
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεύσατο [ὁ μάντις], ἀλλ’ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας 

τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποθνῄσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῇ 

διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπέθανον  δ’ 

ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας τε καὶ Ἱππόμαχος, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων 

Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, τῶν δ’ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ 

χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς 

ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν, προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο. Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν 

μυστῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν· «Ἄνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς 

ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν πώποτε 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 

κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν 

σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

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: 

 ἐνίκων: Ο ……………………… του αγώνα θα στεφθεί πρωταθλητής. 

 πολιτῶν: Ο αρχαίος ελληνικός  ……………………… προκαλεί τον θαυμασμό για τα 

επιτεύγματά του. 

 ἐποιήσαμεν: Πολλοί έφηβοι γράφουν ………………………για να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους. 

 γῆν: Στο μάθημα της……………………… μελετήσαμε τον παγκόσμιο χάρτη. 

 θάλατταν: Οι ……………………… περιοχές προσελκύουν τους τουρίστες. 

           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. Η στρατιωτική δράση του 

Ξενοφώντα σχετίζεται με τη 

συμμετοχή του 

α. στην εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. στην προσπάθεια να σωθεί η Αμφίπολη από 

την επίθεση των Σπαρτιατών. 

2. Ο Ξενοφώντας είχε πρότυπο  α. τον Λύσανδρο για τον τρόπο που νίκησε στους 

Αιγός Ποταμούς.  

β. τον Αγησίλαο για τα ηγετικά του προσόντα και 

την απλότητα της συμπεριφοράς του. 

3. Ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα 

ως «ρεπόρτερ» οφείλεται στην 

ικανότητά του 

α. να παρουσιάζει με ζωντάνια τον αγώνα των 

Ελλήνων εναντίον των Περσών. 

β. να ζωντανεύει με δραματική ένταση 

μεμονωμένες σκηνές. 

4. Η γραφή του Ξενοφώντα στα 

Ἑλληνικὰ χαρακτηρίζεται από  

α. σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση. 

β. διεισδυτικότητα και βαθειά φιλοσοφημένη 

πολιτική σκέψη. 

5. Ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζεται 

από  

α. ανοχή προς ό,τι θεωρούσε μειονεκτήματα ή 

ακρότητες της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

β. αντιπάθεια προς ό,τι θεωρούσε 

μειονεκτήματα ή ακρότητες της αθηναϊκής 

δημοκρατίας. 

           Μονάδες 10 

 


