
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: «Ταῦτα δ’ εἰπὼν … μζχρι τοῦ 

ὁμαλοῦ». 

 Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. τρωθείη α. επιτροπι 

β. τραφμα 

2. ἡγηςόμεθα α. θγζτθσ 

β. αγιάηω 

3. ἐψεύςατο α. αδιάψευςτοσ 

β. άψογοσ 

4. ἐμπεςὼν α. πτωτικόσ 

β. πζταλο 

5. κατεδίωξαν α. διϊροφοσ 

β. διωκτικόσ 

           Μονάδες 10 

 



8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από 

τθν Ακινα επειδι 

α. ςυντάχκθκε με το μζροσ των Σπαρτιατϊν ςτθ 

μάχθ τθσ Κορϊνειασ  το 394 π.Χ. 

β. δεν κατάφερε να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από τουσ 

Σπαρτιάτεσ το 424 π.Χ. 

γ. ςυμμετείχε ςτθ μάχθ των Λεφκτρων το 371 π.Χ.  

2. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλληνικὰ 

α. ζχει διδακτικό περιεχόμενο. 

β. ζχει ιςτορικό περιεχόμενο.  

γ.ζχει φιλοςοφικό περιεχόμενο.  

3. Ο Ξενοφϊντασ διζκετε  α. ςαφινεια και απόλυτθ ακρίβεια ςτθν ζκφραςι 

του. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά φιλοςοφθμζνθ 

πολιτικι ςκζψθ. 

γ. τθ ρθτορικι δεινότθτα των ςοφιςτϊν.  

4. Ο Ξενοφϊντασ μζνοντασ 

ςτακερόσ ςτισ ιδζεσ του  

α. επιδοκιμάηει τα μειονεκτιματα και τισ ακρότθτεσ 

τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

γ. δικαιολογεί τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα 

τθσ τυραννικισ εξουςίασ. 

5. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

Ἑλληνικὰ 

α.  είναι το μόνο ιςτορικό ςφγγραμμα του 5ου αι. 

π.Χ.  

β. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 411-362 π.Χ.   

γ. εξιςτορεί τα γεγονότα τθσ περιόδου 431-404 π.Χ. 

           Μονάδες 10 

 

 


