
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: «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ … ἄρχειν τῆς 

ἐλευθερίας».  

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: 

 εἰργασμένην: Για κάποιους εργαζόμενους το Σάββατο δεν είναι αργία, αλλά  

…………………… ημέρα.  

 μέλλειν: Στα …………………… σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η ίδρυση 

υποκαταστημάτων στο εξωτερικό. 

 συνεπαινεσάντων: Του αξίζει κάθε  ..……………………. για την καλή του πράξη. 

 δέχεσθαι: Ο ίδιος ο Υφυπουργός Αθλητισμού πήγε στο αεροδρόμιο για την 

…………………… των ολυμπιονικών.  

 ἄρχειν: Η ……………….. του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μετατέθηκε για τα τέλη  

Οκτωβρίου.  



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. O Ξενοφώντας δέχτηκε μεγάλη 

επίδραση στην προσωπικότητα και στις 

ιδέες του από 

2. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται σε 

3. Τα έργα του Ξενοφώντα διακρίνονται σε 

4. Ο Ξενοφώντας αξιοποίησε στο έργο 

Ἑλληνικὰ κατά την αφήγηση των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντας έμεινε σταθερός στις 

 

α. τη μεροληπτική περιγραφή του 

καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

β. ιδέες και στις αξίες του σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 

γ. τον φιλόσοφο Σωκράτη και τον 

πολιτικό Αγησίλαο. 

δ. «εσωτερικές» μαρτυρίες και τη μελέτη 

του ύφους του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδη. 

ζ. την ικανότητά του να ζωντανεύει με 

δραματική ένταση μεμονωμένες σκηνές. 

η. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 

 


