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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

ἐκ τούτων πράττετε“. 

      Και αυτό βέβαια, είπε, μα τους θεούς δεν το αγνοώ, ότι σε τίποτα δεν θα με 

βοηθήσει αυτός εδώ ο βωμός, αλλά θέλω και αυτό να αποδείξω, ότι αυτοί δεν είναι 

μόνο προς στους ανθρώπους πάρα πολύ άδικοι, αλλά και προς τους θεούς πολύ 

ασεβείς.  

Απορώ, όμως με σας, άνδρες καλοί και έντιμοι, αν δεν βοηθήσετε τον εαυτό σας , αν 

και γνωρίζετε ότι το δικό μου όνομα δεν διαγράφεται καθόλου πιο εύκολα από το 

όνομα καθενός από σας». Μετά από αυτό ο κήρυκας των Τριάκοντα  κάλεσε τους 

Έντεκα να συλλάβουν τον Θηραμένη˙  εκείνοι αφού  μπήκαν μέσα μαζί με τους 

υπηρέτες, των οποίων ήταν αρχηγός ο Σάτυρος που ήταν θρασύτατος και 

αναιδέστατος, είπε ο Κριτίας:  «Σας παραδίδουμε, είπε, τούτον εδώ τον Θηραμένη 

καταδικασμένο σύμφωνα με τον νόμο˙ Εσείς αφού τον συλλάβετε και τον οδηγήσετε 

[οι ένδεκα] όπου πρέπει , να εκτελέσετε τα περαιτέρω». 

 

Β.1. Γιατί η σύλληψη του Θηραμένη μέσα στο δικαστήριο ήταν και ανόσια και άδικη; 

      Ο Θηραμένης προκειμένου να προστατευθεί αλλά και να καταδείξει την 

ανηθικότητα του καθεστώτος, καταφεύγει στην ύστατη ελπίδα του προσπέφτοντας 

ικέτης στο βωμό. Ο βωμός ή εστία (λίθινο κατασκεύασμα μέσα σε κατοικία ή δημόσιο 

χώρο) ήταν σημείο λατρείας των θεών. Αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο και άσυλο σε 

ανθρώπους που διέτρεχαν κίνδυνο και ζητούσαν εκεί ως ικέτες την προστασία των 

θεών (όπως και εδώ, ο Θηραμένης). Είναι πασίγνωστος και από την ιστορία και από τη 

λογοτεχνία (κυρίως από την τραγωδία) ο σεβασμός για τους «ικέτες», που έχουν 

καταφύγει σε κάποιο βωμό ή ιερό. Η παραβίαση του ασύλου θεωρείται μεγάλη ασέβεια 

που μολύνει ολόκληρη την κοινότητα. Η τήρηση των θεσμών της ευσέβειας 

«αποτελούσε σε κάθε περίπτωση πολιτικό καθήκον». Οι σχέσεις της θρησκευτικής και 

της πολιτικής ζωής φαίνονται αν ρίξει κανείς μια ματιά στην Αγορά των Αθηνών τα 

δημόσια κτήρια της αθηναϊκής δημοκρατίας είναι διάσπαρτα στο χώρο της αγοράς, 

ανάμεσα στα ιερά και στους βωμούς των θεών. 

      Ο Θηραμένης από το βωμό που έχει καταφύγει, απευθυνόμενος στους δικαστές και 

τους βουλευτές επικαλείται το αίσθημα δικαίου που τους διακατέχει και τους ζητά να 

μην αφήσουν τον Κριτία να τον διαγράψει από τον κατάλογο παραβιάζοντας 

αδιάκριτα και αδίστακτα τους νόμους που είχαν ψηφίσει από κοινού. Τονίζει ακόμη ότι 

οι τύραννοι παραβίασαν καθετί που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη «ἀδικώτατοι» και την 

ευσέβεια «ἀσεβέστατοι».  Ταυτόχρονα, τους απευθύνει και μια προειδοποίηση με τη 

μορφή απορίας: αν παραμείνουν αδρανείς στην κατάφωρη παραβίαση του ασύλου και 

των νόμων, μελλοντικά, κινδυνεύουν ίσως να βρεθούν στην ίδια θέση,  καθώς με την 
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ίδια ευκολία που διαγράφηκε το δικό του όνομα από τον κατάλογο, έτσι μπορεί να 

διαγραφεί και το δικό τους. 

 

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

οριστική καταδίκη του Θηραμένη; 

      Ο  Κριτίας έχοντας υποκαταστήσει τη Βουλή των πεντακοσίων, για την έκδοση 

απόφασης στο ζήτημα του Θηραμένη, γνωστοποιεί στους Ένδεκα την από κοινού –

κατά  αυτόν- απόφαση για τη θανατική καταδίκη του αντιπάλου του. Για να προσδώσει 

κύρος και συλλογικότητα στην ενέργειά του, χρησιμοποιεί α’ πληθυντικό, ώστε να 

φαίνεται ότι η απόφαση λήφθηκε μαζί με τους υπόλοιπους τυράννους. 

     Οι Ένδεκα με επικεφαλής τον Σάτυρο αμέσως εκτελούν την εντολή του Κριτία. Ο 

Θηραμένης είχε πιαστεί από τον βωμό και ο Σάτυρος και οι υπηρέτες των τριάκοντα 

τον έσερναν, τον τράβαγαν για να τον απομακρύνουν χωρίς να σεβαστούν την 

ιερότητα του χώρου και του προσώπου. Οι βουλευτές, με την απειλή και το φόβο των 

μαχαιροφόρων και των φρουρών παραμένουν απαθείς στην απροκάλυπτη παραβίαση 

των νόμων και του ασύλου.  

    Οι Έλληνες απέδιδαν μεγάλη σημασία στην τήρηση των νόμων(θεμέλιο της 

πολιτικής ζωής) και των αρχών της ευσέβειας(προϋπόθεση για την ευημερία της 

κοινότητας). Αυτό γίνεται αντιληπτό από το μέγεθος του διπλού εγκλήματος που 

διαπράττει ο Κριτίας: έκνομη θανατική καταδίκη του Θηραμένη και βίαιη απόσπασή 

του από το βωμό. 

 

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; 

       Οι Τριάκοντα υπό την πίεση του Θηραμένη (που αντιδρούσε στην απολυταρχική 

διακυβέρνηση), είχαν συντάξει έναν κατάλογο τριών χιλιάδων Αθηναίων πολιτών (των 

πιο πιστών και φανατικών οπαδών τους) , στους οποίους είχαν παραχωρηθεί πολιτικά 

δικαιώματα. Το βασικό τους προνόμιο ήταν ότι δεν επιτρεπόταν να καταδικαστούν σε 

θάνατο με απόφαση των Τριάκοντα αλλά μόνο με απόφαση της Βουλής των 

πεντακοσίων. Για τους «εκτός καταλόγου» αποφάσιζαν μόνο οι Τριάκοντα. Ωστόσο, 

είναι γεγονός ότι οι τύραννοι δεν τηρούν ούτε τους νόμους που ψήφισαν οι ίδιοι. 

Καταλύεται κάθε έννοια νομιμότητας και ο νόμος γίνεται παιχνίδι στα χέρια του 

ισχυρού της στιγμής. Τους απλούς πολίτες μπορούσε να τους θανατώσει οποιοσδήποτε 

από τους Τριάκοντα και τα όργανά τους με την κατηγορία ότι είναι επικίνδυνοι για το 

καθεστώς.       

     Ο Θηραμένης από το βωμό που έχει καταφύγει, απευθυνόμενος στους δικαστές και 

τους βουλευτές επικαλείται το αίσθημα δικαίου που τους διακατέχει και τους ζητά να 

μην αφήσουν τον Κριτία να τον διαγράψει από τον κατάλογο παραβιάζοντας 

αδιάκριτα και αδίστακτα τους νόμους που είχαν ψηφίσει από κοινού. 
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β. Να σχολιάσετε τις αντιδράσεις στους κόλπους των Τριάκοντα, όπως αυτές  

διαφαίνονται στο μεταφρασμένο κείμενο και  να χαρακτηρίσετε τους δύο 

πρωταγωνιστές. 

       Ο Θηραμένης,  προσπαθεί να συγκρατήσει τον βίαιο Κριτία από τη διάπραξη 

εγκλημάτων εις βάρος ανθρώπων με δημοτικότητα. Ο Κριτίας εξορίστηκε μετά από 

εισήγηση του δημοκρατικού Κλεοφώντα.  Αυτό το πάθημα του έδωσε τροφή στο μίσος 

και την εμπάθειά του απέναντι στους δημοκρατικούς. Για τον Κριτία οι επικίνδυνοι 

αντίπαλοι είναι οι «ικανότατοι», που πρέπει να εξοντωθούν με θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, 

ενώ θεωρεί ότι η εξουσία δεν ανήκει στους Τριάκοντα αλλά σε έναν. Με αυτές τις 

απολυταρχικές και αυταρχικές του απόψεις, γίνεται αρεστός στους ακραίους 

ολιγαρχικούς.  

      Ο Θηραμένης λοιπόν είναι ένας μετριοπαθής ολιγαρχικός πολιτικός με  

φιλοσπαρτιατική συμπεριφορά. Ο Κριτίας πάλι είναι σκληρός, βίαιος, ακραίος 

πολιτικός που  διέπραξε αυθαιρεσίες και ωμότητες εναντίον επιφανών δημοκρατικών. 

Ως μέλος, και ουσιαστικά αρχηγός των τριάκοντα, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον 

μετριοπαθή Θηραμένη και τον οδήγησε σε δίκη, στην οποία η απόφαση ήταν 

προειλημμένη. Ο Θηραμένης θανατώθηκε ως προδότης του καθεστώτος σε μία 

παρωδία δίκης. 

 

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

συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της ΝΕ: 

 αλοιφή: ἐξαλείφειν 

 άκριτος: κρίσιν 

 ενδεικτικό: ἐπιδεῖξαι 

 κελευστής: ἐκέλευσε 

 εισιτήριο: εἰσελθόντες 

 λάφυρο: λαβόντες 

 άξονας: ἀπαγαγόντες 

 αόρατος: καθορᾶν 

σχέση: εἶχεν 

χειροκρότημα: ἐγχειρίδια 

 

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

 Ἀκούσαντες  ταῦτα οἱ πολῖται  ἀνεπήδησαν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπον 

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

ἀσεβέστατοι“ να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων. 

ἄδικοι - ἀδικώτεροι- ἀδικώτατοι 

ἀσεβεῖς- ἀσεβέστεροι- ἀσεβέστατοι 

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

γραμματικούς χαρακτηρισμούς της στήλης Β΄. 

1Β,2Γ, 3ΣΤ,4Ε, 5Δ,6Α. 
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Β.6. Κάνετε τις κατάλληλες συνδέσεις της στήλης Α (§55) με τις στήλες Β και Γ : 

                 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  

 


