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ΘΕΜΑ 139ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
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. 
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.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ…ἔνδειαν 

ἔσεσθαι. 
Μονάδες 30  
 
2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε 

περιληπτικά το περι-εχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.  
Μονάδες 10 
  
3. α) Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό και επίθετο (απλό ή 

σύνθετο) της αρ-χαίας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις.  

Λέξεις Ουσιαστικό Επίθετο 
προδόντες    
συλλεγῶσιν   
κατεστήσατο   
ναῦς   
ὑπεδέχοντο   
Μονάδες 5 
 

 β) ὑπόσπονδος, ὑποδέχομαι, καθίσταμαι, καταλείπω, ἀποπλέω: Να 
αναλύσε-τε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.  

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β.1. Και όταν (ο Λύσανδρος) ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, έπλεε 
εναντίον του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας. Και αυτοί τον υποδέχονταν, 
αφού άφησαν ελεύθερους ύστερα από επίσημη συμφωνία τους φρουρούς 
των Αθηναίων ˙ κείνοι, όμως, που παρέδωσαν με προδοσία στον 
Αλκιβιάδη το Βυζάντιο, τότε κατέφυγαν στον Πόντο, και ύστερα στην 
Αθήνα και έγιναν πολίτες. Και ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα, και 
τους φρουρούς των Αθηναίων και αν κάπου έβλεπε κάποιον άλλο 
Αθηναίο, παρέχοντας ασφάλεια σ’ εκείνους που έπλεαν μόνο προς τα 
εκεί, για άλλο μέρος, όμως, όχι, γιατί ήξερε πως όσο πιο πολλοί 
συγκεντρωθούν στην πόλη της Αθήνας και στον Πειραιά, (τόσο) 
γρηγορότερα θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων. 
 
Β. 2 Κύρου Ἀνάβασις: Η συμμετοχή των «μυρίων», δέκα χιλιάδων 
Ελλήνων μισθοφόρων στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του αδελφού 
του βασιλιά Αρταξέρξη του Β' και η περιπετειώδης περιπλάνησή τους ως 
τον Εύξεινο Πόντο και από κει στη Θράκη, το 401 π.Χ.  
Ἑλληνικά 
Ἀγησίλαος: Εγκωμιαστική βιογραφική έκθεση των αρετών του Σπαρτιάτη 
βασιλιά. 
Κύρου Παιδεία 
Λακεδαιμονίων Πολιτεία 
 
Β. 3. α)  
Λέξεις Ουσιαστικό Επίθετο 
προδόντες  δότης εκδοτικός 
συλλεγῶσιν σύλλογος συλλεκτικός 
κατεστήσατο κατάστημα σταθερός 
ναῦς ναυτιλία  ναυτικός 
ὑπεδέχοντο πανδοχείο καταδεκτικός 
 
Β. 3. β) ὑπόσπονδος < ὑπό + σπονδή , ὑποδέχομαι < ὑπό+δέχομαι , 
καθίσταμαι < κατά + ἵσταμαι, καταλείπω < κατά + λείπω, ἀποπλέω < 
ἀπό + πλέω 
 


