
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ δ’ αὐτὸν 

ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δὲ προδόντες 

Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο 

Ἀθηναῖοι. 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: αποδοχή, πρόγονος, όραμα, ταχύτητα, 

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

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε στους 

Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα και 

την απλότητα της συμπεριφοράς του. 



3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα στα 

Ἑλληνικὰ  χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται 

από  

α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 
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