
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰςελκὼν εἶπεν [ὁ Κριτίασ]˙ «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». 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». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ἐγϊ, ὦ βουλι, … ἡμεῖσ 

κανατοῦμεν». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. βουλή α. βοφλθςθ 

β. βοφλα 

2. φασιν α. προφιτθσ 

β. αποφυγι 

3. ἐξαλείφω α. αλοιφι 

β. ζλλειψθ 

4. συνδοκοῦν α. ςφνδεςθ 

β. ζνδοξοσ 

5. κρίσιν α. κρατιρασ 

β. ζγκριτοσ 

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. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με  

α. τισ θγετικζσ πρωτοβουλίεσ που ανζλαβε για τθν 

επιςτροφι των μιςκοφόρων από τθ Μικρά Αςία 

ςτθν Ελλάδα. 

β. τθν προςπάκειά του να ςϊςει τθν Αμφίπολθ από 

τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν.  

2. Ο Ξενοφϊντασ πζκανε α. ςτον Σκιλλοφντα, κοντά ςτθν Ολυμπία, όπου 

ηοφςε μετά τθν εξορία του από τθν Ακινα.  

β. ςτθν Ακινα μετά το 355 π.Χ., όπου επζςτρεψε 

μετά τθν προςζγγιςθ Ακθναίων και Σπαρτιατϊν. 

3. Ο Ξενοφϊντασ εξιςτορεί τον 

Πελοποννθςιακό πόλεμο  

α. από τθν ζναρξθ του πολζμου ζωσ το 411 π.Χ. 

β. από το 411 π.Χ. ζωσ το τζλοσ του. 

4. Στα Ἑλλθνικὰ θ γραφι του 

Ξενοφϊντα χαρακτθρίηεται 

από  

α. μακροπερίοδο λόγο και πολλοφσ προςδιοριςμοφσ 

τθσ αιτίασ. 

β. απόλυτθ ακρίβεια τθσ περιγραφισ των χϊρων που 

εξελίχκθκαν τα γεγονότα. 

5. Ο Ξενοφϊντασ παρουςιάηει α. με καυμαςμό τισ ενζργειεσ των τριάκοντα 

τυράννων ςτθν Ακινα. 

β. με εντιμότθτα τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των 

τριάκοντα τυράννων ςτθν Ακινα. 

Μονάδες 10 


