
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§50-51 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δ’ εἰπὼν [ὁ Θθραμζνθσ] ταῦτα ἐπαφςατο καὶ ἡ βουλὴ διλθ ἐγζνετο εὐμενῶσ 

ἐπικορυβιςαςα, γνοὺσ ὁ Κριτίασ ὅτι εἰ ἐπιτρζψοι τῇ βουλῇ διαψθφίηεςκαι περὶ αὐτοῦ, 

ἀναφεφξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγθςάμενοσ, προςελκὼν καὶ διαλεχκείσ τι τοῖσ τριάκοντα 

ἐξῆλκε, καὶ ἐπιςτῆναι ἐκζλευςε τοὺσ τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντασ φανερῶσ τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖσ 

δρυφάκτοισ. Πάλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν· «Ἐγϊ, ὦ βουλι, νομίηω προςτάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃσ ἂν ὁρῶν τοὺσ φίλουσ ἐξαπατωμζνουσ μὴ ἐπιτρζπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιιςω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεςτθκότεσ οὔ φαςιν ἡμῖν ἐπιτρζψειν, εἰ ἀνιςομεν ἄνδρα τὸν φανερῶσ τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔςτι δὲ ἐν τοῖσ καινοῖσ νόμοισ τῶν μὲν ἐν τοῖσ τριςχιλίοισ ὄντων 

μθδζνα ἀποκνῄςκειν ἄνευ τῆσ ὑμετζρασ ψιφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίουσ εἶναι 

τοὺσ τριάκοντα κανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφθ, Θθραμζνθν τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

ςυνδοκοῦν ἅπαςιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφθ, ἡμεῖσ κανατοῦμεν». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δ’ εἰπὼν … Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 

ποιιςω». 

Μονάδες 30 

5.  Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 ἐπιτρζψοι: Η αίτθςι του απορρίφκθκε από τθν ……………… ωσ εκπρόκεςμθ. 

 βιωτόν: Η ζντονθ καταπίεςθ που δεχόταν του ζκανε τθ ηωι ………………………. 

 διαλεχθείσ: Η Ποντιακι ……………………. ομιλείται ακόμθ και ςιμερα. 

 φαςιν: Ο κατθγοροφμενοσ ζπεςε ςε πολλζσ …………………… κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάκριςθσ. 

 ςυνδοκοῦν: Πολλοί μφκοι και πολλζσ λαϊκζσ ……………………… επιβιϊνουν από τθν 

αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  

Μονάδες 10 

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

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



Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ ζηθςε 

2. Οι Σπαρτιάτεσ παραχϊρθςαν 

ςτον εξόριςτο Ξενοφϊντα 

3. Με βάςθ τισ «εςωτερικζσ  

μαρτυρίεσ» και τθ μελζτθ του 

φφουσ είναι δυνατι 

4. Ο Ξενοφϊντασ ςτο ζργο του 

Ἑλλθνικὰ προςφζρει 

5. Ο Ξενοφϊντασ ςτο ζργο του 

Ἑλλθνικὰ χρθςιμοποίθςε κατά 

τθν αφιγθςθ των γεγονότων 

α. θ ειδολογικι και χρονολογικι κατάταξθ των 

ζργων του Ξενοφϊντα. 

β. ςαφι, ακριβι και παραςτατικό λόγο. 

γ. αποκλειςτικά τθν εποχι των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα. 

δ. τθν περιπετειϊδθ πορεία τθσ Ακινασ κατά τθ 

διάρκεια του Πελοποννθςιακοφ πολζμου ϊσ τθν 

αποκατάςταςθ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ το 403 

π.Χ. 

ε. ζνα μεγάλο κτιμα κοντά ςτθν Ολυμπία, όπου 

ςυνζγραψε πολλά ζργα. 

η.  ςφνκετο, πλοφςιο και πυκνό λόγο. 

θ.  πολφ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τα γεγονότα 

τθσ περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 


