
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, 

ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς 

ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν 

ἔσεσθαι. Καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς 

ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν. Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου 

ἀφικομένης νυκτός ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν 

εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, 

οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι 

νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες 

πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς 

τῶν Ἑλλήνων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: εκπομπή, εγκατάλειψη, μακρόθυμος, απώλεια, 

εξοικείωση. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα  σε 



βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 

 

 


