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ΘΕΜΑ 452ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
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· Ὑμῖν͵ ἔφη͵ ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες͵ συμβουλεύω 
ἐγὼ γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς. Μάλιστα δ΄ ἂν γνοίητε͵ εἰ ἀναλογίσαισθε ἐπὶ 
τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν͵ ὥστε ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν. Πότερον 
δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ΄ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος ὑμῶν ὢν οὐδὲν πώποτε 
ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκησεν· ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες 
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν 
ὑμῖν προσήκει͵ σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ΄ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητέον. καὶ τίς 
ἂν καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους; 
Ἀλλὰ γνώμῃ φαίητ΄ ἂν προέχειν͵ οἳ ἔχοντες καὶ τεῖχος καὶ ὅπλα καὶ 
χρήματα καὶ συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν οὐδὲν τούτων ἐχόντων 
περιελήλασθε; Ἀλλ΄ ἐπὶ Λακεδαιμονίοις δὴ οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι; 
Πῶς͵ οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκνοντας κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν͵ 
οὕτω κἀκεῖνοι ὑμᾶς παραδόντες τῷ ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται 
ἀπιόντες; 
 
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὑμῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες,… πρὸς 
ἀλλήλους. 

Μονάδες 30 
 
2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Αθηναίους στην άρση του ψηφίσματος της 
εξορίας του Ξενοφώντα; 

Μονάδες 10 
 
3. α) κατέβησαν, συμβουλεύω, ἠδίκησεν, σκέψασθε, ἐπολεμήσαμεν: 
Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του 
κειμένου. 

Μονάδες 5 
 
β) ποιητής, θυσία, θῦμα, ἐπιχείρημα, γονεύς: Να κατατάξετε τις 
παραπάνω ομόρριζες προς τους ρηματικούς τύπους ἐποίησαν, ἔθυσαν, 
ἐπιχειρεῖν, γένοιτο λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην 
κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία. 
ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας 

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Β. 1. «Εγώ, είπε, άντρες από την πόλη, σας συμβουλεύω να γνωρίσετε τον 
εαυτό σας. Και θα μπορούσατε να (τον) γνωρίσετε, κυρίως, αν 
αναλογιστείτε για ποιο λόγο εσείς πρέπει να καυχιέστε πολύ, ώστε να 
επιχειρείτε να είστε άρχοντες μας. Για ποιο λόγο, είστε (εσείς) πιο δίκαιοι 
(από εμάς) ; Αλλά ο λαός, αν και είναι πιο φτωχός από εσάς ποτέ μέχρι 
τώρα δε σας αδίκησε για χρήματα ˙ αντίθετα, εσείς, αν και είστε 
πλουσιότεροι απ’ όλους έχετε κάνει πολλά και αισχρά για τα κέρδη. 
Επειδή, λοιπόν, δεν έχετε καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, σκεφτείτε αν 
τυχόν εσείς πρέπει να καυχιέστε πολύ για την ανδρεία σας ˙ και ποια 
κρίση γι ‘ αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερη από το πώς πολεμήσαμε 
μεταξύ μας ; 
 
Β. 2. O Ξενοφών, έμπειρος στρατιωτικός πλέον, παρέμεινε για σύντομο 
χρονικό διάστημα στη Θράκη ως μισθοφόρος του βασιλιά Σεύθη των 
Οδρυσών, και κατόπιν ήλθε σε επαφή με τις μονάδες του σπαρτιατικού 
στρατού στα παράλια της Μ. Ασίας (399π.Χ.). O βασιλιάς Αγησίλαος 
ανέλαβε την ηγεσία των μονάδων αυτών (396 π.Χ.) και ο Ξενοφών 
εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του, ώστε τον ακολούθησε μαζί 
με τον σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ.) εναντίον 
του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού, στον οποίο 
πρωτοστατούσαν η Αθήνα και η Θήβα. Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών, 
ακολούθησε τον Αγησίλαο στους Δελφούς για τους επινίκιους 
πανηγυρισμούς. Η εξορία του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και 
αναπόφευκτη και δικαιολογημένη. Η προσέγγιση Αθηναίων και 
Σπαρτιατών, για να αντιμετωπισθεί ο νέος κοινός εχθρός, οι Θηβαίοι (365 
π.Χ.), οδήγησε στην άρση του ψηφίσματος για εξορία του συγγραφέα. Δεν 
είναι βέβαιο πότε γύρισε στην Αθήνα. Έστειλε πάντως τους γιους του να 
υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό και ο Γρύλλος σκοτώθηκε 
πολεμώντας κατά των Θηβαίων στη μάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.). Οι 
τιμητικές εκδηλώσεις για τον θάνατο του δείχνουν ότι το όνομα του 
πατέρα του ήταν πολύ γνωστό. 
Β. 3. α) κατέβησαν: βάθρο, συμβουλεύω: βουλή, ἠδίκησεν: αδίκημα, 
σκέψασθε: σκοπός, ἐπολεμήσαμεν: εμπόλεμος 
Β. 3. β) ενέργεια ή κατάσταση: θυσία   
πρόσωπο που ενεργεί: ποιητής, γονεύς 
αποτέλεσμα ενέργειας: θῦμα, ἐπιχείρημα 
  


