
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. Ὄσοι 

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: «Ἀλλ’ εὖ γε μέντοι ἐπίστασθε … 

διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. χαλεπώτατον α. φοβερότερο 
β. αυστηρότατο 

2. ἄρχοντες α. αυτοί που αρχίζουν κάτι 
β. κυβερνήτες 

3. ἄστυ α. το σύνολο των πολιτών 
β. το μέρος της πόλης κάτω και γύρω από την ακρόπολη 

4. ἐδίδασκον α. ερμηνεύω με επιχειρήματα 
β. κάνω κάποιον να μάθει κάτι 



5. τῶν κακῶν α. δυστυχίες 
β. κακοί λόγοι 

 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):   

 

Ο Ξενοφώντας  

α. εξορίστηκε από την Αθήνα, γιατί έλαβε μέρος στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον 

του Αρταξέρξη Β΄.   

β.  δέχθηκε βαθύτατη επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέες του από τον 

Αγησίλαο και τον Σωκράτη.  

γ.  καταγράφει μεροληπτικά τις αγριότητες του καθεστώτος των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα.  

δ.  κατατάσσεται από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.) μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη.  

ε.  έγραψε τα Ἑλληνικὰ που αποτελούν τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της 

περιόδου 411-362 π.Χ.  

     Μονάδες 10 

 

 

 

 


