
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. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο 

ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: κῆρυξ, ἐποιήσαμεν, κοινωνοῦμεν, 

παύσασθε, μησίν.  

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. Δύο φράσεις της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Ο Ξενοφώντας έζησε 

2. Οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν 

στον εξόριστο Ξενοφώντα 

3. Με βάση τις «εσωτερικές  

μαρτυρίες» και τη μελέτη του 

ύφους είναι δυνατή 

α. η ειδολογική και χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα. 

β. σαφή, ακριβή και παραστατικό λόγο. 

γ. αποκλειστικά την εποχή των τριάκοντα τυράννων 

στην Αθήνα. 

δ. την περιπετειώδη πορεία της Αθήνας κατά τη 

διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου ως την 



4. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ προσφέρει 

5. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 

Ἑλληνικὰ χρησιμοποίησε κατά 

την αφήγηση των γεγονότων 

αποκατάσταση της αθηναϊκής δημοκρατίας το 403 

π. Χ. 

ε. ένα μεγάλο κτήμα κοντά στην Ολυμπία, όπου 

συνέγραψε πολλά έργα. 

ζ.  σύνθετο, πλούσιο και πυκνό λόγο. 

η.  πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα 

της περιόδου 411-362 π. Χ. 

Μονάδες 10 

 

 


