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Ξενοφώντος Ελληνικά 2.3.50–2.3.56 

 
 

[2.3.50] Ὡς δ’ εἰπὼν ταῦτα 

ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη 

ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα, 

γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ 

βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, 

ἀναφεύξοιτο, 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.  

 

[2.3.51] 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. 

 

[2.3.52] 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.  

 

[2.3.53] καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς 

θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι 

ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, ἀλλὰ 

βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι 

οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ 

ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ 

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966]  

 

Σαν τέλειωσε µ' αυτά τα λόγια την 

αγόρευσή του η Βουλή τον επιδοκίµασε 

φανερά, κι ο Κριτίας κατάλαβε ότι αν 

άφηνε τη Βουλή ν' αποφασίσει την τύχη 

του µε την ψήφο της ο Θηραµένης θα 

γλίτωνε. Τέτοιο πράγµα όµως θα το 

θεωρούσε αβάσταχτο· σίµωσε λοιπόν 

τους Τριάντα, µίλησε λίγο µαζί τους και 

βγαίνοντας πρόσταξε τους 

µαχαιροφόρους να πάνε να σταθούν 

κοντά στο ξύλινο κιγκλίδωµα που 

χωρίζει το ακροατήριο από τους 

βουλευτές, έτσι που τούτοι να τους 

βλέπουν καθαρά.  

 

Έπειτα µπήκε ξανά µέσα κι είπε: 

«Πιστεύω, βουλευτές, ότι όταν ένας 

σωστός ηγέτης βλέπει να ξεγελάνε τους 

φίλους του έχει χρέος να το εµποδίσει. 

Αυτό θα κάνω λοιπόν κι εγώ. Άλλωστε 

αυτοί που στέκονται εκεί πέρα 

δηλώνουν ότι δεν θα µας επιτρέψουν ν' 

αφήσουµε ελεύθερο έναν άνθρωπο που 

βλάπτει ολοφάνερα την ολιγαρχία. 

Τώρα, σύµφωνα µε την καινούργια 

νοµοθεσία κανένας από τους Τρεις 

Χιλιάδες δεν µπορεί να θανατωθεί χωρίς 

τη δική σας ψήφο, ενώ οι Τριάντα έχουν 

δικαίωµα να θανατώνουν όσους δεν 

είναι γραµµένοι στον κατάλογο. Εγώ, 

λοιπόν», είπε, «διαγράφω αυτόν εδώ τον 

Θηραµένη από τον κατάλογο, µε τη 

σύµφωνη γνώµη όλων µας. Και τον 

καταδικάζουµε εµείς» ―πρόσθεσε― 

«σε θάνατο».  

 

 

 

 

Μόλις τ' άκουσε αυτά ο Θηραµένης, µ' 

ένα πήδηµα βρέθηκε κοντά στον βωµό 

και είπε:  «Κι εγώ, άνδρες, ικετεύω στ' 

όνοµα της ίδιας της δικαιοσύνης να µη 

δοθεί στον Κριτία το δικαίωµα να 

διαγράφει ούτε εµένα, ούτε όποιον από 

σας θέλει, παρά να δικαζόµαστε κι εσείς 

κι εγώ σύµφωνα µε τον νόµο που τούτοι 

έφτιαξαν για όσους είναι στον κατάλογο.  

 

 

 

 

Το ξέρω βέβαια, µα τους θεούς», είπε, 

«ότι σε τίποτα δεν θα µε βοηθήσει αυτός 

ο βωµός, θέλω όµως να δείξω ακόµα ότι 

τούτοι δω δεν είναι µονάχα φριχτά 

άδικοι µε τους ανθρώπους, αλλά και 

ασεβέστατοι προς τους θεούς. Απορώ 

όµως», πρόσθεσε, «που εσείς, 

ευυπόληπτοι άνθρωποι, δεν σκέφτεστε 

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002.  

 

Μόλις µ' αυτά τα λόγια τελείωσε την 

αγόρευσή του και η βουλή τον 

επιδοκίµασε φανερά, ο Κριτίας, επειδή 

κατάλαβε ότι, αν άφηνε τη βουλή ν' 

αποφασίσει την τύχη του µε την ψήφο 

της, ο Θηραµένης θα γλίτωνε, και ένα 

τέτοιο ενδεχόµενο το θεωρούσε 

αβάσταχτο, αφού πλησίασε τους 

Τριάντα και µίλησε για λίγο µαζί τους, 

βγήκε έξω και πρόσταξε τους 

µαχαιροβγάλτες να στηθούν προκλητικά 

στο ξύλινο κιγκλίδωµα που χωρίζει το 

ακροατήριο από τους βουλευτές.  

 

 

Έπειτα µπήκε ξανά µέσα κι είπε: «Εγώ, 

κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι είναι 

καθήκον για ένα σωστό ηγέτη που 

διαπιστώνει απόπειρα εξαπάτησης φίλων 

του, να το εµποδίσει. Αυτό θα κάνω, 

λοιπόν, κι εγώ. Γιατί, αυτοί που 

στέκονται εκεί πέρα δηλώνουν ότι δε θα 

µας το επιτρέψουν, αν αφήσουµε 

ατιµώρητο έναν άνδρα που βλάπτει 

ολοφάνερα την ολιγαρχία. Γιατί, 

σύµφωνα µε την καινούρια νοµοθεσία 

κανένας από τους Τρεις Χιλιάδες δε 

µπορεί να θανατωθεί χωρίς τη δική σας 

ψήφο, ενώ το δικαίωµα να σκοτώνουν 

όσους δεν είναι γραµµένοι στον 

κατάλογο το έχουν οι Τριάκοντα. Εγώ 

λοιπόν, είπε, διαγράφω αυτόν εδώ το 

Θηραµένη από τον κατάλογο, µε τη 

σύµφωνη γνώµη όλων µας. Και αυτόν, 

πρόσθεσε, τον καταδικάζουµε σε 

θάνατο».  

 

 

Μόλις άκουσε αυτά ο Θηραµένης, 

πήδησε κοντά στο βωµό και είπε:  «Κι 

εγώ, άνδρες, ικετεύω τα πιο δίκαια απ' 

όλα, να µη δοθεί δηλαδή στον Κριτία το 

δικαίωµα να διαγράφει ούτε εµένα ούτε 

όποιον θέλει από σας, αλλά να 

δικαζόµαστε κι εσείς κι εγώ µε όποιο 

νόµο αυτοί ψήφισαν για όσους είναι 

στον κατάλογο.  

 

 

 

 

 

Το ξέρω βέβαια, µα τους θεούς, είπε, ότι 

σε τίποτα δε θα µε ωφελήσει αυτός ο 

βωµός, αλλά θέλω να αποδείξω ακόµα 

και τούτο, ότι δηλαδή αυτοί δεν είναι 

µονάχα κατεξοχήν άδικοι µε τους 

ανθρώπους, αλλά και ασεβέστατοι προς 

τους θεούς. Απορώ όµως, πρόσθεσε, µε 

σας, άνδρες ωραίοι και ενάρετοι, που δε 
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περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. ὑμῶν 

μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ 

κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ 

βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα 

γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν 

ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν 

ἑκάστου.  

 

[2.3.54] ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ 

τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα 

ἐπὶ τὸν Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ 

εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, 

ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ 

θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, 

εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· Παραδίδομεν 

ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ 

κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον·  

 

[2.3.55] ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ 

ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ 

ἐκ τούτων πράττετε. ὡς δὲ ταῦτα 

εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ 

Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. ὁ 

δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ 

θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους 

καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. ἡ δὲ βουλὴ 

ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ 

τοῖς δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ 

καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ 

βουλευτηρίου πλῆρες τῶν 

φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι 

ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν.  

 

[2.3.56] οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα 

διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ 

φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. 

λέγεται δ’ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο 

αὐτοῦ. ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι 

οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, 

ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, 

ἔφη, οἰμώξομαι; καὶ ἐπεί γε 

ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ 

κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον 

ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν 

αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ. 

καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα 

ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, 

ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς 

ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου 

παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον 

μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ 

τῆς ψυχῆς. 

να υπερασπίσετε τους εαυτούς σας ― κι 

ας ξέρετε ότι τ' όνοµα του καθενός σας 

µπορεί να σβηστεί εξίσου εύκολα µε το 

δικό µου!»  

 

 

 

Τότε ο κήρυκας των Τριάντα πρόσταξε 

τους Έντεκα να πιάσουν τον Θηραµένη. 

Εκείνοι µπήκαν µε τους βοηθούς τους κι 

επικεφαλής τον Σάτυρο, τον πιο θρασύ 

κι αδιάντροπο απ' όλους. Ο Κριτίας είπε: 

«Σας παραδίνουµε τούτον δω τον 

Θηραµένη, που καταδικάστηκε 

σύµφωνα µε τον νόµο. Πιάστε τον, 

πάρτε τον εκεί που πρέπει και κάνετε τα 

υπόλοιπα».  

 

 

Ύστερα απ' αυτά τα λόγια ο Σάτυρος 

βάλθηκε να τραβάει τον Θηραµένη από 

τον βωµό, κι οι βοηθοί τραβούσαν κι 

εκείνοι. Ο Θηραµένης πάλι, όπως ήταν 

φυσικό, φώναζε θεούς κι ανθρώπους 

µάρτυρες των όσων γίνονταν. Οι 

βουλευτές ωστόσο δεν κουνήθηκαν, 

βλέποντας ότι αυτοί που στέκονταν στο 

κιγκλίδωµα ήταν του ίδιου ποιού µε τον 

Σάτυρο και ξέροντας ότι ήταν 

οπλισµένοι µ' εγχειρίδια· άλλωστε ο 

χώρος µπροστά στο βουλευτήριο ήταν 

γεµάτος φρουρούς.  

 

 

 

 

Τράβηξαν λοιπόν µαζί τους τον 

Θηραµένη οι Έντεκα µέσα από την 

Αγορά, ενώ αυτός διαµαρτυρόταν µε 

πολύ δυνατή φωνή για όσα του έκαναν. 

∆ιηγούνται και τούτη την κουβέντα του 

Θηραµένη: όταν του είπε ο Σάτυρος ότι 

θα µετανιώσει αν δεν σιωπήσει, ρώτησε: 

«Ώστε αν σωπάσω δεν θα µετανιώσω;» 

Λένε ακόµα πως αφού τον ανάγκασαν 

να πιει το κώνειο για να τον 

θανατώσουν, έχυσε τις τελευταίες 

σταγόνες ― όπως στον κότταβο», 

λέγοντας: «Στην υγειά του αγαπητού 

µου Κριτία!» Το ξέρω ότι τέτοιες 

κουβέντες δεν αξίζει ν' αναφέρονται· 

ωστόσο βρίσκω αξιοθαύµαστο σ' αυτόν 

τον άνθρωπο ότι ακόµα και µπροστά 

στον θάνατο δεν έχασε µήτε την 

αυτοκυριαρχία, µήτε το χιούµορ του. 

σκέφτεστε να υπερασπισθείτε τους 

εαυτούς σας, αν και ξέρετε ότι και το 

όνοµα του καθενός σας µπορεί να 

σβηστεί µε την ίδια ευκολία µε το δικό 

µου».  

 

Μετά από αυτά, ο κήρυκας των Τριάντα 

πρόσταξε τους Έντεκα να συλλάβουν το 

Θηραµένη. Εκείνοι µπήκαν µε τους 

βοηθούς τους µε αρχηγό το Σάτυρο, τον 

πιο θρασύ και ξεδιάντροπο απ' όλους. Ο 

Κριτίας τότε είπε: «Σας παραδίνουµε 

τούτον εδώ τον Θηραµένη, που 

καταδικάστηκε σύµφωνα µε το νόµο. 

Αφού τον πιάσετε οι έντεκα και τον 

οδηγήσετε εκεί που πρέπει, κάνετε τα 

υπόλοιπα».  

 

 

Μόλις ο Κριτίας είπε αυτά τα λόγια, ο 

Σάτυρος επιχειρούσε να τραβήξει το 

Θηραµένη από το βωµό κι οι βοηθοί 

τραβούσαν κι εκείνοι. Ο Θηραµένης 

πάλι, όπως ήταν φυσικό, επικαλούνταν 

θεούς κι ανθρώπους ως µάρτυρες να 

δουν τα όσα γίνονταν. Οι βουλευτές 

ωστόσο έµεναν απαθείς, γιατί έβλεπαν 

ότι και αυτοί που στέκονταν στο 

κιγκλίδωµα ήταν του ίδιου φυράµατος 

µε το Σάτυρο και ότι ο χώρος µπροστά 

από το βουλευτήριο ήταν γεµάτος από 

φρουρούς και γιατί ήξεραν ότι ήταν όλοι 

οπλισµένοι µε εγχειρίδια.  

 

 

 

Αυτοί, λοιπόν, έσερναν το Θηραµένη 

µέσα από την αγορά, ενώ αυτός 

διαµαρτυρόταν µε πολύ δυνατή φωνή 

για όσα πάθαινε. Αποδίδεται και αυτή η 

κουβέντα στο Θηραµένη. Όταν του είπε 

ο Σάτυρος ότι θα µετανιώσει, αν δε 

σωπάσει, ρώτησε: ∆ηλαδή, άµα 

σωπάσω, δε θα µετανιώσω; Κι όταν, 

πάλι, τον ανάγκαζαν να πιει το κώνειο 

για να πεθάνει, σκορπίζοντας τις 

τελευταίες σταγόνες, όπως στο παιχνίδι 

«κότταβος», είπε: «Αυτό ας είναι στην 

υγεία του Κριτία του ωραίου!». Ξέρω, 

βέβαια, ότι τέτοια λόγια δεν αξίζει να 

αναφέρονται, αλλά αυτό βρίσκω 

αξιοθαύµαστο σ' αυτόν τον άνθρωπο, ότι 

δηλαδή ακόµα και µπροστά στο θάνατο 

δεν έχασε ούτε την αυτοκυριαρχία του 

ούτε το χιούµορ του. 
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