
Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρινῃ πολιτεφεςκαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴςχιςτόν τε καὶ χαλεπϊτατον καὶ 

ἀνοςιϊτατον καὶ ἔχκιςτον καὶ κεοῖσ καὶ ἀνκρϊποισ πόλεμον ἡμῖν πρὸσ ἀλλιλουσ 

παρζχουςιν. Ἀλλ’ εὖ γε μζντοι ἐπίςταςκε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ’ ἡμῶν ἀποκανόντων οὐ μόνον 

ὑμεῖσ ἀλλὰ καὶ ἡμεῖσ ἔςτιν οὓσ πολλὰ κατεδακρφςαμεν». Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ 

ἄρχοντεσ καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προςακοφειν τοὺσ μεκ’ ἑαυτῶν ἀπιγαγον εἰσ τὸ ἄςτυ. Τῇ δ’ 

ὑςτεραίᾳ οἱ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρθμοι ςυνεκάκθντο ἐν τῷ ςυνεδρίῳ· τῶν 

δὲ τριςχιλίων ὅπου ἕκαςτοι τεταγμζνοι ἦςαν, πανταχοῦ διεφζροντο πρὸσ ἀλλιλουσ. Ὅςοι 

μὲν γὰρ ἐπεποιικεςάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνωσ ἔλεγον ὡσ οὐ χρείθ 

κακυφίεςκαι τοῖσ ἐν Πειραιεῖ· ὅςοι δὲ ἐπίςτευον μθδὲν ἠδικθκζναι, αὐτοί τε ἀνελογίηοντο 

καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐδίδαςκον ὡσ οὐδὲν δζοιντο τοφτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖσ τριάκοντα οὐκ 

ἔφαςαν χρῆναι πείκεςκαι οὐδ’ ἐπιτρζπειν ἀπολλφναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ τελευταῖον 

ἐψθφίςαντο ἐκείνουσ μὲν καταπαῦςαι, ἄλλουσ  δὲ ἑλζςκαι. Καὶ εἵλοντο δζκα, ἕνα ἀπὸ 

φυλῆσ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν … ἐν τῷ ςυνεδρίῳ·» 

Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε μία ςφνθετη λζξη τθσ Νζασ Ελλθνικισ, με πρώτο ςυνθετικό κακεμία από 

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: θεοῖς, πόλεμον, μόνον, κακῶν, ἄλλους. 

Μονάδεσ 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ): 

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου, και μάλιςτα ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα. 

β.   δεν εξορίςτθκε ποτζ από τθν Ακινα. 

γ.   με τθ ςαφινεια και τθν ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του, τθ ηωντάνια τθσ γραφισ του και 

τθν ιδεολογικι του ςυνζπεια ζδωςε μια ξεκάκαρθ εικόνα των πολιτικϊν εξελίξεων 

του 4ου αι. π.Χ. 



δ.  περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα και καταδικάηει τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα τθσ εξουςίασ.  

ε.   χρθςιμοποιεί τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» γλϊςςα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκθ 

ςφνταξθ.  

Μονάδεσ 10 


