
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 εἶπαν 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: «Ἐπεὶ δ’ ἧκον, … ὅποι ἂν ἡγῶνται». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. αὐτοκράτορες α. πληρεξούσιος 

β. επικεφαλής στρατού  

2. ἧκον α. υποχωρώ 

β. έρχομαι, φτάνω 

3. σπένδεσθαι α. υπογράφω συνθήκη 

β. ξοδεύω χρήματα 

4. καθελόντας α. γκρεμίζω, κατεδαφίζω 

β. στερώ την ιδιότητα 

5.  ἐπανέφερον α. μεταφέρω  

β. επιστρέφω 



Μονάδες 10 

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

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ακολούθησε τον 

Αγησίλαο 

2. Ο  Ξενοφώντας πεθαίνει 

3. Το έργο του Ξενοφώντα δεν 

διαθέτει 

4. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα 

των Σπαρτιατών από τους 

Θηβαίους   

5. Η συγγραφή των  Ἑλληνικῶν 

διακρίνεται από 

α. μετά το έτος 355 π.Χ. 

β. στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θηβαίων. 

γ. στην οργή των θεών. 

δ. στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού. 

ε. τη διεισδυτικότητα του έργου του Θουκυδίδη. 

ζ. την περίτεχνη διατύπωση. 

η. τη χρήση ποιητικών εκφράσεων και το 

απλοποιημένο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 

 


