
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 

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. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ 

φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες 

ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Tῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου: κινδύνοις, θάλατταν, φίλον, δέχεσθαι, ἡμέραν. 

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. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε 

από την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς 

για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά τη μάχη στην 

Κορώνεια. 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 



θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε το 

τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι 

ιδέες του Ξενοφώντα 

επηρεάστηκαν από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά 

του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της απλότητας 

του ύφους του και της ποικιλίας των θεμάτων του.  

Μονάδες 10 


