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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, Παράγραφοι 1-4 

[1] Ἐπεί δε τά ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπί το Βυζάντιον και Καλχηδόνα. 

Οἱ δ’ αὐτον ὑπεδέχοντο, τούς τῶν Ἀθηναίων φρουρούς ὑποσπόνδους ἀφέντες· οἱ δε 

προδόντες Ἀλκιβιάδῃ το Βυζάντιον τότε μέν ἔφυγον εἰς τον Πόντον, ὕστερον δ’ εἰς 

Ἀθήνας και ἐγένοντο Ἀθηναῖοι. [2] Λύσανδρος δε τούς τε φρουρούς τῶν Ἀθηναίων 

και εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τάς Ἀθήνας, διδούς ἐκεῖσε μόνον 

πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὐ, εἰδώς ὅτι ὅσῳ ἄν πλείους συλλεγῶσιν εἰς το ἄστυ 

και τον Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. Καταλιπών δε Βυζαντίου 

και Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστήν Λάκωνα, αὐτός ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τάς 

ναῦς ἐπεσκεύαζεν. 

[3] Ἐν δε ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτός ἐλέγετο ἡ συμφορά, και 

οἰμωγή ἐκ τοῦ Πειραιῶς διά τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ 

παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτός οὐδείς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τούς ἀπολωλότας 

πενθοῦντες, ἀλλά πολύ μᾶλλον ἔτι αὐτοί ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα 

ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, και 

Ἱστιαιέας και Σκιωναίους και Τορωναίους και Αἰγινήτας και ἄλλους πολλούς τῶν 

Ἑλλήνων. [4] Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν ἐν ᾗ ἔδοξε τους τε λιμένας 

ἀποχῶσαι πλήν ἑνός και τά τείχη εὐτρεπίζειν και φυλακάς ἐφιστάναι και τἆλλα 

πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν την πόλιν. 
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(27)Ο Λύσανδρος όταν ήταν η πέμπτη μέρα που οι Αθηναίοι έπλεαν εναντίον του, 

διέταξε αυτούς που κατασκόπευαν τους Αθηναίους κατά διαταγή του, όταν δουν 

αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και διασκορπιστεί στη χερσόνησο, (το οποίο ακριβώς οι 

Αθηναίοι συνήθιζαν να κάνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο γιατί και τα τρόφιμα 

αγόραζαν από μακριά και περιφρονούσαν το Λύσανδρο, επειδή δεν έβγαινε από το 

λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει) επιστρέφοντας με τα πλοία πίσω σ’ αυτόν να 

υψώσουν ψηλά μια ασπίδα στο μέσο της διαδρομής. Και αυτοί έκαναν αυτά, όπως 

τους διέταξε. 

 (28)Αμέσως ο Λύσανδρος έδωσε σήμα να ξεκινήσει ο στόλος ολοταχώς και ο 

Θώραξ συμπορευόταν με το πεζικό του [έχοντας το πεζικό του]. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1)Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το εξής τμήμα του κειμένου: «Λύσανδρος δε τούς 

τε φρουρούς … τάς ναῦς ἐπεσκεύαζεν» 

Μονάδες 30 
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2)Ποια μέτρα έλαβαν οι Αθηναίοι για να αντιμετωπίσουν την επικείμενη πολιορκία 

της πόλης τους; 

Μονάδες 10 

 

3)ὑποσπόνδους ἀφέντες: σε ποιον θεσμό αναφέρεται ο όρος «ὑπόσπονδος»;  

Μονάδες 10 

 

4)Αφού αναφέρετε συνοπτικά το σχέδιο μάχης του Λύσανδρου να εξηγήσετε γιατί 

αυτό στέφθηκε με επιτυχία;  

Μονάδες 10 

 

5.α)Ποιες ιστορικές μορφές επηρέασαν βαθύτατα τον Ξενοφώντα;  

Μονάδες 6 

5.β)Να αντιστοιχίσετε την κατηγοριοποίηση των έργων του Ξενοφώντα από την 

στήλη Α με τα αντίστοιχα έργα της στήλης Β. 

Α Β 

1. ιστορικά Α. Ἀπολογία Σωκράτους 

2. σωκρατικά Β. Ἑλληνικά 

3. διδακτικά Γ. Ἀγησίλαος 

 Δ. Ἱέρων 

Μονάδες 4 

 

6)Να γραφούν πέντε [5] παράγωγα της νέας ελληνικής [απλά ή σύνθετα] από τα 

θέματα του αρχαίου ρήματος πάσχω. 

Μονάδες 10 

 

7.α)ἀσφάλειαν, Ἑλλήνων, πόλιν: Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις στον αριθμό που 

βρίσκονται. 

Μονάδες 6 

7.β)Να σχηματίσετε τον ρηματικό τύπο που ζητείται: 

 ἔφυγον: το γ΄ ενικό πρόσωπο στην προστακτική του ίδιου χρόνου. 

 ἐγένοντο: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα. 

 ἔσεσθαι: το γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα. 

 νομίζοντες: το γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού. 

Μονάδες 4 

 

8)ὑποσπόνδους, ἀφέντες, εἰς τάς Ἀθήνας, ναῦς, μᾶλλον: Να χαρακτηριστούν 

συντακτικά οι λέξεις. 

Μονάδες 10 

 
Οι  απαντήσεις  θα  ανακοινωθούν  στην  σελίδα  μας   www.ereuna.com.gr 


	ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1



