
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 συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 γενομένοις: Η ……………… του είχε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 

 νομίζοντας: Ο πατέρας του έχει μια συλλογή με σπάνια ασημένια ……………… 

 ὄχλος: Είναι τόσο ……………… που εκνευρίζομαι κάθε φορά που τον βλέπω. 

 μέλλειν:  Η ……………… τύχη της ομάδας μας εξαρτάται από τον καινούργιο 

προπονητή της. 

 λέγων: Η καθηγήτρια ζήτησε από τον απουσιολόγο τον ……………… των μαθητών και 

μαθητριών που συμμετέχουν στην εκδρομή του σχολείου. 

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 συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, 

στη μάχη της Κορωνείας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται   

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το 

απλοποιημένο (στο λεξιλόγιο, στο 

τυπικό και στη σύνταξη) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία αττική» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 


