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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. Να κατατάξετε τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα κατά χρονική 

σειρά:  
α) Συμμετείχε ως μισθοφόρος στο στράτευμα του Κύρου κατά του αδελφού του 
Αρταξέρξη.  
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήμο της Ερχιάς Αττικής.  
γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη μάχη της Κορωνείας.  
δ) Υπηρέτησε στο σώμα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας.  
ε) Οδήγησε τους Έλληνες μισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας 
στην πατρίδα τους.  

Μονάδες 10  
 
3. α) αναγωγή, διασκευή, παρουσία, βλήμα, αρπακτικός: Να συνδέσετε τις 

παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις 
οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

Μονάδες 5  
 
β) ἀνάγομαι, πάρειμι, προσβάλλω, διαρπάζω, ἀφίημι: Να αναλύσετε τις 
παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.  

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. β), δ), α), ε), γ) 
 
3. 
α) 
αναγωγή: στρατηγούς, ἀνήγοντο 
διασκευή: παρεσκευάζοντο 
παρουσία: ἦν, οὖσαν, παρῆσαν 
βλήμα: προσβαλόντες 
αρπακτικός: διήρπασαν  

 
β) 
ἀνάγομαι < ἀνά + ἄγομαι < ἄγω 
πάρειμι < παρά + εἰμί 
προσβάλλω < παρά + βάλλω 
διαρπάζω < διά + ἁρπάζω 
ἀφίημι < ἀπό + ἵημι 


