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Αδίδακτο Κείμενο Ξενοφῶντος Ἱέρων 8, 1-5 

 
Στο έργο του Ξενοφώντα Ιέρων το ομώνυμο πρόσωπο συζητά με τον ποιητή Σιμωνίδη 

σχετικά με την ευτυχία της ζωής των τυράννων και των απλών πολιτών. Στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα ο Σιμωνίδης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα 

συγκρίνει τη ζωή των τυράννων με αυτή των απλών πολιτών . 

 

Καὶ ὁ Σιμωνίδης ὑπολαβὼν εἶπεν· Ἀλλὰ τὸ μὲν νῦν, ὦ Ἱέρων, ἀθύμως ἔχειν σε 

πρὸς τὴν τυραννίδα οὐ θαυμάζω, ἐπείπερ ἐπιθυμῶν φιλεῖσθαι ὑπ’ ἀνθρώπων 

ἐμποδών σοι τούτου νομίζεις αὐτὴν εἶναι. ἐγὼ μέντοι ἔχειν μοι δοκῶ διδάξαι σε ὡς 

τὸ ἄρχειν οὐδὲν ἀποκωλύει τοῦ φιλεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ πλεονεκτεῖ γε τῆς ἰδιωτείας. 

ἐπισκοποῦντες δὲ αὐτὸ εἰ οὕτως ἔχει μήπω ἐκεῖνο σκοπῶμεν, εἰ διὰ τὸ μεῖζον 

δύνασθαι ὁ ἄρχων καὶ χαρίζεσθαι πλείω δύναιτ’ ἄν, ἀλλ’ ἂν τὰ ὅμοια ποιῶσιν ὅ τε 

ἰδιώτης καὶ ὁ τύραννος, ἐννόει πότερος μείζω ἀπὸ τῶν ἴσων κτᾶται χάριν. ἄρξομαι 

δέ σοι ἀπὸ τῶν μικροτάτων παραδειγμάτων. ἰδὼν γὰρ πρῶτον προσειπάτω τινὰ 

φιλικῶς ὅ τε ἄρχων καὶ ὁ ἰδιώτης· ἐν τούτῳ τὴν ποτέρου πρόσρησιν μᾶλλον 
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εὐφραίνειν τὸν ἀκούσαντα νομίζεις; ἴθι δὴ ἐπαινεσάντων ἀμφότεροι τὸν αὐτόν· 

τὸν ποτέρου δοκεῖς ἔπαινον ἐξικνεῖσθαι μᾶλλον εἰς εὐφροσύνην; θύσας δὲ 

τιμησάτω ἑκάτερος· τὴν παρὰ ποτέρου τιμὴν μείζονος ἂν χάριτος δοκεῖς 

τυγχάνειν; κάμνοντα θεραπευσάτωσαν ὁμοίως· οὐκοῦν τοῦτο σαφὲς ὅτι αἱ 

ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων θεραπεῖαι καὶ χαρὰν ἐμποιοῦσι μεγίστην; δότωσαν δὴ 

τὰ ἴσα: οὐ καὶ ἐν τούτῳ σαφὲς ὅτι αἱ ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἡμίσειαι χάριτες πλέον 

ἢ ὅλον τὸ παρὰ τοῦ ἰδιώτου δώρημα δύνανται; 

Λεξιλόγιο  

 

Παρατηρήσεις  

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: 

«ἴθι δὴ ἐπαινεσάντων … καὶ χαρὰν ἐμποιοῦσι μεγίστην;».    (μονάδες 10)  

 

Γ.2 Ποια άποψη διατυπώνει ο Σιμωνίδης για τη σχέση της εξουσίας και της 

αγάπης που νιώθουν οι πολίτες για τον βασιλιά τους; Να αναφέρετε δύο 

παραδείγματα.        (μονάδες 10)  

 

Γ.3.  α.«κτᾶται», «δότωσαν», «δύνανται»: να γράψετε το β’ ενικό της 

προστακτικής στον ίδιο χρόνο και φωνή       (μονάδες 3)  

 

β.«εἰ διὰ τὸ μεῖζον δύνασθαι ὁ ἄρχων…κτᾶται χάριν »: να εντοπίσετε τα 

επίθετα και τα επιρρήματα που βρίσκονται σε συγκριτικό ή υπερθετικό βαθμό 

και να τα μετατρέψετε σε θετικό βαθμό.       (μονάδες 3)  
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γ.«αἱ ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἡμίσειαι χάριτες πλέον ἢ ὅλον τὸ παρὰ 

τοῦ ἰδιώτου δώρημα δύνανται»: να μεταφερθεί στον άλλο αριθμό.  

      (μονάδες 4)  

 

 Γ.4 .α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους: «ἔπαινον», 

«μείζονος», «τυγχάνειν», «χαρὰν»       (μονάδες 4)  

 

Γ.4.β. «Ἀλλὰ τὸ μὲν νῦν, ὦ Ἱέρων… αὐτὴν εἶναι»: να εξαρτήσετε την 

παραπάνω περίοδο από τη φράση: «Ὁ Σιμωνίδης εἶπεν»   (μονάδες 6)  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


