ANCIENT GREEK LANGUAGE EXAM
Tuesday, September 9, 2008, 2:00pm
Translate any two of the following passages into literate English. Put accuracy of the
rendering before style, but try to make the translation readable. You may use a dictionary.
1.
Xenophon, Anabasis 6,6,17-24.
Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν Ἀγασίας·
“Ἐγώ, ὦ ἄνδρες,
ὄµνυµι θεοὺς καὶ θεὰς ἦ µὴν µήτε µε Ξενοφῶντα κελεῦσαι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα µήτε
ἄλλον ὑµῶν µηδένα· ἰδόντι δέ µοι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀγόµενον τῶν ἐµῶν λοχιτῶν ὑπὸ
∆εξίπ- που, ὃν ὑµεῖς ἐπίστασθε ὑµᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι· καὶ ἀφειλόµην,
ὁµολογῶ. καὶ ὑµεῖς µὲν µὴ ἐκδῶτέ µε· ἐγὼ δὲ ἐµαυτόν, ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει,
παρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ ὅ τι ἂν βούληται ποιῆσαι· τούτου ἕνεκα µήτε πολεµεῖτε
Λακεδαιµονίοις σῴζεσθέ τε ἀσφαλῶς ὅποι θέλει ἕκαστος. συµπέµψατε µέντοι µοι ὑµῶν
αὐτῶν ἑλόµενοι πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τι ἐγὼ παραλίπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐµοῦ
καὶ πράξουσιν.”
ἐκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιὰ οὕστινας βούλοιτο προελόµενον ἰέναι. ὁ δὲ
προείλετο τοὺς στρατηγούς. µετὰ ταῦτα ἐπορεύετο πρὸς Κλέανδρον Ἀγασίας καὶ οἱ
στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀφαιρεθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ Ἀγασίου. καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοί·
“Ἔπεµψεν ἡµᾶς ἡ στρατιὰ πρὸς σέ, ὦ Κλέανδρε, καὶ κελεύουσί σε, εἴτε πάντας
αἰτιᾷ, κρίναντα σὲ αὐτὸν χρῆσθαι ὅ τι ἂν βούλῃ, εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο καὶ πλείους αἰτιᾷ,
τούτους ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι ἑαυτοὺς εἰς κρίσιν. εἴ τι οὖν ἡµῶν τινα αἰτιᾷ, πάρεσµέν
σοι ἡµεῖς· εἴ τι δὲ ἄλλον τινά, φράσον· οὐδεὶς γὰρ ἀπέσται ὅστις ἂν ἡµῖν ἐθέλῃ
πείθεσθαι.”
µετὰ ταῦτα παρελθὼν ὁ Ἀγασίας εἶπεν·
“ Ἐγώ εἰµι, ὦ Κλέανδρε, ὁ ἀφελόµενος ∆εξίππου ἄγοντος τοῦτον τὸν ἄνδρα καὶ
παίειν κελεύσας ∆έξιππον. τοῦτον µὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα, ∆έξιππον δὲ οἶδα
αἱρεθέντα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου ἧς ᾐτησάµεθα παρὰ
Τραπεζουντίων ἐφ’ ᾧτε πλοῖα συλλέγειν ὡς σῳζοίµεθα, καὶ ἀποδράντα ∆έξιππον καὶ
προδόντα τοὺς στρατιώτας µεθ’ ὧν ἐσώθη. καὶ τούς τε Τραπεζουντίους ἀπεστερήκαµεν
τὴν πεντηκόντορον καὶ κακοὶ δοκοῦµεν εἶναι διὰ τοῦτον, αὐτοί τε τὸ ἐπὶ τούτῳ
ἀπολώλαµεν. ἤκουε γάρ, ὥσπερ ἡµεῖς, ὡς ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας τοὺς ποταµούς τε
διαβῆναι καὶ σωθῆναι εἰς τὴν Ἑλλάδα. τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόµην.”

2.
Isocrates, Areopagiticus 46-49.
Καὶ ταῦτα νοµοθετήσαντες οὐδὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ὠλιγώρουν, ἀλλὰ διελόµενοι
τὴν µὲν πόλιν κατὰ κώµας, τὴν δὲ χώραν κατὰ δήµους, ἐθεώρουν τὸν βίον τὸν ἑκάστου,
καὶ τοὺς ἀκοσµοῦντας ἀνῆγον εἰς τὴν βουλήν. Ἡ δὲ τοὺς µὲν ἐνουθέτει, τοῖς δ’ ἠπείλει,
τοὺς δ’ ὡς προσῆκεν ἐκόλαζεν. Ἠπίσταντο γὰρ ὅτι δύο τρόποι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ καὶ
προτρέποντες ἐπὶ τὰς ἀδικίας καὶ παύοντες τῶν πονη- ριῶν· παρ’ οἷς µὲν γὰρ µήτε
φυλακὴ µηδεµία τῶν τοιούτων καθέστηκεν µήθ’ αἱ κρίσεις ἀκριβεῖς εἰσιν, παρὰ τούτοις
µὲν διαφθείρεσθαι καὶ τὰς ἐπιεικεῖς τῶν φύσεων, ὅπου δὲ µήτε λαθεῖν τοῖς ἀδικοῦσιν
ῥᾴδιόν ἐστιν µήτε φανεροῖς γενοµένοις συγγνώµης τυχεῖν, ἐνταῦθα δ’ ἐξιτήλους
γίγνεσθαι τὰς κακοηθείας. Ἅπερ ἐκεῖνοι γιγνώσκοντες ἀµφοτέροις κατεῖχον τοὺς
πολίτας, καὶ ταῖς τιµωρίαις καὶ ταῖς ἐπιµελείαις· τοσούτου γὰρ ἔδεον αὐτοὺς λανθάνειν οἱ
κακόν τι δεδρακότες, ὥστε καὶ τοὺς ἐπιδόξους ἁµαρτήσεσθαί τι προῃσθάνοντο.
Τοιγαροῦν οὐκ ἐν τοῖς σκιραφείοις οἱ νεώτεροι διέτριβον, οὐδ’ ἐν ταῖς αὐλητρίσιν, οὐδ’
ἐν τοῖς τοιούτοις συλλόγοις ἐν οἷς νῦν διηµερεύουσιν, ἀλλ’ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύµασιν
ἔµενον ἐν οἷς ἐτάχθησαν, θαυµάζοντες καὶ ζηλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις πρωτεύοντας.
Οὕτω δ’ ἔφευγον τὴν ἀγορὰν ὥστ’, εἰ καί ποτε διελθεῖν ἀναγκασθεῖεν, µετὰ πολλῆς
αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης ἐφαίνοντο τοῦτο ποιοῦντες. Ἀντειπεῖν δὲ τοῖς πρεσβυτέροις ἢ
λοιδορήσασθαι δεινότερον ἐνόµιζον ἢ νῦν περὶ τοὺς γονέας ἐξαµαρτεῖν. Ἐν καπηλείῳ δὲ
φαγεῖν ἢ πιεῖν οὐδεὶς οὐδ’ ἂν οἰκέτης ἐπιεικὴς ἐτόλµη- σεν. Σεµνύνεσθαι γὰρ ἐµελέτων,
ἀλλ’ οὐ βωµολοχεύεσθαι· καὶ τοὺς εὐτραπέλους δὲ καὶ τοὺς σκώπτειν δυναµένους, οὓς
νῦν εὐφυεῖς προσαγορεύουσιν, ἐκεῖνοι δυστυχεῖς ἐνόµιζον.
Καὶ µηδεὶς οἰέσθω µε δυσκόλως διακεῖσθαι πρὸς τοὺς ταύτην ἔχοντας τὴν
ἡλικίαν. Οὔτε γὰρ ἡγοῦµαι τούτους αἰτίους εἶναι τῶν γιγνοµένων, σύνοιδά τε τοῖς
πλείστοις αὐτῶν ἥκιστα χαίρουσιν ταύτῃ τῇ καταστάσει, δι’ ἣν ἔξεστιν αὐτοῖς ἐν ταῖς
ἀκολασίαις ταύταις διατρί- βειν· ὥστ’ οὐκ ἂν εἰκότως τούτοις ἐπιτιµῴην, ἀλλὰ πολὺ
δικαιότερον τοῖς ὀλίγῳ πρὸ ἡµῶν τὴν πόλιν διοικήσασιν· ἐκεῖνοι γὰρ ἦσαν οἱ
προτρέψαντες ἐπὶ ταύτας τὰς ὀλιγωρίας καὶ καταλύσαντες τὴν τῆς βουλῆς δύναµιν.

3.
Plato, Phaedo 116a-d
Ταῦτ’ εἰπὼν ἐκεῖνος µὲν ἀνίστατο εἰς οἴκηµά τι ὡς λουσό- µενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο
αὐτῷ, ἡµᾶς δ’ ἐκέλευε περιµένειν. περιεµένοµεν οὖν πρὸς ἡµᾶς αὐτοὺς διαλεγόµενοι
περὶ τῶν εἰρηµένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ’ αὖ περὶ τῆς συµφορᾶς διεξιόντες ὅση
ἡµῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούµενοι ὥσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν
ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ’ αὐτὸν τὰ παιδία—δύο γὰρ αὐτῷ ὑεῖς
σµικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ µέγας—καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο ἐκεῖναι, ἐναντίον τοῦ
Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς µὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία
ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ’ ἡµᾶς. καὶ ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσµῶν· χρόνον
γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν δ’ ἐκαθέζετο λελουµένος καὶ οὐ πολλὰ ἄττα µετὰ
ταῦτα διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς παρ’ αὐτόν, “Ὦ Σώκρατες, ”
ἔφη, “οὐ καταγνώσοµαί γε σοῦ ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι µοι χαλεπαίνουσι καὶ
κατα- ρῶνται ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγείλω πίνειν τὸ φάρµακον ἀναγκαζόντων τῶν
ἀρχόντων. σὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον καὶ πρᾳότατον
καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικοµένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ’ ὅτι οὐκ
ἐµοὶ χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ ἐκείνοις. νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ ἃ
ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα.” Καὶ ἅµα δακρύσας
µεταστρεφόµενος ἀπῄει. Καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, “Καὶ σύ,” ἔφη,
“χαῖρε, καὶ ἡµεῖς ταῦτα ποιήσοµεν.” Καὶ ἅµα πρὸς ἡµᾶς, “Ὡς ἀστεῖος, ” ἔφη, “ὁ
ἄνθρωπος· καὶ παρὰ πάντα µοι τὸν χρόνον προσῄει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν
λῷστος, καὶ νῦν ὡς γενναίως µε ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώµεθα αὐτῷ,
καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρµακον, εἰ τέτριπται· εἰ δὲ µή, τριψάτω ὁ ἄνθρωπος. ”

