
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

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

τινὸσ ἀγόμενοσ ἐκπθδιςασ πρῶτοσ, ἐμπεςὼν τοῖσ πολεμίοισ ἀποκνῄςκει, καὶ τζκαπται ἐν τῇ 

διαβάςει τοῦ Κθφιςοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζκανον  δ’ 

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

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

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

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

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

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςκε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε ἐποιιςαμεν, 

μετεςχικαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν ςεμνοτάτων καὶ κυςιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίςτων, καὶ 

ςυγχορευταὶ καὶ ςυμφοιτθταὶ γεγενιμεκα καὶ ςυςτρατιῶται, καὶ πολλὰ μεκ’ ὑμῶν 

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

ςωτθρίασ τε καὶ ἐλευκερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Ο Κλεόκριτοσ μετά τη νίκη των δημοκρατικϊν εκφωνεί ζναν ςφντομο λόγο. Σε ποιουσ 

απευθφνεται (μονάδεσ 2), ποιοσ είναι ο ςτόχοσ του (μονάδεσ 4) και πϊσ τον επιτυγχάνει 

(μονάδεσ 4); 

Μονάδες 10 

3. Ο Κλεόκριτοσ ςτον λόγο του ανακαλεί τουσ δεςμοφσ μεταξφ των Αθηναίων πολιτϊν που 

ςυνιςτοφν μια πραγματική «κοινωνία πολιτϊν». Αφοφ καταγράψετε τουσ δεςμοφσ 

αυτοφσ (μονάδεσ 5), να αναφζρετε τισ γλωςςικζσ επιλογζσ  με τισ οποίεσ αποδίδονται 

(μονάδεσ 5);.  

Μονάδες 10 

4. «Θυμθκιτε, πολίτεσ —κι όςοι δεν το ξζρετε, μάκετζ το— ότι ςτο δεξιό εκείνων που 

πλθςιάηουν βρίςκονται αυτοί που εδϊ και τζςςερεισ μζρεσ νικιςατε και πιρατε ςτο 

κυνιγι. Στο άκρο αριςτερό τουσ πάλι είναι οι ίδιοι οι Τριάντα —αυτοί που δίχωσ ςε 

τίποτα νάχουμε φταίξει μασ εξόριηαν από τθν πόλθ, μασ ζδιωχναν από τα ςπίτια μασ κ' 

ζκαναν προγραφζσ των αγαπθμζνων μασ. Να όμωσ που τϊρα τουσ ζλαχε κάτι που αυτοί 

ποτζ δεν περίμεναν, ενϊ εμείσ πάντα το ευχόμαςταν— τουσ αντικρφηουμε με τα όπλα 



ςτα χζρια! Κάποτε μασ ζπιαναν τθν ϊρα που τρϊγαμε, τθν ϊρα που κοιμόμαςταν, τθν 

ϊρα που ιμαςταν ςτθν Αγορά· άλλοι εξοριςτικαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχωσ να 

βριςκόμαςτε καν ςτθν πόλθ». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§13-14 *Μετάφραςη: Ρόδησ 

Ροφφοσ+ 

Αξιοποιϊντασ αναφορζσ και από τα δφο κείμενα που ςασ ζχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφραςμζνο), να αξιολογήςετε τη ςτάςη των δημοκρατικϊν και των ολιγαρχικϊν 

απζναντι ςτουσ πολιτικοφσ τουσ αντιπάλουσ και ςτην ζννοια τησ πατρίδασ. 

Μονάδες 10 

6. α. «῎Ανδρεσ πολῖται τί ἡµᾶσ ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεςθε;»: Να γράψετε το 

παραπάνω χωρίο μεταφζροντασ όλουσ τουσ κλιτοφσ τφπουσ ςτον ενικό αριθµό. 

(μονάδεσ 5) 

β. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ρήματα ςτο ίδιο πρόςωπο του ενεςτϊτα (ςτην ζγκλιςη 

και τη φωνή που βρίςκονται): ἐνίκων, ἔλαβον, ἐποιήςαμεν, μετεςχήκαμεν, 

γεγενήμεθα. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

7. α. Να προςδιορίςετε την κφρια ςυντακτική λειτουργία των υπογραμμιςμζνων λζξεων 

του κειμζνου (μονάδεσ 5): 

τῶν μὲν  τριάκοντα: είναι …………………… ςτ……………………………………………………… 

ὑποςπόνδουσ: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

εὔφωνοσ: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

ἀποκτεῖναι: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

ὑμῖν: είναι …………………… ςτ ……………………………………………………. 

 

β. «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, 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·»: Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίςετε πζντε 

επιρρηματικοφσ προςδιοριςμοφσ και να αναφζρετε τι δηλϊνουν. (μονάδεσ 5)  

Μονάδες 10 

 

 

*Οι παρατηρήςεισ 1,5,8 για το ίδιο κείμενο, ζχουν διατυπωθεί ςτο θζμα με την ονομαςία 
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