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ΘΕΜΑ 260ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς 
ἐπιθορυβήσασα͵γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι 
περὶ αὐτοῦ͵ αναφεύξοιτο͵ καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος͵ προσελθὼν 
καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε͵ καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ 
ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ 
εἰσελθὼν εἶπεν· 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. 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα…Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο 
ποιήσω. 
Μονάδες 30 
 
2. Ποια δημοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιμοποιήθηκαν ως 
διδακτικά βιβλία από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα και για ποιους 
λόγους; 
Μονάδες 10 
 
3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με τη συνώνυμή τη στη Β΄ 
στήλη. Zύο 
λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν. 
Α΄ ΣΤΗΛΗ                       Β΄ ΣΤΗΛΗ 
1. δῆλος                         α) δειλός 
2. κελεύω                       β) φανερός 
3. νομίζω                        γ) οἴομαι 
4. φημί                            δ) οἶδα 
5. γιγνώσκω                  ε) λέγω 
                                        στ) προστάττω 
                                        ζ) αἴρω 
Μονάδες 5 
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β) επιστάτης, απάτη, άνεση, απολυμαίνω, αλοιφή: Να συνδέσετε τις 
παραπάνω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν 
ετυμολογική συγγένεια. 
Μονάδες 5 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Β. 1. Μόλις (ο Θηραμένης) σταμάτησε (να αγορεύει), αφού είπε αυτά και η 
βουλή έγινε φανερό ότι τον επιδοκίμασε, επειδή κατάλαβε ο Κριτίας ότι (ο 
Θηραμένης) θα γλίτωνε, αν επέτρεπε στη βουλή να αποφασίσει με 
ψηφοφορία γι’ αυτόν και επειδή θεώρησε ότι αυτό είναι ανυπόφορο, αφού 
πλησίασε και συζήτησε κάτι με τους Τριάκοντα, βγήκε έξω και διέταξε 
αυτούς που είχαν τα μαχαίρια να σταθούν φανερά (μπροστά) στη βουλή 
κοντά στα ξύλινα κιγκλιδώματα. Και αφού ξαναμπήκε είπε : «Εγώ, κύριοι 
βουλευτές, νομίζω πως είναι έργο ενός ηγέτη (τέτοιου) όπως πρέπει (να 
είναι), αν βλέπει πως οι φίλοι του εξαπατώνται να μην (το) επιτρέπει. Και 
εγώ, λοιπόν, αυτό θα κάνω. 
 
Β.2. Τα δημοφιλέστερα έργα του από την Αναγέννηση ως την εποχή μας, 
και κυρίως η Κύρου Ἀνάβασις χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία: η 
Ἀνάβασις για την απλότητα του ύφους, τη ζωντάνια της περιγραφής, την 
έξαρση της πειθαρχίας και της ανάληψης πρωτοβουλίας, τα 
Ἀπομνημονεύματα Σωκράτους για το πλήθος των ανεκδότων από τη ζωή 
του μεγάλου φιλοσόφου, ο Ἀγησίλαος για την προβολή των αρετών του 
ιδανικού ηγέτη, η Κύρου Παιδεία για τα παιδαγωγικά και τα ρομαντικά 
στοιχεία της. 
Τα Ἑλληνικά είναι το μόνο ιστορικό σύγγραμμα του 4ου αι. π.Χ. που έχει 
σωθεί και αποτελεί τη σπουδαιότερη πηγή για τα γεγονότα της περιόδου 
411-362 π.Χ. 
 
Β.3. α) 1. β, 2. στ, 3. γ, 4. ε, 5. δ 
 
Β.3. β) επιστάτης : ἐπιστῆναι, ἐφεστηκότες,  απάτη: ἐξαπατωμένους, 
άνεση: ἀνήσομεν, απολυμαίνω: λυμαινόμενον, αλοιφή: ἐξαλείφω 

 
 


