
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 από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. μοίρασ α. κάνατοσ 

β. τφχθ 

2. ἐμπεςὼν α. επιτίκεμαι 

β. πζφτω από ψθλό μζροσ 

3. ὁμαλοῦ α. κανονικόσ 

β. επίπεδοσ 

4. ἔλαβον α. αρπάηω 

β. κυριεφω 



5. διελζγοντο α. ομιλϊ κάποια γλϊςςα ι 

διάλεκτο 

β. ςυςκζπτομαι 

Μονάδες 10 

8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι 

των Ελλινων μιςκοφόρων 

α. μετά τθ ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ. 

β. μετά τθ ςτρατιωτικι επζμβαςθ ςτθν 

Αμφίπολθ.  

γ. μετά το τζλοσ τθσ εκςτρατείασ του Κφρου 

εναντίον του αδελφοφ του Αρταξζρξθ Βϋ. 

2. Ο Ξενοφϊντασ εντυπωςιάςτθκε 

από τα θγετικά προςόντα τθσ 

προςωπικότθτασ του 

α. Ρερικλι.  

β. Αγθςίλαου.  

γ. Λφςανδρου.  

3. Η χρονολόγθςθ των ζργων του 

Ξενοφϊντα ςτθρίηεται  ςε  

α. «εςωτερικζσ μαρτυρίεσ». 

β. προςεκτικι μελζτθ του φφουσ του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφϊντασ ζγραψε  α. ιςτορικά, διδακτικά και ποιθτικά ζργα. 

β. ιςτορικά, διδακτικά και ςωκρατικά ζργα. 

γ. ιςτορικά, φιλοςοφικά και ςωκρατικά ζργα.  

5. Οι φιλόλογοι τθσ Αλεξανδρινισ 

εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) 

κατζταςςαν τον Ξενοφϊντα μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ 

του,  

α. Πμθρο και Ηρόδοτο.  

β. Πμθρο και Θουκυδίδθ. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδθ.  

           Μονάδες 10 

 

 


