
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§52-55.3 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ’, ἔφη, ὦ ἄνδρες, 

ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν 

βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. Καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι 

ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰσὶ περὶ 

ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες 

καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ 

ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου». Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν 

τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς 

ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ 

Κριτίας· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον. 

Ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες [οἱ ἕνδεκα] οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὑμῶν μέντοι, … ἐκ τούτων 

πράττετε». 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα 

(απλά ή σύνθετα) του ρηματικού τύπου της αρχαίας ελληνικής ἡγουμένου, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

 Οι  …………………………… του σχολείου τον επαινούν για το ήθος και την επίδοσή του. 

 Ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ………………………….. 

στην παγκόσμια ιστορία. 

 Η θεία μου  ……………………….. τις πιο ωραίες ιστορίες που έχω ακούσει ποτέ.  

 …………………………… ήθελες να βγεις έξω, τώρα δεν θέλεις! Αποφάσισε επιτέλους!  

 Να μας ..................................... τι εννοείς! Δεν το κατάλαβα!  

Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε 

να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 



Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας κατά τη νεανική του 

ηλικία έλαβε 

2. Ο Ξενοφώντας, μετά τη μάχη στα 

Κούναξα στο πλαίσιο της 

εκστρατείας εναντίον του Πέρση 

βασιλιά, ανέλαβε 

3. Στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του Ξενοφώντα 

συνέβαλαν ουσιαστικά 

4. Οι μεταγενέστεροι φιλόλογοι 

χώρισαν 

5. Ο Ξενοφώντας περιγράφει με 

εντιμότητα 

α. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

συμβουλευτικά και ιστορικά. 

β. ηγετικές πρωτοβουλίες για την 

επιστροφή των μισθοφόρων στην Ελλάδα. 

 γ. το σύνολο των έργων του Ξενοφώντα σε 

ιστορικά, σωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τις αυθαιρεσίες του καθεστώτος των 

τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα. 

ε. η προσωπικότητα του Περικλή, Αθηναίου 

πολιτικού. 

ζ. καλή μόρφωση. 

η. το πρότυπο ζωής του Σωκράτη και η 

ηγετική φυσιογνωμία του Αγησίλαου, 

βασιλιά της Σπάρτης. 

Μονάδες 10 

 


