
Ξενοφῶντοσ Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καὶ οὐκ ἐψεφςατο [ὁ μάντισ], 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· οἱ δ’ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπζθανον  δ’ 

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

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

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

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

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

ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; Ἡμεῖσ γὰρ ὑμᾶσ κακὸν μὲν οὐδὲν πϊποτε 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 

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

ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Κλεόκριτοσ δὲ … ςωτηρίασ τε καὶ 

ἐλευθερίασ». 

Μονάδεσ 30 

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

τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: πρῶτος, νεκρούς, ἀλλήλοις, πολλοί, κοινῆς.  
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8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β,  ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ.  

Α Β 

1. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με  

α. τισ θγετικζσ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβε για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων από τθ Μικρά Αςία 

ςτθν Ελλάδα. 

β. τθν προςπάκειά του να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από 

τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν.  



2. Ο Ξενοφϊντασ πζκανε α. ςτον Σκιλλοφντα, κοντά ςτθν Ολυμπία, όπου 

ηοφςε μετά τθν εξορία του από τθν Ακινα.  

β. ςτθν Ακινα μετά το 355 π.Χ., όπου επζςτρεψε 

μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και Σπαρτιατϊν. 

3. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον 

Πελοποννθςιακό πόλεμο  

α. από τθν ζναρξθ του πολζμου ζωσ το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. ζωσ το τζλοσ του. 

4. Στα Ἑλληνικὰ θ γραφι του 

Ξενοφϊντα χαρακτθρίηεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλοφσ προςδιοριςμοφσ 

τθσ αιτίασ. 

β. απόλυτθ ακρίβεια τθσ περιγραφισ των χϊρων που 

εξελίχκθκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφϊντασ παρουςιάηει α. με καυμαςμό τισ ενζργειεσ των τριάκοντα 

τυράννων ςτθν Ακινα. 

β. με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 
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