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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. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσματος της 

εξορίας του Ξενοφώντα;  

Μονάδες 10  

 

3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ 

στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.  

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ  Β΄ ΣΤΗΛΗ  

1. ναῦς  α) 

εγκατάλειψη  

2. ἐσήμανεν  β) είδος  

3. ἔλαβε  γ) σημασία  

4. ἰδών  δ) κατάληψη  

5. ἀνήχθησαν  ε) ναός  

 στ) αναγωγή 

 ζ) νηοπομπή 

Μονάδες 5  

 

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιώντας 

την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ομόρριζα ουσιαστικά  



πλεῖν  -ις  

ἐσήμανεν  -μα  

συνέλεξεν  -ή  

βοηθεῖν  -ός  

ἀπαγγελοῦσα  -ία  

Μονάδες 5 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Τότε ο Λύσανδρος έδωσε αμέσως εντολή να ανοιχτούν στο πέλαγος τα 

πλοία όσο πιο γρήγορα μπορούσαν˙ ταυτόχρονα κινήθηκε και ο Θώρακας 

με το πεζικό. Ο Κόνωνας, αφού είδε τα εχθρικά καράβια να έρχονται 

εναντίον τους, έδωσε εντολή στα πληρώματα και επιβιβαστούν αμέσως 

στα πλοία. Επειδή όως τα πληρώματα είχαν σκορπιστεί, αλλά από τα 

πλοία βρέθηκαν με δύο σειρές κωπηλάτες, αλλά με μια και άλλα εντελώς 

άδεια˙το πλοίο του Κόνωνα και άλλα επτά, που ήταν κοντά του με τα 

κανονικά τους πληρώματα, ανοίχτηκαν όλα μαζί, καθώς και η Πάραλος, 

στο πέλαγος˙ όλα τα άλλα τα κυρίευσε ο Λύσανδρος κοντα στην ξηρά. Το 

μεγαλύτερο μέρος των αντρών του αιχμαλώτισε στην ξηρά˙ λίγοι μόνο 

γλίτωσαν στα μικρά οχυρώματα. 

 

2. Σχολικό βιβλίο σελ. 30: «Η προσέγγιση Αθηναίων…του συγγραφέα». 

 

3. α) 1-ζ, 2-γ, 3-δ, 4-β, 5-στ 

β) ομόρριζα ουσιαστικά: πλεῦσις, σῆμα, συλλογή, βοηθός, ἀγγελία. 


