
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 ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με ομόρριζα 

(απλά ι ςφνκετα) του ρθματικοφ τφπου τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γιγνώσκοντες, ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 Σου ηθτϊ …………………………… για όςα είπα εναντίον ςου, το ζχω μετανιϊςει. 

 Η ζγκαιρθ ………………………….. τθσ αςκζνειάσ του ςυνζβαλε ςτθν άμεςθ κεραπεία του.   

 Είμαι ςε ……………………….., δεν ξζρω πραγματικά τι να κάνω.  

 Με ευεργζτθςε ποικιλοτρόπωσ και του χρωςτϊ βακφτατθ …………………………… 

 Αφοφ πρϊτα κάνετε προςεκτικι ……………………….. του κειμζνου, ςτθ ςυνζχεια να 

απαντιςετε τισ ερωτιςεισ.  

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. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με τθ 

ςυμμετοχι του 

α. ςτθν εκςτρατεία που ετοίμαςε ο Κφροσ, για να 

εκκρονίςει τον αδελφό του, τον βαςιλιά τθσ 

Περςίασ Αρταξζρξθ Βϋ. 

β. ςτθν προςπάκεια να ςωκεί θ Αμφίπολθ από 

τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν. 

2. Ο Ξενοφϊντασ είχε πρότυπο  α. τον Λφςανδρο για τον τρόπο που νίκθςε ςτουσ 

Αιγόσ Ποταμοφσ.  

β. τον Αγθςίλαο για τα θγετικά του προςόντα και 

τθν απλότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ του. 

3. Ο χαρακτθριςμόσ του Ξενοφϊντα 

ωσ «ρεπόρτερ» οφείλεται ςτθν 

ικανότθτά του 

α. να παρουςιάηει με ηωντάνια τον αγϊνα των 

Ελλινων εναντίον των Περςϊν. 

β. να ηωντανεφει με δραματικι ζνταςθ 

μεμονωμζνεσ ςκθνζσ. 

4. Η γραφι του Ξενοφϊντα ςτα 

Ἑλλθνικὰ χαρακτθρίηεται από  

α. ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςθ. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά φιλοςοφθμζνθ 

πολιτικι ςκζψθ. 

5. Ο Ξενοφϊντασ χαρακτθρίηεται 

από  

α. ανοχι προσ ό,τι κεωροφςε μειονεκτιματα ι 

ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. αντιπάκεια προσ ό,τι κεωροφςε 

μειονεκτιματα ι ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ 

δθμοκρατίασ. 

Μονάδες 10 


