
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν· «Ἄνδρες 

πολῖται, τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; Ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν 

πώποτε ἐποιήσαμεν, μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν 

τῶν καλλίστων καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ 

μεθ’ ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων 

ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας. Πρὸς θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ 

κηδεστίας καὶ ἑταιρίας, πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοις, αἰδούμενοι καὶ 

θεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασθε ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ πείθεσθε τοῖς 

ἀνοσιωτάτοις τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων 

ἐν ὀκτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεμοῦντες». 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Κλεόκριτος δὲ … σωτηρίας τε καὶ 

ἐλευθερίας». 

Μονάδες 30 

5. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή 

σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα: 

Α Β 

1. τῶν μυστῶν  α. οι μυστικοί 

β. οι μυημένοι στα Ελευσίνια 

μυστήρια 

2. κατασιωπησάμενος α. επιβάλλω σιωπή 

β. ησυχάζω 

3. σεμνοτάτων α. ταπεινός 

β. σεβαστός 

4. κοινωνοῦμεν α. κοινωνικοποιούμαι 

β. συμμετέχω σε κάτι 

5. παύσασθε α. σταματώ 

β. ησυχάζω 



Μονάδες 10 

8. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε  

       να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Θουκυδίδης πίστευε στη μεγάλη αξία  

2. Κατά τον Ξενοφώντα η ήττα των Σπαρτιατών 

από τους Θηβαίους οφείλεται  

3. Σε αρκετά σημεία του έργου του ο Θουκυδίδης 

προβάλλει ως βασικά κίνητρα για τον πόλεμο  

4. Ο Ξενοφώντας εξιστορεί τον Πελοποννησιακό 

πόλεμο από 

5. Ο Ξενοφώντας εντυπωσιάστηκε από την 

προσωπικότητα 

α. την αμεροληψία και το βάθος 

του προβληματισμού του. 

β. του Περικλή. 

γ. την πλεονεξία και τη φιλοτιμία. 

δ. το 431 π.Χ. και εξής. 

ε. το 411 π.Χ. και εξής. 

ζ. σε θεϊκή τιμωρία. 

η. του Αγησίλαου. 

θ. στην απλότητα του ύφους του. 

Μονάδες 10 


