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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 για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

                 Α             Β 

1. μεταςτραφεὶσ α. μετατροπι 

β. καταςτροφι 

2. πέςοι α. πζταγμα 

β. επίπτωςθ 

3. γένηται α. ςυγγενισ 

β. ςυγγνϊμθ 

4. ἀνέλαβον α. ανάλθψθ 

β. αναβολι 

5. ἀγόμενοσ α. άμαξα 

β. αγάπθ 



Μονάδες 10 

8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ϊςτε 

να ςυμπλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ κατά τθ νεανικι του 

θλικία ζλαβε 

2. Ο Ξενοφϊντασ, μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα ςτο πλαίςιο τθσ 

εκςτρατείασ εναντίον του Πζρςθ 

βαςιλιά, ανζλαβε 

3. Στθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του Ξενοφϊντα 

ςυνζβαλαν ουςιαςτικά 

4. Οι μεταγενζςτεροι φιλόλογοι 

χϊριςαν 

5. Ο Ξενοφϊντασ περιγράφει με 

εντιμότθτα 

α. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα ςε 

ςυμβουλευτικά και ιςτορικά. 

β. θγετικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα. 

γ. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα  ςε 

ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τισ αυκαιρεςίεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

ε. θ προςωπικότθτα του Περικλι, Ακθναίου 

πολιτικοφ. 

η. καλι μόρφωςθ. 

θ. το πρότυπο ηωισ του Σωκράτθ και θ 

θγετικι φυςιογνωμία του Αγθςίλαου, 

βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ. 

Μονάδες 10 


