
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: «Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, … οὐδενὸς τῶν 

πολιτῶν ἐσκύλευσαν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή 

της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. 

Α Β 
1. μεταστραφεὶς α. επιστροφή 

β. διατροφή 
2. πέσοι α. σύμπτωση 

β. πταίσμα 
3. ἀνέλαβον α. παράλειψη 

β. κατάληψη 
4. τέθαπται α. πεθαμένος 

β. άταφος 
5. ἀπεδίδοσαν α. προδοσία 

β. αποδοχή 
Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να ολοκληρώνεται ορθά το νόημά της. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας εξορίστηκε από την 

Αθήνα 

α. επειδή συμμετείχε ως μισθοφόρος στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ο Κύρος, για να 

εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά της 

Περσίας Αρταξέρξη Β΄. 

β. επειδή εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα του Αγησίλαου, ώστε τον 

ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό 

στρατό, στη μάχη της Κορώνειας. 

2. Επίδραση στην προσωπικότητα και 

στις ιδέες του Ξενοφώντα άσκησαν  

α. ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 

β. ο Περικλής και ο Λύσανδρος. 

3. Η χρονολογική κατάταξη των έργων 

του Ξενοφώντα στηρίζεται  

α. σε «εσωτερικές μαρτυρίες» και στην 

προσεκτική μελέτη του ύφους του. 

β. στην ταξινόμηση που έκανε ο ίδιος.  

4. Το έργο του Ξενοφώντα 

αναγνωρίστηκε ήδη από τη ρωμαϊκή 

εποχή για 

α. τη διεισδυτικότητα και τη βαθειά 

φιλοσοφημένη πολιτική σκέψη. 

β. την απλότητα του ύφους, την καθαρότητα 

των νοημάτων, την ποικιλία των θεμάτων 

και των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλώσσα του Ξενοφώντα 

χαρακτηρίζεται από το απλοποιημένο 

(στο λεξιλόγιο, στο τυπικό και στη 

σύνταξη) αττικό ιδίωμα 

α. που προετοιμάζει την Κοινή της 

ελληνιστικής εποχής. 

β. που συνιστά τη λεγόμενη «αρχαία 

αττική» του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 

 


