
Ξενοφῶντος Ἑλλθνικά, 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: «Ἐγϊ, ὦ βουλι, … ἡμεῖσ 

κανατοῦμεν». 

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. ψθφιδωτό  α. ἐπιτρζψοι 

2. επιτθρθτισ  β. διαψθφίηεςθαι 

3. παράνομοσ  γ. βιωτὸν 

4. προτροπι  δ. νομίηω 

5. βωμόσ ε. ἀποθνῄςκειν 

6. βιωματικόσ   

7. ακάνατοσ   

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 κατά τθ νεανικι του 

θλικία ζλαβε 

2. Ο Ξενοφϊντασ, μετά τθ μάχθ ςτα 

Κοφναξα ςτο πλαίςιο τθσ 

εκςτρατείασ εναντίον του Πζρςθ 

βαςιλιά, ανζλαβε 

3. Στθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του Ξενοφϊντα 

ςυνζβαλαν ουςιαςτικά 

4. Οι μεταγενζςτεροι φιλόλογοι 

χϊριςαν 

5. Ο Ξενοφϊντασ περιγράφει με 

εντιμότθτα 

α. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα ςε 

ςυμβουλευτικά και ιςτορικά. 

β. θγετικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων ςτθν Ελλάδα. 

 γ. το ςφνολο των ζργων του Ξενοφϊντα ςε 

ιςτορικά, ςωκρατικά και διδακτικά. 

δ. τισ αυκαιρεςίεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

ε. θ προςωπικότθτα του Περικλι, Ακθναίου 

πολιτικοφ. 

η. καλι μόρφωςθ. 

θ. το πρότυπο ηωισ του Σωκράτθ και θ 

θγετικι φυςιογνωμία του Αγθςίλαου, 

βαςιλιά τθσ Σπάρτθσ. 

Μονάδες 10 

 

 


