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Ξενοφώντος Ελληνικά 

 
Α. Κείμενο από το πρωτότυπο 

51.  Πάλιν δέ εἰσελθών εἶπεν: «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἒργον 

εἶναι οἳου δεῑ, ὃς ἂν ὁρών τούς φίλους ἐξαπατωμένους μη ἐπιτρέπῃ. Καί 

ἐγώ οὖ τοῦτο ποιήσω. Καί γαρ οἳδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῑν 

ἐπιτρέψειν, εἴ ἀνήσομεν ἂνδρα τόν φανερῶς τήν ὀλιγαρχίαν 

λυμαινόμενον. Ἒστι δε ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μέν ἐν τοῖς τρισχιλίοις 

ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἂνευ τῆς ἡμετέρας ψήφου, τῶν δ’ ἒξω τοῦ 

καταλόγου κυρίους εἶναι τούς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγώ οὖν, ἒφη, 

Θηραμένην τουτονί ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἃπασιν ἡμῑν. 

Καί τοῦτον, ἒφη, ἡμεῑς θανατοῦμεν». 

52. Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἐστίαν καί εἶπεν: 

«Ἐγώ δ΄ ἒφη, ὦ ἂνδρες, ἱκετεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ 

εἶναι ἐξαλείφειν μήτε ἐμέ μήτε ὑμῶν ὃν ἅν βούληται, ἀλλ΄ ὃνπερ νόμον 

οὗτοι ἒγραψαν περί τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατά τοῦτον και ὑμῖν και ἐμοί 

τήν κρίσιν εἶναι.  

53. Καί τοῦτο μέν, ἒφη, μά τούς θεούς οὐκ ἀγνοῶ, ὃτι οὐδέν μοί ἀρκέσει 

ὃδε ὁ βωμός, ἀλλά βούλομαι καί τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὃτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰσί 

περί ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλά καί περί θεούς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν 

μέντοι, ἒφη, ὦ ἂνδρες καλοί κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μή βοηθήσετε ὑμῖν 



 

 
 

αὐτοῖς, καί ταῦτα γιγνώσκοντες ὃτι οὐδέν τό ἐμόν ὂνομα 

εὐεξαλειπτότερον ἢ τό ὑμῶν ἑκάστου».  

 

Β. Κείμενο από μετάφραση 

[8] Έπειτα απ' αυτό οι Τριάντα, κρίνοντας ότι η θέση τους είχε κλονιστεί, 
αποφάσισαν να κάνουν δική τους την Ελευσίνα για να την έχουν καταφύγιο 
σ' ώρα ανάγκης. Πήγαν λοιπόν εκεί ο Κριτίας κ' οι άλλοι συνάδελφοι του, 
έχοντας δώσει από πριν οδηγίες στο ιππικό, κ' έκαναν επιθεώρηση στους 
Ελευσίνιους. Κατόπι, με το πρόσχημα ότι ήθελαν να ξέρουν πόσοι είναι και 
πόση πρόσθετη φρουρά θα χρειαστούν, πρόσταξαν να τους καταγράψουν 
όλους, κι ο καθένας που θα καταγραφόταν να βγαίνη από τη μικρή πύλη 
προς τη θάλασσα. Στο γιαλό όμως είχαν τοποθετήσει δεξιά κι αριστερά τους 
ιππείς, κ' έναν-έναν που έβγαινε τον άρπαζαν οι βοηθοί τους και τον έδεναν 
χεροπόδαρα. 
Αφού τους έπιασαν όλους μ' αυτό τον τρόπο, πρόσταξαν τον αρχηγό του 
ιππικού Λυσίμαχο να τους πάρη και να τους παραδώση στους Έντεκα. [9] Την 
άλλη μέρα συγκέντρωσαν στο Ωδείο τους οπλίτες που ήταν γραμμένοι στον 
κατάλογο, καθώς και τους υπόλοιπους ιππείς, κι ο Κριτίας σηκώθηκε κ' είπε: 
«Το καθεστώς, άνδρες, δεν τ' οργανώνουμε μόνο για καλό δικό μας, μα άλλο 
τόσο και για δικό σας. Μια και θάχετε λοιπόν μερίδιο στις τιμές, πρέπει 
νάχετε μερίδιο και στους κινδύνους. Για τούτο είν' ανάγκη να καταδικάσετε 
τους Ελευσίνιους που πιάσαμε, ώστε νάχετε τις ίδιες ελπίδες και τους ίδιους 
φόβους με μας.»  
[10] Και τους έδειξε ένα σημείο, λέγοντας να παν εκεί να ψηφίσουν ένας-ένας, 
φανερά. Το μισό Ωδείο ήταν γεμάτο οπλισμένους Λάκωνες φρουρούς· 
άλλωστε όσοι πολίτες δε σκοτίζονταν παρά μόνο για το συμφέρον τους 
τάβλεπαν αυτά με καλό μάτι... 

 

 

Ερωτήσεις 

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα «Πάλιν δέ εἰσελθών… ἡμεῑς θανατοῦμεν» από το 
πρωτότυπο κείμενο.  

Μονάδες 30 

2. Τι γνωρίζετε για  τους τρισχιλίους;  
Μονάδες 10 



 

 
 

3. Γιατί ο Θηραμένης είχε καταφύγει στο βωμό;  
Μονάδες 10 

4. Πως θα κρίνατε την ομιλία του Κριτία και τα επιχειρήματά του για να πείσει τους 
τρισχιλίους να καταδικάσουν τους Ελευσίνιους στο μεταφρασμένο απόσπασμα; 

Μονάδες 10 

5. Ποια ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντα;  
Μονάδες 10 

6. Να βρείτε από μία λέξη στα νέα ελληνικά για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 
που να έχουν ετυμολογική συγγένεια: ὁρών, ἀνήσομεν, συνδοκοῦν, εἶπεν, ἒφη, εἶναι, 
ἀρκέσει, ἐπιδεῖξαι, θαυμάζω, γιγνώσκοντες.   

Μονάδες 10 

7. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

I. προστάτου: γενική πληθυντικού 
II. ὁρών: γ’ ενικό υποτακτικής αορίστου στη φωνή που βρίσκεται 

III. ἡμῑν: δοτική ενικού στο ίδιο πρόσωπο 
IV. ἂνδρα: κλητική ενικού 
V. τοῦ καταλόγου: δοτική πληθυντικού 

VI. εἶπεν: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα 
VII. ἐννομώτατα: ίδια πτώση και γένος στον συγκριτικό βαθμό 

VIII. βούληται: γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα 
IX. ὃνπερ: γενική πληθυντικού  
X. τήν κρίσιν: ονομαστική πληθυντικού        

Μονάδες 10 

8. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου: εἰσελθών, 
προστάτου, οἱ ἐφεστηκότες, τήν ὀλιγαρχίαν, ἃπασιν. 

Μονάδες 5 

9. Να αναγνωρίσετε συντακτικά την παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση: ὃτι οὐδέν τό 
ἐμόν ὂνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τό ὑμῶν ἑκάστου      

Μονάδες 5 

 
 

Επιμέλεια: Παχή Χαρά 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΟΡΟΣΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 


