
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν πόλιν Ἑλλθνίδα ἀνδραποδιεῖν μζγα ἀγακὸν εἰργαςμζνθν ἐν 

τοῖσ μεγίςτοισ κινδφνοισ γενομζνοισ τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρινθν ἐφ’ ᾧ τά τε μακρὰ 

τείχθ καὶ τὸν Πειραιᾶ κακελόντασ καὶ τὰσ ναῦσ πλὴν δώδεκα παραδόντασ καὶ τοὺσ φυγάδασ 

κακζντασ τὸν αὐτὸν ἐχκρὸν καὶ φίλον νομίηοντασ Λακεδαιμονίοισ ἕπεςκαι καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ κάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. Θθραμζνθσ δὲ καὶ οἱ ςὺν αὐτῷ πρζςβεισ ἐπανζφερον 

ταῦτα εἰσ τὰσ Ἀκινασ. Εἰςιόντασ δ’ αὐτοὺσ ὄχλοσ περιεχεῖτο πολφσ, φοβοφμενοι μὴ 

ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μζλλειν διὰ τὸ πλῆκοσ τῶν ἀπολλυμζνων τῷ λιμῷ. Τῇ 

δὲ ὑςτεραίᾳ ἀπιγγελλον οἱ πρζςβεισ ἐφ’ οἷσ οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρινθν· 

προθγόρει δὲ αὐτῶν Θθραμζνθσ, λζγων ὡσ χρὴ πείκεςκαι Λακεδαιμονίοισ καὶ τὰ τείχθ 

περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δζ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων ςυνεπαινεςάντων, ἔδοξε 

δζχεςκαι τὴν εἰρινθν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφαςαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. εἰργαςμζνην 

2. γενομζνοισ 

3. προηγόρει 

4. περιαιρεῖν 

5. δζχεςθαι 

α. αγόρευςθ  

β. απόγονοσ  

γ. θγεμόνασ  

δ. απεργία  

ε. αποδζκτθσ  

η. γθρατειά  

θ. αφαίρεςθ  

Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ςυμπλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντασ ακολοφκθςε τον 

Αγθςίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντασ πεκαίνει 

3. Το ζργο του Ξενοφώντα δεν 

διακζτει 

4. Ο Ξενοφώντασ αποδίδει τθν ιττα 

των Σπαρτιατών από τουσ 

Θθβαίουσ   

5. Η ςυγγραφι των  Ἑλλθνικῶν 

διακρίνεται από 

α. μετά το ζτοσ 355 π.Χ. 

β. ςτθ μάχθ τθσ Μαντίνειασ (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θθβαίων. 

γ. ςτθν οργι των κεών. 

δ. ςτθ μάχθ τθσ Κορώνειασ (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρφτερου αντιςπαρτιατικοφ ςυναςπιςμοφ. 

ε. τθ διειςδυτικότθτα του ζργου του Θουκυδίδθ. 

η. τθν περίτεχνθ διατφπωςθ. 

θ. το απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 

 

 


