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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §54-56 
 
[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.  
[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. 
[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. 
 

1. Να μεταφράσετε τις παραγράφους 54 και 56 στα νέα ελληνικά. 
Μονάδες 30 

2.α.Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Σάτυρο, λαμβάνοντας υπόψη σας τη συμπεριφορά που 
επέδειξε απέναντι στον Θηραμένη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Πιστεύετε ότι θα 
μπορούσε να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο; 

Μονάδες 15 
2.β. Αξιοποιώντας στοιχεία του αρχαίου κειμένου που σας δόθηκε να επισημάνετε τα χωρία 
που καταδεικνύουν τη «συμπάθεια» του Ξενοφώντα απέναντι στον Θηραμένη και να τα 
σχολιάσετε. 

Μονάδες 15 
2.γ. Να μελετήσετε το μεταφρασμένο απόσπασμα και να απαντήσετε στην ερώτηση που 
ακολουθεί:  



 

Εμπρός λοιπόν, άνδρες, αγωνιστήτε με τέτοιο τρόπο, που ο καθένας σας να νιώση ότι σ' αυτόν 
χρωστάμε το πιο πολύ τη νίκη! Γιατί αυτή, αν θέλη ο θεός, θα μας δώση πίσω πατρίδα, σπίτια, 
ελευθερία, τιμές, παιδιά —σ' όσους έχουν— και γυναίκες. Τρισευτυχισμένοι θάναι στ' αλήθεια 
όσοι από μας, νικητές, ζήσουν για να δουν τη γλυκύτατη εκείνη μέρα! Ευτυχισμένος όμως κι 
όποιος σκοτωθή, γιατί σε κανένα —και πλούσιος νάναι— δε θα στηθή μνημείο λαμπρό σαν το 
δικό του! Όταν λοιπόν έρθη η στιγμή θ' αρχίσω εγώ να τραγουδάω τον παιάνα- και μόλις 
επικαλεστούμε τον Ενυάλιο ας ορμήσουμε όλοι με μια καρδιά, να ξεπληρώσουμε σ' αυτούς 
τους ανθρώπους τις προσβολές που μας έκαναν !» ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρ. ΡΟΥΦΟΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. §17 

 
Σε ποιους απευθύνεται ο Θρασύβουλος; Ποιο είναι το ύφος του λόγου του και γιατί κατά τη 
γνώμη σας μιλά με αυτόν τον τρόπο; Θεωρείτε ότι επιτυγχάνει τον στόχο του; Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 10 
 
3.α. καθορᾶν: Να κλίνετε τον τύπο στην οριστική του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται. 

Μονάδες 6 
3.β. φρόνιμον: Να γράψετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό, στην ίδια πτώση, στο 
ίδιο γένος και στον ίδιο αριθμό. 

Μονάδες 4 
4.α. ὅτι οἰμώξοιτο: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση: (είδος, 
εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 

Μονάδες 4 
4.β. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο δύο επιρρηματικές μετοχές διαφορετικού είδους και να 
τις  χαρακτηρίσετε συντακτικά. 

Μονάδες 6 
5. ηγέτης, σύγκριση, κλήση, έπος, διάστημα: Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο έναν 
ετυμολογικά συγγενή τύπο.  

Μονάδες 10 


