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 ΘΕΜΑ 350ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19.  
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Ταῦτα δ΄ εἰπὼν 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.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ἀλλ'ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα… πολλοὶ 

διελέγοντο.  
 

Μονάδες 30  
2. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα με την πόλη της Σπάρτης;  
 
Μονάδες 10 
 
  
3. α) ἐναντίος, ἡσυχία, νίκη, πολέμιος, διάβασις: Να γράψετε από ένα 

ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις 
παραπάνω λέξεις του κει-μένου.  

Μονάδες 5 
 
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη-φράση της στήλης Α΄ με τη σημασία της στη 
Β΄στήλη. Δύο στοιχεία της Β΄ στήλης περισσεύουν. 
Α΄ΣΤΗΛΗ              Β’ ΣΤΗΛΗ 
1.σφέτερος α. σφετεριστής 
2.ἡγοῦμαι β. τραυματίζομαι 
3.σκυλεύω γ. υποδουλώνω 
4.ἑμπίπτω τινί δ. δικός τους 
5.τιτρώσκομαι ε. λαφυραγωγώ 
 στ. πέφτω πάνω σε κάποιον 
 ζ. προχωρώ μπροστά 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 1. Αλλά, μόλις πήραν τα όπλα, αυτός (ο μάντης), σαν να οδηγούνταν 
από κάποια μοίρα, αφού πήδησε ορμητικά προς τα εμπρός πρώτος (και) 
αφού έπεσε πάνω στους εχθρούς, σκοτώνεται και έχει ταφεί στη διάβαση 
του Κηφισού ˙ οι άλλοι, όμως, νικούσαν και καταδίωξαν (τον εχθρό) μέχρι 
την πεδιάδα. Και εκεί σκοτώθηκαν από τους Τριάκοντα και ο Κριτίας και ο 
Ιππόμαχος, και από τους δέκα άρχοντες του Πειραιά ο Χαρμίδης, ο γιος 
του Γλαύκωνα, και από τους άλλους περίπου εβδομήντα. Και πήραν, 
βέβαια, τα όπλα (των εχθρών), από κανέναν, όμως, από τους (νεκρούς) 
πολίτες δεν αφαίρεσαν τους χιτώνες. Και αφού έγινε αυτό και αφού 
παρέδωσαν τους νεκρούς, κατόπιν συμφωνίας, πολλοί (από τους 
αντιπάλους) πλησιάζοντας ο ένας τον άλλο συνομιλούσαν.     
 
Β. 2. O Ξενοφών, έμπειρος στρατιωτικός, παρέμεινε για σύντομο χρονικό 
διάστημα στη Θράκη ως μισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών, 
και κατόπιν ήλθε σε επαφή με τις μονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα 
παράλια της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την 
ηγεσία των μονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε 
από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε μαζί με τον 
σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του 
ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού, στον οποίο πρωτοστατούσαν 
η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον 
Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς. Η εξορία 
του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και 
δικαιολογημένη. 
  Οι Σπαρτιάτες του πρόσφεραν «προξενίαν», άδεια διαμονής στη Σπάρτη 
και πολύ σύντομα του παραχώρησαν ένα μεγάλο κτήμα στον 
Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία, όπου έζησε περίπου είκοσι χρόνια 
ήρεμη οικογενειακή ζωή με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του, τον 
Γρύλλο και τον Διόδωρο, και ασχολήθηκε μετη συγγραφή πολλών έργων 
του. Η ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στη μάχη των Λεύκτρων 
(371 π.Χ.) εξασθένισε τη θέση τους, οι Ηλείοι ανακατέλαβαν την περιοχή 
του Σκιλλούντα και ο Ξενοφών αναγκάστηκε να μετακομίσει στην 
Κόρινθο για νέα μακρόχρονη εγκατάσταση (370 π.Χ.). 
 
Β. 3. α) ἐναντίος: ἐναντιόομαι -οῦμαι, ἡσυχία: ἡσυχάζω  , νίκη: νικάω, -ῶ, 
πολέμιος: πολεμέω, - ῶ, διάβασις: διαβαίνω 
 
Β. 3. β) 1. δ, 2. ζ, 3. ε, 4. στ, 5. β.  
 


