
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θραςφβουλοσ] καὶ μεταςτραφεὶσ πρὸσ τοὺσ ἐναντίουσ, ἡςυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι, πρὶν [ἂν] τῶν ςφετζρων ἢ πζςοι 

τισ ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μζντοι τοῦτο γζνηται, ἡγηςόμεθα μζν», ἔφη, «ἡμεῖσ, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔςται ἑπομζνοισ, ἐμοὶ μζντοι θάνατοσ, ὥσ γζ μοι δοκεῖ». 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· 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. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2. Σο φφοσ με το οποίο απευκφνεται ο μάντθσ ςτουσ δθμοκρατικοφσ χαρακτθρίηεται ωσ 

αινιγματικό και προφθτικό. Ποιεσ εκφραςτικζσ επιλογζσ του Ξενοφϊντα επιβεβαιϊνουν τον 

παραπάνω χαρακτθριςμό; 

Μονάδες 10 

3. Μετά τθ μάχθ οι δθμοκρατικοί «…τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺσ δὲ χιτῶνασ οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τουσ δθμοκρατικοφσ από τθ ςυγκεκριμζνθ 

ενζργεια; 

Μονάδες 10 

4. «Κάποτε μασ ζπιαναν την ϊρα που τρϊγαμε, την ϊρα που κοιμόμαςταν, την ϊρα που 

ήμαςταν ςτην Αγορά· άλλοι εξοριςτήκαμε όχι μόνο αναίτια, αλλά δίχωσ να βριςκόμαςτε καν 

ςτην πόλη. Γι' αυτό κ' οι θεοί παίρνουν τϊρα φανερά το μζροσ μασ: μζςα ςτην καλοκαιρία 

προκαλοφνε θφελλα την ϊρα που μασ ςυμφζρει· όταν κάνουμε επιχείρηςη, λίγοι εμείσ 

εναντίον πολλϊν εχθρϊν, θριαμβεφουμε χάρη ςτην εφνοιά τουσ· και να τϊρα που μασ 

ζφεραν ςε τοποθεςία όπου οι εχθροί ζχουν ν' ανζβουν ανήφορο κ' ζτςι δεν μποροφν οφτε 

δόρατα, οφτε ακόντια να ρίξουν πάνω από τα κεφάλια των μπροςτινϊν τουσ, ενϊ εμείσ από 

ψηλά θα τουσ φτάνουμε και με δόρατα και μ' ακόντια και με πζτρεσ και θα χτυπήςουμε 

πολλοφσ». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§14-15 *Μετάφραςθ: Ρόδθσ Ροφφοσ+ 



Ο Ξενοφϊντασ πίςτευε ότι οι κεοί παρεμβαίνουν ςτα ζργα των ανκρϊπων. ε ποια ςθμεία 

των δφο κειμζνων που ςασ ζχουν δοκεί (πρωτότυπο και μεταφραςμζνο), επιβεβαιϊνεται θ 

παραπάνω αντίλθψθ του Ξενοφϊντα; 

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφζρετε τισ παρακάτω λζξεισ ςτον άλλο αρικμό, ςτθν ίδια πτϊςθ και ςτο ίδιο 

γζνοσ: μάντισ, τισ, νίκη, πολεμίοισ, πολιτῶν. (μονάδεσ 5) 

β. Να μεταφζρετε τα παρακάτω ριματα ςτο ίδιο πρόςωπο του ενεςτϊτα (ςτθν ζγκλιςθ και 

τθ φωνι που βρίςκονται): παρήγγελλεν, πζςοι, γζνηται, ἀνζλαβον, ἐνίκων. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

7. α. (…) ὁ μάντισ παρήγγελλεν αὐτοῖσ μὴ πρότερον ἐπιτίθεςθαι: Να προςδιορίςετε τθ 

βαςικι ςυντακτικι λειτουργία όλων των όρων τθσ παραπάνω πρόταςθσ. (μονάδεσ 5) 

β. Καὶ οὐκ ἐψεύςατο, 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: τθν 

παραπάνω περίοδο να εντοπίςετε πζντε (5) επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ και να 

προςδιορίςετε τθν επιρρθματικι ςχζςθ που δθλϊνουν. (μονάδεσ 5) 

Μονάδες 10 

 

*Οι παρατθριςεισ 1,5,8 για το ίδιο κείμενο ζχουν διατυπωκεί ςτο κζμα με τθν ονομαςία 

GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12258. 


