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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 

 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 

2. Τ’ άλλο πρωί με τα χαράματα ο Λύσανδρος έδωσε παράγγελμα στα πληρώματα να φάνε 

και να επιβιβαστούν· αφού έκαναν όμως όλες τις προετοιμασίες για ναυμαχία και σήκωσαν 

τις λινάτσες στα πλευρά των πλοίων, πρόσταξε να μην κουνηθεί κανένα από τη θέση του 



μήτε ν’ ανοιχτεί. Με την ανατολή του ήλιου οι Αθηναίοι παρατάχτηκαν κατά μέτωπο έξω 

από το λιμάνι, έτοιμοι για ναυμαχία· όταν ωστόσο πέρασε η μέρα δίχως ο Λύσανδρος να 

βγει να τους απαντήσει, επέστρεψαν στους Αιγός Ποταμούς. Τότε ο Λύσανδρος πρόσταξε 

τα γοργότερα καράβια του ν’ ακολουθήσουν τους Αθηναίους, να παρατηρήσουν τι θα 

κάνουν μετά την αποβίβασή τους και να γυρίσουν να του αναφέρουν. Στο μεταξύ, ώσπου 

να επιστρέψουν αυτά, δεν έβγαλε τα πληρώματα από τα πλοία. Τέσσερις μέρες 

ακολούθησε αυτή την τακτική, και κάθε φορά οι Αθηναίοι έβγαζαν τον στόλο τους στο 

πέλαγο.  

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.1.§22-24 [Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος] 

 

Να περιγράψετε την προσωπικότητα και τις στρατηγικές ικανότητες του Λύσανδρου 

λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω κείμενο που σας δόθηκε. 

          Μονάδες 10 

 

3. Να καταγράψετε τους όρους της ειρήνης που επισημαίνει ο Ξενοφών στο αρχαίο κείμενο 

και να εξηγήσετε ποιον διαφοροποιεί, παρουσιάζοντάς τον ως τον πιο δυσάρεστο για τους 

Αθηναίους. 

Μονάδες 10 

 

4. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Θηραμένη, σύμφωνα με όσα παραθέτει ο ιστορικός στο   αρχαίο 

κείμενο; 

Μονάδες 10 

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. καθελόντας α. γκρεμίζω 

β. επιλέγω 

2. φυγάδας α. εξόριστος 

β. δραπέτης 



3. ἕπεσθαι α. οδηγώ 

β. ακολουθώ 

4. λιμῷ α. αρρώστια 

β. πείνα 

5. Ἀντειπόντων α. φέρνω αντίρρηση 

β. διαψεύδω  

Μονάδες 10 

6. α. τὰς ναῦς, οἱ πρέσβεις, Λακεδαιμονίοις, τὰ τείχη: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο 

αριθμό.  

Μονάδες 4 

β. τοῖς μεγίστοις: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον θετικό και στον συγκριτικό βαθμό. 

Μονάδες 2 

γ. ἐποιοῦντο: Να γράψετε το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα και του 

παρατατικού στην ενεργητική φωνή. 

Μονάδες 4 

7. α. φοβούμενοι: Να γράψετε το είδος της μετοχής και να επισημάνετε αν είναι συνημμένη ή 

απόλυτη. 

Μονάδες 4 

β. ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν: Να γράψετε το είδος της 

δευτερεύουσας πρότασης και τον συντακτικό της ρόλο. 

Μονάδες 6 

8.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): 

  

      Ο Ξενοφώντας  

α.  έζησε τις περιπέτειες της Αθήνας στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ.  

β.  επέστρεψε στην Αθήνα από την εξορία μετά την προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών 

εναντίον των Θηβαίων.  

γ.  έγραψε ιστορικά, ρητορικά και διδακτικά έργα.  



δ.  διαθέτει τη βαθειά φιλοσοφημένη σκέψη και τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη.  

ε.  ξεχώριζε από τους ιστορικούς του 4ου αι. π.Χ. για την απλότητα του ύφους, την 

καθαρότητα των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και των ενδιαφερόντων του.      

Μονάδες 10 

 

 

 

 


