
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: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: ἐμπεσών, τέθαπται, ὑποσπόνδους, 

μυστῶν, ἐξελαύνετε.  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 



εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 

 


