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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ Β, 4, 40-41 

 

Το σθένος του αρχηγού των δημοκρατικών Θρασύβουλου μετά 

την νίκη τους απέναντι στους ολιγαρχικούς. 

 

Ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν∙ ὑμῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως 

ἄνδρες, συμβουλεύω ἐγὼ γνῶναι ὑμᾶς αὐτούς∙ μάλιστα δ’ 

ἂν γνοίητ’, 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 ἠδίκηκεν∙ ὑμεῖς δὲ πλουσιώτεροι 

πάντων ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων 

πεποιήκατε. Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης ὑμῖν οὐδὲν προσήκει, 

σκέψασθε εἰ ἄρα ἐπ' ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητεὸν. 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 παρελύθητε; 
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οἱ ἐκ τοῦ ἄστεως (ή οἱ ἐν ἄστει) : οι ολιγαρχικοί./μέγα φρονῶ 

ἐπί τινι : είμαι υπερήφανος, αλαζόνας, έχω μεγάλη ιδέα για 

κάποιο λόγο./προσήκει μοι δικαιοσύνης : μου ταιριάζει η 

δικαιοσύνη. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο.                                            

(Μονάδες 10)                                    

    

Α2. Γιατί ο Θρασύβουλος κατηγορεί τους ολιγαρχικούς;                 

(Μονάδες 10)                  

 

Β1. Να απαντηθούν οι ζητούμενοι τύποι : 

ἔλεξεν : απαρέμφατο μέλλοντα και αορίστου Β 

γνῶναι : εγκλιτική αντικατάσταση στο β’ ενικό (ίδιο χρόνο και 

φωνή) 

ἄρχειν : γ’ πληθυντικό πρκ. και υπερσυντελίκου μέσης φωνής 

φαίητε : εγκλιτική αντικατάσταση 

παρελύθητε : η προστακτική του ίδιου χρόνου και φωνής 

ἄστεως : δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού 

μέγα : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως 

πενέστερος : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως 

αἰσχρὰ : οι υπόλοιποι βαθμοί παραθέσεως 

κρίσις : κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού 

τεῖχος : γενική και δοτική πληθυντικού.                                                  

 (Μονάδες 10) 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.      

(Μονάδες 8)  
 

 

Β2β. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις :  
ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους.  

οἳ ἔχοντες…. παρελύθητε. 

 (Μονάδες 7)  
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Β2γ. Να αναλυθούν τα ρηματικά επίθετα του κειμένου. 

(Μονάδες 5)  
 

 

Β2δ. Ἀλλ' ὁ μὲν δῆμος…..ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε : Αυτό το 

τμήμα του κειμένου να τραπεί σε πλάγιο λόγο με απαρεμφατική 

μορφή, εξαρτημένο από την φράση οὗτος εἶπεν.                                                                             

(Μονάδες 5) 

                

 


