
 

 

4.  ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ, 8, 1, 1-3 

 
 

1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 

 
Πολλές φορές, άνδρες, και άλλοτε σκέφτηκα, ότι ο καλός άρχοντας δεν 

διαφέρει καθόλου από τον καλό πατέρα  γιατί και οι πατέρες φροντίζουν 
για τα παιδιά τους πώς να μην στερηθούν ποτέ τα αγαθά, ο Κύρος δε μου 
φαίνεται ότι τώρα μας συμβουλεύει με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να 

είμαστε ευτυχισμένοι για πάντα. Εκείνο δε που μου φαίνεται πως το 
φανέρωσε κάπως ελλιπέστερα από όσο έπρεπε, αυτό θα επιχειρήσω να 

διδάξω σε όσους δεν το ξέρουν. Γιατί σκεφθείτε, βέβαια, ποια πόλη 
εχθρική είναι δυνατό να κυριευθεί από απείθαρχο στράτευμα; Ποια 
φιλική πόλη μπορεί να διαφυλαχθεί από απείθαρχους στρατιώτες ποιο 

στράτευμα από απείθαρχους μπορεί να νικήσει  και πώς είναι δυνατό να 
ηττηθούν οι άνθρωποι σε μάχη, παρά όταν αρχίσουν να σκέφτονται ο 
καθένας για τη δική του σωτηρία  ποιο άλλο αγαθό είναι δυνατό να γίνει 

από ανθρώπους που δεν πείθονται στους ανωτέρους τους  ποιες πόλεις 
θα μπορούν να διοικούνται νόμιμα ή ποιες οικογένειες μπορούν να 

σωθούν; 
 
 

 
2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: 

 

ἄρχων: την κλητική ενικού ω αρχον 

παίδων: τη δοτική πληθυντικού τοις παισί 

ἐνδεέστερον: την ονομαστική πληθυντικού 

ουδετέρου γένους στο θετικό βαθμό 

τά ενδεη/ενδεα 

τίς (το πρώτο):  τη γενική ενικού του ίδιου γένους τίνος, του 

κρείττοσι: τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό 
βαθμό 

κρατίστοις 

προνοοῦσι: τον αντίστοιχο τύπο στον παρατατικό προενόουν 

τούς εἰδότας: το γ΄ πληθυντικό οριστικής 

παρατατικού 

ηδεσαν/ ησαν 

ἁλοίη: τον αντίστοιχο τύπο στο ενεργητικής 
σημασίας ρήμα  

ελοι 

ἄρξωνται: το γ΄ πληθυντικό προστακτικής 
παρακειμένου στην ίδια φωνή 

ηρχθων/ηρχθωσαν 

τελεσθείη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου τελεσθ ηναι 

 

 
 

 
 
 



 

 

3α. Να συντάξετε τις παρακάτω λέξεις:   
 

μοι (το 1ο): δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου που εξαρτάται 

από το δοξαστικό ρήμα «δοκε ι». 
εὐδαιμονοῦντες: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα «διατελο ιμεν», 

με υποκείμενο της το « ημεις». 

ὑπό μή πειθομένων (το 2ο): εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού 

αιτίου από το παθητικής φωνής ρήμα «διαφυλαχθείη». 

ἀπειθούντων: γενική του περιεχομένου που εξαρτάται από το 

«στράτευμα». 

ἕκαστος: επιμεριστική παράθεση στο υποκείμενο (η γενική έννοια 

«ανθρωποι», εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος « αρξωνται», 

επιμερίζεται σε ειδικότερα αόριστα μέρη  
π.χ. ν.ε. οι μαθητές έλεγαν ο καθένας τα δικά του). 

 

3β. ὅπως μήποτε αὐτούς τἀγαθά ἐπιλείψει:  

Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής 
άγνοιας, κρίσεως. 
Εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα οπως. 

Εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι πραγματικό. 
Λειτουργεί ως άμεσο αντικείμενο στο ρήμα εξάρτησης «προνοο υσι». 

 
[Μετά από ρήματα φροντίδας ακολουθεί δευτερεύουσα πρόταση που 
εισάγεται με το « οπως» και εκφέρεται με οριστική ή ευκτική μέλλοντα. Η 

πρόταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλάγια ερωτηματική ή τελική ή 
ενδοιαστική, ανάλογα με το αν δηλώνει, με βάση το κείμενο, τρόπο ή 
σκοπό ή ενδοιασμό.] 

 
4α. τίς ἄν πόλις πολεμία ὑπό μή πειθομένων ἁλοίη:   

Ενεργητική σύνταξη:  τίνα πόλιν ο ι μή πειθόμενοι αν ελοιεν. 
 
4β. ὅτι ἄρχων ἀγαθός οὐδέν διαφέρει πατρός ἀγαθοῦ:   

Ευθύς λόγος:  Αρχων αγαθός οὐδέν διαφέρει πατρός ἀγαθοῦ. 
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