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Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ἙΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεφάλαιο 2, §1-4 

[2.1] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. 
Οἱ 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. 

 
[2.2] 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. 
 

[2.3] 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 

 

[2.4] Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν 

ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς 
πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 

 

 

1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «Λύσανδρος δὲ τους… 

ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι».  

10 Μονάδες 
 

2. Τι ήταν οι δεκαρχίες;  

10 Μονάδες 

 

3. Ποια μέτρα πήραν οι Αθηναίοι για να προστατευτούν από τους Λακεδαιμονίους;  

10 Μονάδες 

 

4. Να σημειώσετε Σ για σωστό και Λ για λάθος:  

Α) Ο Ξενοφώντας υπηρέτησε στο ναυτικό.  

Β) Τα δύο πρόσωπα που άσκησαν επίδραση στον Ξενοφώντα ήταν ο Αγησίλαος και ο 

Αρταξέρξης.  
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Γ) Τα έργα του Ξενοφώντα χωρίζονται σε ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά.  

Δ) Τα «Ἑλληνικά» ανήκει στα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα.  

Ε)  Ο Ξενοφώντας διακρίνεται για τη σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφραση του.  

10 Μονάδες 

 

5. Α) Να βρείτε ποιες λέξεις του κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω (§1-2)  

στάση: …………………………… 

πλεύση: …………………………… 

εκπομπή: …………………………… 

συλλογή: …………………………… 

συσκευασία: …………………………… 

10 μονάδες  

β) Να βρείτε ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής με τις παρακάτω:  

κατεστήσατο: …………………………… 

ὑπεδέχοντο: …………………………… 

ἐγένοντο: …………………………… 

πλέουσιν: …………………………… 

συλλεγῶσιν: …………………………… 

10 μονάδες 

 

6.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  

ὑπεδέχοντο  γ΄ ενικό, Υποτακτική, Αορίστου: …………………………… 

τούς φρουρούς  τη γενική του ενικού: …………………………… 

τάς ναῦς  τη δοτική του ενικού: …………………………… 

νυκτός  τη δοτική του πληθυντικού: …………………………… 

ἀπέπεμπεν  το β΄ ενικό της υποτακτικής του αορίστου: …………………………… 

παραγγέλων  γ΄ πληθυντικό, Ευκτική, Ενεστώτα: …………………………… 

ὄντας  β΄ ενικό, Προστακτική, Ενεστώτα: …………………………… 

τῶν Ἑλλήνων  την ονομαστική του ενικού: …………………………… 

παρασκευάζειν  τον ίδιο τύπο στην άλλη φωνή: …………………………… 

τήν πόλιν  τη γενική του ενικού: …………………………… 

10 Μονάδες 

 

7. Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους παρακάτω τύπους και να γράψετε το 

απαρέμφατο του ενεστώτα: ἀπέπεμπεν, ὑπεδέχοντο 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική 

    

    

 

10 Μονάδες 
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8. Α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους του κειμένου:  

τούς φρουρούς είναι στο 

εἰς τό ἄστυ είναι στο 

Ἐν ταῖς Ἀθήναις   είναι στο 

οἰμωγή είναι στο 

ἀποχῶσαι είναι στο 

 

10 Μονάδες 

 

 

Β) Να χωρίσετε την περίοδο σε προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος των 
δευτερευουσών: 

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.  

10 Μονάδες 
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