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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, 52 – 55 

52.Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ΄͵ 

ἔφη͵ ὦ ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα͵ μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν 

μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν 

τῷ καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι. 

53.Καὶ τοῦτο μέν͵ ἔφη͵ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ͵ ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ 

βωμός͵ ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι͵ ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ 

ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι͵ ἔφη͵ ὦ 

ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί͵ θαυμάζω͵ εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς͵ καὶ ταῦτα 

γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου». 

54. Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν 

Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις͵ ἡγουμένου αὐτῶν 

Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου͵ εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· 

55. «Παραδίδομεν ὑμῖν͵ ἔφη͵ Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον· 

ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. 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 ἔχοντες παρῆσαν. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: “Καὶ τοῦτο μέν͵ ἔφη͵ μὰ τοὺς θεοὺς…………… 

τὰ ἐκ τούτων πράττετε“. 

                                                                                                                                Μονάδες 30 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2019 
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Β. 1. Γιατί η σύλληψη του Θηραμένη μέσα στο δικαστήριο ήταν και ανόσια και 

άδικη; 

                                                                                                                                  Μονάδες 15 

 

Β. 2. Ποια ήταν η  αντίδραση της Βουλής  μετά την παρέμβαση του Κριτία και την 

οριστική καταδίκη του Θηραμένη; 

                                                                                                                                  Μονάδες 15    

Β. 3. “Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν· «Ἐγὼ δ΄͵ 

ἔφη͵ ὦ ἄνδρες͵ ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα͵ μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν 

μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται͵ ἀλλ΄ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν 

τῷ καταλόγῳ͵ κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι.“  

α. Ποιον νόμο “περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ“ επικαλείται ο Θηραμένης και τι ζητά; 

β. Να σχολιάσετε τις αντιδράσεις στους κόλπους των Τριάκοντα, όπως αυτές  

διαφαίνονται στο μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί και  να χαρακτηρίσετε 

τους δύο πρωταγωνιστές. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   

     Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο 

Κριτίας όμως – που ανάμεσα στ’ άλλα είχε εξοριστή κιόλας από τους 

δημοκρατικούς – είχε διάθεση να σκοτώση πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης 

εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν λογικό να θανατώνουν ανθρώπους για 

μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι αν δεν πείραζαν σε τίποτα την 

καλή τάξη. «Στο κάτω-κάτω», του λεγε, «κ’ εγώ κ’ εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά 

για ν’ αποχτήσουμε δημοτικότητα». Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί φερόταν 

ακόμα φιλικά στο Θηραμένη)ότι όποιος θέλει να κυριαρχή είν’ υποχρεωμένος να 

βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν 

φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δε χρειάζεται 

τόση φροντίδα όσο και μια προσωπική τυραννία είσαι ανόητος».    

                                                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ 10      
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Β. 4. Με ποιες απλές ή σύνθετες λέξεις του πρωτότυπου κειμένου έχουν 

ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της ΝΕ: αλοιφή, άκριτος, ενδεικτικό, 

κελευστής, εισιτήριο, λάφυρο, άξονας, αόρατος, σχέση, χειροκρότημα. 

                                                                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ 10      

        

         Β. 5α.  Να γράψετε το απόσπασμα με την αλλαγή : ὁ Θηραμένης ₌ οἱ πολῖται       

       “Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν“ 

                                                                                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 3  

        

         Β. 5β.  “ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι͵ ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς        

         ἀσεβέστατοι“ να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων. 

                                                                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 4  

 

         Β. 5γ. Να συνδέσετε τους ρηματικούς τύπους της στήλης Α΄ με τους             

γραμματικούς χαρακτηρισμούς της στήλης Β΄. 

ΣΤΗΛΗ Α΄                          ΣΤΗΛΗ Β΄ 

1. ἔγραψαν Α. απαρέμφατο αορίστου 

2. λαβόντες Β. οριστική αορίστου 

            3.     εἶχεν Γ. μετοχή αορίστου  

4. βούληται Δ. μετοχή ενεστώτα  

5. ὁρῶσα Ε. υποτακτική ενεστώτα  

6. ἐπιδεῖξαι Στ. οριστική παρατατικού 

 

                                                                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 3  

   

      

 Β. 6. Κάνετε τις κατάλληλες συνδέσεις της στήλης Α (§55) με τις στήλες Β και Γ 

(σύμφωνα με το παράδειγμα) : 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 4 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                 Η λέξη:                              είναι:                                συμπληρώνει/προσδιορίζει 

                      Α                                        Β                                                               Γ 

                    ὑμῖν                            υποκείμενο             εἷλκε 

                λαβόντες                       προσδ. του  τόπου                                    εἷλκον 

        ταῦτα αντικείμενο                                          παραδίδομεν                                                       

   ἀπὸ τοῦ βωμοῦ            έμμεσο αντικείμενο                                  εἶπεν        

     οἱ ὑπηρέται        χρονική μετοχή                                         πράττετε 

    τὰ γιγνόμενα               σύστοιχο  αντικείμενο                            καθορᾶν  

                                                                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 10 


