
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: «Ἀκοφςασ ταῦτα ὁ Θθραμζνθσ … 

περὶ κεοὺσ ἀςεβζςτατοι». 

  Μονάδεσ 30 

5. Να γράψετε μία ςφνθετη λζξη τθσ Νζασ Ελλθνικισ, με πρώτο ή δεφτερο  ςυνθετικό 

κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: ἄνδρεσ, ἔγραψαν, θεούσ, 

γιγνώςκοντεσ, πράττετε. 

   Μονάδεσ 10 

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

 

Ο Ξενοφϊντασ 

α.  ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου, και μάλιςτα ανζλαβε θγετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα. 

β.   δεν εξορίςτθκε ποτζ από τθν Ακινα. 



γ.   με τθ ςαφινεια και τθν ακρίβεια ςτθν ζκφραςι του, τθ ηωντάνια τθσ γραφισ του και 

τθν ιδεολογικι του ςυνζπεια ζδωςε μια ξεκάκαρθ εικόνα των πολιτικϊν εξελίξεων 

του 4ου αι. π.Χ. 

δ.  περιγράφει με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα και καταδικάηει τθν αυκαιρεςία και τθν ανθκικότθτα τθσ εξουςίασ. 

ε.   χρθςιμοποιεί τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» γλϊςςα του 5ου αι. π.Χ. και περίπλοκθ 

ςφνταξθ.  

     Μονάδεσ 10 

 

 


