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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Kαὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς …… εἷλκον 

δὲ οἱ ὑπηρέται». 

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». Όταν είπε αυτά, τον τραβούσε από τον βωμό, τον 

τραβούσαν και οι υπηρέτες.   

 

2. Πώς χαρακτηρίζει ο Θηραμένης τους Τριάκοντα,  στην παράγραφο 53, και πώς 

αιτιολογείται αυτός ο χαρακτηρισμός; 

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». Η σύλληψη του Θηραμένη μέσα στο δικαστήριο ήταν πράξη 

ανόσια και άδικη, γιατί οι Τριάκοντα: α) παραβίασαν τον ιερό θεσμό της ικεσίας, 

προσβάλλοντας βάναυσα την Εστία και το Δία υποπίπτοντας έτσι στη χειρότερη μορφή 

βίας, β) παραβίασαν το δικό τους νόμο, που όριζε ότι όσοι περιλαμβάνονται στους 

Τρισχιλίους έπρεπε να κρίνονται από τη Βουλή. Έτσι, καταπάτησαν κάθε έννοια 

δικαίου με τη χρήση αυθαιρεσίας, βίας και τρομοκρατίας.  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 ίδια ευκολία που διαγράφηκε το δικό του όνομα 

από τον κατάλογο, έτσι μπορεί να διαγραφεί και το δικό τους. 
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3. «‘Η δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν»:  Να εξηγήσετε τους λόγους που ανάγκασαν τη βουλή 

να παραμείνει αδρανής. 

Οι βουλευτές αν και αρχικά  φάνηκε ότι πείσθηκαν από την επιχειρηματολογία του 

Θηραμένη και μόλις αυτός τελείωσε την αγόρευση του, έδειξαν φανερά ότι 

επιδοκίμαζαν  τα όσα είπε και συνεπώς η ψήφος τους θα ήταν αθωωτική γι’ αυτόν, 

άλλαξαν στάση μετά την παρέμβαση του Κριτία. Και ο λόγος του αρχηγού των 

τριάκοντα, αλλά και η είσοδος των νεαρών μαχαιροφόρων στο δικαστήριο τους 

τρομοκράτησε. Επιπλέον,  αντίκριζαν, εκτός από    τους παρακρατικούς του Κριτία που 

στέκονταν στα κιγκλιδώματα του βουλευτηρίου, τους αξιωματούχους προϊστάμενους 

του «δεσμωτηρίου», αρμόδιους  για τις θανατικές εκτελέσεις και τους έμμισθους  

μαστιγοφόρους που είχαν κατακλύσει το προαύλιο του κτιρίου. Έτσι  οι βουλευτές 

φοβούμενοι για τη ζωή τους,  δεν τόλμησαν να προβάλουν  αντίδραση ή διαμαρτυρία 

μπροστά σε τόσο μεγάλη αυθαιρεσία.  

4. Να σχολιάσετε τις αυθαιρεσίες των Τριάκοντα τόσο στο πρωτότυπο όσο  και στο 

μεταφρασμένο κείμενο. 

       Η περιγραφή της παρωδίας της δίκης του Θηραμένη είναι πολύ χαρακτηριστική για 

την κρίση που περνούσε ο Ελληνικός κόσμος στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. Η κρίση δεν 

ήταν μόνο πολιτική: φαίνεται ολοκάθαρα πώς αμφισβητούνται και πόσο ωμά 

παραβιάζονται η αντίληψη που είχαν οι Έλληνες για το Νόμο καθώς και η αντίληψη 

για την ευσέβεια. Έτσι, στο πρωτότυπο κείμενο ο Κριτίας καταλύει κάθε έννοια 

νομιμότητας εισάγοντας στη βουλή τους νεαρούς με τα μαχαίρια. Ασκεί ωμή 

τρομοκρατία  στους βουλευτές και καταπατά ακόμη και τον νόμο που οι ίδιοι οι 

τριάκοντα είχαν ψηφίσει σβήνοντας αυθαίρετα το όνομα του Θηραμένη από τον 

κατάλογο των τρισχιλίων, για να έχουν μόνον οι τριάκοντα αρμοδιότητα για την 

καταδίκη του. Επίσης δεν δείχνει  σεβασμό στον Θηραμένη που καταφεύγει στον   

βωμό, για προστασία. Η παραβίαση του ασύλου όμως  θεωρείται μεγάλη ασέβεια που 

μολύνει ολόκληρη την κοινότητα.  

     Παράλληλα, και στο μεταφρασμένο απόσπασμα αναφέρονται από τον Θρασύβουλο 

οι αυθαιρεσίες του  καθεστώς της βίας και  του τρόμου κατά την περίοδο της τυραννίας 

με τις κατασχέσεις περιουσιών, τις προγραφές, τις συλλήψεις και  τις εξορίες. Όλα 

αυτά τα υπενθυμίζει στους δημοκρατικούς, για να τους εμψυχώσει, να τους 

εγκαρδιώσει για την κρίσιμη μάχη που θα ακολουθήσει.  

5. Να γράψετε αν οι επόμενες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες με βάση την 

εισαγωγή του σχολικού σας βιβλίου: 

Α)Σ – Β)Λ – Γ)Σ – Δ)Λ – Ε) Σ 

6.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις του αρχαίου κειμένου με τις ετυμολογικά συγγενείς 

τους στα ν.ε.  (δύο λέξεις της στήλης Β΄ περισσεύουν): 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1. ἐξαλείφειν - Β. απαλοιφή 

2.  παραδίδομεν - ΣΤ. δωρεάν 

3. ἀπαγαγόντες - Ζ. αγέλη 

4. εἶπεν - Δ. έπος 

5.  ἐγχειρίδια - Α. επιχείρημα 

     

7. α.  ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ τὴν κρίσιν εἶναι:  

να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό. 

οὕσπερ νόμους οὗτος ἔγραψεν, κατὰ τούτους καὶ σοί  καὶ ἡμῖν  τάς κρίσεις εἶναι. 

       β. να γράψετε τους άλλους βαθμούς στην ίδια πτώση, αριθμό και γένος.  

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

καλοὶ καλλίονες- καλλίους κάλλιστοι 

ἄδικοι ἀδικώτεροι ἀδικώτατοι 

 

γ. να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:  

 εἰσὶ: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα   ἔσται 

 ἐκέλευσε: β΄ ενικό ευκτικής στον ίδιο χρόνο   κελεύσαις 

λαβόντες: γ ΄ ενικό υποτακτικής στον ίδιο χρόνο  λάβῃ 

 καθορᾶν: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού  καθεωρᾶτε 

8. α. «ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου τοῦ 

θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, 

Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον». 

Στο παραπάνω απόσπασμα, να υπογραμμίσετε τη σωστή συντακτική αναγνώριση: 

εἰσελθόντες: υποθετική ή χρονική μετοχή;   

σὺν τοῖς ὑπηρέταις: εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου ή συνοδείας;  

Σατύρου: υποκείμενο ή αντικείμενο μετοχής; 

ἀναιδεστάτου: επιθετικός  ή κατηγορηματικός προσδιορισμός ; 

 ὑμῖν:  έμμεσο  ή άμεσο αντικείμενο  ; 

 

β. « Kαὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός». 

    «Ώς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται»: 
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Στις προηγούμενες περιόδους να γράψετε ολόκληρες τις δευτερεύουσες προτάσεις και 

να αναγνωρίσετε το είδος τους. 

ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση 

Ώς δὲ ταῦτα εἶπεν: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση 

 


