
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 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Καὶ οὐκ ἐψεφςατο, … οὐδενὸσ τῶν 

πολιτῶν ἐςκφλευςαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. πρότερον α. νωρίτερα 

β. αποφαςιςτικά 

2. μέντοι α. επίμονα, ςτακερά  

β. βεβαίωσ, λοιπόν 

3. ὥςπερ α. ακριβϊσ αντίκετα, διαφορετικά 

β. ακριβϊσ όπωσ, ςαν να 

4. ἐνταῦθα α. εδϊ 

β. εντόσ 

5. ἀλλήλοισ α.  ο άλλοσ, ο διαφορετικόσ 

β. ο ζνασ τον άλλον, μεταξφ τουσ  



Μονάδες 10 

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

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.   εντυπωςιάςτθκε από τθν προςωπικότθτα του Αγθςίλαου και τον ακολοφκθςε μαηί 

με τον ςπαρτιατικό ςτρατό, ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ (394 π.Χ.). 

β.  δζχτθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ ιδζεσ του από τον 

Περικλι. 

γ.   δεν διακζτει ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του.  

δ.  παρεμβάλλει ποιθτικζσ εκφράςεισ ςτο κείμενό του και χρθςιμοποιεί το 

απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα (ςτο λεξιλόγιο, ςτο τυπικό και ςτθ ςφνταξθ). 

ε.  ζγραψε, μεταξφ άλλων, τα ζργα Κφρου Ἀνάβαςισ και Κφρου Παιδεία. 

Μονάδες 10 

 


