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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενoφών, Κύρου Ανάβασις, Γ, 2, 29-32 

 

Γ1. Υπολείπεται σε μένα να πω αυτό που νομίζω ότι είναι και το σπουδαιότερο. Βλέπετε, 

δηλαδή, ότι οι εχθροί δεν τόλμησαν πρωτύτερα να κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον μας, 

προτού συλλάβουν τους στρατηγούς μας, επειδή νόμιζαν ότι εμείς είμαστε ικανοί να τους 

νικήσουμε στον πόλεμο, εάν έχουμε τους άρχοντες και εάν υπακούμε σ’ αυτούς. Εάν όμως 

συνελάμβαναν τους άρχοντες, νόμιζαν ότι με την αναρχία και την αταξία (έλλειψη τάξης, 

πειθαρχίας) θα μπορούσαν να μας καταστρέψουν. Πρέπει, λοιπόν, οι τωρινοί άρχοντες να 

γίνουν πολύ πιο επιμελείς (υπεύθυνοι) από τους προηγούμενους και οι αρχόμενοι (οι 

στρατιώτες) πολύ πιο υπάκουοι και περισσότερο πειθαρχημένοι στους άρχοντες τώρα από 

ό,τι πρωτύτερα. Εάν κάποιος είναι απείθαρχος, (πρέπει), όταν κάποιος από εσάς τον 

εντοπίζει, να αποφασίσετε με την ψήφο σας μαζί με τον άρχοντα να τον τιμωρείτε. Έτσι οι 

εχθροί μάλλον θα διαψευθούν. Από αυτή την ημέρα (που θα επικρατήσει η πειθαρχία) θα 

δουν αντί για έναν Κλέαρχο δέκα χιλιάδες, που δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να είναι 

δειλός. Είναι όμως η ώρα να τελειώσω. Ίσως οι εχθροί μπορεί να παρουσιαστούν. Σε όποιον 

φαίνονται ότι αυτά είναι καλά, ας τα επικυρώσει αμέσως, για να πραγματοποιηθούν (να 

ολοκληρωθούν με έργο). Εάν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο από αυτό, ας τολμήσει και ο απλός 

στρατιώτης να το προτείνει. Γιατί, όλοι έχουμε ανάγκη της κοινής σωτηρίας. 

 

Γ2. οὗπερ 

ἐξενέγκοι 

ἀπόλλυς 

ἐπιμελοῦς 

τισί 

ψηφιεῖ (ή ψηφιῇ) 

ἐντυγχάνουσι 

ἔσῃ (ή ἔσει)  

θᾶττον 

δεδιδάχαμεν 

 

Γ3. α. μέγιστον: Κατηγορούμενο στο ὅπερ 

ἐξενεγκεῖν: Τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ἐτόλμησαν (ταυτοπροσωπία)  

ὄντων: Επιρρηματική μετοχή, υποθετική, γενική απόλυτη 

αὐτίκα: Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 
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ὅτῳ: Δοτική προσωπική  

σωτηρίας: Αντικείμενο του δεόμεθα  

 

Γ3. β. πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον:  

Είναι δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον σύνδεσμο πρὶν και εκφέρεται με 

οριστική παρελθοντικού χρόνου (συνέλαβον), επειδή η κύρια πρόταση είναι αρνητική 

 

Οὗτος εἶπεν ὅτι ὁρῷεν τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν τολμήσαιεν πρὸς αὐτούς 

πόλεμον  

 

 


