  
 
3. α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων της νέας ελληνικής 

γλώσσας με τύπους του ρ. πλέω (απλούς ή σύνθετους).  
 

Οι Αθηναίοι ……………… εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των Λακεδαιμονίων 
………………. από τη Ρόδο, ………….…….. τις ακτές της Ιωνίας, …………………. στον 
Ελλήσποντο και …………….. στην Λάμψακο.  

Μονάδες 5 
 

β) ὁρμώμενοι, ἐποίουν, ἐπέπλεον, ἀνήγοντο, διήρπασαν: 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 
 

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. 
Σε όλη την περιπετειώδη ζωή του έμεινε σταθερός στις ιδέες του και στην πίστη του 
σε υψηλές αξίες. Παρά την αντιπάθειά του προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 
ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας, περιγράφει με εντιμότητα τις αγριότητες του 



καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων και καταδικάζει την αυθαιρεσία και την 
ανηθικότητα της εξουσίας. Επίσης παρά το θαυμασμό του για τους θεσμούς, την 
ιστορία και την πολιτική πρακτική της Σπάρτης, αποδοκιμάζει έντονα την κατάληψη 
της Καδμείας, της Ακρόπολης της Θήβας, από τους Σπαρτιάτες (382 π.Χ.) και 
αποδίδει σε θεϊκή τιμωρία την ήττα τους από τους Θηβαίους και την παρακμή της 
δύναμής τους· νικήθηκαν οι αήττητοι ως τότε Σπαρτιάτες, γιατί αθέτησαν το λόγο 
τους και παρέβησαν τους όρκους τους: «Πολλά παραδείγματα θα μπορούσε κανένας 
ν' αναφέρει από την ιστορία και των Ελλήνων και των βαρβάρων, για να δείξει ότι οι 
θεοί δεν αφήνουν ατιμώρητη την ασέβεια και τις ανόσιες πράξεις»· τώρα ωστόσο θα 
μιλήσω μόνο για την ακόλουθη περίπτωση. Οι Λακεδαιμόνιοι που είχαν ορκιστεί ν' 
αφήσουν τις πόλεις ανεξάρτητες και μολοτούτο είχαν καταλάβει την ακρόπολη της 
Θήβας, τιμωρήθηκαν —αυτοί, που ποτέ πριν δεν είχαν νικηθεί από κανένα— από 
μόνους εκείνους τους ίδιους ανθρώπους που είχαν αδικήσει» (5.4.1. Μετάφραση 
Ρόδη Ρούφου). 
 
3. 
α) 
Οι Αθηναίοι έπλευσαν εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των Λακεδαιμονίων 
εξέπλευσε / απέπλευσε από τη Ρόδο, παρέπλευσε τις ακτές της Ιωνίας, περιέπλευσε 
στον Ελλήσποντο και κατέπλευσε στην Λάμψακο.  

 
β) 
ὁρμώμενοι: ορμητήριο 
ἐποίουν: εκποίηση 
ἐπέπλεον: πλώιμος 
ἀνήγοντο: αναγωγή 
διήρπασαν: υφαρπαγή 


