
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δ’ εἰπὼν [ὁ Θηραμένης] ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς 

ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, 

ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα 

ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς 

δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων 

μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου,τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι 

τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιήσω». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: άγνωστος, τρόπαιο, δέηση, πασάλειμμα, δόξα. 

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 

 


