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1. Διότι πρώτα πρώτα, ενώ ήταν ακόμα παιδί, όταν εκπαιδευόταν και
με τον αδελφό του και με τα άλλα παιδιά θεωρούνταν ο πιο ικανός
από όλους και σε όλα. Διότι όλα τα παιδιά των καλύτερων Περσών
ανατρέφονται στην αυλή του βασιλιά όπου θα μπορούσε κάποιος
να διδαχθεί πολλή μεν φρόνηση, ενώ τίποτα το αισχρό ούτε είναι
δυνατό να δει ούτε ν' ακούσει. Και βλέπουν και ακούνε τα παιδιά
και αυτούς που τιμούνται από το βασιλιά, και αυτούς που
ατιμάζονται απ' αυτόν. Ώστε από την παιδική τους ακόμη ηλικία
μαθαίνουν να άρχουν και να άρχονται.
2. Ο Κύρος παρουσιάζεται ως ένας άνδρας με πολλές διοικητικές
ικανότητες « ἀνὴρ βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος», κάτι
που φάνηκε από την παιδική του ηλικία, όταν ξεχώριζε από τους
συνομηλίκους του « πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο» στην
αυλή του βασιλιά, όπου εκπαιδευόταν. Ο Κύρος ήταν πολύ
ντροπαλός και υπάκουος στους μεγαλύτερους «αἰδημονέστατος
ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων
μᾶλλον πείθεσθαι». Ήταν ικανότατος στη ιππική «φιλιππότατος
καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι» αλλά και εξαιρετικά φιλομαθής
και μελετηρός στις πολεμικές ασχολίες , την τοξοβολία και το
ακόντιο «τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως,
φιλομαθέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. Τέλος, ένα ακόμα
χαρακτηριστικό του ήταν η δεινότητά του στο κυνήγι και η τόλμη
στις επιθέσεις του κατά των θηρίων «φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς
τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος».

3. ὦ Πέρσα
τῷ βασιλεῖ
τοῖς ἀδελφοῖς
τῆς θύρας
τό θηρίον
τελευτήσαι / -σειε
ἦτε
πεπαιδευκώς ἴσθι
ἀκούειν
ἤρχομεν
4. παῖς: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο της μετοχής ὤν
σὺν τῷ ἀδελφῷ : είναι εμπρόθετος προσδιορισμός της
συνοδείας στο ρήμα ἐπαιδεύετο
τῶν Περσῶν: είναι γενική κτητική στο παῖδες
σωφροσύνην : είναι αντικείμενο του ρήματος καταμάθοι ἄν
τοξικῆς: είναι ομοιόπτωτος προσδιορισμός, επεξήγηση στο
ἔργων

