
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεςτιςατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυηάντιον καὶ Καλχθδόνα. Oἱ δ’ αὐτὸν 

ὑπεδζχοντο, τοὺσ τῶν Ἀκθναίων φρουροὺσ ὑποςπόνδουσ ἀφζντεσ· οἱ δὲ προδόντεσ 

Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυηάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰσ τὸν Πόντον, ὕςτερον δ’ εἰσ Ἀκινασ καὶ ἐγζνοντο 

Ἀκθναῖοι. Λφςανδροσ δὲ τοφσ τε φρουροὺσ τῶν Ἀκθναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι 

Ἀκθναῖον, ἀπζπεμπεν εἰσ τὰσ Ἀκινασ, διδοὺσ ἐκεῖςε μόνον πλζουςιν ἀςφάλειαν, ἄλλοκι δ’ 

οὔ, εἰδὼσ ὅτι ὅςῳ ἂν πλείουσ ςυλλεγῶςιν εἰσ τὸ ἄςτυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, κᾶττον τῶν 

ἐπιτθδείων ἔνδειαν ἔςεςκαι. Καταλιπὼν δὲ Βυηαντίου καὶ Καλχθδόνοσ Σκενζλαον ἁρμοςτὴν 

Λάκωνα, αὐτὸσ ἀποπλεφςασ εἰσ Λάμψακον τὰσ ναῦσ ἐπεςκεφαηεν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ … τῶν 

ἐπιτθδείων ἔνδειαν ἔςεςκαι».  

Μονάδες 30 

5. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου, να γράψετε ζνα ομόρριζο 

ουσιαστικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ, απλό ι ςφνκετο: ἔπλει, ὑπεδζχοντο, ἴδοι, εἰδώς, 

Καταλιπών.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ.  

 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από 

τθν Ακινα επειδι 

α. ςυντάχκθκε με το μζροσ των Σπαρτιατϊν ςτθ 

μάχθ τθσ Κορϊνειασ  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από τουσ 

Σπαρτιάτεσ το 424 π.Χ. 

γ. ςυμμετείχε ςτθ μάχθ των Λεφκτρων το 371 π.Χ.  

2. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλλθνικὰ 

α. ζχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. ζχει ιςτορικό περιεχόμενο.  

γ. ζχει φιλοςοφικό περιεχόμενο.  



3. Ο Ξενοφϊντασ διζκετε  α. ςαφινεια και απόλυτθ ακρίβεια ςτθν ζκφραςι 

του. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά φιλοςοφθμζνθ 

πολιτικι ςκζψθ. 

γ. τθ ρθτορικι δεινότθτα των ςοφιςτϊν.  

4. Ο Ξενοφϊντασ μζνοντασ 

ςτακερόσ ςτισ ιδζεσ του  

α. επιδοκιμάηει τα μειονεκτιματα και τισ ακρότθτεσ 

τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

γ. δικαιολογεί τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα 

τθσ τυραννικισ εξουςίασ. 

5. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλλθνικὰ  

α.  είναι το μόνο ιςτορικό ςφγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 431-404 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 

 

 


