
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ ἀνεπιδθςεν ἐπὶ τὴν ἑςτίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ, 

ἱκετεφω τὰ πάντων ἐννομϊτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μιτε ἐμὲ μιτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βοφλθται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίςιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μζν, ἔφθ, μὰ τοὺσ κεοὺσ οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδζν μοι 

ἀρκζςει ὅδε ὁ βωμόσ, ἀλλὰ βοφλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰςὶ περὶ 

ἀνκρϊπουσ ἀδικϊτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι. Ὑμῶν μζντοι, ἔφθ, ὦ ἄνδρεσ 

καλοὶ κἀγακοί, καυμάηω, εἰ μὴ βοθκιςετε ὑμῖν αὐτοῖσ, καὶ ταῦτα γιγνϊςκοντεσ ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάςτου». Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ 

ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὑμῶν μζντοι, … ἐκ τοφτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά 

συγγενή τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

 

1. ἔγραψαν 

2. κρίςιν 

3. γιγνώςκοντεσ 

4. κῆρυξ 

5. ἀπαγαγόντεσ 

α. διακριτικόσ  

β. προκιρυξθ  

γ. ςφγγραμμα  

δ. κρίνοσ 

ε. απογοιτευςθ  

η. ςτρατθγόσ  

θ. διάγνωςθ  

Μονάδες 10 



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

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

Α Β 

1. O Ξενοφώντασ δζχτθκε μεγάλθ 

επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ 

ιδζεσ του από 

2. Η χρονολόγθςθ των ζργων του 

Ξενοφώντα ςτθρίηεται ςε 

3. Τα ζργα του Ξενοφώντα διακρίνονται ςε 

4. Ο Ξενοφώντασ αξιοποίθςε ςτο ζργο 

Ἑλλθνικὰ κατά τθν αφιγθςθ των 

γεγονότων 

5.  Ο Ξενοφώντασ ζμεινε ςτακερόσ ςτισ 

 

α. τθ μερολθπτικι περιγραφι του 

κακεςτώτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα. 

β. ιδζεσ και ςτισ αξίεσ του ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του. 

γ. τον φιλόςοφο Σωκράτθ και τον 

πολιτικό Αγθςίλαο. 

δ. «εςωτερικζσ» μαρτυρίεσ και τθ μελζτθ 

του φφουσ του. 

ε. τον ομότεχνό του Θουκυδίδθ. 

η. τθν ικανότθτά του να ηωντανεφει με 

δραματικι ζνταςθ μεμονωμζνεσ ςκθνζσ. 

θ. ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

Μονάδες 10 

 


