
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ 

ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεμον ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους 

παρέχουσιν. Ἀλλ’ εὖ γε μέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ’ ἡμῶν ἀποθανόντων οὐ μόνον 

ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαμεν». Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ 

ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς μεθ’ αὑτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ’ 

ὑστεραίᾳ οἱ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρημοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν 

δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι τεταγμένοι ἦσαν, πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι 

μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη 

καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον μηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί τε ἀνελογίζοντο 

καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖς τριάκοντα οὐκ 

ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ’ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ τελευταῖον 

ἐψηφίσαντο ἐκείνους μὲν καταπαῦσαι, ἄλλους  δὲ ἑλέσθαι. Καὶ εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ 

φυλῆς. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ συνεδρίῳ·». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άσχημος, αγωγός, προσταγή, φόρος, παύλα. 

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε α. Περικλή.  



από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται  σε  

α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 

 


