
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις … πολλοὺς τῶν 

Ἑλλήνων».  

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: νυκτός, μακρῶν, μόνον, πολύ, αὐτοί.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 
1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε 

από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

α. Περικλή.  

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  



Ξενοφώντα στηρίζεται  σε  
γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 

 

 

 


