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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι 
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ 
περὶ Λάμψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. Ἐκεῖθεν δ΄ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι 
ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου· διεῖχε δὲ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ 
σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.  

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.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις … τῆς τάξεως μηδὲ 

ἀνάξοιτο.  
Μονάδες 30  

 
2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο 

τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.  
Μονάδες 10  

 
3. α) διέχω, μηδείς, ἀντανάγω, καθορῶ, ἐξαγέλλω: Να αναλύσετε τις 

παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους. 
Μονάδες 5 

 
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη σημασία της στη Β΄ στήλη. Δύο 
στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν. 

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  
1. παραβλήματα α) βράδυ, αργά  
2. προαγορεύω β) εξορμώ από  
3. ὀψέ γ) ακολουθώ  
4. πρότερον δ) προειδοποιώ  
5. ἕπομαι ε) παραπετάσματα  
 στ) πολύ πρωί 
 ζ) πρωτύτερα 

Μονάδες 5 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 
1. 
Εκεί, λοιπόν, ενώ αυτοί γευμάτιζαν, ήλθε είδηση γι’ αυτά που συνέβησαν στη 
Λάμψακο και αμέσως απέπλευσαν προς τη Σηστό. Από εκεί, αφού στα γρήγορα 
εφοδιάστηκαν με τρόφιμα, έπλευσαν προς τους Αιγός ποταμούς απέναντι από τη 
Λάμψακο. Είχε πλάτος ο Ελλήσποντος στο σημείο αυτό περίπου δεκαπέντε στάδια. 
Εκεί λοιπόν δειπνούσαν. 



Ο Λύσανδρος, λοιπόν, την επόμενη νύχτα, όταν ήταν χαραυγή έδωσε σήμα να 
μπαίνουν στα πλοία αφού γευματίσουν, και όταν προετοίμασε τα πάντα για ναυμαχία 
και αφού τοποθέτησε στα πλάγια του πλοίου παραπετάσματα προειδοποίησε κανείς 
να μην κινηθεί από την παράταξή του ούτε να ανοιχθεί στο πέλαγος. 
 
2. 
Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
α) ιστορικά, τα οποία προηγήθηκαν των άλλων κατηγοριών και συντέθηκαν όταν οι 
εντυπώσεις και τα βιώματα του ιστορικού από την ενεργό δράση ήταν ζωηρότερα, 
π.χ. Κύρου Ἀνάβασις, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 
β) ακολούθησαν τα σωκρατικά, αφού είχε συναντήσει πολλούς «Σωκρατικούς» που 
είχαν εγκαταλείψει την Αθήνα μετά τη θανατική καταδίκη του δασκάλου τους, π.χ. 
Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀπομνημονεύματα Σωκράτους και 
γ) τελευταία γράφτηκαν τα διδακτικά, όσα αναφέρονται σε τεχνικά θέματα και 
θεσμούς, π.χ. Περί ἱππικῆς, Ἱππαρχικός. 
 
3. 
α) 
διέχω < διά + ἔχω 
μηδείς < μηδέ + εἷς 
ἀντανάγω < ἀντί + ἀνά + ἄγω 
καθορῶ < κατά + ὁρῶ 
ἐξαγέλλω < ἐκ + ἀγγέλλω 
 
β) 
1. ε), 2. δ), 3. α), 4. ζ), 5. γ) 
 


