
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20 

Διευκρίνιση: Οι προτεινόμενεσ απαντιςεισ ςτισ ερμθνευτικζσ παρατθριςεισ είναι 

ενδεικτικζσ. Αξιοποιοφνται κατά κφριο λόγο τα ερμθνευτικά ςχόλια του ςχολικοφ βιβλίου, 

κακϊσ και οι κειμενικζσ αναφορζσ. Τόςο οι παρατθριςεισ όςο και οι απαντιςεισ 

λαμβάνουν υπόψθ τισ επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ του ΙΕΠ για το ςχολικό ζτοσ 2020-21. 

 

2. Μετά τθ νίκθ των δθμοκρατικϊν, ο Κλεόκριτοσ με τθν ιδιότθτα του κιρυκα των μυθμζνων 

ςτα Ελευςίνια μυςτιρια εκφωνεί μια ομιλία με τθν οποία απευκφνεται ςτουσ θττθμζνουσ 

ολιγαρχικοφσ. Το κρθςκευτικό κφροσ που φζρει ο ρόλοσ αυτόσ του Κλεόκριτου του δίνει τθ 

δυνατότθτα να εξαςφαλίςει τον απαιτοφμενο ςεβαςμό από τθν πλευρά των ολιγαρχικϊν 

και να δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ εκείνεσ, ϊςτε να ειςακουςτεί και να αποτρζψει τουσ 

οπαδοφσ των ολιγαρχικϊν από τθ ςυνζχιςθ των εχκροπραξιϊν. Κατά τθν ζναρξθ του λόγου 

του προςφωνεί τουσ αντίπαλουσ των δθμοκρατικϊν ςυμπολίτεσ (Ἄνδρεσ πολῖται), για να 

τονίςει ότι μοιράηονται τον ίδιο τόπο-πόλθ κατοικίασ και ςυμβίωςθσ με τουσ 

δθμοκρατικοφσ, τθν Ακινα, ωσ ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ που ενϊνει τισ δφο παρατάξεισ 

παρά τθ διαφορετικι πολιτικι και ιδεολογικι τουσ ταυτότθτα. Απευκυνόμενοσ, λοιπόν, 

ςτουσ ολιγαρχικοφσ με δφο ρθτορικά ερωτιματα εκφράηει τθν απορία του για τισ αιτίεσ των 

δεινϊν που υπζςτθςαν οι δθμοκρατικοί από εκείνουσ (τί ἡμᾶσ ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι 

βοφλεςθε;). Τουσ αποδίδει τθν κατθγορία και τθν ευκφνθ του εμφφλιου ςπαραγμοφ, για να 

τουσ ωκιςει να αναλογιςτοφν τισ μζχρι τϊρα ενζργειζσ τουσ, ϊςτε να ανακεωριςουν τθ 

ςτάςθ τουσ. Τον ίδιο ςκοπό εξυπθρετεί και θ ανάκλθςθ όλων εκείνων των δεςμϊν που 

ζνωναν τουσ πολίτεσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ δθμοκρατικισ Ακθναϊκισ ηωισ, 

υπενκυμίηοντασ τα κοινά βιϊματα και τισ κοινζσ εμπειρίεσ τουσ ςτθν παρελκοφςα ειρθνικι 

τουσ ςυμβίωςθ. Σκοπόσ του Κλεόκριτου είναι μζςα από αυτι τθ ςυγκριτικι αναφορά του 

ειρθνικοφ παρελκόντοσ και του αιματθροφ παρόντοσ να ενεργοποιιςει το ςυναίςκθμά τουσ 

και να τουσ ςυγκινιςει με τθν ελπίδα να τουσ αποτρζψει από μελλοντικζσ εχκρικζσ 

ενζργειεσ και να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν επικείμενθ ςυμφιλίωςθ.  

3. Ο κιρυκασ των μυθμζνων ςτα Ελευςίνια Μυςτιρια  απευκυνόμενοσ ςτουσ θττθμζνουσ 

ολιγαρχικοφσ τουσ υπενκυμίηει πωσ οι δθμοκρατικοί δεν ζχουν διαπράξει καμιά αδικία ςε 

βάροσ των ολιγαρχικϊν, αντίκετα είχαν δθμιουργιςει όλεσ τισ ςυνκικεσ μιασ ελεφκερθσ, 



πολιτιςμζνθσ και δθμοκρατικισ κοινωνίασ. Προσ απόδειξθ αυτοφ του ιςχυριςμοφ ο 

Κλεόκριτοσ ανακαλεί όλουσ τουσ δεςμοφσ που ζνωναν τουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ μεταξφ τουσ 

ςυμμετζχοντασ από κοινοφ και ανεξάρτθτα από τισ πολιτικζσ τουσ πεποικιςεισ ςε όλεσ τισ 

εκφάνςεισ τθσ ηωισ τθσ πόλθσ τουσ. Συγκεκριμζνα, θ αναφορά ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν 

ςε κοινζσ κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ και τελετζσ (ἱερῶν τῶν ςεμνοτάτων καὶ θυςιῶν καὶ 

ἑορτῶν τῶν καλλίςτων) δθλϊνει τθν καλλιζργεια του κρθςκευτικοφ βιϊματοσ και τθν 

εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε κοινά ςυναιςκιματα με ςκοπό τθν ψυχοςωματικι 

ενότθτα και ολότθτα. Εκτόσ από τισ κρθςκευτικζσ τελετζσ οι Ακθναίοι ςυμμετείχαν και ςε 

άλλεσ εκδθλϊςεισ και δράςεισ είτε κοινωνικοφ περιεχομζνου (ςυγχορευταί) είτε τθσ 

ςχολικισ ηωισ (ςυμφοιτηταί) είτε τθσ ςτρατιωτικισ (ςυςτρατιῶται) και πολεμικισ ηωισ για 

τθν προςταςία τθσ πατρίδασ (πολλὰ μεθ' ὑμῶν κεκινδυνεφκαμεν). Η από κοινοφ ςυμμετοχι 

ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ δθμοκρατικισ Ακινασ ςφυρθλάτθςε κοινοφσ δεςμοφσ μεταξφ των 

πολιτϊν με αποτζλεςμα τθν ενότθτα και τθν ομοψυχία μιασ πραγματικισ κοινωνίασ 

πολιτϊν, θ οποία αναδεικνφεται από τθν επιλογι ςυγκεκριμζνων γλωςςικϊν επιλογϊν. Το 

αϋ πλθκυντικό πρόςωπο (μετεςχήκαμεν, γεγενήμεθα, κεκινδυνεφκαμεν), θ χριςθ τθσ 

προςωπικισ αντωνυμίασ αϋ προςϊπου (Ἡμεῖσ, ἡμᾶσ, ἡμῶν), οι ςφνκετεσ λζξεισ με τθν 

πρόκεςθ ςφν (ςυγχορευταὶ καὶ ςυμφοιτηταὶ καὶ ςυςτρατιῶται), οι εμπρόκετοι 

προςδιοριςμοί που δθλϊνουν κοινωνία, ςυμμετοχι (μεθ’ ὑμῶν, ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ) κακϊσ και 

το πολυςφνδετο ςχιμα (καὶ ςυγχορευταὶ καὶ ςυμφοιτηταὶ… καὶ ςυςτρατιῶται) 

επιςθμαίνουν αυτι τθν κοινωνία, τθ μζκεξθ και τθ ςυμμετοχι ςτθν ζννοια τθσ κοινότθτασ. 

4. Στα δφο κείμενα (μεταφραςμζνο και πρωτότυπο) εντοπίηονται ςθμεία από τα οποία 

διαφαίνεται θ ςτάςθ των δφο αντιμαχόμενων παρατάξεων  (δθμοκρατικϊν-ολιγαρχικϊν) τθσ 

Ακινασ απζναντι ςτουσ πολιτικοφσ τουσ αντιπάλουσ. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το 

μεταφραςμζνο κείμενο ο Θραςφβουλοσ απευκυνόμενοσ ςτουσ δθμοκρατικοφσ ςτρατιϊτεσ 

του, για να τουσ εμψυχϊςει λίγο πριν τθ μάχθ εναντίον των ολιγαρχικϊν , τουσ υπενκυμίηει 

το κακεςτϊσ τθσ βίασ και του τρόμου που υπζμειναν  κατά τθ διοίκθςθ των Τριάκοντα. Οι 

αναίτιεσ εξορίεσ, οι καταςχζςεισ περιουςιϊν, οι προγραφζσ και οι αιφνίδιεσ ςυλλιψεισ των 

δθμοκρατικϊν αποτελοφςαν τισ βαςικζσ πρακτικζσ των Τριάκοντα για τθν εξόντωςθ των 

αντιπάλων τουσ και μάλιςτα ςε περίοδο ειρινθσ. Αντίκετα, ςτο πρωτότυπο κείμενο ο 

Κλεόκριτοσ απευκυνόμενοσ ςτουσ ολιγαρχικοφσ αναφζρεται ςτθ ςυναδελφικότθτα και τθν 

αλλθλεγγφθ των δθμοκρατικϊν απζναντί τουσ για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων που 



αφοροφςαν τθν ενότθτα και το καλό τθσ πατρίδασ.  Τουσ επιςθμαίνει, λοιπόν, ότι οι 

δθμοκρατικοί ποτζ ζωσ τότε δεν τουσ είχαν προξενιςει κανζνα κακό, αλλά επιδίωκαν τθ 

ςυνεργαςία, τθν ομόνοια και τθν αδελφοςφνθ ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ κοινωνικισ, 

κρθςκευτικισ και ςτρατιωτικισ ηωισ τθσ πόλθσ με ςκοπό τθν κοινι ςωτθρία και ελευκερία. 

Εξ αυτϊν ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι το βαςικό μζλθμα των δθμοκρατικϊν ιταν θ 

προάςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ πόλθσ μζςα από κοινζσ δράςεισ κοινωνικισ ςυνοχισ, ςτισ 

οποίεσ ςυμμετείχαν όλοι οι πολίτεσ αδιακρίτωσ και ανεξάρτθτα από τθν πολιτικι τουσ 

ταυτότθτα, ενϊ τθν παράταξθ των ολιγαρχικϊν τθν ενδιζφερε θ εξυπθρζτθςθ των 

προςωπικϊν τουσ ςυμφερόντων χρθςιμοποιϊντασ κατεξοχιν ακραία και ακζμιτα μζςα.  

6. α. «Ἂνερ πολῖτα, τί ἐμέ ἐξελαφνεισ; τί ἀποκτεῖναι βοφλει;» 

    β. νικῶςιν, λαμβάνουςιν, ποιοῦμεν, μετζχομεν, γιγνόμεθα 

7. α. τῶν μὲν τριάκοντα: είναι ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ (γενικι διαιρετικι) ςτο Κριτίασ 

τε καὶ Ἱππόμαχοσ, ὑποςπόνδουσ: είναι επιρρθματικό κατθγοροφμενο του τρόπου ςτο 

ἀπεδίδοςαν, εὔφωνοσ: είναι κατθγοροφμενο  ςτο Κλεόκριτοσ (από το ὤν), ἀποκτεῖναι: είναι 

τελικό απαρζμφατο αντικείμενο ςτο βοφλεςθε, ὑμῖν: είναι αντικείμενο ςτο μετεςχήκαμεν. 

     β.  ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα: δευτερεφουςα χρονικι πρόταςθ ωσ επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ του χρόνου, ὑπὸ μοίρασ: εμπρόκετοσ (επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ) του 

ποιθτικοφ αιτίου, ἀγόμενοσ: αιτιολογικι μετοχι (επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 

αιτίασ)/ἐκπηδήςασ: χρονικι μετοχι (επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου)/ἐμπεςὼν: 

χρονικι μετοχι (επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ του χρόνου), πρῶτοσ: επιρρθματικό 

κατθγοροφμενο τθσ ςειράσ-τάξθσ, ἐν τῇ διαβάςει: εμπρόκετοσ (επιρρθματικόσ) 

προςδιοριςμόσ του τόπου. 

 

 

*Οι ενδεικτικζσ απαντιςεισ για τισ ερωτιςεισ 1,5,8 που αναφζρονται ςτο ίδιο 

κείμενο, ζχουν διατυπωκεί ςτο αρχείο με τθν ονομαςία GEL_CLA_AEG_SOLUTION_1_12811 


