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Πρωτεςιλάου 63           ΙΛΙΟΝ                                                   210.26.32.505 - 210.26.35.507 
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Ονοματεπώνυμο : 

 

Αδίδακτο κείμενο 

 

Ὦ ἄνδρες, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς ὑμᾶς εἶναι. Νῦν γὰρ περί ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ὁ ἀγών καὶ περί 

γῆς, ἐν ᾗ ἔφυτε καὶ περὶ οἴκων, ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ περὶ γυναικῶν δε καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων, ὧν 

πέπασθε ἀγαθῶν. Νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς, ὥσπερ πρόσθεν, κύριοι ἔσεσθε. εἰ δέ 

ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα τοῖς πολεμίοις. Ἅτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες 

μάχεσθε….. Μωρός δὲ καὶ εἴ τις ζῆν βουλόμενος φεύγειν ἐπιχειρεῖ εἰδὼς, ὅτι οἱ μὲν νικῶντες 

σῴζονται, οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνῄσκουσι μᾶλλον τῶν μενόντων. Μωρός δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων 

ἐπιθυμῶν ἧτταν προσίεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε ἑαυτῶν σῴζουσι καὶ τὰ τῶν 

ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν, οἱ δ΄ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα ἀποβάλλουσιν; 

                           

(Ξενοφῶντος  Κύρου Παιδεία ΙΙΙ, 3 44-46) 
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Λεξιλόγιο 

πέπασθε=παρακείμενος του ρ.πάομαι=αποκτώ 

ἐράω-ῶ=επιθυμώ έντονα 

προσίεμαι= αποδέχομαι 

 

Παρατηρήσεις 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα.  

(Μονάδες 20)  

2α) «Νικήσαντες, τῶν μενόντων»: Να αναγνωριστούν τα είδη των μετοχών και να τις μετατρέψετε σε 

αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις, δικαιολογώντας τις μετατροπές σας. 

(Μονάδες 3)  

2β) «Τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε ἑαυτῶν σῴζουσι και τά τῶν ἡττωμένων 

προσλαμβάνουσι»: Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις της προηγούμενης περιόδου και 

να τις συμπτύξετε στο αντίστοιχο είδος μετοχής δικαιολογώντας τις μετατροπές σας. 

(Μονάδες 2)  

2γ) τούτων, τοῖς πολεμίοις, ἅτε ἐρῶντες, χρημάτων, φεύγειν: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους 

προηγούμενους όρους.  

 (Μονάδες 5)  

3. Να βρείτε τους ζητούμενους τύπους:  

ᾗ : τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό 

ἀγὼν: δοτική πληθυντικού 

ἐτράφητε: α΄ πληθυντικό  πρόσωπο ευκτικής ίδιου χρόνου και διάθεσης 

γυναικῶν: κλητική ενικού 

παραδώσετε: γ΄ ενικό  πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄ ίδιας φωνής 

μάχεσθε: απαρέμφατο μέλλοντα 

μενόντων: τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα 

ἀποθνῄσκουσι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β’ 

προσίεται: β΄ ενικό πρόσωπο παρατατικού ίδιας φωνής 

προσλαμβάνουσιν: β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής 

 (Μονάδες 10) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flexicon.katabiblon.com%2Findex.php%3Flemma%3D%25E1%25BC%2590%25CF%2581%25E1%25BD%25B1%25CF%2589&ei=Qb1sVNPqKMjtaoGfgsAC&usg=AFQjCNHTXynzTdNbg41zBlmzsNVWAMwNtg&sig2=dCZrBwMlSbk804SsJSGvmw&bvm=bv.80120444,d.d2s

