
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 δὲ 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: «Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από 

τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: απεικόνιση, κάτοψη, αναπλήρωση, φθόγγος, 

κρίμα.  

Μονάδες 10 

8. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία 

φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας ανέλαβε ηγετικές 

πρωτοβουλίες για την επιστροφή 

των Ελλήνων μισθοφόρων 

α. μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς. 

β. μετά τη στρατιωτική επέμβαση στην 

Αμφίπολη.  

γ. μετά το τέλος της εκστρατείας του Κύρου 

εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη Β΄. 

2. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε α. Περικλή.  



από τα ηγετικά προσόντα της 

προσωπικότητας του 

β. Αγησίλαου.  

γ. Λύσανδρου.  

3. Η χρονολόγηση των έργων του 

Ξενοφώντα στηρίζεται  σε  

α. «εσωτερικές μαρτυρίες». 

β. προσεκτική μελέτη του ύφους του.  

γ. όλα τα παραπάνω.  

4. Ο Ξενοφώντας έγραψε  α. ιστορικά, διδακτικά και ποιητικά έργα. 

β. ιστορικά, διδακτικά και σωκρατικά έργα. 

γ. ιστορικά, φιλοσοφικά και σωκρατικά έργα.  

5. Οι φιλόλογοι της Αλεξανδρινής 

εποχής (3ος-2ος αι. π. Χ.) 

κατέτασσαν τον Ξενοφώντα μαζί 

με τους μεγάλους προκατόχους 

του,  

α. Όμηρο και Ηρόδοτο.  

β. Όμηρο και Θουκυδίδη. 

γ. Ηρόδοτο και Θουκυδίδη.  

Μονάδες 10 

 


