
                         Ξενοφώντος Ελληνικά 

                 Ερωτήσεις κατανόησης και ερμηνείας §§2,1 16-19 

 

 

 

1. Γιατί οι Αθηναίοι «τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν»; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση): 

(α) Γιατί δρούσαν εχθρικά προς τους Πέρσες (και ιδιαίτερα προς τον σατράπη της Λυδίας 
Κύρο) που είχαν τότε συμμαχήσει με τους Σπαρτιάτες εναντίον τους. 

(β) Γιατί ήθελαν να εκδικηθούν τους Πέρσες για τις καταστροφές που προξένησαν στην 
Ελλάδα κατά τα Μηδικά. 

(γ) Γιατί επεδίωκαν τότε να καταλάβουν τις περιοχές των παραλίων της Μ. Ασίας. 
 
2. «Λύσανδρος δὲ ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν»: Γιατί ο 

Λύσανδρος προσπαθεί να αποκλείσει τον αθηναϊκό στόλο από τον Ελλήσποντο; (Επιλέξτε τη 
σωστή απάντηση): 

(α) Για να αποκόψει τον αθηναϊκό στόλο από ενισχύσεις που στάθμευαν στον Ελλήσποντο. 
(β) Για να εξασφαλίσει νέες πηγές εφοδιασμού για τη Σπάρτη. 
(γ) Για να αποκόψει την Αθήνα από τις πηγές εφοδιασμού (ιδαίτερα σιτηρών) από τον 

Ελλήσποντο. 
 
3. «Οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν - Λύσανδρος δὲ ἐκπλεῖ πρὸς 

τὸνἙλλήσποντον»: Να συγκρίνετε τους Αθηναίους στρατηγούς με τον Λύσανδρο, με βάση τις 

πρώτες στρατηγικές τους επιλογές, όπως φαίνονται από το απόσπασμα αυτό: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
4. «η γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν»: Με ποια φράση από το προηγούμενο απόσπασμα (κεφ. 

Ι,16-17) συνδέεται νοηματικά και γιατί; (Να ληφθούν υπόψη πληροφορίες από την 
εισαγωγή σχετικά με τις σχέσεις Αθηναίων - Σπαρτιατών - Περσών την εποχή εκείνη): 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5. Τι σήμαινε η κατάληψη της Λαμψάκου από τον Λύσανδρο (α) για τους Αθηναίους, (β) 

για τους Σπαρτιάτες; Να αξιολογήσετε τη στρατηγική αυτή κίνηση του Σπαρτιάτη ναυάρχου: 

(α) ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(β) ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Αξιολόγηση : 

 
6. «Τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος»: Να αξιολογήσετε ηθικά τον 

Λύσανδρο από την πράξη του αυτή: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
8. Ποια πραγματολογικά στοιχεία μπορούμε να εξαγάγουμε από τις παραγράφους 18 και 

19 (α) για τη διεξαγωγή του ναυτικού πολέμου και (β) για τον τρόπο ανεφοδιασμού των 

εκστρατευτικών σωμάτων την εποχή εκείνη; 
(α) 



________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(β) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 


