
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 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. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτθ Νζα Ελλθνικι το απόςπαςμα: «Ὡσ δὲ ταῦτα εἶπεν, … εἰ μὴ 

ςιωπιςειεν, ἐπιρετο·» 

Μονάδες 30 

5. Να επιλζξετε από τθ ςτιλθ Β για κακεμία αρχαιοελλθνικι λζξθ τθσ ςτιλθσ Α τθν ορθή 

σημασία τθσ ςφμφωνα με το κείμενο του Ξενοφϊντα: 

Α Β 

1. ἀγορᾶς α. απόκτθςθ διάφορων ειδϊν με 

χρθματικι καταβολι 

β. το κζντρο των αγοραπωλθςιϊν 

2. ῥῆμα α. λόγοσ 

β. κλιτό μζροσ του λόγου 

3. καλῷ α. καλόψυχοσ 

β. ωραίοσ 

4. κρίνω α. κεωρϊ 

β. αςκϊ κριτικι 



5. ἐγχειρίδια α. μικρά μαχαίρια 

β. βιβλία διδακτικοφ περιεχομζνου 

Μονάδες 10 

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

να ολοκλθρϊνεται ορκά το νόθμά τθσ. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφϊντασ εξορίςτθκε από τθν 

Ακινα 

α. επειδι ςυμμετείχε ωσ μιςκοφόροσ ςτθν 

εκςτρατεία που ετοίμαςε ο Κφροσ, για να 

εκκρονίςει τον αδελφό του, τον βαςιλιά τθσ 

Περςίασ Αρταξζρξθ Βϋ. 

β. επειδι εντυπωςιάςτθκε από τθν 

προςωπικότθτα του Αγθςίλαου, ϊςτε τον 

ακολοφκθςε μαηί με τον ςπαρτιατικό ςτρατό, 

ςτθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ. 

2. Επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και 

ςτισ ιδζεσ του Ξενοφϊντα άςκθςαν  

α. ο Σωκράτθσ και ο Αγθςίλαοσ. 

β. ο Περικλισ και ο Λφςανδροσ. 

3. Η χρονολογικι κατάταξθ των ζργων 

του Ξενοφϊντα ςτθρίηεται   

α. ςε «εςωτερικζσ μαρτυρίεσ» και ςτθν 

προςεκτικι μελζτθ του φφουσ του. 

β. ςτθν ταξινόμθςθ που ζκανε ο ίδιοσ.  

4. Το ζργο του Ξενοφϊντα 

αναγνωρίςτθκε ιδθ από τθ ρωμαϊκι 

εποχι για 

α. τθ διειςδυτικότθτα και τθ βακειά 

φιλοςοφθμζνθ πολιτικι ςκζψθ. 

β. τθν απλότθτα του φφουσ, τθν κακαρότθτα 

των νοθμάτων, τθν ποικιλία των κεμάτων και 

των ενδιαφερόντων του. 

5. Η γλϊςςα του Ξενοφϊντα 

χαρακτθρίηεται από το 

απλοποιθμζνο (ςτο λεξιλόγιο, ςτο 

τυπικό και ςτθ ςφνταξθ) αττικό 

ιδίωμα 

α. που προετοιμάηει τθν Κοινι τθσ 

ελλθνιςτικισ εποχισ. 

β. που ςυνιςτά τθ λεγόμενθ «αρχαία αττικι» 

του 5ου αι. π.Χ. 

Μονάδες 10 


