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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά1 

 

Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 3-4 

 

[2.2.3] 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. 

[2.2.4] 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. 

   

Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 21-23 

 

[2.2.21][…] εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι 

ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν  ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. 

[2.2.22] τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις  ἐφ᾽ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο 

τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν  Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι 

 
1 Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. 
Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσάφη. 
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Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη  περιαιρεῖν. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ 

πλειόνων  συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. [2.2.23] μετὰ δὲ ταῦτα  

Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ  τείχη 

κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην  τὴν ἡμέραν τῇ 

Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

  

Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3, παράγραφοι 11-13 

 

Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών  Τειχών και 

των τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να  συντάξουν ένα σύνταγμα 

που θα ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανάβαλλαν  τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του· 

στο μεταξύ συγκροτούσαν τη Βουλή  και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί.[12] 

Έπειτα άρχισαν να  συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της 

δημοκρατίας  είχαν κάνει τη συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την καλή 

τάξη,  και να τους παραπέμπουν για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους  καταδίκαζε 

μ' ευχαρίστηση, και το πράμα δε δυσαρεστούσε καθόλου  όσους ένιωθαν πως τίποτα 

κοινό δεν είχαν μ' αυτούς. [13] Αργότερα  ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια 

για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία τους στην πόλη. Το πρώτο βήμα ήταν 

να στείλουν  στη Λακεδαίμονα τον Αισχίνη και τον Αριστοτέλη, για να πείσουν το  

Λύσανδρο να ενεργήση να τους δοθεί φρουρά -που υπόσχονταν να  συντηρούν αυτοί 

- «ώσπου να βγάλουν από τη μέση τα κακά στοιχεία και  να οργανώσουν το 

καθεστώς». Εκείνος πείστηκε και φρόντισε να τους δώσουν τη φρουρά με τον 

Καλλίβιο για αρμοστή. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Από το πρώτο απόσπασμα του κειμένου Α να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το 

απόσπασμα: ὥστ᾽ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη…. ὡς εἰς πολιορκίαν 

παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 

Μονάδες 30 

 

Β.1. 

α. Στα δοθέντα αποσπάσματα του αμετάφραστου κειμένου (Κείμενο Α) οι 

Αθηναίου ενημερώνονται δύο φορές για κάποια γεγονότα. Ποια είναι αυτά και 
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ποια είναι η αντίδρασή τους σε κάθε περίπτωση; Τη θεωρείτε δικαιολογημένη; 

Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 

 

β. τὰ τείχη εὐτρεπίζειν, τά τείχη κατέσκαπτον: αυτή η αντιθετική στάση 

απέναντι στα "Μακρά τείχη" της Αθήνας πώς δικαιολογείται; 

Μονάδες 10 

 

γ. Αφού μελετήσετε προσεκτικά όλα τα δοθέντα αποσπάσματα, να παρουσιάσετε 

τις μεταβολές της συναισθηματικής κατάστασης των Αθηναίων στην πορεία 

των γεγονότων. Πόσο σημαντικός πιστεύετε πως υπήρξε ο ρόλος των 

Τριάκοντα τυράννων ως ρυθμιστικού παράγοντα της αθηναϊκής ζωής;  

Μονάδες 10 

 

Β.2. 

α. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του 

Ξενοφώντα: 

α. Οι Σπαρτιάτες του πρόσφεραν "προξενίαν". 

β. Μετά τη μάχη στα Κούναξα ο Ξενοφών ανέλαβε ηγετικές πρωτοβουλίες για 

την επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

γ. Στη μάχη της Κορωνείας συμπαρατάχθηκε με τον φιλοσπαρτιατικό 

συνασπισμό. 

δ. Παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα στη Θράκη ως μισθοφόρος του 

βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών. 

ε. Ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητα του Αγησίλαου. 

(μονάδες 5) 

β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, 

γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» 

στηριζόμενοι στην εισαγωγή του σχολικού σας βιβλίου: 

1. Η διεισδυτικότητα συνιστά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Ξενοφώντα. 

2. Δεν είναι εύκολη ούτε η χρονολογική ούτε η ειδολογική κατάταξη των 

έργων του. 
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3. Ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα από την Αναγέννηση ως 

την εποχή μας είναι η Κύρου Παιδεία. 

4. Ο Οικονομικός του Ξενοφώντα ανήκει στην κατηγορία των διδακτικών 

έργων. 

5. Στα Ελληνικά καταγράφονται τα γεγονότα από το 411 - 326 π.Χ. 

(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

 

Β.3. 

α. Να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της στήλης Α με την ομόρριζή της στη στήλη Β 

(μια λέξη της στήλης Β περισσεύει).  (μονάδες 7) 

                   Α                       Β 

1. παραγγέλλων α. αγγελιαφόρος  

2. περιαιρεῖν β. ενθύμιο 

3. ἔδοξε γ. στατικός 

4. προθυμίᾳ δ. προαιρετικός  

5. ἐφιστάναι ε. δοκισήσοφος 

6. μέλλειν ζ. αμέλεια 

7. κατέπλει η. πλεούμενο 

 θ. μελλόνυμφος 

 

β.  ἐλέγετο:  Να γράψετε  στα ν.ε. ένα παράγωγο ουσιαστικό (μονάδα 1), ένα 

παράγωγο επίθετο (μονάδα 1), απλά ή σύνθετα και να δημιουργήσετε με το 

επίθετο μια περίοδο λόγου στα ν.ε.(μονάδα 1)         

Μονάδες 10 
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Β4. Να δώσετε τους ζητούμενους γραμματικούς τύπους για τις ακόλουθες λέξεις:  

ἀφικομένης: το γ’ ενικό της υποτακτικής στον χρόνο και στη φωνή που 

βρίσκεται ο τύπος 

οἰμωγὴ: τη δοτική του πληθυντικού 

παραγγέλλων: το β’ ενικό της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή 

πολὺ: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό 

τείχη: τη δοτική του ενικού 

φοβούμενοι: το α’ πληθυντικό της ευκτικής στον χρόνο και στη φωνή που 

βρίσκεται ο τύπος 

οἷς: την αιτιατική του ενικού στο θηλυκό 

δέχεσθαι: το γ’ πληθυντικό της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή 

νομίζοντες: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα 

ἐκείνην: τη γενική του ενικού  αρσενικού γένους 

Μονάδες 10 

 

Β5. 

α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις τονισμένες λέξεις του κειμένου. 

(μονάδες 5) 

β. Να αναγνωρίσετε πλήρως τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, 

εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).  

(μονάδες 5) 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν 

ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς 

Μονάδες 10 

 

 

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 


