
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 νυκτὸς 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 συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 πλέουσιν: Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν τον………………..των πλοίων από το   

λιμάνι του Πειραιά. 

 εἰδώς: Η……………….. για τον ξαφνικό θάνατο του ηθοποιού προκάλεσε θλίψη σε  

όλους.  

 πλείους: Η δημοκρατία στηρίζεται στην αρχή της ……………….. . 

 συλλεγῶσιν: Δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιο ρούχο να………………..από τη 

βιτρίνα! 

 παραγγέλλων: Σε συμβουλεύω να……………….. αμέσως την κλοπή του αυτοκινήτου 

στην αστυνομία. 

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 έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των    

έργων του Ξενοφώντα. 

β.   σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα   

τυράννων στην Αθήνα. 

δ.  την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 

403 π.Χ. 

ε.  ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.    σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.   πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 

 


