
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, 

φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ 

πολέμου. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ 

τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν 

ἐκέλευον αὐτούς. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι 

μάλιστα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν 

τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ 

τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας 

καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον 

ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία  ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: καταφύγιο, διαίρεση, επεξεργασία, 

μεταδοτικός, καθηγητής. 

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με  

α. τις ηγετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

επιστροφή των μισθοφόρων από τη Μικρά Ασία 

στην Ελλάδα. 

β. την προσπάθειά του να σώσει την Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών.  



2. Ο Ξενοφώντας πέθανε α. στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου 

ζούσε μετά την εξορία του από την Αθήνα.  

β. στην Αθήνα μετά το 355 π.Χ., όπου επέστρεψε 

μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

3. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον 

Πελοποννησιακό πόλεμο  

α. από την έναρξη του πολέμου έως το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. έως το τέλος του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ η γραφή του 

Ξενοφώντα χαρακτηρίζεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλούς προσδιορισμούς 

της αιτίας. 

β. απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των χώρων που 

εξελίχθηκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφώντας παρουσιάζει α. με θαυμασμό τις ενέργειες των τριάκοντα 

τυράννων στην Αθήνα. 

β. με εντιμότητα τις αγριότητες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

Μονάδες 10 

 

 


