
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τοιοφτων δὲ ὄντων Θηραμζνησ εἶπεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι εἰ βοφλονται αὐτὸν πζμψαι παρὰ 

Λφςανδρον, εἰδὼσ ἥξει Λακεδαιμονίουσ πότερον ἐξανδραποδίςαςθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι 

ἀντζχουςι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίςτεωσ ἕνεκα. Πεμφθεὶσ δὲ διζτριβε παρὰ Λυςάνδρῳ τρεῖσ 

μῆνασ καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπζναι τὸν ςῖτον ἅπαντα 

ὅ τι τισ λζγοι ὁμολογήςειν. Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκληςίᾳ ὅτι αὐτὸν 

Λφςανδροσ τζωσ μὲν κατζχοι, εἶτα κελεφοι εἰσ Λακεδαίμονα ἰζναι· οὐ γὰρ εἶναι κφριοσ ὧν 

ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺσ ἐφόρουσ. Μετὰ ταῦτα ᾑρζθη πρεςβευτὴσ εἰσ Λακεδαίμονα 

αὐτοκράτωρ δζκατοσ αὐτόσ. Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων 

Λακεδαιμονίων Ἀριςτοτζλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμζνει ἐκείνουσ 

κυρίουσ εἶναι εἰρήνησ καὶ πολζμου. Θηραμζνησ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρζςβεισ ἐπεὶ ἦςαν ἐν 

Σελλαςίᾳ, ἐρωτϊμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπαν ὅτι αὐτοκράτορεσ περὶ εἰρήνησ, μετὰ 

ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν ἐκζλευον αὐτοφσ. Ἐπεὶ δ’ ἧκον, ἐκκληςίαν ἐποίηςαν, ἐν ᾗ ἀντζλεγον 

Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιςτα, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ ςπζνδεςθαι 

Ἀθηναίοισ, ἀλλ’ ἐξαιρεῖν. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Λφςανδροσ δὲ τοῖσ ἐφόροισ … ἀλλ’ 

ἐξαιρεῖν». 

Μονάδες 30 

5. Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με ομόρριζα 

(απλά ι ςφνκετα) του ριματοσ ἀποκρίναιτο, ώςτε να ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

• Για το κοινωνικό του ζργο τιμικθκε με πολλζσ …………… . 

• Μετά τθ νίκθ τθσ ςτον θμιτελικό, θ ςχολικι ομάδα πιρε τθν ……………… για τον 

τελικό.  

• Σε …………………… με τα προθγοφμενα χρόνια, τα κζματα των Εξετάςεων ιταν πολφ 

πιο εφκολα.  

• Κανζνα φάρμακο δε χορθγείται χωρίσ τθν ………………………… του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 

Φαμάκων.  

• Του αρζςει να κρίνει και να ………………….. τουσ πάντεσ.   
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8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ολοκλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντασ εξορίςτθκε από 

τθν Ακινα  

α. επειδι ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο ςτουσ 

Δελφοφσ για τουσ επινίκιουσ πανθγυριςμοφσ μετά 

τθ μάχθ ςτθν Κορώνεια. 

β. επειδι απζτυχε να οδθγιςει τουσ Μφριουσ πίςω 

ςτθν πατρίδα μετά τθ μάχθ ςτα Κοφναξα και τον 

κάνατο του Κφρου. 

2. Ο Ξενοφώντασ, μετά τθν εξορία 

του από τθν Ακινα, 

α. κατζφυγε ςτθ Σθςτό, από όπου παρακολοφκθςε 

το τζλοσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου. 

β. αποδζχκθκε τθν «προξενίαν», δθλαδι άδεια 

διαμονισ ςτθ Σπάρτθ, που του προςφζρκθκε από 

τουσ Σπαρτιάτεσ. 

3. Η προςωπικότθτα και οι ιδζεσ 

του Ξενοφώντα επθρεάςτθκαν 

από  

α. τα θγετικά προςόντα και τθν απλότθτα τθσ 

ςυμπεριφοράσ του Αγθςίλαου.  

β. τθν αποφαςιςτικότθτα και τισ πράξεισ του 

Λφςανδρου. 

4. Τα ζργα του Ξενοφώντα 

χωρίηονται ςε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η ςυγγραφικι προςφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίςτθκε 

α. από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ 

(3οσ-2οσ αι. π.Χ.) που τον κατζταςςαν μαηί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ. 

β. ιδθ από τουσ ςυγχρόνουσ του λόγω τθσ 

απλότθτασ του φφουσ του και τθσ ποικιλίασ των 

κεμάτων του.  
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