
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§18-19 

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. Στο παραπάνω απόςπαςμα ο Ξενοφϊντασ διαφοροποιεί τα εκφραςτικά του μζςα, για 

να αποδϊςει τόςο τισ ςυμβουλζσ του μάντθ προσ τουσ δθμοκρατικοφσ όςο και τθ 

μαντικι πρόβλεψθ για τθν ζκβαςθ τθσ μάχθσ. Συγκεκριμζνα, ο ιςτορικόσ ςυνδυάηει 

πλάγιο και ευκφ λόγο για να αποδϊςει τθν προφθτεία του μάντθ. Αρχικά, ςε πλάγιο 

λόγο αποδίδονται με το ςχιμα τθσ διάηευξθσ (ἤ…ἤ) τα λόγια του μάντθ, ο οποίοσ 

αναφζρεται ςε δφο διαφορετικά ενδεχόμενα. Στθ ςυνζχεια ςτον ευκφ λόγο, (ἐπειδὰν 

μζντοι… ὥσ γζ μοι δοκεῖ) το αινιγματικό φφοσ επιβεβαιϊνεται από τθ χριςθ τθσ 

χρονικοχποκετικισ πρόταςθσ και τθσ αόριςτθσ προχπόκεςθσ που τίκεται. Ωςτόςο, οι 

δφο κφριεσ προτάςεισ που ακολουκοφν, εκφζρονται με οριςτικι μζλλοντα 

παρουςιάηοντασ ζτςι τθν προφθτεία του μάντθ ωσ πραγματικό γεγονόσ. Αξιοςθμείωτο 

είναι ότι δεν διευκρινίηει ποιον ι ποιουσ εννοεί με τθν αντωνυμία ἡμεῖσ. Έτςι, οι 

παραπάνω εκφραςτικζσ επιλογζσ του Ξενοφϊντα αναδεικνφουν με αμεςότθτα τον 

προφθτικό και υπαινικτικό λόγο του ανϊνυμου μάντθ.  

3. Μετά τθ μάχθ οι δθμοκρατικοί πιραν μόνο τα όπλα των νεκρϊν ολιγαρχικϊν, αλλά δεν 

αφαίρεςαν τουσ χιτϊνεσ τουσ, επειδι δεν κζλθςαν να ατιμάςουν τουσ αντίπαλουσ 

ςυμπολίτεσ τουσ. Σεβόμενοι τουσ άγραφουσ νόμουσ ςχετικά με τθν τφχθ των νεκρϊν 

πολεμιςτϊν, αποδεικνφουν τθ κεοςζβειά τουσ. Αν και νικθτζσ, δεν παραςφρονται από 

τθ μζκθ τθσ νίκθσ, δεν επιδεικνφουν αλαηονικι ςυμπεριφορά, αλλά διακρίνονται για τον 

ςεβαςμό προσ τουσ νεκροφσ και τθν θκικι τουσ ακεραιότθτα. Παρά τισ ζντονεσ πολιτικζσ 

αντιπαρακζςεισ που οδιγθςαν ςε εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, εκείνοι με διαλλακτικότθτα 

χτίηουν τισ προχποκζςεισ για τθν επικείμενθ «ςυμφιλίωςθ». Με τθν πράξθ τουσ αυτι 

αποδεικνφουν το βακφ δθμοκρατικό ικοσ τουσ ςε κάκε ζκφανςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

δράςθσ τουσ και τιμοφν τον τίτλο του δθμοκρατικοφ πολίτθ, προτάςςοντασ τθν αρχι τθσ 

ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. 

4. Η πίςτθ του Ξενοφϊντα ςτθν παρζμβαςθ των κεϊν ςτα ανκρϊπινα ζργα διαφαίνεται 

και ςτα δφο αποςπάςματα. Συγκεκριμζνα, ςτον λόγο του Θραςφβουλου οι κεοί 



παρουςιάηονται να είναι ευνοϊκοί ςτουσ δθμοκρατικοφσ τόςο ςτο παρελκόν όςο και 

ςτθν επικείμενθ μάχθ ςτον Πειραιά. Ωσ αποδείξεισ αυτισ τθσ εφνοιασ ο Θραςφβουλοσ 

επικαλείται τθ μεταβολι των καιρικϊν ςυνκθκϊν (από καλοκαιρία ςε κακοκαιρία) και 

τθ κεϊκι ςυνδρομι ςτουσ ολιγάρικμουσ δθμοκρατικοφσ απζναντι ςε πολυάρικμουσ 

ολιγαρχικοφσ. Ακόμθ και το γεωγραφικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τουσ αντιπάλουσ 

αποδίδεται από τον Θραςφβουλο ςε κεϊκι μεςολάβθςθ. (μονάδεσ 6) 

Στθ ςυνζχεια, οι ςυμβουλζσ του μάντθ πριν από τθ μάχθ παρουςιάηονται ωσ αναγκαίεσ 

και ςεβαςτζσ, αφοφ ο Θραςφβουλοσ τισ αναμζνει ωσ προφθτεία που κα επιβεβαιωκεί. 

Η ςυμμόρφωςθ του Θραςφβουλου ςτθν προφθτεία του μάντθ επικυρϊνει τθν πίςτθ ότι 

οι κεοί είναι με το μζροσ των δθμοκρατικϊν. Επιπλζον, θ αυτοκυςία του μάντθ 

αποδίδεται από τον Ξενοφϊντα ςε κεϊκι βοφλθςθ με τθν ζννοια του αναπόφευκτου και 

του μοιραίου (ὥςπερ ὑπὸ μοίρασ τινὸσ ἀγόμενοσ). Συνοψίηοντασ, θ πεποίκθςθ ότι οι 

κεοί παρεμβαίνουν ςτα ανκρϊπινα επιβεβαιϊνεται τόςο ςτουσ λόγουσ όςο και ςτισ 

πράξεισ των δθμοκρατικϊν. (μονάδεσ 4) 

6. α. μάντεισ, τινζσ, νῖκαι, πολεμίῳ, πολίτου  

β. παραγγζλλει, πίπτοι, γίγνθται, ἀναλαμβάνουςι(ν), νικῶςι(ν) 

7. α. παρήγγελλεν: ριμα τθσ πρόταςθσ, ὁ μάντισ: υποκείμενο ςτο (ριμα) παρήγγελλεν, 

αὐτοῖσ: (ζμμεςο) αντικείμενο ςτο (ριμα) παρήγγελλεν, ἐπιτίθεςθαι: τελικό 

απαρζμφατο, (άμεςο) αντικείμενο ςτο (ριμα) παρήγγελλεν, πρότερον: επιρρθματικόσ 

προςδιοριςμόσ του χρόνου ςτο (απαρζμφατο) ἐπιτίθεςθαι  

β. Ο/Η μακθτισ/-τρια μπορεί να γράψει πζντε από τα εξισ: ἐπεὶ ἀνζλαβον τὰ ὅπλα: 

δευτερεφουςα επιρρθματικι χρονικι πρόταςθ, (ὥςπερ) ἀγόμενοσ: επιρρθματικι 

αιτιολογικι μετοχι, ἐκπηδήςασ: επιρρθματικι χρονικι μετοχι, πρῶτοσ: επιρρθματικό 

κατθγοροφμενο τθσ τάξθσ/ςειράσ, ἐμπεςών: επιρρθματικι χρονικι μετοχι, ἐν τῇ 

διαβάςει: εμπρόκετοσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει (ςτάςθ ςε) τόπο, 

μζχρι τοῦ ὁμαλοῦ: εμπρόκετοσ επιρρθματικόσ προςδιοριςμόσ που δθλϊνει τόπο (τοπικό 

όριο). 

 

*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_12258. 

.  


