
Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις, 2,6,21-23 
 

Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, 

ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ 

τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι· φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς 

μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ 

κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη συντομωτάτην ᾤετο ὁδὸν εἶναι διὰ 

τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ 

ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν 

οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο 

ἐπιβουλεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ 

συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. 

 
1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται :  

01. ἄρχειν : ο αντίστοιχος τύπος στον παθητικό αόριστο / το γ΄ ενικό υποτακτικής αορίστου 

μέσης φωνής 

02. λαμβάνοι :  

03. β΄ενικό προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή / η ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους 

της μετοχής μέλλοντα και παρακειμένου στην ίδια φωνή 

04. δυναμένοις : απαρέμφατο του ίδιου χρόνου 

05. διδοίη : γ΄ενικό οριστικής και προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή 

06. φαίη : απαρέμφατο ενεστώτα  / α΄πληθυντικό οριστικής παρατατικού 

07. ἐγίγνετο : β΄πληθυντικό ευκτικής αορίστου β΄ / β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα 

2. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται :  

01. ἰσχυρῶς : ο συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος 

02. πλείω : ο αντίστοιχος τύπος στον υπερθετικό βαθμό 

03. μέγιστα : ο αντίστοιχος τύπος στον συγκριτικό βαθμό 

04. δίκην : δοτική πληθυντικού 

05. ὁδὸν : κλητική ενικού 

06. ἁπλοῦν : αιτιατική πληθυντικού και αντίστοιχος τύπος στο συγκριτικό βαθμό 

07. ἀληθὲς : το παραγόμενο επίρρημα στο θετικό και συγκριτικό βαθμό 

08. πάντων : δοτική ενικού 

3. Να αναγνωρισθεί το είδος των αντωνυμιών και να γραφεί η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό : ὧν, 

ὅτῳ, οὐδενὸς 

4. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των προτάσεων :  

• ὅπως πλείω λαμβάνοι 

• ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι 

5. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των λέξεων : ἐπιθυμῶν , τοῖς δυναμένοις, εἶναι (το 

πρώτο), φανερὸς , τούτῳ  
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