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54-56 
                               

§54 Ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν 

Θηραμένην• 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.  

§55 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 πλρες τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ 

ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρσαν. 

§56 Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῆ φωνῆ δηλοῦντα οἷα 

ἔπασχε. Λέγεται δ’ ἓν ῥμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ 

σιωπήσειεν, ἐπήρετο•« Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, οἰμώξομαι;» καὶ ἐπεί γε 

ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν 

ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν• «Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ». Καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 

ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, 

τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ 

τς ψυχς. 

 

ΘΔΜΑ Α 
Α1.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ἡ δὲ βουλὴ 

ἡσυχίαν εἶχεν... ἐκ τς ψυχς». 
 

Μονάδες 30 

 
 



ΘΔΜΑ Β 
Β1. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω φράσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

- Ο Ξενοφώντας συμμετείχε σε εκστρατεία που οργάνωσε ο Κύρος με στόχο να 

εκθρονίσει τον βασιλιά της Περσίας και αδελφό του, Αρταξέρξη 

- Ο Ξενοφώντας επηρεάστηκε βαθύτατα από τον Σωκράτη 

- Ο Ξενοφώντας είχε την ικανότητα να αναπαριστά με ζωντάνια και δραματική 

ένταση κορυφαία ιστορικά γεγονότα 

- Η Σπάρτη και οι θεσμοί της προξενούσαν στον Ξενοφώντα βαθιά αποστροφή 

- Ο γιος του Ξενοφώντα Γρύλλος σκοτώθηκε στην μάχη της Μαντινείας εναντίον των 

Θηβαίων 

 

Μονάδες 10 

Β2.    «Οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα 

ἔπασχε»: Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η ψυχολογική κατάσταση του Θηραμένη, 

καθώς σύρεται μέσα από την αγορά; 

 Μονάδες 10 

 

Β3.  «Παραδίδομεν ὑμῖν ... Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον»: 

Με βάση αυτά τα λόγια του Κριτία να προσδιορίσετε το ήθος του. 

Μονάδες 10 

 

ΘΔΜΑ Γ 
Γ1.  
α) Να γράψετε τις ζητούμενες πτώσεις ενικού και πληθυντικού των ακόλουθων 

ουσιαστικών:  

Ουσιαστικά 
Ζητούμενες πτώσεις 

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός 

νόμον δοτική ενικού.............................. δοτική πληθυντικού................. 

βουλευτηρίου κλητική ενικού................................ αιτιατική πληθυντικού.............. 

ὑπηρέταις γενική ενικού................................ γενική πληθυντικού.............. 

ψυχῆς αιτιατική ενικού........................... δοτική πληθυντικού.................. 

φρουρῶν δοτική ενικού................................. αιτιατική πληθυντικού.............. 

 

Μονάδες 10  

 
β) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των ακόλουθων ρημάτων, δίνοντας 

έμφαση στο πρόσωπο, τη φωνή και την έγκλιση που ζητείται κάθε φορά. 

Ρήμα Ζητούμενος τύπος Απάντηση 

ἐκέλευσε β’ πληθ. Ευκτ. Αορ. Ε.Φ./ .................................................... 



απαρέμφατο παρακειμένου 

μέσης φωνής 

ἀποθνῄσκειν β’ εν. Προστ. Ενεστ./ γ΄ εν. 

Οριστ. Παρατ. 

.................................................... 

ἀναγκαζόμενος γ’ πληθ. Υποτ. Αορ. μέσης 

φωνής / γ΄ εν. υποτ. Ενεστ. 

.................................................... 

κρίνω α’ πληθ. Οριστ. Ενεστ. ενεργ. 

φωνής/ β΄ εν. ευκτι. ενεστ. 

μέσης φωνής 

.................................................... 

πράττετε απαρέμφ. Μέλλ. μέσης 

φωνής/ απαρέμφ. Αορ. μέσης 

φωνής 

.................................................... 

 

 

Μονάδες 10  

ΘΔΜΑ Γ 
Δ1. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως ο 

συντακτικός ρόλος των όρων που δίνονται. 

- τοὺς ἕνδεκα (§ 54): είναι ............. στο ............. 

- Σατύρου (§ 54): είναι ............. στην μετοχή ............. 

- Θηραμένην (§54): είναι ............. στο ρήμα ............. 

- θεοὺς (§55): είναι ............. στο ρήμα ............. 

-ὅτι παρῆσαν (§ 55): είναι δευτερεύουσα πρόταση, που λειτουργεί ως ............... 

- ἔχοντες (§ 55): είναι ............. μετοχή 

-τά γιγνόμενα (§ 55): είναι ...................... στο καθορᾶν 

-ἀποθνῄσκειν (§ 56): είναι .....................απαρέμφατο, που λειτουργεί ως ................ 

-ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα (§ 56): είναι δευτερεύουσα ..............πρόταση 

-ἀγαστόν (§ 56): είναι ..................στο................................. 

 

Μονάδες 10  

Δ2. Να γράψετε τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες σχετίζονται ετυμολογικά οι 

παρακάτω:  

ενανθρώπιζη,  ανήζστος, διοραηικός, ανομοιογένεια, παράλειυη. 

 

Μονάδες 10  

 

 


