
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§55.3-56 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν [ὁ Κριτίασ], 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. Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆσ ἀγορᾶσ μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ 

δθλοῦντα οἷα ἔπαςχε. Λζγεται δὲ 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. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Οἱ δ’ ἀπιγαγον τὸν ἄνδρα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ετυμολογικά συγγενή 

τθσ νεοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. ὑπηρζται α. ερζτθσ 

β. ευρζτθσ 

γ. ταξικζτθσ 

2. δρυφάκτοις α. φακόσ  

β. φράγμα 

γ. φρακάρω 

3. ἐπήρετο α. ζρωτασ 

β. θρεμία  

γ. ερϊτθςθ 

4. ἀποφθζγματα α. φκόγγοσ 



β. φκορά 

γ. φκόνοσ 

5. ἀπολιπεῖν α. λυπθρόσ 

β. λιπαρόσ  

γ. λειψόσ 

Μονάδες 10 

8. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτζσ (Σ) ι Λανκαςμζνεσ (Λ):   

 

Ο Ξενοφϊντασ  

α.  εξορίςτθκε από τθν Ακινα, γιατί ζλαβε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Κφρου εναντίον 

του Αρταξζρξθ Βϋ.   

β.  δζχκθκε βακφτατθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και τισ ιδζεσ του από τον 

Αγθςίλαο και τον Σωκράτθ.  

γ.  καταγράφει μερολθπτικά τισ αγριότθτεσ του κακεςτϊτοσ των τριάκοντα τυράννων 

ςτθν Ακινα.  

δ.  κατατάςςεται από τουσ φιλολόγουσ τθσ Αλεξανδρινισ εποχισ (3οσ-2οσ αι. π.Χ.) μαηί 

με τουσ μεγάλουσ προκατόχουσ του, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδθ.  

ε.   ζγραψε τα Ἑλλθνικὰ που αποτελοφν τθ ςπουδαιότερθ πθγι για τα γεγονότα τθσ 

περιόδου 411-362 π.Χ. 

Μονάδες 10 

 


