
αρχαία ελληνικά α’  λυκείου, Ξενοφώντος Ελληνικά 2.3.11–2.3.16 

      
 

 
 σελίδα 1 από 2                      

http://users.dra.sch.gr/symfo   Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος 

 

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.3.11–2.3.16 (διδάσκεται από µετάφραση) 

 
[2.3.11] Οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν 

μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη 

καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη· 

αἱρεθέντες δὲ ἐφ’ ᾧτε συγγράψαι 

νόμους, καθ’ οὕστινας 

πολιτεύσοιντο, τούτους μὲν ἀεὶ 

ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ 

ἀποδεικνύναι, βουλὴν δὲ καὶ τὰς 

ἄλλας ἀρχὰς κατέστησαν ὡς 

ἐδόκει αὐτοῖς. 

 

 

[2.3.12] ἔπειτα πρῶτον μὲν οὓς 

πάντες ᾔδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ 

ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς 

καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, 

συλλαμβάνοντες ὑπῆγον θανάτου· 

καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν 

κατεψηφίζετο οἵ τε ἄλλοι ὅσοι 

συνῄδεσαν ἑαυτοῖς μὴ ὄντες 

τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχθοντο.  

 

 

 

[2.3.13] ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο 

βουλεύεσθαι ὅπως ἂν ἐξείη αὐτοῖς 

τῇ πόλει χρῆσθαι ὅπως βούλοιντο, 

ἐκ τούτου πρῶτον μὲν πέμψαντες 

εἰς Λακεδαίμονα Αἰσχίνην τε καὶ 

Ἀριστοτέλην ἔπεισαν Λύσανδρον 

φρουροὺς σφίσι συμπρᾶξαι ἐλθεῖν, 

ἕως δὴ τοὺς πονηροὺς ἐκποδὼν 

ποιησάμενοι καταστήσαιντο τὴν 

πολιτείαν· θρέψειν δὲ αὐτοὶ 

ὑπισχνοῦντο. 

 

 

[2.3.14] ὁ δὲ πεισθεὶς τούς τε 

φρουροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρμοστὴν 

συνέπραξεν αὐτοῖς πεμφθῆναι. οἱ 

δ’ ἐπεὶ τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν 

μὲν Καλλίβιον ἐθεράπευον πάσῃ 

θεραπείᾳ, ὡς πάντα ἐπαινοίη ἃ 

πράττοιεν, τῶν δὲ φρουρῶν τούτου 

συμπέμποντος αὐτοῖς οὓς 

ἐβούλοντο συνελάμβανον οὐκέτι 

τοὺς πονηρούς τε καὶ ὀλίγου 

ἀξίους, ἀλλ’ ἤδη οὓς ἐνόμιζον 

ἥκιστα μὲν παρωθουμένους 

ἀνέχεσθαι, ἀντιπράττειν δέ τι 

ἐπιχειροῦντας πλείστους ἂν τοὺς 

συνεθέλοντας λαμβάνειν. 

Η εκλογή των Τριάντα έγινε 

αµέσως µετά την κατεδάφιση των 

Μακρών Τειχών και των τειχών 

του Πειραιά. Ενώ όµως εντολή 

τους ήταν να συντάξουν ένα 

σύνταγµα που θα ρύθµιζε τον 

πολιτικό βίο, όλο ανέβαλλαν τη 

σύνταξη και τη δηµοσίευσή του· 

στο µεταξύ συγκροτούσαν τη 

Βουλή και τις άλλες αρχές όπως 

ήθελαν αυτοί.  

 

Έπειτα άρχισαν να συλλαµβάνουν 

τους γνωστούς καταδότες, που τον 

καιρό της δηµοκρατίας είχαν 

κάνει τη συκοφαντία επάγγελµα 

και ταλαιπωρούσαν την 

αριστοκρατική τάξη, και να τους 

παραπέµπουν για θανατική 

καταδίκη. Η Βουλή τους 

καταδίκαζε µ' ευχαρίστηση, και 

το πράγµα δεν δυσαρεστούσε 

καθόλου όσους ένιωθαν πως 

τίποτα κοινό δεν είχαν µ' αυτούς.  

 

Αργότερα ωστόσο άρχισαν να 

καταστρώνουν σχέδια για να 

επιβάλουν την ανεξέλεγκτη 

κυριαρχία τους στην πόλη. Το 

πρώτο βήµα ήταν να στείλουν στη 

Λακεδαίµονα τον Αισχίνη και τον 

Αριστοτέλη, για να πείσουν τον 

Λύσανδρο να ενεργήσει να τους 

δοθεί φρουρά ―που υπόσχονταν 

να συντηρούν αυτοί― «ώσπου να 

βγάλουν από τη µέση τα κακά 

στοιχεία και να οργανώσουν το 

καθεστώς».  

 

Εκείνος πείστηκε και φρόντισε να 

τους δώσουν τη φρουρά µε τον 

Καλλίβιο για αρµοστή. Μόλις οι 

Τριάντα πήραν τη φρουρά 

βάλθηκαν να καλοπιάνουν µε κάθε 

τρόπο τον Καλλίβιο, για να 

εγκρίνει όλες τους τις πράξεις· 

αυτός πάλι τους έδινε στρατιώτες 

από τη φρουρά, που τους 

βοηθούσαν να συλλάβουν όποιους 

ήθελαν ― όχι πια «κακά στοιχεία» 

κι ασήµαντα πρόσωπα, αλλ' από 

δω και µπρος όποιον τους 

δηµιουργούσε την υποψία ότι δεν 

θ' ανεχόταν τον παραγκωνισµό του 

κι ότι, αν δοκίµαζε ν' αντιδράσει, 

Οι Τριάντα τύραννοι εκλέχτηκαν 

αµέσως µετά την κατεδάφιση των 

Μακρών Τειχών και των τειχών του 

Πειραιά. Ενώ όµως είχαν εκλεγεί µε 

τον όρο να συντάξουν νόµους, 

σύµφωνα µε τους οποίους θα 

κυβερνούσαν, όλο ανέβαλλαν τη 

σύνταξη και τη δηµοσίευσή του, 

αλλά συγκροτούσαν τη Βουλή και 

τις άλλες αρχές, όπως ήθελαν αυτοί.  

 

 

Έπειτα, άρχισαν να συλλαµβάνουν 

τους γνωστούς προδότες που τον 

καιρό της δηµοκρατίας ζούσαν από 

τη συκοφαντία και ταλαιπωρούσαν 

τους καλούς και έντιµους πολίτες 

και να τους παραπέµπουν για 

θανατική καταδίκη• κι η Βουλή τους 

καταδίκαζε µε ευχαρίστηση και όσοι 

ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν 

µ' αυτούς δεν δυσανασχετούσαν 

αρχικά καθόλου.  

 

 

Όταν, όµως, άρχισαν να 

καταστρώνουν σχέδια για να 

επιβάλουν την ανεξέλεγκτη 

κυριαρχία τους στην πόλη, αρχικά, 

αφού έστειλαν στη Σπάρτη τον 

Αισχίνη και τον Αριστοτέλη, 

έπεισαν το Λύσανδρο να ενεργήσει 

να τους σταλεί φρουρά, ώσπου να 

βγάλουν από τη µέση τους 

αντιδραστικούς πολίτες και να 

επιβάλουν το καθεστώς. 

Υπόσχονταν µάλιστα ότι θα τους 

συντηρούν αυτοί.  

 

Εκείνος πείστηκε και φρόντισε να 

τους σταλεί φρουρά µε τον Καλλίβιο 

ως αρµοστή. Μόλις οι Τριάντα 

εξασφάλισαν τη φρουρά, άρχισαν να 

καλοπιάνουν µε κάθε τρόπο τον 

Καλλίβιο για να εγκρίνει όλες τις 

πράξεις τους και µε τους στρατιώτες 

από τη φρουρά που τους έστελνε 

συνελάµβαναν όποιους ήθελαν, όχι 

πια τους φαύλους και τους 

ασήµαντους αλλά όποιους έδιναν 

την εντύπωση ότι δε θα ανέχονταν 

παραγκωνισµό τους και ότι, αν 

δοκίµαζαν να αντιδράσουν, θα 

έβρισκαν πολλούς συµπαραστάτες.  
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[2.3.15] τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ ὁ 

Κριτίας τῷ Θηραμένει ὁμογνώμων 

τε καὶ φίλος ἦν· ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μὲν 

προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς 

ἀποκτείνειν, ἅτε καὶ φυγὼν ὑπὸ 

τοῦ δήμου, ὁ δὲ Θηραμένης 

ἀντέκοπτε, λέγων ὅτι οὐκ εἰκὸς εἴη 

θανατοῦν, εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ 

δήμου, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς 

μηδὲν κακὸν εἰργάζετο, ἐπεὶ καὶ 

ἐγώ, ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ 

ἀρέσκειν ἕνεκα τῇ πόλει καὶ 

εἴπομεν καὶ ἐπράξαμεν·  

 

 

 

2.3.16] ὁ δέ (ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρῆτο 

τῷ Θηραμένει) ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ 

ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν 

βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν 

ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους 

διακωλύειν· εἰ δέ, ὅτι τριάκοντά 

ἐσμεν καὶ οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἴει 

ὥσπερ τυραννίδος ταύτης τῆς 

ἀρχῆς χρῆναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης 

εἶ. 

θα 'βρισκε πολλούς 

συµπαραστάτες.  

 

Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο 

Θηραµένης ήταν οµοϊδεάτες και 

φίλοι. Ο Κριτίας όµως ―που 

ανάµεσα στ' άλλα είχε εξοριστεί 

κιόλας από τους δηµοκρατικούς― 

είχε διάθεση να σκοτώσει πολύν 

κόσµο, ενώ ο Θηραµένης 

εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν 

ήταν λογικό να θανατώνουν 

ανθρώπους µόνο για τον λόγο ότι 

τους τιµούσε ο λαός, έστω κι αν 

δεν πείραζαν σε τίποτε την 

αριστοκρατική τάξη. «Στο κάτω 

κάτω», του 'λεγε, «κι εγώ κι εσύ 

έχουµε πει και κάνει πολλά για ν' 

αποκτήσουµε δηµοτικότητα».  

 

Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί 

φερόταν ακόµη φιλικά στον 

Θηραµένη) ότι όποιος θέλει να 

κυριαρχεί είναι υποχρεωµένος να 

βγάζει από τη µέση εκείνους που 

θα µπορούσαν να του σταθούν 

εµπόδιο: «Κι αν φαντάζεσαι ότι 

επειδή είµαστε τριάντα κι όχι ένας 

η εξουσία µας δεν χρειάζεται τόση 

φροντίδα όσο και µια προσωπική 

τυραννία, είσαι ανόητος». 

 

 

 

Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο 

Θηραµένης ήταν οµοϊδεάτες και 

φίλοι. Ο Κριτίας, µάλιστα, έδειχνε 

φανερά την πρόθεση να σκοτώσει 

πολύ κόσµο, γιατί είχε κάνει και 

εξορία (διωγµένος) από τους 

δηµοκρατικούς, ενώ ο Θηραµένης 

εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν 

λογικό να σκοτώνουν ανθρώπους, 

µόνο και µόνο διότι τους τιµούσε ο 

λαός, και δεν πείραζε καθόλου τους 

καλούς και φιλήσυχους πολίτες. 

«Γιατί και εγώ και εσύ», «έχουµε πει 

και κάνει πολλά για να γίνουµε 

αρεστοί στην πόλη» έλεγε.  

 

 

Ο άλλος πάλι, γιατί φερόταν ακόµη 

φιλικά στο Θηραµένη, απαντούσε 

ότι, όποιος θέλει να κυριαρχεί, δεν 

επιτρέπεται να µην βγάζει από τη 

µέση εκείνους που θα µπορούσαν να 

του σταθούν εµπόδιο. «Κι αν 

φαντάζεσαι ότι, επειδή είµαστε 

τριάντα κι όχι ένας, η εξουσία µας 

δεν χρειάζεται τόση φροντίδα όσο 

και µια προσωπική τυραννία, είσαι 

αφελής». 
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