
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τοιοφτων δὲ ὄντων Θηραμζνησ εἶπεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ 

Λφςανδρον, εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ πότερον ἐξανδραποδίςαςθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι 

ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα. Πεμφθεὶσ δὲ διζτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ 

μῆνασ καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπζναι τὸν ςῖτον ἅπαντα 

ὅ τι τισ λζγοι ὁμολογήςειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι αὐτὸν 

Λφςανδροσ τζωσ μὲν κατζχοι, εἶτα κελεφοι εἰσ Λακεδαίμονα ἰζναι· οὐ γὰρ εἶναι κφριοσ ὧν 

ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺσ ἐφόρουσ. Μετὰ ταῦτα ᾑρζθη πρεςβευτὴσ εἰσ Λακεδαίμονα 

αὐτοκράτωρ δζκατοσ αὐτόσ. Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων 

Λακεδαιμονίων Ἀριςτοτζλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμζνει ἐκείνουσ 

κυρίουσ εἶναι εἰρήνησ καὶ πολζμου. Θηραμζνησ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρζςβεισ ἐπεὶ ἦςαν ἐν 

Σελλαςίᾳ, ἐρωτϊμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορεσ περὶ εἰρήνησ, μετὰ 

ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκζλευον αὐτοφσ. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκληςίαν ἐποίηςαν, ἐν ᾗ ἀντζλεγον 

Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ ςπζνδεςθαι 

Ἀθηναίοισ, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 εἰδὼσ: Δεν του επιτρζπει θ ……………………… του να πει ψζματα.   

 ἀντζχουςι: Το πλαςτικό είναι πολφ …………………… υλικό ςτθ φκορά.  

 ἀπήγγειλεν: Εξαιτίασ τθσ κριςιμότθτασ τθσ κατάςταςθσ ο πρωκυπουργόσ απθφκυνε 

..……………………. ςτον λαό.  

 ᾑρζθη: Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρεισ μζροσ ςτισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

του ςχολείου· θ ςυμμετοχι είναι ………………………  

 ἀποκρίναιτο: Σιμερα ςτο μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν διδαχκικαμε τον 

……………………. βακμό των επικζτων.  



Μονάδες 10 

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

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Τρεισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν.  

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδθσ πίςτευε ςτθ μεγάλθ αξία  

2. Κατά τον Ξενοφϊντα θ ιττα των Σπαρτιατϊν 

από τουσ Θθβαίουσ οφείλεται  

3. Σε αρκετά ςθμεία του ζργου του ο Θουκυδίδθσ 

προβάλλει ωσ βαςικά κίνθτρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον Πελοποννθςιακό 

πόλεμο από  

5. Ο Ξενοφϊντασ εντυπωςιάςτθκε από τθν 

προςωπικότθτα 

α. τθν αμερολθψία και το βάκοσ 

του προβλθματιςμοφ του. 

β. του Περικλι. 

γ. τθν πλεονεξία και τθ φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξισ. 

ε. το 411 π.Χ. και εξισ. 

η. ςε κεϊκι τιμωρία. 

θ. του Αγθςίλαου. 

κ. ςτθν απλότθτα του φφουσ του. 

Μονάδες 10 

 


