
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§20-21 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Κλεόκριτοσ δὲ ὁ τῶν μυςτῶν κῆρυξ, μάλ’ εὔφωνοσ ὤν, καταςιωπηςάμενοσ ἔλεξεν· «Ἄνδρεσ 

πολῖται, τί ἡμᾶσ ἐξελαφνετε; τί ἀποκτεῖναι βοφλεςθε; 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 κεκινδυνεφκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆσ κοινῆσ 

ἀμφοτζρων ἡμῶν ςωτηρίασ τε καὶ ἐλευθερίασ. Πρὸσ θεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ 

ςυγγενείασ καὶ κηδεςτίασ καὶ ἑταιρίασ, πάντων γὰρ τοφτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν ἀλλήλοισ, 

αἰδοφμενοι καὶ θεοὺσ καὶ ἀνθρώπουσ παφςαςθε ἁμαρτάνοντεσ εἰσ τὴν πατρίδα, καὶ μὴ 

πείθεςθε τοῖσ ἀνοςιωτάτοισ τριάκοντα, οἳ ἰδίων κερδζων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείουσ 

ἀπεκτόναςιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτὼ μηςὶν ἢ πάντεσ Πελοποννήςιοι δζκα ἔτη πολεμοῦντεσ». 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να μεταφράςετε ςτη Νζα Ελληνική το απόςπαςμα: «Κλεόκριτοσ δὲ … ςωτηρίασ τε καὶ 

ἐλευθερίασ». 

     Μονάδες 30 

5. Να ςυμπληρώςετε τισ παρακάτω περιόδουσ λόγου τησ Νζασ Ελληνικήσ με το κατάλληλο    

ομόρριζο (απλό ή ςφνθετο) τησ λζξησ του κειμζνου που ςασ δίνεται, ώςτε να 

ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τουσ: 

 ἐξελαφνετε: Κατά τον εορταςμό τησ 25ησ Μαρτίου το κοινό ενθουςιάςτηκε με 

τη ςτρατιωτική ......................... . 

 συμφοιτηταί: Στο δημοτικό και ςτο γυμνάςιο  η ……………..................... των 

μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. 

 σωτηρίας: Μετά τον ιςχυρό ςειςμό τα .................... ςυνεργεία επιχειροφν να 

απεγκλωβίςουν ανθρώπουσ από τα χαλάςματα των κτηρίων. 

 αἰδοφμενοι: Ξεςτόμιςε απαράδεκτεσ φβρεισ εναντίον μου χωρίσ .................... 

 μησί: Από την εργαςία του λαμβάνει .................... ειςόδημα 750 ευρώ. 

 Μονάδες 10 

 

 



8. Να αντιςτοιχίςετε το όνομα του κάθε ιςτορικοφ τησ Στήλησ Α με τισ ορθζσ αναφορζσ  τησ 

Στήλησ Β. 

Α Β 

 

1. Ο Θουκυδίδησ 

2. Ο Ξενοφώντασ 

 

α. πίςτευε ςτη μεγάλη αξία του Περικλή. 

β. δζχτηκε επίδραςη από τον Αγηςίλαο. 

γ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή δεν μπόρεςε να ςώςει την 

Αμφίπολη, μια πόλη με ιδιαίτερη ςημαςία για την Αθήνα. 

δ. τιμωρήθηκε με εξορία, επειδή ακολοφθηςε τον Σπαρτιατικό 

ςτρατό ςτη μάχη τησ Κορώνειασ. 

ε. ςυμμετείχε ςε εκςτρατεία εναντίον του Πζρςη βαςιλιά. 

                                                                                                                                    Μονάδες 10 

 

 


