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

 

[54] Ἐκ δὲ τοφτου ἐκζλευςε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺσ ἕνδεκα ἐπὶ τὸν 
Θθραμζνθν· ἐκεῖνοι δὲ εἰςελκόντεσ ςὺν τοῖσ ὑπθρζταισ, ἡγουμζνου αὐτῶν Σατφρου τοῦ 
κραςυτάτου τε καὶ ἀναιδεςτάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίασ· «Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφθ, 
Θθραμζνθν τουτονὶ κατακεκριμζνον κατὰ τὸν νόμον. 
[55] Ὑμεῖσ δὲ λαβόντεσ καὶ ἀπαγαγόντεσ οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τοφτων πράττετε». Ὡσ 
δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυροσ, εἷλκον δὲ οἱ ὑπθρζται. ὁ δὲ 
Θθραμζνθσ ὥςπερ εἰκὸσ καὶ κεοὺσ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνκρϊπουσ κακορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ 
δὲ βουλὴ ἡςυχίαν εἶχεν, ὁρῶςα καὶ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ δρυφάκτοισ ὁμοίουσ Σατφρῳ καὶ τὸ 
ἔμπροςκεν τοῦ βουλευτθρίου πλῆρεσ τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντεσ ὅτι ἐγχειρίδια 
ἔχοντεσ παρῆςαν. 
[56] Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆσ ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δθλοῦντα οἷα 
ἔπαςχε. Λζγεται δ’ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡσ εἶπεν ὁ Σάτυροσ ὅτι οἰμϊξοιτο, εἰ μὴ 
ςιωπιςειεν, ἐπιρετο·« Ἂν δὲ ςιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφθ, οἰμϊξομαι;» καὶ ἐπεί γε ἀποκνῄςκειν 
ἀναγκαηόμενοσ τὸ κϊνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφαςαν ἀποκοτταβίςαντα εἰπεῖν αὐτόν· 
«Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔςτω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφκζγματα οὐκ 
ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸσ ἀγαςτόν, τὸ τοῦ κανάτου παρεςτθκότοσ μιτε τὸ 
φρόνιμον μιτε τὸ παιγνιῶδεσ ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ. 

 
 

1. Να μεταφράςετε τισ παραγράφουσ 54 και 56 ςτα νζα ελλθνικά. 
Μονάδεσ 30 
 

2. α.Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τον Σάτυρο, λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ τθ ςυμπεριφορά που 
επζδειξε απζναντι ςτον Θθραμζνθ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. Πιςτεφετε ότι κα 
μποροφςε να αντιδράςει με διαφορετικό τρόπο; 

Μονάδεσ 10 
 
 

β.Αξιοποιϊντασ ςτοιχεία του αρχαίου κειμζνου που ςασ δόκθκε να επιςθμάνετε τα χωρία που 
καταδεικνφουν τθ «ςυμπάκεια» του Ξενοφϊντα απζναντι ςτον Θθραμζνθ και να τα 
ςχολιάςετε. 

 
Μονάδεσ 10 

2.γ. Να μελετιςετε το μεταφραςμζνο απόςπαςμα και να απαντιςετε ςτθν ερϊτθςθ που 
ακολουκεί: 



Εμπρόσ λοιπόν, άνδρεσ, αγωνιςτιτε με τζτοιο τρόπο, που ο κακζνασ ςασ να νιώςθ ότι ς' αυτόν 
χρωςτάμε το πιο πολφ τθ νίκθ! Γιατί αυτι, αν κζλθ ο κεόσ, κα μασ δώςθ πίςω πατρίδα, ςπίτια, 
ελευκερία, τιμζσ, παιδιά —ς' όςουσ ζχουν— και γυναίκεσ. Τριςευτυχιςμζνοι κάναι ςτ' αλικεια 
όςοι από μασ, νικθτζσ, ηιςουν για να δουν τθ γλυκφτατθ εκείνθ μζρα! Ευτυχιςμζνοσ όμωσ κι 
όποιοσ ςκοτωκι, γιατί ςε κανζνα —και πλοφςιοσ νάναι— δε κα ςτθκι μνθμείο λαμπρό ςαν το 
δικό του! Όταν λοιπόν ζρκθ θ ςτιγμι κ' αρχίςω εγώ να τραγουδάω τον παιάνα- και μόλισ 
επικαλεςτοφμε τον Ενυάλιο ασ ορμιςουμε όλοι με μια καρδιά, να ξεπλθρώςουμε ς' αυτοφσ 
τουσ ανκρώπουσ τισ προςβολζσ που μασ ζκαναν !» ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρ. ΡΟΥΦΟΣ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. §17 

 
Σε ποιουσ απευκφνεται ο Θραςφβουλοσ; Ποιο είναι το φφοσ του λόγου του και γιατί κατά τθ 
γνϊμθ ςασ μιλά με αυτόν τον τρόπο; Θεωρείτε ότι επιτυγχάνει τον ςτόχο του; Να 
τεκμθριϊςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Μονάδεσ 10 
 
3. α. καθορᾶν: Να κλίνετε τον τφπο ςτθν οριςτικι του ενεςτϊτα ςτθ φωνι που βρίςκεται. 

Μονάδεσ 6 
3.β. φρόνιμον: Να γράψετε τον ςυγκριτικό και τον υπερκετικό βακμό, ςτθν ίδια πτϊςθ, ςτο 
ίδιο γζνοσ και ςτον ίδιο αρικμό. 

Μονάδεσ 4 
4.α. ὅτι οἰμώξοιτο: Να χαρακτθρίςετε ςυντακτικά τθ δευτερεφουςα πρόταςθ: (είδοσ, 
ειςαγωγι, εκφορά, ςυντακτικόσ ρόλοσ). 

Μονάδεσ 4 
4.β. Να εντοπίςετε ςτο αρχαίο κείμενο δφο επιρρθματικζσ μετοχζσ διαφορετικοφ είδουσ και να 
τισ χαρακτθρίςετε ςυντακτικά. 

Μονάδεσ 6 
 
 
 
 
5. ηγζτησ, ςφγκριςη, κλήςη, ζποσ, διάςτημα: Να εντοπίςετε ςτο αρχαίο κείμενο ζναν 
ετυμολογικά ςυγγενι τφπο. 

Μονάδεσ 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Να ςυνδζςετε καθεμία από τισ φράςεισ τησ ςτήλησ Α με μία φράςη τησ ςτήλησ Β, ώςτε να 
ολοκληρώνεται ορθά το νόημά τησ: 
 



 
 

Μονάδεσ 10 


