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Α1. 

   [Ο Καλλικρατίδας ο ναύαρχος, όταν φίλοι του Λυσάνδρου ζήτησαν να τούς 

επιτρέψει να σκοτώσουν κάποιον από τους εχθρούς για να πάρουν πενήντα 

τάλαντα, αν και είχε ανάγκη από χρήματα για τον μισθό των ναυτών, δεν 

συμφώνησε.  Ο Κλέανδρος, που ήταν σύμβουλός του, τού είπε «Εγώ, βέβαια, θα 

τά έπαιρνα, αν ήμουν στην θέση σου· και ο Καλλικρατίδας απάντησε «και εγώ 

θα τά έπαιρνα, αν ήμουν στην δική σου θέση».] 

    Όταν πήγε να βρει τον Κύρο τον νεώτερο στις Σάρδεις, που ήταν σύμμαχος 

των Λακεδαιμονίων, για να πάρει χρήματα ώστε να δώσει στα πληρώματά του, 

την πρώτη ημέρα παρήγγειλε να αναγγείλουν ότι επιθυμεί να συναντήσει τον 

Κύρο· όταν άκουσε ότι ο Κύρος πίνει, είπε «θα τόν περιμένω μέχρι να πιει». Και 

έφυγε, διότι ήξερε πως δεν είναι δυνατόν να τόν συναντήσει εκείνη την στιγμή, 

[καθώς θα φαινόταν αγενής. Την επόμενη ημέρα, επειδή πάλι έμαθε ότι ο Κύρος 

πίνει και δεν πρόκειται να παρουσιαστεί, αφού είπε «δεν θα έπρεπε τόσο να μέ 

ενδιαφέρει να πάρω χρήματα, όσο να μη κάνω κάτι ανάξιο της Σπάρτης;», έφυγε 

για την Έφεσο, εκτοξεύοντας βαριές κατάρες για όσους έμαθαν από τους 

βαρβάρους να ζουν ακόλαστα και να συμπεριφέρονται άξεστα λόγω του 

πλούτου τους· ορκίστηκε δε μπροστά σε όσους ήταν μαζί του, ότι, όταν 

επιστρέψει στην Σπάρτη, αρχικά θα κάνει τα πάντα για να συμφιλιώσει τους 

Έλληνες, ώστε να προκαλούν περισσότερο φόβο στους βαρβάρους και να 

πάψουν να χρειάζονται την δύναμη των βαρβάρων για την μεταξύ τους 

αλληλοεξόντωση.]  

 

Α2. 

    Ο Καλλικρατίδας, ναύαρχος του σπαρτιατικού στόλου, είχε αποσταλεί  να 

ζητήσει χρήματα από τον Κύρο για την Σπάρτη, προκειμένου οι Σπαρτιάτες να 

αντιμετωπίσουν τους Αθηναίους, εφόσον ο Κύρος ήταν σύμμαχος της Σπάρτης 

και είχε υποσχεθεί χρηματοδότηση.  

  Επειδή, όμως, ο Κύρος εντρυφούσε στην τρυφηλή ζωή και έπινε ολημερίς, 

αρνούμενος να δεχτεί τον Καλλικρατίδα, θύμωσε ο ναύαρχος, εξερράγη και 

καταριόταν όσους έχουν εθιστεί σε αυτήν την τρυφηλότητα και ακολασία χάριν 

του πλούτου τους, μία συνήθεια που τήν απέδιδε στους βαρβάρους. Επίσης 

έδωσε όρκο να συμφιλιώσει τους Έλληνες, ώστε να φοβίζουν τους βαρβάρους 

και να μην έχουν ανάγκη την βοήθειά τους.   
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Β1. 

φήσας : φάσκων 

λαβεῖν : λαμβάνειν 

ἀπηλλάγη : ἀπαλλάσσεται. 

 

Β2. 

«Ὁ Ἕλλην φοβερώτερος τῷ βαρβάρῳ εἴη». 

 

Γ1. 

 τὸν νεώτερον : επιθετικός προσδιορισμός στο Κῦρον. 

 συμβαλεῖν : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απροσώπου απαρεμφάτου 

οὐχ οἷόν τε εἶναι. 

 τῇ ἡμέρᾳ (το δεύτερο του κειμένου) : δοτική του χρόνου στο απαρ. συμβαλεῖν. 

 πίνοντ’ : κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα ἤκουσε, συνημμένη στο 

αντικείμενο του ρήματος αὐτὸν. 

 

Γ2. 

ὡς δ’ ἤκουσε πίνειν : Χρονική πρόταση (προτερόχρονο), ως επίρρημα χρόνου 

στο προσμενῶ. Εκφέρεται με οριστική, διότι δηλώνει το πραγματικό. 

ἕως ἂν πίῃ : Χρονικουποθετική πρόταση. Ως προς την χρονικότητά της 

(υστερόχρονο) είναι επίρρημα χρόνου στο προσμενῶ. Ως προς την 

υποθετικότητά της δηλώνει το προσδοκώμενο, εφόσον απόδοσή της είναι το 

προσμενῶ. Εκφέρεται με υποτακτική λόγω του αοριστολογικού ἂν. 
 

 

 


