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Οι πιο ζστνά επαναλαμβανόμενες ερωηήζεις ειζαγωγής
Ειζαγωγή ζηον Ξενοθώνηα
1. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαγσγή (γέλλεζε, νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ), ηε κόξθσζε ηνπ
Ξελνθώληα θαη ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ
2.Να θαηαηάμεηε θαηά ρξνληθή ζεηξά ηα αθόινπζα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Ξελνθώληα:
α) Εγθαηαζηάζεθε ζηνλ θηιινύληα ηεο Οιπκπίαο, όπνπ αζρνιήζεθε κε ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν.
β) Εμνξίζηεθε από ηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Αζήλα.
γ) Αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην θηήκα ηνπ, ζηνλ θηιινύληα, θαη λα κεηαθνκίζεη ζηελ
Κόξηλζν.
δ) Οη Αζελαίνη επέηξεςαλ ζηνλ Ξελνθώληα λα επαλαπαηξηζηεί, κεηά από ηελ άξζε ηνπ
ςεθίζκαηνο γηα εμνξία.
ε) Έζηεηιε ηνπο γηνπο ηνπ Γξύιιν θαη Δηόδσξν λα ππεξεηήζνπλ ζηνλ αζελατθό ζηξαηό
3. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ξελνθώληα ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Κύξνπ
4. Να θαηαηάμεηε θαηά ρξνληθή ζεηξά ηα αθόινπζα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Ξελνθώληα:
α) πκκεηείρε σο κηζζνθόξνο ζην ζηξάηεπκα ηνπ Κύξνπ θαηά ηνπ αδειθνύ ηνπ Αξηαμέξμε.
β) Μεγάισζε ζε εύπνξε νηθνγέλεηα ζηνλ Δήκν ηεο Εξρηάο Αηηηθήο.
γ) Αθνινύζεζε ηνλ παξηηάηε βαζηιηά Αγεζίιαν ζηε κάρε ηεο Κνξσλείαο.
δ) Τπεξέηεζε ζην ζώκα ησλ ηππέσλ ηεο παηξίδαο ηνπ, ηεο Αζήλαο.
ε) Οδήγεζε ηνπο Έιιελεο κηζζνθόξνπο (ηνπο Μπξίνπο) από ηα βάζε ηεο Αζίαο ζηελ παηξίδα ηνπο
5.Πνηεο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο πξνζέθεξε ν Ξελνθώλ ζηνλ Αγεζίιαν
6. Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο ηνπ Ξελνθώληα κε ηελ πόιε ηεο πάξηεο;
7. Πνηνη ιόγνη νδήγεζαλ ηνλ Ξελνθώληα ζηελ εμνξία
8.Να εμεγήζεηε γηαηί νη Αζελαίνη εμόξηζαλ ηνλ Ξελνθώληα από ηελ παηξίδα ηνπ (394 π.Υ.) θαη
γηαηί, πνιύ αξγόηεξα(365 π.Υ) αλαθάιεζαλ απηή ηνπο ηελ απόθαζε
9.Πνηνη ιόγνη νδήγεζαλ ηνπο Αζελαίνπο ζηελ άξζε ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο εμνξίαο ηνπ Ξελνθώληα;
10.Οη Αζελαίνη κε ςήθηζκά ηνπο εμόξηζαλ ηνλ Ξελνθώληα, επεηδή:
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α) αξλήζεθε λα ππεξεηήζεη ζηνλ αζελατθό ζηξαηό,
β) θαηαηάρηεθε σο κηζζνθόξνο ζηνλ ζηξαηό ηνπ Κύξνπ, ζηε Μ. Αζία,
γ) αλήθε ζηελ ηάμε ησλ ηππέσλ θαη ζπλαλαζηξεθόηαλ κε ηνλ σθξάηε,
δ) ζηε κάρε ηεο Κνξσλείαο (494 π.Υ.), παξαηάρηεθε κε ηνλ βαζηιηά ηεο πάξηεο Αγεζίιαν
ελαληίνλ ηεο παηξίδαο ηνπ,
ε) δελ επέηξεςε ζηνπο γηνπο ηνπ λα ππεξεηήζνπλ ζηνλ αζελατθό ζηξαηό.
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, ζεκεηώλνληαο ην αληίζηνηρν γξάκκα, θαη λα αλαθέξεηε αλ νη
Αζελαίνη αλαζεώξεζαλ ην ςήθηζκα απηό θαη κε πνηα αθνξκή
11. Ση γλσξίδεηε γηα ηε κόξθσζε ηνπ Ξελνθώληα θαη πνηεο ηζηνξηθέο κνξθέο άζθεζαλ επίδξαζε
ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηηο ηδέεο ηνπ
12.α)Να εμεγήζεηε γηαηί δελ είλαη εύθνιε ε εηδνινγηθή θαη ε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ
ηνπ Ξελνθώληα.
β)ε πνηα θξηηήξηα ζηεξίδεηαη ε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ ηνπ Ξελνθώληα
13. ε πνηεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ηα έξγα ηνπ Ξελνθώληα; Να αλαθέξεηε ηνπο ηίηινπο ησλ
έξγσλ κηαο θαηεγνξίαο
14.a)ε πνηα θαηεγνξία ησλ έξγσλ ηνπ Ξελνθώληα αλήθνπλ ηα Ειιεληθά θαη ζε πνηα ρξνληθή
πεξίνδν αλαθέξνληαη; β)Να αλαθέξεηε ηνπο ηίηινπο ησλ ππνινίπσλ έξγσλ ηνπ Ξελνθώληα πνπ
αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηα Ειιεληθά
15.α)ε πνηα θξηηήξηα ζηεξίδεηαη ε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ ηνπ Ξελνθώληα;
β)Πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ ηνπ
16.ε πνηεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ηα έξγα ηνπ Ξελνθώληα; Να γξάςεηε δύν ηίηινπο έξγσλ
από θάζε θαηεγνξία.
17.Να αλαθέξεηε ηα σθξαηηθά έξγα ηνπ Ξελνθώληα θαη λα δώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν
δύν έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο
18. Να αλαθέξεηε ηα Ιζηνξηθά έξγα ηνπ Ξελνθώληα θαη λα δώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν δύν
έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο
19. Να αλαθέξεηε ηα Δηδαθηηθά έξγα ηνπ Ξελνθώληα θαη λα δώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν
δύν έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
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20. Ο Ξελνθώλ είρε ηε θηινδνμία λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε. Πόζν επηηπρεκέλε
ζεσξείηαη ε πξνζπάζεηά ηνπ;
21.α)Πώο αμηνινγήζεθε ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα ζηελ Αιεμαλδξηλή θαη ηε Ρσκατθή επνρή;
β)ε πνηα θαηεγνξία ησλ έξγσλ ηνπ Ξελνθώληα αλήθνπλ ηα Ειιεληθά θαη ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν
αλαθέξνληαη;
22.Πώο δηθαηνινγείηαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ Ξελνθώληα σο «ξεπόξηεξ» θαη πώο απνηππώλεηαη ζην
έξγν ηνπ ε εηθόλα ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ ηνπ 4νππ.Υ. αη.
23Από ηελ πεξηγξαθή πνησλ γεγνλόησλ αλαδεηθλύεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ Ξελνθώληα λα δσληαλεύεη
κε δξακαηηθή έληαζε κεκνλσκέλεο εληππσζηαθέο ζθελέο;
24.Πώο αλαδεηθλύεηαη ε πίζηε ηνπ Ξελνθώληα ζε πςειέο αμίεο;
25.Πνηεο είλαη νη απόςεηο ηνπ Ξελνθώληα γηα ηελ «αζέηεζε ηνπ ιόγνπ»θαη ηελ «παξάβαζε ησλ
όξθσλ»
26.Πνηεο ζπλέπεηεο έρεη, θαηά ηνλ Ξελνθώληα, ε αζέβεηα πξνο ηνπο ζενύο ζηελ εμέιημε ησλ
ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ
26.Πώο αμηνινγήζεθε ην έξγν ηνπ Ξελνθώληα ζηελ Αιεμαλδξηλή θαη ηε Ρσκατθή επνρή;
27.Πνηα δεκνθηιέζηεξα έξγα ηνπ Ξελνθώληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δηδαθηηθά βηβιία από ηελ
Αλαγέλλεζε κέρξη ζήκεξα θαη γηα πνηνπο ιόγνπο
28.Πνηνλ ραξαθηεξηζκό απέδσζαλ ζηνλ Ξελνθώληα νη ζαπκαζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ ζηε ξσκατθή
επνρή θαη γηαηί

ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 16-21
16 Οἱ δ᾽ Ἀζελαῖνη ἐθ ηο άκνπ ὁξκώκελνη ηὴλ βαζηιέσο θαθῶο ἐπνίνπλ, θαὶ ἐπὶ ηὴλ Υίνλ
θαὶ ηὴλ Ἔθεζνλ ἐπέπιενλ, θαὶ παξεζθεπάδνλην πξὸο λαπκαρίαλ, θαὶ ζηξαηεγνὺο πξὸο ηνῖο
ὑπάξρνπζη πξνζείινλην Μέλαλδξνλ, Σπδέα, Κεθηζόδνηνλ. 17 Λύζαλδξνο δ᾽ ἐθ ηο Ῥόδνπ παξὰ
ηὴλ Ἰσλίαλ ἐθπιεῖ πξὸο ηὸλ ιιήζπνληνλ πξόο ηε ηῶλ πινίσλ ηὸλ ἔθπινπλ θαὶ ἐπὶ ηὰο
ἀθεζηεθπίαο αὐηῶλ πόιεηο. Ἀλήγνλην δὲ θαὶ νἱ Ἀζελαῖνη ἐθ ηο Υίνπ πειάγηνη· 18 ἡ γὰξ Ἀζία
πνιεκία αὐηνῖο ἦλ. Λύζαλδξνο δ᾽ ἐμ Ἀβύδνπ παξέπιεη εἰο Λάκςαθνλ ζύκκαρνλ νὖζαλ Ἀζελαίσλ:
θαὶ νἱ Ἀβπδελνὶ θαὶ νἱ ἄιινη παξζαλ πεδῆ. ἡγεῖην δὲ Θώξαμ Λαθεδαηκόληνο. 19 Πξνζβαιόληεο δὲ
ηῆ πόιεη αἱξνῦζη θαηὰ θξάηνο, θαὶ δηήξπαζαλ νἱ ζηξαηηῶηαη νὖζαλ πινπζίαλ θαὶ νἴλνπ θαὶ ζίηνπ
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θαὶ ηῶλ ἄιισλ ἐπηηεδείσλ πιήξε· ηὰ δὲ ἐιεύζεξα ζώκαηα πάληα ἀθθε Λύζαλδξνο. 20 Οἱ δ᾽
Ἀζελαῖνη θαηὰ πόδαο πιένληεο ὡξκίζαλην ηο Υεξξνλήζνπ ἐλ ιαηνῦληη λαπζὶλ ὀγδνήθνληα θαὶ
ἑθαηόλ. ληαῦζα δὴ ἀξηζηνπνηνπκέλνηο αὐηνῖο ἀγγέιιεηαη ηὰ πεξὶ Λάκςαθνλ, θαὶ εὐζὺο
ἀλήρζεζαλ εἰο εζηόλ. 21 θεῖζελ δ᾽ εὐζὺο ἐπηζηηηζάκελνη ἔπιεπζαλ εἰο Αἰγὸο πνηακνὺο ἀληίνλ
ηο Λακςάθνπ: δηεῖρε δ᾽ ὁ ιιήζπνληνο ηαύηῃ ζηαδίνπο ὡο πεληεθαίδεθα. ληαῦζα δὴ
ἐδεηπλνπνηνῦλην.
ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Οη ζηόινη ησλ αληηπάισλ εηζπιένπλ ζηνλ Ειιήζπνλην 16 Οη Αζελαίνη έρνληαο γηα νξκεηήξην ηε
άκν ιεειαηνύζαλ ηε ρώξα ηνπ βαζηιηά θαη έπιεαλ ελαληίνλ ηεο Υίνπ θαη ηεο Εθέζνπ θαη
πξνεηνηκάδνληαλ γηα λαπκαρία· θαη σο ζηξαηεγνύο, εθηόο από απηνύο πνπ ππήξραλ, εμέιεμαλ
επίζεο ηνλ Μέλαλδξν, ηνλ Σπδέα θαη ηνλ Κεθηζόδνην. 17 Ο Λύζαλδξνο απέπιεπζε από ηε Ρόδν,
παξαπιένληαο ζηα παξάιηα ηεο Ισλίαο πξνο ηνλ Ειιήζπνλην κε ζθνπό λα εκπνδίζεη ηνλ απόπινπ
ησλ αζελατθώλ πινίσλ θαη λα ππνηάμεη ηηο πόιεηο πνπ είραλ απνζηαηήζεη από απηνύο (ελλ. ηνπο
Λαθεδαηκόληνπο). πγρξόλσο θαη νη Αζελαίνη βγήθαλ από ην ιηκάλη ηεο Υίνπ ζηελ αλνηρηή
ζάιαζζα· 18 γηαηί ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο ήηαλ ερζξηθά ζ’ απηνύο. Ο Λύζαλδξνο έπιεε
παξαιηαθά από ηελ Άβπδν γηα ηε Λάκςαθν, πνπ ήηαλ ζύκκαρνο ησλ Αζελαίσλ· νη θάηνηθνη ηεο
Αβύδνπ θαη νη ινηπνί ζύκκαρνη (ησλΛαθεδαηκνλίσλ) έθηαζαλ πεδνπνξώληαο· θαη αξρεγόο απηώλ
ήηαλ ν Θώξαμ ν Λαθεδαηκόληνο. 19 Καη αθνύ έθαλαλ επίζεζε ζηελ πόιε, ηελ θπξίεςαλ κε έθνδν
θαη ηε ιεειάηεζαλ νη ζηξαηηώηεο, θαζώο ήηαλ πινύζηα θαη γεκάηε θξαζί, ζηηάξη θαη άιια εθόδηα·
όινπο όκσο ηνπο πνιίηεο ν Λύζαλδξνο ηνπο άθεζε ειεύζεξνπο. 20 Οη Αζελαίνη πιένληαο από
θνληά αγθπξνβόιεζαλ ζηνλ Ειαηνύληα ηεο Υεξζνλήζνπ κε εθαηόλ νγδόληα πινία. Ελώ ινηπόλ
γεπκάηηδαλ εθεί, έκαζαλ ηα λέα γηα ηε Λάκςαθν θαη ακέζσο αλνίρηεθαλ γηα ηε εζηό· 21 Από
εθεί, αθνύ εθνδηάζηεθαλ κε ηξόθηκα, έπιεπζαλ ακέζσο ζηνπο Αηγόο πνηακνύο, απέλαληη από ηε
Λάκςαθν· ζην κέξνο απηό ν Ειιήζπνληνο έρεη πιάηνο πεξίπνπ δεθαπέληε ζηάδηα. Κη εθεί έπαηξλαλ
ην δείπλν ηνπο.
Ερμενεσηικές ερωηήζεις
16 – 21 1. Να αλαιύζεηε ην ζρέδην δξάζεο ησλ δύν αληηπάισλ. Από πνηα ζηνηρεία ην
ζπκπεξαίλεηε θαη πνηνη ιόγνη ην ππαγόξεπζαλ; (γξ)
2. Να εληνπίζεηε δύν ζεκεία πνπ δειώλνπλ όηη ην θείκελν είλαη ηζηνξηθό. (πξ)
3. Πώο αληέδξαζαλ νη Αζελαίνη ζηελ είδεζε γηα ηελ άισζε ηεο Λακςάθνπ; Πώο εμεγείηε ηελ
επηινγή ηεο ζέζεο, όπνπ αγθπξνβόιεζαλ ηειηθά νη Αζελαίνη; (πξ)
4. ἀξηζηνπνηνπκέλνηο, ἐπηζηηηζάκελνη, ἐδεηπλνπνηνῦλην: Λακβάλνληαο ππόςε α) ηε ρξνληθή
δηάξθεηα πνπ δειώλεη ν παξαηαηηθόο θαη β) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνπλ ηα ίδηα ηα ξήκαηα, πώο
θξίλεηε ηε ζηάζε ησλ Αζελαίσλ απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή; (πξ.)
Εξσηήζεηο εηπκνινγίαο
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 22-24
22 Λύζαλδξνο δὲ ηῆ ἐπηνύζῃ λπθηί, ἐπεὶ ὄξζξνο ἦλ, ἐζήκελελ εἰο ηὰο λαῦο ἀξηζηνπνηεζακέλνπο
εἰζβαίλεηλ, πάληα δὲ παξαζθεπαζάκελνο ὡο εἰο λαπκαρίαλ θαὶ ηὰ παξαβιήκαηα παξαβάιισλ,
πξνεῖπελ ὡο κεδεὶο θηλήζνηην ἐθ ηο ηάμεσο κεδὲ ἀλάμνηην. 23 Οἱ δὲ Ἀζελαῖνη ἅκα ηῷ ἡιίῳ
ἀλίζρνληη ἐπὶ ηῷ ιηκέλη παξεηάμαλην ἐλ κεηώπῳ ὡο εἰο λαπκαρίαλ. πεὶ δὲ νὐθ ἀληαλήγαγε
Λύζαλδξνο, θαὶ ηο ἡκέξαο ὀςὲ ἦλ, ἀπέπιεπζαλ πάιηλ εἰο ηνὺο Αἰγὸο πνηακνύο. 24 Λύζαλδξνο δὲ
ηὰο ηαρίζηαο ηῶλ λεῶλ ἐθέιεπζελ ἕπεζζαη ηνῖο Ἀζελαίνηο, ἐπεηδὰλ δὲ ἐθβῶζη, θαηηδόληαο ὅ ηη
πνηνῦζηλ ἀπνπιεῖλ θαὶ αὐηῷ ἐμαγγεῖιαη. Καὶ νὐ πξόηεξνλ ἐμεβίβαζελ ἐθ ηῶλ λεῶλ πξὶλ αὗηαη ἧθνλ.
Σαῦηα δ᾽ ἐπνίεη ηέηηαξαο ἡκέξαο· θαὶ νἱ Ἀζελαῖνη ἐπαλήγνλην.
ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Καηάιεςε ζέζεσλ 22 Ο Λύζαλδξνο ηελ επόκελε λύρηα, όηαλ μεκέξσλε, έδσζε ζήκα ζηα
πιεξώκαηα, αθνύ πξνγεπκαηίζνπλ, λα επηβηβαζηνύλ ζηα πινία· θαη αθνύ έθαλε όιεο ηηο
πξνεηνηκαζίεο ζαλ γηα λαπκαρία θαη ελώ ηνπνζεηνύζε ζηα πιάγηα ησλ πινίσλ παξαπεηάζκαηα,
πξνεηδνπνίεζε λα κελ απνκαθξπλζεί θαλέλαο από ηελ παξάηαμε κήηε λα αλνηρηεί ζην πέιαγνο. 23
Οη Αζελαίνη ακέζσο κε ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ παξαηάρηεθαλ θαηά κέησπν κπξνζηά ζην ιηκάλη
γηα λαπκαρία. Επεηδή όκσο ν Λύζαλδξνο δελ έβγαιε ηα πινία ηνπ γηα λα ηνπο αληηκεησπίζεη – ήηαλ
άιισζηε αξγά – γύξηζαλ πάιη ζηνπο Αηγόο πνηακνύο. 24 Σόηε ν Λύζαλδξνο δηέηαμε ηα πην γξήγνξα
πινία ηνπ λα (παξ)αθνινπζνύλ ηνπο Αζελαίνπο θαη, αθνύ παξαηεξήζνπλ ηη θάλνπλ, όηαλ
απνβηβαζηνύλ (ελλ. νη Αζελαίνη) ζηελ μεξά, λα απνπιεύζνπλ θαη λα ηνπ ην αλαθνηλώζνπλ. (ην
κεηαμύ) δελ απνβίβαζε από ηα πινία ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ, παξά κόλν αθνύ επέζηξεςαλ ηα
ηαρύπινα. Σελ ηαθηηθή απηή ηελ αθνινπζνύζε γηα ηέζζεξηο κέξεο, ελώ νη Αζελαίνη (ζην δηάζηεκα
απηό) έβγαηλαλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα γηα λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ.
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Ερμενεσηικές ερωηήζεις
1. Πώο αληηκεησπίδνπλ νη Αζελαίνη ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα θαη ηη
πξννηθνλνκεί ε ζηάζε ηνπο απηή γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο λαπκαρίαο; (γξ)
2. Πνηα ζηνηρεία ηεο πνιεκηθήο ηαθηηθήο ηνπ Λπζάλδξνπ κπνξνύκε λα ζπλαγάγνπκε από ην
ζπγθεθξηκέλν θείκελν; (πξ)
3. Ο Ξελνθώλ ραξαθηεξίδεηαη σο θιαζηθόο ζπγγξαθέαο, ππνδεηγκαηηθόο γηα ηε ζαθήλεηα,
απιόηεηα, θπζηθόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ. Πνηα ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο
ζα κπνξνύζαλ λα επηβεβαηώζνπλ ην ραξαθηεξηζκό απηό; (γξ)
Ερωηήζεις εησμολογίας

ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 25-27
25 Ἀιθηβηάδεο δὲ θαηηδὼλ ἐθ ηῶλ ηεηρῶλ ηνὺο κὲλ Ἀζελαίνπο ἐλ αἰγηαιῷ ὁξκνῦληαο θαὶ πξὸο
νὐδεκηᾷ πόιεη, ηὰ δ᾽ ἐπηηήδεηα ἐθ εζηνῦ κεηηόληαο πεληεθαίδεθα ζηαδίνπο ἀπὸ ηῶλ λεῶλ, ηνὺο δὲ
πνιεκίνπο ἐλ ιηκέλη θαὶ πξὸο πόιεη ἔρνληαο πάληα, νὐθ ἐλ θαιῷ ἔθε αὐηνὺο ὁξκεῖλ, ἀιιὰ
κεζνξκίζαη εἰο εζηὸλ παξῄλεη πξόο ηε ιηκέλα θαὶ πξὸο πόιηλ· 26 νὗ ὄληεο λαπκαρήζεηε, ἔθε, ὅηαλ
βνύιεζζε. Οἱ δὲ ζηξαηεγνί, κάιηζηα δὲ Σπδεὺο θαὶ Μέλαλδξνο, ἀπηέλαη αὐηὸλ ἐθέιεπζαλ· αὐηνὶ
γὰξ λῦλ ζηξαηεγεῖλ, νὐθ ἐθεῖλνλ. Καὶ ὁ κὲλ ᾤρεην. 27 Λύζαλδξνο δ᾽, ἐπεὶ ἦλ ἡκέξα πέκπηε
ἐπηπιένπζη ηνῖο Ἀζελαίνηο, εἶπε ηνῖο παξ᾽ αὐηνῦ ἑπνκέλνηο, ἐπὰλ θαηίδσζηλ αὐηνὺο ἐθβεβεθόηαο
θαὶ ἐζθεδαζκέλνπο θαηὰ ηὴλ Υεξξόλεζνλ (ὅπεξ ἐπνίνπλ πνιὺ κᾶιινλ θαζ᾽ ἑθάζηελ ἡκέξαλ) ηά ηε
ζηηία πόξξσζελ ὠλνύκελνη θαὶ θαηαθξνλνῦληεο δὴ ηνῦ Λπζάλδξνπ, ὅηη νὐθ ἀληαλγελ,
ἀπνπιένληαο ηνὔκπαιηλ παξ᾽ αὐηὸλ ἆξαη ἀζπίδα θαηὰ κέζνλ ηὸλ πινῦλ. Οἱ δὲ ηαῦηα ἐπνίεζαλ ὡο
ἐθέιεπζε.
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Η νιηγσξία ησλ Αζελαίσλ 25 Ο Αιθηβηάδεο, όηαλ παξαηήξεζε από ςειά από ηα ηείρε ηνπ πύξγνπ
ηνπ όηη από ηε κηα νη Αζελαίνη είραλ αγθπξνβνιήζεη ζε αλνηρηή/ακκώδε παξαιία θαη καθξηά από
θάζε πόιε θαη όηη αλαδεηνύζαλ ηα εθόδηα από ηε εζηό, πνπ απείρε από ηα πινία δεθαπέληε
ζηάδηα, ελώ από ηελ άιιε (όηη) νη ερζξνί (λαπινρνύζαλ) ζε ιηκάλη θαη είραλ ηα πάληα θνληά ζε
πόιε, ηνπο είπε όηη δελ είραλ αξάμεη ζε θαιό κέξνο θαη ηνπο ζπκβνύιεπζε λα κεηαθηλεζνύλ ζηε
εζηό, αιιάδνληαο αγθπξνβόιη, θνληά ζε ιηκάλη θαη ζηελ πόιε· 26 «εθεί αλ είζηε, κπνξείηε λα
λαπκαρήζεηε, είπε, όηαλ ην ζειήζεηε». Οη ζηξαηεγνί όκσο – ηδίσο ν Σπδέαο θαη ν Μέλαλδξνο – ηνλ
πξόζηαμαλ λα θύγεη· γηαηί (ηνπ είπαλ) όηη ηώξα νη ίδηνη ήηαλ ζηξαηεγνί θαη όρη εθείλνο. Έηζη ν

Αιθηβηάδεο ζεθώζεθε θη έθπγε. 27 Ο Λύζαλδξνο ηελ πέκπηε εκέξα, αθόηνπ νη Αζελαίνη έπιεαλ
ελαληίνλ ηνπ, δηέηαμε απηνύο πνπ θαηαζθόπεπαλ ηνπο Αζελαίνπο θαηά δηαηαγή ηνπ, όηαλ δνπλ
απηνύο λα έρνπλ απνβηβαζηεί θαη λα είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζηε Υεξζόλεζν (πξάγκα αθξηβώο πνπ
νη Αζελαίνη ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ θάζε κέξα όιν θαη πεξηζζόηεξν, γηαηί θαη ηα ηξόθηκα ηα
αγόξαδαλ από καθξηά θαη πεξηθξνλνύζαλ θπζηθά ηνλ Λύζαλδξν, δηόηη δελ έβγαηλε από ην ιηκάλη
γηα λα ηνπο αληηκεησπίζεη), λα επηζηξέςνπλ κε ηα πινία πίζσ ζ’ απηόλ θαη λα πςώζνπλ κηα αζπίδα
ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο. Κη απηνί εμεηέιεζαλ απηά, όπσο ηνπο πξόζηαμε.
Εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο
1. Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ζέζεσλ πνπ θαηείραλ νη αληίπαινη
παξνπζηάδεη ν Ξελνθώληαο ζηελ ελόηεηα απηή; (πξ)
2. Tη ζπκβνπιεύεη ν Αιθηβηάδεο ηνπο Αζελαίνπο ;Πώο θξίλεηε ηελ απάληεζε ηνπο ;
Εξσηήζεηο εηπκνινγίαο
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ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΒΙΒΛΙΟ 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 28-29
28 Λύζαλδξνο δ᾽ εὐζὺο ἐζήκελε ηὴλ ηαρίζηελ πιεῖλ, ζπκπαξῄεη δὲ θαὶ Θώξαμ ηὸ πεδὸλ ἔρσλ.
Κόλσλ δὲ ἰδὼλ ηὸλ ἐπίπινπλ, ἐζήκελελ εἰο ηὰο λαῦο βνεζεῖλ θαηὰ θξάηνο. Δηεζθεδαζκέλσλ δὲ ηῶλ
ἀλζξώπσλ, αἱ κὲλ ηῶλ λεῶλ δίθξνηνη ἦζαλ, αἱ δὲ κνλόθξνηνη, αἱ δὲ παληειῶο θελαί· ἡ δὲ Κόλσλνο
θαὶ ἄιιαη πεξὶ αὐηὸλ ἑπηὰ πιήξεηο ἀλήρζεζαλ ἁζξόαη θαὶ ἡ Πάξαινο, ηὰο δ᾽ ἄιιαο πάζαο
Λύζαλδξνο ἔιαβε πξὸο ηῆ γῆ. Σνὺο δὲ πιείζηνπο ἄλδξαο ἐλ ηῆ γῆ ζπλέιεμελ: νἱ δὲ θαὶ ἔθπγνλ εἰο
ηὰ ηεηρύδξηα. 29 Κόλσλ δὲ ηαῖο ἐλλέα λαποὶ θεύγσλ, ἐπεὶ ἔγλσ ηῶλ Ἀζελαίσλ ηὰ πξάγκαηα
δηεθζαξκέλα, θαηαζρὼλ ἐπὶ ηὴλ Ἀβαξλίδα ηὴλ Λακςάθνπ ἄθξαλ ἔιαβελ αὐηόζελ ηὰ κεγάια ηῶλ
Λποάλδξνπ λεῶλ ἱζηία, θαὶ αὐηὸο κὲλ ὀθηὼ λαποὶλ ἀπέπιεπζε παξ᾽ Εὐαγόξαλ εἰο Κύπξνλ, ἡ δὲ
Πάξαινο εἰο ηὰο Ἀζήλαο ἀπαγγεινῦζα ηὰ γεγνλόηα
ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Η ζπληξηπηηθή ήηηα ησλ Αζελαίσλ 28 Σόηε ν Λύζαλδξνο έδσζε ακέζσο ζήκα λα μεθηλήζεη ν
ζηόινο νινηαρώο· ζπκπνξεπόηαλ θαη ν Θώξαμ κε ην πεδηθό ηνπ. Ο Κόλσλ, κόιηο είδε ηελ επηζεηηθή
θίλεζε ησλ ερζξώλ, έδσζε ζήκα (ζηνπο ζηξαηηώηεο) λα ηξέμνπλ ακέζσο ζηα πινία. Επεηδή όκσο νη
άλζξσπνη είραλ δηαζθνξπηζηεί, άιια πινία βξέζεθαλ κε δύν κόλν ζεηξέο θσπειάηεο, άιια κε κία
θαη άιια ηειείσο άδεηα· κόλν ην πινίν ηνπ Κόλσλα θαη άιια εθηά, πνπ βξέζεθαλ επαλδξσκέλα
θνληά ηνπ, όια καδί βγήθαλ ζη’ αλνηρηά, καδί θαη ε Πάξαινο, ελώ όια ηα άιια ν Λύζαλδξνο ηα
θαηέιαβε ζηελ αθηή. Επίζεο, ζηελ αθηή αηρκαιώηηζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο άληξεο· κεξηθνί όκσο
πξόιαβαλ θαη θαηέθπγαλ ζηα κηθξά νρπξά (ελλ. ηεο εζηνύ). 29 Ο Κόλσλ, ελώ έθεπγε κε ηα ελληά
πινία ηνπ, όηαλ θαηάιαβε όηη νη Αζελαίνη είραλ θαηαζηξαθεί, αθνύ πξνζνξκίζηεθε ζηελ
Αβαξλίδα, ην αθξσηήξη ηεο Λακςάθνπ, πήξε από εθεί ηα κεγάια παληά ησλ πινίσλ ηνπ
Λύζαλδξνπ· θαη ν ίδηνο κε ηα νρηώ πινία έπιεπζε γηα ηνλ Επαγόξα ηεο Κύπξνπ, ελώ ε Πάξαινο
πξνο ηελ Αζήλα γηα λα αλαγγείιεη ηα γεγνλόηα.
Εξκελεπηηθέο εξσηήζεηο
1. Θα κπνξνύζαλ λα απνθύγνπλ νη Αζελαίνη ηνλ αηθληδηαζκό ησλ παξηηαηώλ; Να αηηηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο (γξ)
2. “Σά πξάγκαηα ηῶλ ᾿Αζελαίσλ δηεθζαξκέλα”: Ση ζεκαίλεη ε θξάζε γηα ηελ έθβαζε ηνπ
(Πεινπνλλεζηαθνύ) πνιέκνπ; (πξ)
Εηπκνινγηθέο εξσηήζεηο
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