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ΘΕΜΑ 320ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν͵ εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος͵ εἷλκον δὲ οἱ 
ὑπηρέται. Ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ 
ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. Ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν͵ ὁρῶσα καὶ 
τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ 
βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν͵ καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια 
ἐχοντες παρῆσαν. Οἱ δ΄ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα 
μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δ΄ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο 
αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο͵ εἰ μὴ σιωπήσειεν͵ ἐπήρετο· Ἂν 
δὲ σιωπῶ͵ οὐκ ἄρ΄͵ ἔφη͵ οἰμώξομαι; Καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν 
ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε͵ τὸ λειπόμενον ἔφασαν 
ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ΄ ἔστω τῷ καλῷ. Καὶ τοῦτο μὲν 
οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα͵ ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ 
ἀνδρὸς ἀγαστόν͵ τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ 
παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἱ δ' ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα… ἀπολιπεῖν ἐκ 

τῆς ψυχῆς.  
 
Μονάδες 30  
2. Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο; 
 
Μονάδες 10 
  
3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα 

ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

ρηματικοί 
τύποι  

κατάληξη  ομόρριζα 
ουσιαστικά  

ἕλκω  -ις  
ἐπεκαλεῖτο  -ήρ  
ἔπασχε  -ος  
ὁρῶσα  -μα  
κρίνω  -ής  
Μονάδες 5 
 

 β) γένεση, ποτό, άγνοια, παράσταση, ελλιπής: Να συνδέσετε τις 
λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική 
συγγένεια.  
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Μονάδες 5 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Β. 1. Και αυτοί (οι Έντεκα) έσυραν τον άντρα μέσα από την αγορά ενώ 
(αυτός) φανέρωνε με πολύ δυνατή φωνή όσα πάθαινε. Λέγεται ακόμη 
ένας λόγος και αυτός δικός του. Όταν του είπε ο Σάτυρος λοτι θα κλάψει 
πικρά, αν δε σωπάσει, του απάντησε ρωτώντας : «Και αν σιωπώ, είπε, 
άραγε δε θα κλάψω πικρά ; » και όταν, βέβαια, ήπιε το κώνειο γιατί 
εξαναγκαζόταν να πεθάνει, έλεγαν ότι αυτός, αφού έριξε μακριά ό, τι είχε 
απομείνει στο ποτήρι είπε :  «Στην υγεία του όμορφου Κριτία». Και δεν 
αγνοώ, βέβαια, αυτό, ότι, δηλαδή, αυτά δεν είναι αξιόλογα λόγια, θεωρώ, 
όμως, αξιοθαύμαστο εκείνο το στοιχείο του άντρα, το ότι, δηλαδή, δεν 
έλειψε από την ψυχή του ούτε η αυτοκυριαρχία ούτε το χιούμορ, μολονότι 
ο θάνατος ήταν κοντά του.  
 
Β. 2. O Ξενοφών, έμπειρος στρατιωτικός, παρέμεινε για σύντομο χρονικό 
διάστημα στη Θράκη ως μισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των Οδρυσών, 
και κατόπιν ήλθε σε επαφή με τις μονάδες του σπαρτιατικού στρατού στα 
παράλια της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος ανέλαβε την 
ηγεσία των μονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε 
από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε μαζί με τον 
σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον του 
ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού, στον οποίο πρωτοστατούσαν 
η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, ακολούθησε τον 
Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς. Η εξορία 
του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και 
δικαιολογημένη. 
 
Β. 3. α) ἕλξις, κλητήρ, πάθος, ὄμμα, κριτής 
 
Β. 3. β) γένεση: γιγνόμενα, ποτό: ἔπιε , άγνοια: ἀγνοῶ, παράσταση: 
παρεστηκότος, ελλιπής: ἀπολιπεῖν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


