
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: «Ὑμῶν μζντοι, … ἐκ τοφτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να αντιςτοιχίςετε κακεμία νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α με τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. Δφο λζξεισ ςτθ ςτιλθ Α περιςςεφουν.  

Α Β 

1. άμαξα  α. εἶπεν 

2. παραλαβι β. κατακεκριμζνον 

3. ζλλειψθ γ. εὐεξαλειπτότερον 

4. παραβολι δ. λαβόντες 

5. κριτιριο ε. ἀπαγαγόντες 

6. επικόσ  

7. απαλοιφι  

Μονάδες 10 



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

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε 

από τθν Ακινα  

α. επειδι ακολοφκθςε τον Αγθςίλαο ςτουσ Δελφοφσ 

για τουσ επινίκιουσ πανθγυριςμοφσ μετά τθ μάχθ ςτθν 

Κορϊνεια. 

β. επειδι απζτυχε να οδθγιςει τουσ Μφριουσ πίςω 

ςτθν πατρίδα μετά τθ μάχθ ςτα Κοφναξα και τον 

κάνατο του Κφρου. 

2. Ο Ξενοφϊντασ, μετά τθν 

εξορία του από τθν Ακινα, 

α. κατζφυγε ςτθ Σθςτό, από όπου παρακολοφκθςε το 

τζλοσ του Πελοποννθςιακοφ πολζμου. 

β. αποδζχκθκε τθν «προξενίαν», δθλαδι άδεια 

διαμονισ ςτθ Σπάρτθ, που του προςφζρκθκε από 

τουσ Σπαρτιάτεσ. 

3. Η προςωπικότθτα και οι 

ιδζεσ του Ξενοφϊντα 

επθρεάςτθκαν από  

α. τα θγετικά προςόντα και τθν απλότθτα τθσ 

ςυμπεριφοράσ του Αγθςίλαου.  

β. τθν αποφαςιςτικότθτα και τισ πράξεισ του 

Λφςανδρου. 

4. Τα ζργα του Ξενοφϊντα 

χωρίηονται ςε 

α. πολιτικά, πολεμικά και ιδεολογικά. 

β. ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

5. Η ςυγγραφικι προςφορά 

του Ξενοφϊντα 

αναγνωρίςτθκε  

α. από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ 

(3οσ-2οσ αι. π.Χ.) που τον κατζταςςαν μαηί με τον 

Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ. 

β. ιδθ από τουσ ςυγχρόνουσ του λόγω τθσ απλότθτασ 

του φφουσ του και τθσ ποικιλίασ των κεμάτων του.  

Μονάδες 10 


