
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸσ μὲν ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ 

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπηδήςασ πρῶτοσ, ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποθνῄςκει, καὶ τζθαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κηφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ 

ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δζκα ἀρχόντων 

Χαρμίδησ ὁ Γλαφκωνοσ, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ 

χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν πολιτῶν ἐςκφλευςαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγζνετο καὶ τοὺσ νεκροὺσ 

ὑποςπόνδουσ ἀπεδίδοςαν, προςιόντεσ ἀλλήλοισ πολλοὶ διελζγοντο. Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν 

μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ πολῖται, τί ἡμᾶσ 

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε ἐποιήςαμεν, 

μετεςχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν ςεμνοτάτων καὶ θυςιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίςτων καὶ 

ςυγχορευταὶ καὶ ςυμφοιτηταὶ γεγενήμεθα καὶ ςυςτρατιῶται, καὶ πολλὰ μεθ’ ὑμῶν 

κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ ἀμφοτζρων ἡμῶν 

ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, … οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. ἀνζλαβον α. παραλαβι 

β. αναβολι 

2. ἀγόμενος α. αγορά 

β. παραγωγι 

3. κατεδίωξαν α. καταδίκθ 

β. επιδίωξθ  

4. ἐγζνετο α. γωνιακόσ 

β. άγονοσ 



5. μετεσχήκαμεν α. ςχιμα 

β. ςχίςμα 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):  

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α.  εξορίςτθκε από τθν Ακινα, γιατί ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου εναντίον 

του Αρταξζρξθ Βϋ.  

β.  δζχκθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και τισ ιδζεσ του από τον 

Αγθςίλαο και τον Σωκράτθ.  

γ.  καταγράφει μερολθπτικά τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα.  

δ.  κατατάςςεται από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ.  

ε.  ζγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ πθγι για τα γεγονότα τθσ 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

Μονάδες 10 


