
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ταῦτα δ’ εἰπὼν [ὁ Θρασύβουλος] καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, ἡσυχίαν εἶχε· καὶ 

γὰρ ὁ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν [ἂν] τῶν σφετέρων ἢ πέσοι 

τις ἢ τρωθείη· «ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεθα μέν», ἔφη, «ἡμεῖς, νίκη δ’ ὑμῖν 

ἔσται ἑπομένοις, ἐμοὶ μέντοι θάνατος, ὥς γέ μοι δοκεῖ». Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ’ ἐπεὶ 

ἀνέλαβον τὰ ὅπλα, αὐτὸς μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος 

ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποθνῄσκει, καὶ τέθαπται ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ· οἱ δ’ ἄλλοι 

ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. Ἀπέθανον  δ’ ἐνταῦθα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας 

τε καὶ Ἱππόμαχος, τῶν δὲ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμίδης ὁ Γλαύκωνος, τῶν δ’ ἄλλων 

περὶ ἑβδομήκοντα. Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν 

ἐσκύλευσαν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν, προσιόντες 

ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μέχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. παρήγγελλεν α. ζητούσε να του φέρουν 

β. συμβούλευε  

2. σφετέρων α. δικών τους 

β. σατραπών 

3. ἑπομένοις α. που λέγονται 

β. που ακολουθούν 

4. ἀγόμενος α. οδηγούμενος 

β. εμπνευσμένος 

5. διαβάσει α. στο πέρασμα 

β. στο διάβασμα 

Μονάδες 10 



8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή ήταν μαθητής του Σωκράτη.  

β. επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει στο 

σώμα των ιππέων της Αθήνας.   

γ. επειδή ακολούθησε τον Αγησίλαο μαζί 

με τον σπαρτιατικό στρατό στη μάχη της 

Κορώνειας.  

2. Τα διδακτικά έργα του Ξενοφώντα 

αναφέρονται  

α. στη διδασκαλία του Σωκράτη. 

β. σε τεχνικά θέματα και θεσμούς.  

γ. στο πρότυπο ζωής που πρόβαλε ο 

Αγησίλαος.  

3. Ο Ξενοφώντας αποδίδει την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους και την 

παρακμή τους 

α. σε στρατηγική αποτυχία του 

Λύσανδρου. 

β. στην τύχη.  

γ. σε θεϊκή τιμωρία για την παραβίαση 

των όρκων τους.  

4. Χαρακτηριστικό της γλώσσας του 

Ξενοφώντα είναι  

α. το απλοποιημένο αττικό ιδίωμα.  

β. η παρεμβολή ποιητικών εκφράσεων 

στο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλληνικὰ αποτελούν τη σπουδαιότερη 

πηγή για τα γεγονότα της περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  

Μονάδες 10 

 

 


