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

 

Α1.  
Τότε ο Θρασύβουλος είπε∙ σας συμβουλεύω, κύριοι ολιγαρχικοί, 

να έχετε επίγνωση∙ θα μπορέσετε όμως να καταλάβετε καλύτερα 

τον εαυτό σας, αν αναλογιστείτε χάριν ποιου δεδομένου εσείς 

πρέπει να έχετε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας, ώστε να 

επιχειρείτε να μας διοικείτε. Τελικά, τι από τα δύο ισχύει, είστε 

δίκαιοι ή όχι; Οι δημοκρατικοί, αν και περισσότερο ενδεείς από 

εσάς, ποτέ δεν διέπραξαν κάποιο αδίκημα εις βάρος σας για την 

απόκτηση χρημάτων∙ αντίθετα, εσείς, αν και βρισκόσασταν σε 

καλύτερη οικονομική κατάσταση απ’ όλους, έχετε διαπράξει 

πολλά ειδεχθή εγκλήματα για το κέρδος. Επειδή δεν σας 

ταιριάζει καθόλου η δικαιοσύνη, αναλογιστείτε μήπως πρέπει 

λόγω της ανδρείας να έχετε τέτοια αλαζονεία. Και ποια θα 

μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού από τον τρόπο 

που πολεμήσαμε μεταξύ μας; Θα να μπορούσατε μήπως να πείτε 

όμως ότι υπερέχετε στο φρόνημα και στην ανδρεία από εμάς, 

εφόσον εσείς μολονότι είχατε τείχη και οπλισμό και χρήματα και 

τους Πελοποννήσιους συμμάχους τελικά ανατραπήκατε από 

ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα απ’ αυτά; 

 

Α2.  
Ο Θρασύβουλος, μία μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία, ο ηγέτης 

των δημοκρατικών κατά την τυραννία των Τριάκοντα στην 

Αθήνα, παραδίδει μαθήματα ήθους, δημοκρατίας και ισότητας 

στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Μιλώντας ρωμαλέα στους 

ολιγαρχικούς, τους απευθύνει το εύλογο εξής ερώτημα : 

ορμώμενοι από ποιο ηθικό έρεισμα οι ολιγαρχικοί άντλησαν το 

δικαίωμα να εξουσιάζουν ανθρώπους, να επιβάλλονται και να 

καταπιέζουν; Είθισται, κατά τον Θρασύβουλο, να υπερέχουν των 
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λοιπών ανθρώπων οι δίκαιοι και οι γενναίοι, γνωρίσματα τα 

οποία δεν ισχύουν για τους ολιγαρχικούς. 

 

Β1.  
λέξειν/ἐρεῖν, εἰπεῖν  
ἔγνως, γνῷς, γνοίης, γνῶθι, γνῶναι, γνοὺς-γνοῦσα-γνὸν  
ἠργμένοι εἰσίν, ἠργμένοι ἦσαν 

φατέ, φῶσιν, φαίητε/φαῖτε, φάτε, φάναι, φάσκων-φάσκουσα-

φάσκον  
--, παραλύθητι, παραλυθήτω, --, παραλύθητε, 

παραλυθέντων/παραλυθήτωσαν  
ἄστει, ἄστη  
μέγα, μεῖζον, μέγιστον  
πένης, πενέστερος, πενέστατος  
αἰσχρά, αἰσχίονα/αἰσχίω, αἴσχιστα 

κρίσι, κρίσεσι  
τειχῶν, τείχεσι 

Β2α.  
ὑμῖν : έμμεσο αντικείμενο στο συμβουλεύω 

ὑμᾶς αὐτούς : αντικείμενο του απαρεμφάτου γνῶναι  
ἐπὶ τίνι : εμπρόθετος αιτίας στο ρηματικό επίθετο φρονητέον 

ἐστίν  
ἡμῶν : αντικείμενο του απαρεμφάτου ἄρχειν  
ἄρχειν : τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του απαρεμφάτου 

ἐπιχειρεῖν  
ὑμῶν : γενική συγκριτική στο πενέστερος  
ὢν : εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο δῆμος 

ἕνεκα χρημάτων : εμπρόθετος τελικού αιτίου στο ἠδίκηκεν  
πολλὰ καὶ αἰσχρὰ : σύστοιχο αντικείμενο στο πεποιήκατε (το 

πολλὰ επιθετικός στο αἰσχρὰ. Σχῆμα ἐν διὰ δυοῖν) 

δικαιοσύνης : αντικείμενο στο απρόσωπο ρήμα προσήκει 

τούτου : γενική αντικειμενική στο κρίσις  
πρὸς ἀλλήλους : εμπρόθετος εναντίωσης στο ἐπολεμήσαμεν 

γνώμῃ : δοτική της αναφοράς στο απαρέμφατο προέχειν  
ἔχοντες : εναντιωματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο 

ὑμεῖς  
χρήματα : αντικείμενο της μτχ. ἔχοντες  
Πελοποννησίους : επεξήγηση στο συμμάχους  
οὐδὲν : αντικείμενο της επιθετικής μτχ. ἐχόντων  
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(ὑπὸ τῶν) ἐχόντων : εμπρόθετος του ποιητικού αιτίου στο 

παρελύθητε 

 

Β2β.  
-ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλήλους : αναφορική πρόταση, 

παραβολική τρόπου, σε θέση β’ όρου σύγκρισης.  

-οἳ ἔχοντες…. παρελύθητε : αναφορική πρόταση, προσδιοριστική 

στο ὑμεῖς. Η πρόταση αυτή όμως εγκρύπτει και 

επιρρηματικότητα, καθώς υπάρχει λανθάνων υποθετικός λόγος, 

του οποίου η απόδοση είναι η δυνητική ευκτική (φαίητε ἂν). 

 

Β2γ.  
ἐπὶ τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν : ἐπὶ τίνι ὑμᾶς δεῖ μέγα 

φρονεῖν.  
ἐπ' ἀνδρείᾳ ὑμῖν μέγα φρονητεὸν : ἐπ' ἀνδρείᾳ ὑμᾶς δεῖ μέγα 

φρονεῖν. 

 

Β2δ.  
οὗτος εἶπεν τὸν μὲν δῆμον πενέστερον σφῶν ὄντα οὐδὲν 

πώποτε ἕνεκα χρημάτων σφᾶς ἠδικηκέναι.  

 

 


