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ΘΕΜΑ 421ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  
Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο εἰς Λακεδαίμονα͵ ἔπεμπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ 
κοινοῦ ἐκ τοῦ ἄστεως λέγοντας ὅτι αὐτοὶ μὲν παραδιδόασι καὶ τὰ τείχη ἃ 
ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς Λακεδαιμονίοις χρῆσθαι ὅ τι βούλονται· ἀξιοῦν δ΄ 
ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ͵ εἰ φίλοι φασὶν εἶναι Λακεδαιμονίοις͵ 
παραδιδόναι τόν τε Πειραιᾶ καὶ τὴν Μουνιχίαν. Ἀκούσαντες δὲ πάντων 
αὐτῶν οἱ ἔφοροι καὶ οἱ ἔκκλητοι͵ ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς τὰς 
Ἀθήνας͵ καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα. 
Οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ΄ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν ὡς πρὸς ἀλλήλους͵ ἀπιέναι δὲ 
ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν 
Πειραιεῖ ἀρξάντων δέκα. Εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεως͵ ἔδοξεν 
αὐτοὺς Ἐλευσῖνα κατοικεῖν. Τούτων δὲ περανθέντων Παυσανίας μὲν 
διῆκε τὸ στράτευμα͵ οἱ δ΄ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς 
τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. Ἐπεὶ δὲ κατέβησαν ἐκκλησίαν ἐποίησαν 
οἱ στρατηγοί͵ ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν.  
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο… ὅπῃ δύναιντο 

κάλλιστα.  
 
Μονάδες 30  
2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη 

μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;  
 
Μονάδες 10 
 
3. α) ἔπεμπον, παραδιδόναι, δύναιντο, φοβοῖντο, ἔλεξεν: Να γράψετε από 

μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής 
γλώσσας για κα-θεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.  

Μονάδες 5  
1. επίδοξος  
2. πρόσβαση  
3. βάδην α. κατέβησαν 
4. δοκησίσοφος  
5. πρόβλημα β. ἔδοξεν 
6. διάβημα  
7. απόδοση  
 
Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Β. 1. Αφού, λοιπόν, αυτοί αναχώρησαν για τη Σπάρτη, έστελναν, φυσικά, 
και οι αρμόδιοι του επίσημου κράτους αντιπροσώπους από την πόλη, οι 
οποίοι έλεγαν ότι αυτοί παραδίδουν και τα τείχη που κατέχουν κι τους 
εαυτούς τους στους Λακεδαιμονίους, για να τους μεταχειριστούν όπως 
θέλουν ˙ έλεγαν, επίσης, ότι είχαν την αξίωση και αυτοί που ήταν στον 
Πειραιά, αν (αφού) ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι με τους Λακεδαιμονίους, 
να παραδώσουν και τον Πειραιά και τη Μουνιχία. Και αφού άκουσαν όλα 
αυτά οι έφοροι και η μικρή συνέλευση, έστειλαν δεκαπέντε άντρες στην 
Αθήνα, και τους διέταξαν με τη συνεργασία του Παυσανία να τους 
συμφιλιώσουν (τις αντίπαλες παρατάξεις), όπως καλύτερα μπορούσαν. 
 
Β. 2. O Ξενοφών γεννήθηκε (μεταξύ 431 και 429 π.Χ.) στον δήμο της 
Ερχιάς της Αττικής. O πατέρας του Γρύλλος ήταν εύπορος κτηματίας, ο 
Ξενοφών πήρε καλή μόρφωση και διατήρησε σ' όλη του τη ζωή την αγάπη 
για τα άλογα και για την οργάνωση και διαχείριση ενός αγροκτήματος. 
Yπηρέτησε στο σώμα των ιππέων, μαζί με άλλους εύπορους νέους της 
εποχής του, γνωρίστηκε με τον Σωκράτη και έζησε τις περιπέτειες της 
Αθήνας στα ταραγμένα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 
ήττα του 404 π.Χ., την άνοδο των τριάκοντα τυράννων στην εξουσία και 
την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 403 π.Χ. 
 
Β. 3. α) ἔπεμπον: εκπομπή, παραδιδόναι: δοσοληψία, δύναιντο: δύναμη, 
φοβοῖντο: φόβητρον, ἔλεξεν: λεξικό 
 
Β. 3. β) α → 2,3,6   - β → 1,4  
 
 
 
 
 


