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Ο Κύπορ και οι Χαλδαίοι  

Ο βαζηιηάο ηωλ Αξκελίωλ ππνζρέζεθε (βι. θαη ΞΕΝ ΚΠαηδ 3.1.14–3.1.22) λα θαηαβάιιεη πιένλ θόξνπο ζηνλ Κπαμάξε, λα 

δώζεη ρξήκαηα ζηνλ Κύξν θαη λα ζηείιεη ζηξάηεπκα ππό ηνλ γην ηνπ Τηγξάλε, γηα λα πνιεκήζεη ζην πιεπξό ηωλ Μήδωλ. Όηαλ 

βξέζεθαλ ζηα όξε ηωλ Φαιδαίωλ, ν Κύξνο θαηόξζωζε λα θαηαιάβεη θάπνηα από απηά θαη λα ζπιιάβεη κεξηθνύο αηρκαιώηνπο. 

Παξάιιεια, βιέπνληαο ηελ νρπξή ηνπνζεζία όπνπ βξίζθνληαλ νη ππόινηπνη Φαιδαίνη, δήηεζε από ηνλ βαζηιηά ηεο Αξκελίαο λα 

έξζεη κε όινπο ηνπο μπινπξγνύο θαη ρηίζηεο ηεο ρώξαο, γηα λα ρηίζνπλ θξνύξην. 

 

 [3.2.12] Ἐν δὲ τούτῳ προσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμαλώτους δεδεμένους, τοὺς δέ τινας καὶ 

τετρωμένους1. ὡς δὲ εἶδεν, εὐθὺς λύειν μὲν ἐκέλευσε τοὺς δεδεμένους, τοὺς δὲ τετρωμένους 

ἰατροὺς καλέσας θεραπεύειν ἐκέλευσεν· ἔπειτα δὲ ἔλεξε τοῖς Χαλδαίοις ὅτι ἥκοι οὔτε 

ἀπολέσαι ἐπιθυμῶν ἐκείνους οὔτε πολεμεῖν δεόμενος, ἀλλ’ εἰρήνην βουλόμενος ποιῆσαι 

Ἀρμενίοις καὶ Χαλδαίοις. Πρὶν μὲν οὖν ἔχεσθαι τὰ ἄκρα2 οἶδ’ ὅτι οὐδὲν ἐδεῖσθε εἰρήνης· τὰ 

μὲν γὰρ ὑμέτερα ἀσφαλῶς εἶχε, τὰ δὲ τῶν Ἀρμενίων ἤγετε καὶ ἐφέρετε3· νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ ἐν 

οἵῳ4 ἐστέ.  

Μεηάθξαζε 
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1
 =πληγωμζνουσ 

2
 =πριν να καταληφθοφν οι κορυφζσ των βουνών 

3
 άγω και φζρω = λεηλατώ, καταςτρζφω 

4
 =ςε ποια κατάςταςη 
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Παξαηεξήζεηο 

 
1. Να μεταφέρετε τουσ παρακάτω ονοματικοφσ τφπουσ του κειμένου ςτισ πτώςεισ που ζητοφνται: 

 τινας:  ζηε δνηηθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ  ___________________ 

 ἰατροὺς:  ζηελ θιεηηθή εληθνύ    ___________________ 

 ἐπιθυμῶν:  ζηε δνηηθή πιεζπληηθνύ    ___________________ 

 οὐδὲν:   ζηε δνηηθή εληθνύ    ___________________ 

 ὑμέτερα:  ν ίδηνο ηύπνο ζειπθό    ___________________ 

 οἵῳ:  ζηη δοηική πληθσνηικού   _________________ 

 

2.  

 προσάγουσι:  Να θιηζεί ε Υπνη. & ε Επθη. Ανξίζηνπ Β΄  

 εἶδεν:   Να θιηζεί ε Πξνζηαθηηθή Ελζη. & Ανξίζηνπ Β΄  

 καλέσας:  Ε.Α ζην γ΄ πιεζπληηθό Ελζη. 

 ἔχεσθαι:   Φ.Α 

 ἐφέρετε:  Κιίζε Πξνζηαθηηθήο Ανξ. Β΄ & Παξαθεηκέλνπ 

 

3. Να σαπακηηπιζηούν ζςνηακηικά οι λέξειρ:  

 τῷ Κύρῳ:   είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 δεδεμένους:  είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 καλέσας:   είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 ἐπιθυμῶν:  είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 εἰρήνης:  είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 τὰ ὑμέτερα:  είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 ἐν οἵῳ:   είναι ________________________ ζηο ___________________ 

 
 

4. Να γίνει πλήπηρ ζςνηακηική αναγνώπιζη (ειζαγωγή – εκθοπά- λειηοςπγία) ζηιρ ακόλοςθερ 

δεςηεπεύοςζερ πποηάζειρ:  
 

 «ὅηι ἥκοι… Ἀρμενίοις καὶ Χαλδαίοις» 

 «Πρὶν μὲν οὖν ἔτεζθαι ηὰ ἄκρα» 

 «ὅηι οὐδὲν ἐδεῖζθε εἰρήνης» 


