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Α . ΚΕΙΜΕΝΟ 

[2.3.52] ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ 

εἶπεν· Ἐγὼ δ’, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐν- 

νομώτατα, 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. [2.3.53] 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 ἀδικώ- 

τατοι, 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. [2.3.54] 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 ἀναι- 

δεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, 

Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον· [2.3.55] ὑμεῖς 

δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων 

πράττετε 

 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα. 

 

2. Να δικαιολογήσετε την πεποίθηση του Θηραμένη < οὐδὲν τὸ ἐμὸν 

ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου>. 

 

3. Η καταδίκη του Θηραμένη σε θάνατο ήταν σύμφωνη με τον νόμο, όπως πίστευε ο Κριτίας; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

4. Να γράψετε δύο λέξεις της νέας ελληνικής ομόρριζες (ουσιαστικά ή επίθετα) με καθεμία από τις 

ακόλουθες της αρχαίας: 

 ἀκούσας 

 βούληται  

 νόμον  

 θεούς 

 θαυμάζω 

Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

5.Να συμπληρώσετε τους πίνακες: 

Ρήματα Αόριστος β  Παθητικός Μέλ . Παθητικός Αόρ. 

Λέγομαι    

Λείπητε    

Πείθοιεν    

Μανθάνεις    

Άγει    

 

Ενεστώτας  παρατατικός Μέλλοντας  Αόριστος Παρακείμενος  υπερσυντέλικος 

κελεύεται      

  Διώξομεν    

   Εβλάψατε   

Πράττουσιν      

 

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 

6.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους: 

 i. ἀκούσας: είναι…………………… μετοχή 

 ii. ἐπιδεῖξαι: είναι………………….στο βούλομαι 

 iii. ἀδικώτατοι: είναι……………στο οὗτοι 

 iv. σύν τοῖς ὑπηρέταις: είναι εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει…………………………  

v. Σατύρου: είναι………………….στη μτχ ἡγουμένου. 

7.Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και να προσδιοριστεί ο συντακτικός τους ρόλος. 

1. Ἀκούσας ὁ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς ᾐτιῶντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. 

2. Ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ’ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ΄ ἐκεῖνος Ἀθηναῖος. 

3. Δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐκ ἂν προὔλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν. 

5. Φοβεῖσθε μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ. 

6. Ἐφοβούμην μὴ αὐτὸν με λίθον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειεν 

 7.Θαυμάζω ἡ πόλις ὅπως ποτ’ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἔκλινεν 

Καλή επιτυχία !! 
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