
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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. Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ 

ἄπρακτοι ἥκοιεν· οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ 

δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· 

προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη 

περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε 

δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν … 

μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν·» 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις του κειμένου: πόλιν, μέγα, φίλον, γῆν, θάλατταν. 

 Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή ήταν μαθητής του Σωκράτη.  

β. επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στο 

σώμα των ιππέων της Αθήνας.   

γ. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό στη μάχη της 

Κορώνειας.  

2. Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα α. στη διδασκαλία του Σωκράτη. 



αναφέρονται  β. σε τεχνικά θέματα και θεσμούς.  

γ. στο πρότυπο ζωής που πρόβαλε ο 

Αγησίλαος.  

3. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους και την 

παρακμή τους 

α. σε στρατηγική αποτυχία του 

Λύσανδρου. 

β. στην τύχη.  

γ. σε θεϊκή τιμωρία για την παραβίαση 

των όρκων τους.  

4. Χαρακτηριστικό της γλώσσας του 

Ξενοφώντα είναι  

α. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.  

β. η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων 

στο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλληνικὰ αποτελούν τη σπουδαιότερη 

πηγή για τα γεγονότα της περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

                                                                                                                                                       Μονάδες 10 

 

 

 


