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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. Για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου να γράψετε μία περίοδο λόγου ςτθ 

Νζα Ελλθνικι, όπου θ ςυγκεκριμζνθ λζξθ να χρθςιμοποιείται με διαφορετική ςημαςία 

από αυτιν που ζχει ςτο αρχαίο κείμενο: ἑςτίαν, κρίςιν, ἐπιδεῖξαι, καλοί, θαυμάζω. 

Μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε ςε οποιαδήποτε μορφή τησ (μζροσ του λόγου, 

πτώςη, αριθμό, γζνοσ, ζγκλιςη, χρόνο). 
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8. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράςθ από τθ ςτιλθ Β που ςυμπλθρϊνει ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από τθν 

Ακινα 

α. επειδι ιταν μακθτισ του Σωκράτθ.  

β. επειδι αρνικθκε να υπθρετιςει ςτο 

ςϊμα των ιππζων τθσ Ακινασ.   



γ. επειδι ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο μαηί 

με τον ςπαρτιατικό ςτρατό ςτθ μάχθ τθσ 

Κορϊνειασ.  

2. Τα διδακτικά ζργα του Ξενοφϊντα 

αναφζρονται  

α. ςτθ διδαςκαλία του Σωκράτθ. 

β. ςε τεχνικά κζματα και κεςμοφσ.  

γ. ςτο πρότυπο ηωισ που πρόβαλε ο 

Αγθςίλαοσ.  

3. Ο Ξενοφϊντασ αποδίδει τθν ιττα των 

Σπαρτιατϊν από τουσ Θθβαίουσ και τθν 

παρακμι τουσ 

α. ςε ςτρατθγικι αποτυχία του 

Λφςανδρου. 

β. ςτθν τφχθ.  

γ. ςε κεϊκι τιμωρία για τθν παραβίαςθ 

των όρκων τουσ.  

4. Χαρακτθριςτικό τθσ γλϊςςασ του 

Ξενοφϊντα είναι  

α. το απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα.  

β. θ παρεμβολι ποιθτικϊν εκφράςεων 

ςτο κείμενο.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

5. Τα Ἑλλθνικὰ αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ 

πθγι για τα γεγονότα τθσ περιόδου  

α. 411-362 π.Χ.  

β. 404-362 π.Χ.  

γ. 431-404 π.Χ.  
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