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Καί πεµφθείς ὁ Τιµησίθεος ἧκεν ἄγων τούς ἄρχοντας. Ἐπεί δέ
ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καί οἱ
στρατηγοί τῶν "Ελλήνων καί ἔλεξε Ξενοφῶν, ἡρµήνευε δέ Τι0
µησίθεος. Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡµεῖς βουλόµεθα διασωθῆναι
πρός τήν Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα γάρ οὐκ ἔχοµεν κωλύουσι δέ οὗτοι
ἡµᾶς οὕς ἀκούοµεν ὑµῖν πολεµίους εἶναι. Εἰ οὖν βούλεσθε,
ἔξεστιν ὑµῖν ἡµᾶς λαβεῖν συµµάχους καί τιµωρήσασθαι εἴ τι
ποτε ὑµᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καί τό λοιπόν ὑµῶν ὑπηκόους εἶναι
τούτους. Εἰ δέ ἡµᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖθις ἄν τοσαύ0
την δύναµιν λάβοιτε σύµµαχον.

∆ίνεται η σηµασία των παρακάτω λέξεων:

ἧκεν = έφτασε
ἡρµήνευε = εξηγούσε
ἔξεστιν = είναι δυνατό.

1. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας το κείµενο.
(Μονάδες 10)

2. α. Πλοῖα γάρ οὐκ ἔχοµεν˙ κωλύουσι δέ οὗτοι ἡµᾶς οὕς
ἀκούοµεν πολεµίους εἶναι. Να ξαναγράψετε το κείµενο

αυτό, µεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους στον ενικό

αριθµό.

(Μονάδες 4)
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2. β. ἀκούοµεν, λαβεῖν συνῆλθον: Να γράψετε το δεύτερο ε-

νικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ί-

δια φωνή.
(Μονάδες 6)

3. α. Να βρείτε τα υποκείµενα των ρηµάτων και των απαρεµφά-

των του παρακάτω κειµένου:

Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡµεῖς βουλόµεθα διασωθῆναι
πρός τήν Ἑλλάδα πεζῇ· πλοῖα γάρ οὐκ ἔχοµεν κωλύ5
ουσι δέ οὗτοι ἡµᾶς οὕς ἀκούοµεν ὑµῖν πολεµίους
εἶναι.

(Μονάδες 5)

3. β. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑµῖν ἡµᾶς λαβεῖν: Τι δηλώνει

το είδος αυτό του υποθετικού λόγου;

(Μονάδες 3)

3. γ. Να µετατρέψετε τον υποθετικό αυτό λόγο έτσι, ώστε να

δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος.
(Μονάδες 2)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κείµενο Αδίδακτο

Μετάφραση

Και αφού στάλθηκε ο Τιµησόθεος έφτασε φέρνοντας τους άρχο-
ντες. Αφού λοιπόν έφτασαν, συγκεντρώθηκαν και οι άρχοντες των
Μοσσυνοίκων και οι στρατηγοί των Ελλήνων. Και είπε ο Ξενοφώ-
ντας, και εξηγούσε ο Τιµησόθεος. Μοσσύνοικοι, εµείς θέλουµε να
φτάσουµε σώοι στην Ελλάδα δια ξηράς·γιατί δεν έχουµε πλοία. Ό-
µως, µας εµποδίζουν αυτοί για τους οποίους ακούµε ότι είναι ε-
χθροί σας. Αν λοιπόν θέλετε, είναι δυνατόν σ' εσάς να µας πάρετε
συµµάχους (να συµµαχήσετε µε µας) και να τους τιµωρήσετε, αν
κάποτε αυτοί σας αδίκησαν σε κάτι και στο µέλλον να είναι αυτοί
υπήκοοί σας. Αν όµως θα µας αφήσετε, σκεφθείτε από πού πάλι θα
µπορούσατε να λάβετε για σύµµαχο µια τόσο µεγάλη δύναµη.

2. α. Πλοῖον γάρ οὐκ ἔχω κωλύει δέ οὗτος ἐµέ. ὁν ἀχούω πολέ0

µιον εἶναι.

 β.

Προστακτική

ἀκούοµεν

λαβεῖν

συνῆλθον

Ενεστώτας

Αόριστος β'

Αόριστος β’

ἄκουε

λαβέ

σύνελθε

3. α. Υποκείµενα

Ι. Ρηµάτων

βουλόµεθα ἡµεῖς
κωλύουσι οὗτοι
ἀκούοµεν ἡµεῖς (εννοούµενο)
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II. Απαρεµφάτων

διασωθῆναι: ἡµεῖς: έχουµε σχέση ταυτοπροσωπί�

ας ανάµεσα στο υποκείµενο του απαρεµφάτου και
το υποκείµενο  του ρήµατος "βουλόµεθα" από το ο0
ποίο εξαρτάται το απαρέµφατο.
εἶναι: οὑς: έχουµε σχέση ετεροπροσωπίας ανάµεσα
στο υποκείµενο του απαρεµφάτου και το υποκείµενο
"ἡµεῖς" του ρήµατος ἀκούοµεν από το οποίο εξαρτάται
το απαρέµφατο.

β. Υποθετικός λόγος
Υπόθεση: Εἰ... βούλεσθε � Απόδοση: ἔξεστιν ∆ηλώνει:
"το πραγµατικό"

γ. Η απλή σκέψη του λέγοντος:

Εκφέρεται µε: Υπόθεση: εἰ + ευκτική
Απόδοση: δυνητική ευκτική ή οριστική αρκτικού χρόνου
Μετατροπή: Υπόθεση: εἰ βούλοισθε
Απόδοση: ἐξείη ἄν ή ἔξεστιν


