
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§51-52 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν [ὁ Κριτίας]˙ «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου 

δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ 

γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν 

ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων 

μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι 

τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 

συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν». 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». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. Ποια διαδικασία προτείνει ο Κριτίας για την καταδίκη του Θηραμένη στο παραπάνω 

κείμενο και τι αποδεικνύει αυτό για τον χαρακτήρα του; 

Μονάδες 10 

3. «Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν»: Για ποιον λόγο επιλέγει ο 

Ξενοφώντας να αποδώσει τόσο παραστατικά με τη χρήση του ρήματος ἀνεπήδησεν την 

κίνηση του Θηραμένη προς τον βωμό; 

Μονάδες 10 

4.  «Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας όμως -

που ανάμεσα στ' άλλα είχε εξοριστή κιόλας από τους δημοκρατικούς- είχε διάθεση να 

σκοτώση πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν λογικό να 

θανατώνουν ανθρώπους για μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι αν δεν 

πείραζαν σε τίποτα την καλή τάξη. «Στο κάτω-κάτω», τούλεγε, «κ' εγώ κ' εσύ έχουμε πει 

και κάνει πολλά για ν' αποχτήσουμε δημοτικότητα». Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί 

φερόταν ακόμα φιλικά στο Θηραμένη) ότι όποιος θέλει να κυριαρχή είν' υποχρεωμένος 

να βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν 

φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δε χρειάζεται τόση 



φροντίδα όσο και μια προσωπική τυραννία είσαι ανόητος». Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 

2.3.§11-12 [Μετάφραση: Ρ. Ρούφος] 

Αντλώντας πληροφορίες και από τα δύο κείμενα που σας έχουν δοθεί (πρωτότυπο και 

μεταφρασμένο), να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε την εξέλιξη της σχέσης ανάμεσα 

στον Κριτία και τον Θηραμένη.    

Μονάδες 10 

6. α. Να μεταφέρετε τις παρακάτω αντωνυμίες όπου σας ζητείται: οἵου (στη γενική ενικού 

του θηλυκού γένους), οἵδε (στη γενική πληθυντικού του αρσενικού γένους),   ἡμῖν (στη 

δοτική ενικού του β΄ προσώπου), τουτονὶ (στην ονομαστική ενικού του αρσενικού 

γένους), ὅνπερ (στην ονομαστική του ουδετέρου γένους στον πληθυντικό αριθμό). 

(μονάδες 5) 

β. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο γ΄ ενικό πρόσωπο της 

Οριστικής του Μέλλοντα (στην ίδια φωνή και διάθεση): εἶπεν, Ἔστι, ἀνεπήδησεν, 

ἱκετεύω, ἐξαλείφειν. (μονάδες 5) 

Μονάδες 10  

7. α. Να γράψετε το Υποκείμενο των παρακάτω υπογραμμισμένων ρηματικών τύπων: 

ἐπιτρέπῃ, φασιν,  ἀποθνῄσκειν, εἶναι (πέμπτη σειρά), ἔγραψαν.  (μονάδες 5)  

β. ἐξαπατωμένους, Ἀκούσας: Να αναγνωρίσετε τις μετοχές ως προς το είδος τους και να 

τις χαρακτηρίσετε ως συνημμένες ή απόλυτες, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

(μονάδες 5)  

Μονάδες 10  

*Οι παρατηρήσεις 1,5,8 που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο, έχουν διατυπωθεί στο θέμα με 

την ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12351 


