
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 ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τθσ Νζασ Ελλθνικισ με το κατάλλθλο 

ομόρριζο (απλό ι ςφνκετο) τθσ λζξθσ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ώςτε να 

ολοκλθρωκεί ορκά το νόθμά τουσ: 

 ἐπεκαλεῖτο: Οι γονείσ πρωτοτφπθςαν, ζςτειλαν το …………… τθσ βάφτιςθσ με το 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

  δηλοῦντα: Το δεκαπενταμελζσ του ςχολείου διοργάνωςε αποχαιρετιςτιρια 

……………….. για τθν αποφοίτθςθ των μακθτών/-τριών τθσ Τρίτθσ Λυκείου. 

 ἔπασχε: Μακάρι το τελευταίο του ……………… να του γίνει μάκθμα! 

 λειπόμενον: Μία ςθμαντικι μθχανικι βλάβθ ςτο αυτοκίνθτο τον οδιγθςε ςτθν 

……………….. τθσ προςπάκειάσ του.  

 παιγνιῶδες: Είναι απαράδεκτο να …………………… κάποιον για  το ςωματικό του 

ελάττωμα. 

Μονάδες 10 



8. Να ςυνδζςετε κακεμία από τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Α με μία φράςθ τθσ ςτιλθσ Β, ώςτε 

να ςυμπλθρώνεται ορκά το νόθμά τθσ. Δφο φράςεισ τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντασ ακολοφκθςε τον 

Αγθςίλαο 

2. Ο Ξενοφώντασ πεκαίνει 

3. Το ζργο του Ξενοφώντα δεν 

διακζτει 

4. Ο Ξενοφώντασ αποδίδει τθν ιττα 

των Σπαρτιατών από τουσ 

Θθβαίουσ  

5. Η ςυγγραφι των  Ἑλλθνικῶν 

διακρίνεται από 

 

α. μετά το ζτοσ 355 π.Χ. 

β. ςτθ μάχθ τθσ Μαντίνειασ (362 π.Χ.) εναντίον 

των Θθβαίων. 

γ. ςτθν οργι των κεών. 

δ. ςτθ μάχθ τθσ Κορώνειασ (394 π.Χ.) εναντίον 

του ευρφτερου αντιςπαρτιατικοφ ςυναςπιςμοφ. 

ε. τθ διειςδυτικότθτα του ζργου του Θουκυδίδθ.  

η. τθν περίτεχνθ διατφπωςθ. 

θ. το απλοποιθμζνο αττικό ιδίωμα. 

Μονάδες 10 


