
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
  

ΘΕΜΑΤΑ 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ», βιβλίο 2, κεφ. 3, § 51-53. 
 
51 Πάλιν δέ εἰσελθών  (ὁ Κριτίας) εἶπεν·[…] « Ἔστι δέ ἐν τοῖς καινοῖς 
νόμοις τῶν μέν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς  
ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τούς τριάκοντα 
θανατοῦν. Ἐγώ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονί ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, 
συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καί τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν».  
52 Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί  εἶπεν: 
«Ἐγώ δ’ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτία εἶναι 
ἐξαλείφειν μήτε ἐμέ μήτε ὑμῶν ὅν ἄν βούληται, ἀλλ’ ὅνπερ νόμον οὗτοι 
ἔγραψαν περί  τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατά τοῦτον καί ὑμῖν καί ἐμοί τήν κρίσιν 
εἶναι. 
53 Καί τοῦτο μέν, ἔφη, μά τούς θεούς οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει 
ὅδε ὁ βωμός, ἀλλά βούλομαι καί  τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι, οὐ μόνον εἰσί περί 
ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλά καί περί θεούς ἀσεβέστατοι. Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, 
ὦ ἄνδρες καλοί κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μή βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καί  ταῦτα 
γιγνώσκοντες ὅτι οὐδέν τό ἐμόν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἤ τό ὑμῶν 
ἑκάστου».  
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τις παραγράφους 52 και 53.        (30 μ.) 
 
2. Ποια συμπεράσματα εξάγετε από τα λόγια του Κριτία για την αντιμετώπιση 
της ιδέας του Νόμου από τους τυράννους;                                         (10 μ.) 
 
3. Ποια είναι τα κύρια επιχειρήματα με τα οποία ο Θηραμένης προσπαθεί να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του και να επιτύχει τη συμπαράσταση των 
βουλευτών;                                                                                    (10 μ.) 
 
4. Να κρίνετε τα επιχειρήματα του Θηραμένη λαμβάνοντας υπόψη σας το 
ακόλουθο απόσπασμα:                                                                    (10 μ.) 
 «Τέτοιος στάθηκε ο θάνατος του Θηραμένη. Τότε πια θεώρησαν οι 
Τριάντα πως ήταν ελεύθεροι να τυραννούν δίχως φόβο· όχι μόνο 
απαγόρευσαν σ’ όσους δεν ήταν γραμμένοι στον κατάλογο να μπαίνουν στην 
πόλη, αλλά τους άρπαζαν κι από μέσα απ’ τ’ αγροκτήματά τους, για να τους 
πάρουν, αυτοί κι οι φίλοι τους, τη γη τους. Οι κατατρεγμένοι κατέφευγαν 
στον Πειραιά, μα κ’ εκεί συνεχιζόταν ο διωγμός· τα Μέγαρα κ’ η Θήβα γέμισαν 
πρόσφυγες».                         (Ξενοφώντος «Ελληνικά», βιβλίο 2, κεφ. 4, §1)  
 
5. Ποια ιστορική περίοδο κάλυψε ο Ξενοφών με τα «Ελληνικά» του και ποιοι 
ήταν οι στόχοι του;                                                                         (10 μ.) 
 



 

6. Με ποιες απλές ή σύνθετες λέξεις των παραγράφων 52 – 53 έχουν 
ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθες λέξεις της Νέας Ελληνικής; 
υπήκοος, συνεστίαση, γραμμή, διάγνωση, επάλειψη.                           (10 μ.) 
 
7. α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τύπων: εἶπεν, ἔγραψαν         (5 μ.) 
    β) Να γράψετε στην ίδια πτώση του αντίθετου αριθμού τους ακόλουθους 
τύπους:  καταλόγῳ, κρίσιν, θεούς, (ὦ) ἄνδρες, ἐμόν.                           (5 μ.) 
 
8. Να γίνει η συντακτική ανάλυση της πρότασης: «Ἀκούσας ταῦτα ὁ 
Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν».                                           (10 μ.) 
 
 
 


