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ΘΕΜΑ 88ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29. 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συμπαρῄει δὲ καὶ 
Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήμανεν εἰς τὰς 
ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ μὲν 
τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ μονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ 
Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ 
Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ 
πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. 
Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων͵ ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ 
πράγματα διεφθαρμένα͵ κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου 
ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία͵ καὶ αὐτὸς 
μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ΄ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον͵ ἡ δὲ Πάραλος εἰς 
τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Λύσανδρος δ'εὐθὺς…εἰς τὰ τειχύδρια.  
Μονάδες 30  
2. Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του 

Κύρου;  
Μονάδες 10  
3. α) Να συνδέσετε κάθε ρήμα της Α΄στήλης με το συνώνυμό του στη Β΄ 

στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.  
Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  
 
1. βοηθῶ  
 

α) 
συμπορεύομαι  

 
2. γιγνώσκω  
 

β) ἔρχομαι  

 
3. συλλέγω  
 

γ) ἐκπλέω  

 
4. συμπάρειμι  
 

δ) συνάγω  

 
5. ἀποπλέω  
 

ε) ἐπικουρῶ  

                               στ) διαβαίνω  
                               ζ) οἶδα  
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 β) πλήρεις, ἄνδρας, συνέλεξεν, ἔφυγον, ἔγνω: 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.  Και ο Λύσανδρος, τότε, αμέσως έδωσε το σύνθημα να πλέουν όσο 
πιο γρήγορα μπορούσαν, προχωρούσε, επίσης, συγχρόνως με αυτούς και ο 
Θώρακας έχοντας το πεζικό. Και ο Κόνωνας, όταν είδε ότι τα πλοία των 
εχθρών κινούνταν επιθετικά εναντίον τους, έδωσε σήμα να σπεύσουν σε 
βοήθεια των πλοίων με όλες τις δυνάμεις τους. Επειδή, όμως, οι άνθρωποι 
(οι ναύτες) ήταν διασκορπισμένοι, άλλα από τα πλοία ήταν με δύο σειρές 
κωπηλάτες, άλλα με μία, και άλλα εντελώς άδεια ˙ μόνο (το πλοίο) του 
Κόνωνα και άλλα επτά, που βρέθηκαν κοντά του με πλήρη επάνδρωση, 
ανοίχτηκαν στο πέλαγος όλα μαζί και η Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα ο 
Λύσανδρος τα κυρίευσε κοντά στην ακτή. Τους περισσότερους άντρες, 
επίσης, στη στεριά τους συνέλαβε ˙ κάποιοι, όμως, κατέφυγαν στα μικρά 
οχυρά. 
 
Β. 2. O φίλος του Ξενοφώντα, Πρόξενος, του πρότεινε να μετάσχει στην 
εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να εκθρονίσει τον αδελφό του, τον 
βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Β'. Συγκροτήθηκε εκστρατευτικό σώμα 
με δέκα χιλιάδες μισθοφόρους από διάφορες πόλεις. Μετά τη μάχη στα 
Κούναξα και τον θάνατο του Κύρου (401 π.Χ.), ο Ξενοφών ανέλαβε 
ηγετικές πρωτοβουλίες για την επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 
H περιπετειώδης πορεία τους κατέληξε στον Εύξεινο Πόντο και από εκεί 
στο Βυζάντιο και στα παράλια του Αιγαίου. 
 
Β. 3. α) 1. ε, 2. ζ, 3. δ, 4. α, 5. γ. 
 
Β. 3. β) πλήρεις: πληρότητα, ἄνδρας: άνανδρος, συνέλεξεν: συλλογή, 
ἔφυγον: φυγάς, ἔγνω: γνώση 


