
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίας], 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. 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο·» 

Μονάδες 30 

5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο 

ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους: 

• εἷλκον: Η παλίρροια προκαλείται από ……………………… της σελήνης στα θαλάσσια 

ύδατα.  

• εἰκός: Δεν γίνεται να βασιζόμαστε σε ……………………… Πρέπει να είμαστε σίγουροι. 

• καθορᾶν: Μια από τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις είναι η ……………………… 

• πλῆρες: Θα σε ……………………… στο τέλος του μήνα. 

• ἔπασχε: Η άσκηση ζητά μετατροπή από την ενεργητική στην ………………... σύνταξη. 

Μονάδες 10 

 

 

 



8. Να αντιστοιχίσετε το όνομα του κάθε ιστορικού της Στήλης Α με τις ορθές αναφορές  της 

Στήλης Β. 

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδης 

2. Ο Ξενοφώντας 

 

α. πίστευε στη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δέχτηκε επίδραση από τον Αγησίλαο. 

γ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεσε να σώσει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα. 

δ.  τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολούθησε τον Σπαρτιατικό 

στρατό στη μάχη της Κορώνειας. 

ε. συμμετείχε σε εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά. 

Μονάδες 10 


