
 
 

Α. Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 6, 3, 12 
 

῎Ανδρες στρατιῶται, τῶν ᾿Αρκάδων οἱ μὲν τεθνᾶσιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου 

τινὸς πολιορκοῦνται. νομίζω δ' ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ' ἡμῖν εἶναι 

οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν ὄντων τῶν πολεμίων, οὕτω δὲ 

τεθαρρηκότων. κράτιστον οὖν ἐστὶν ἡμῖν ὡς τάχιστα βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως 

εἰ ἔτι εἰσὶ σῷοι, σὺν ἐκείνοις μαχώμεθα καὶ μὴ μόνοι λειφθέντες μόνοι καὶ 

κινδυνεύωμεν. ἡμεῖς γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῖ ἐνθένδε· πολλὴ μὲν γάρ, ἔφη, 

{ὁδὸς ἐστὶν} εἰς ῾Ηράκλειαν πάλιν ἀπιέναι, πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν διελθεῖν· οἱ δὲ 

πολέμιοι πλησίον· εἰς Κάλπης δὲ λιμένα, ἔνθα Χειρίσοφον εἰκάζομεν εἶναι, εἰ 

σέσωσται, ἐλαχίστη  ὁδός. ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖά ἐστιν οἷς ἀποπλευσούμεθα, 

{ἡμῖν} μένουσι δὲ αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια.  

 
Α1.  Να μεταφράσετε το κείμενο. 
 
Α2. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 
 

τεθνᾶσιν:  Το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο. 
ἔγωγε:   Να κλιθεί στον ενικό αριθμό στο ίδιο πρόσωπο. 
ἀπολοῦνται:  Το β΄ ενικό ευκτικής στον ίδιο χρόνο. 
   Το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 
μαχώμεθα:  Τον αντίστοιχο τύπο στο μέλλοντα. 
λειφθέντες:  Τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος. 
  Το γ΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου στην ίδια 

φωνή. 
ἀποδραίημεν: Να κλιθεί η προστακτική στον ίδιο χρόνο. 
ἀπιέναι:  Να κλιθεί η προστακτική στον ίδιο χρόνο. 
διελθεῖν:  Να κλιθεί η προστακτική στον ίδιο χρόνο. 
ἀποπλευσούμεθα: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στον ίδιο χρόνο. 
λιμένα:  Να κλιθεί και στους δύο αριθμούς. 



 
Α3.α) «νομίζω δ' ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ' ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν 

σωτηρίαν»: Αφού πρώτα μεταφέρετε το χωρίο στον ευθύ λόγο, να 
σχολιάσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να 
δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού. 

 
Α3.β) «κράτιστον οὖν ἐστὶν ἡμῖν ὡς τάχιστα βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως εἰ ἔτι 

εἰσὶ σῷοι, σὺν ἐκείνοις μαχώμεθα»: Να μεταφέρετε το χωρίο στον πλάγιο 
λόγο με εξάρτηση «Οὗτος οὖν ἔλεγεν» και με τους δύο τρόπους. 

 
Α3.γ) «οἷς ἀποπλευσούμεθα»: Να σχολιάσετε συντακτικά την πρόταση (είδος, 

εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). 
 
Α3.δ)  «εἰ ἔτι εἰσὶ σῷοι»: Να συμπτύξετε την πρόταση σε ισοδύναμη μετοχή. 
 
Α3.ε) «οὕτω μὲν πολλῶν ὄντων τῶν πολεμίων»: Nα αναλύσετε τη μετοχή σε 

δευτερεύουσα πρόταση, κάνοντας τις αναγκαίες μετατροπές στους όρους 
της φράσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


