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ΘΕΜΑ 236ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23.  
 

Α. 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.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ… ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.  
 

Μονάδες 30  
2. Οι Αθηναίοι με ψήφισμά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:  
 

α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό,  
β) κατατάχτηκε ως μισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία,  
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν με τον Σωκράτη,  
δ) στη μάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε με τον βασιλιά της 
Σπάρτης Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του,  
ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό 
στρατό.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σημειώνοντας το αντίστοιχο 
γράμμα, και να ανα-φέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισμα 
αυτό και με ποια αφορμή.  

Μονάδες 10  
3. α) αίρεση, ισόγειος, διάπραξη, πληθυντικός, απώλεια: Να συνδέσετε 

τις πα-ραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν 
ετυμολογική συγγένεια.  

 
Μονάδες 5  
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 β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την συνώνυμή της στη Β΄ 
στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν. 
1. φημί α. δεῖ  

 
2. ἕπομαι  
 

β. ἔξεστι 

3. φοβοῦμαι γ. λέγω 
4. νομίζω δ. δέδοικα 
5. χρή  ε. φύομαι 
 στ.  ἀκολουθῶ  

 
 ζ. οἴομαι 

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Β. 1. Και την επόμενη μέρα ανακοίνωσαν οι πρέσβεις με ποιους όρους οι 
Λακεδαιμόνιοι έκαναν την ειρήνη ˙ και πήρε πρώτος το λόγο ο 
Θηραμένης, λέγοντας πως πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιμονίους 
και να γκρεμίσουν τα τείχη. Και αφού μερικοί πρόβαλαν αντιρρήσεις σε 
αυτόν, ενώ πολύ περισσότεροι τον επιδοκίμασαν, φάνηκε καλό να 
δεχτούν την ειρήνη. Και ύστερα απ’ αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλεε στον 
Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα και κατεδάφιζαν τα 
τείχη με πολλή προθυμία κάτω από το ρυθμό της μουσικής των 
αυλητρίδων, γιατί νόμιζαν ότι εκείνη η μέρα ήταν η αρχή της ελευθερίας 
για την Ελλάδα.    
 
Β. 2. Οι Αθηναίοι με ψήφισμά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή:  
δ) στη μάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.), παρατάχτηκε με τον βασιλιά της 
Σπάρτης Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του. 
Η προσέγγιση Αθηναίων και Σπαρτιατών, για να αντιμετωπισθεί ο νέος 
κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 π.Χ.), (371 π.Χ. – μάχη Λεύκτρων: ήττα 
Σπαρτιατών από Θηβαίους – εξασθένιση της δύναμής τους)  οδήγησε 
στην άρση του ψηφίσματος για εξορία του συγγραφέα. Δεν είναι βέβαιο 
πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να υπηρετήσουν 
στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε πολεμώντας κατά των 
Θηβαίων στη μάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι τιμητικές εκδηλώσεις για 
τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνομα του πατέρα του ήταν πολύ γνωστό. 
 
Β. 3. α) αίρεση: καθελόντας , ισόγειος: γῆν , διάπραξη: ἄπρακτοι, 
πληθυντικός: πλῆθος , απώλεια: ἀπολλυμένων 
 
Β. 3. β) 1.γ, 2. στ, 3. δ, 4. ζ, 5. α 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


