
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 ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 παρήγγελλεν: Έβαλε ………………… ςτθν εφθμερίδα, για να πουλιςει το ςπίτι του. 

 ἡγηςόμεθα: Το διαγϊνιςμα που μασ ζβαλε ο …………………ιταν εφκολο. 

 ἐψεύςατο: Η κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςε κατθγορθματικι …………………των 

ιςχυριςμϊν τθσ εφθμερίδασ. 

 διαβάςει: Χάρθ ςτο διαδίκτυο μποροφμε να ζχουμε …………………ςτισ βιβλιοκικεσ 

των πανεπιςτθμίων. 

 διελζγοντο: Ο εργοδότθσ κάλεςε τουσ εργαηόμενουσ ςε …………………, για να 

ςυηθτιςουν τα αιτιματά τουσ. 

Μονάδες 10 

 

 



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

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α.  ζηθςε τισ περιπζτειεσ τθσ Ακινασ ςτα χρόνια του Πελοποννθςιακοφ πολζμου μζχρι 

τθν αποκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ το 403 π.Χ.  

β.  επζςτρεψε ςτθν Ακινα από τθν εξορία μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και 

Σπαρτιατϊν εναντίον των Θθβαίων.  

γ.  ζγραψε ιςτορικά, ρθτορικά και διδακτικά ζργα.  

δ.  διακζτει τθ βακειά φιλοςοφθμζνθ ςκζψθ και τθ διειςδυτικότθτα του Θουκυδίδθ.  

ε.  ξεχϊριηε από τουσ ιςτορικοφσ του 4ου αι. π.Χ. για τθν απλότθτα του φφουσ, τθν 

κακαρότθτα των νοθμάτων, τθν ποικιλία των κεμάτων και των ενδιαφερόντων του.  

Μονάδες 10 


