
 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§21-23.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδεστίας καὶ ἑταιρίας, πάντων γὰρ 

τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις, αἰδούμενοι καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε 

ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων 

κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες 

Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες. 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

Μονάδες 30 

5. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του αρχαίου διδαγμένου κειμένου να γράψετε μία 

περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο κείμενο: μητρῴων, ἁμαρτάνοντες, 

ἀπήγαγον, ταπεινοί, διεφέροντο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε 

μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο). 

Μονάδες 10 

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

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από 

την Αθήνα  

α. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο στους 

Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς μετά 

τη μάχη στην Κορώνεια. 



 

 

β. επειδή απέτυχε να οδηγήσει τους Μύριους πίσω 

στην πατρίδα μετά τη μάχη στα Κούναξα και τον 

θάνατο του Κύρου. 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά την 

εξορία του από την Αθήνα, 

α. κατέφυγε στη Σηστό, από όπου παρακολούθησε 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. 

β. αποδέχθηκε την «προξενίαν», δηλαδή άδεια 

διαμονής στη Σπάρτη, που του προσφέρθηκε από 

τους Σπαρτιάτες. 

3. Η προσωπικότητα και οι ιδέες 

του Ξενοφώντα επηρεάστηκαν 

από  

α. τα ηγετικά προσόντα και την απλότητα της 

συμπεριφοράς του Αγησίλαου.  

β. την αποφασιστικότητα και τις πράξεις του 

Λύσανδρου. 

4. Τα έργα του Ξενοφώντα 

χωρίζονται σε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η συγγραφική προσφορά του 

Ξενοφώντα αναγνωρίστηκε  

α. από τους φιλολόγους της Αλεξανδρινής εποχής 

(3ος-2ος αι. π.Χ.) που τον κατέτασσαν μαζί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. 

β. ήδη από τους συγχρόνους του λόγω της 

απλότητας του ύφους του και της ποικιλίας των 

θεμάτων του.  

               Μονάδες 10 

 

 


