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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: «Λζγεται δ’ ἓν ῥῆμα … 

ἀπολιπεῖν ἐκ τῆσ ψυχῆσ». 

Μονάδες 30 

5. Να βρείτε ςτο κείμενο που ςασ δίνεται μία  ομόρριηθ λζξθ για κακεμία από τισ 

παρακάτω λζξεισ τθσ Νζασ Ελλθνικισ: προςκλητήριο, εξοχή, παραγωγόσ, 

πόςιμο,  εμπαιγμόσ. 

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. Η ςτρατιωτικι δράςθ του 

Ξενοφϊντα ςχετίηεται με τθ 

ςυμμετοχι του 

α. ςτθν εκςτρατεία που ετοίμαςε ο Κφροσ, 

για να εκκρονίςει τον αδελφό του, τον 

βαςιλιά τθσ Περςίασ Αρταξζρξθ Βϋ. 

β. ςτθν προςπάκεια να ςωκεί θ Αμφίπολθ 

από τθν επίκεςθ των Σπαρτιατϊν. 



2. Ο Ξενοφϊντασ είχε πρότυπο  α. τον Λφςανδρο για τον τρόπο που νίκθςε 

ςτουσ Αιγόσ Ποταμοφσ.  

β. τον Αγθςίλαο για τα θγετικά του 

προςόντα και τθν απλότθτα τθσ 

ςυμπεριφοράσ του. 

3. Ο χαρακτθριςμόσ του 

Ξενοφϊντα ωσ «ρεπόρτερ» 

οφείλεται ςτθν ικανότθτά του 

α. να παρουςιάηει με ηωντάνια τον αγϊνα 

των Ελλινων εναντίον των Περςϊν. 

β. να ηωντανεφει με δραματικι ζνταςθ 

μεμονωμζνεσ ςκθνζσ. 

4. Η γραφι του Ξενοφϊντα ςτα 

Ἑλλθνικὰ χαρακτθρίηεται από  

α. ςαφινεια και ακρίβεια ςτθν ζκφραςθ. 

β. διειςδυτικότθτα και βακειά 

φιλοςοφθμζνθ πολιτικι ςκζψθ. 

5. Ο Ξενοφϊντασ χαρακτθρίηεται 

από  

α. ανοχι προσ ό,τι κεωροφςε μειονεκτιματα 

ι ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ.  

β. αντιπάκεια προσ ό,τι κεωροφςε 

μειονεκτιματα ι ακρότθτεσ τθσ ακθναϊκισ 

δθμοκρατίασ. 

Μονάδες 10 


