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Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Καλλικρατίδας, Σπαρτιάτης ναύαρχος που έδρασε 

στα τέλη του Πελοποννησιακού πολέμου, προσπαθεί ανεπιτυχώς να συναντηθεί 

με τον Κύρο. 

 

Καλλικρατίδας ναύαρχος, τῶν Λυσάνδρου φίλων ἀξιούντων ἐπιτρέψαι αὐτοῖς 

ἕνα τινὰ τῶν ἐχθρῶν ἀνελεῖν καὶ λαβεῖν πεντήκοντα τάλαντα, καίτοι σφόδρα 

δεόμενος χρημάτων εἰς ὀψώνια τοῖς ναύταις, οὐ συνεχώρησε. Κλέανδρος δὲ 

σύμβουλος ὤν «ἀλλ’ ἔγωγ’ ἂν ἔλαβον» εἶπεν «εἰ σὺ ἤμην»· «καὶ γὰρ αὐτὸς» εἶπεν 

«εἰ σὺ ἦν.» Παραγενόμενος δὲ πρὸς Κῦρον τὸν νεώτερον εἰς Σάρδεις, σύμμαχον 

ὄντα Λακεδαιμονίοις, ἐπὶ χρήματα τῷ ναυτικῷ, τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκέλευσεν 

εἰσαγγεῖλαι ὅτι βούλεται Κύρῳ ἐντυχεῖν· ὡς δ’ ἤκουσε πίνειν, «προσμενῶ» εἶπεν 

«ἕως ἂν πίῃ.» καὶ τότε μὲν ἀπηλλάγη, ὡς ἔγνω οὐχ οἷόν τε εἶναι συμβαλεῖν αὐτῷ 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, δόξας ἀγροικότερος εἶναι. τῇ δ’ ἐχομένῃ, ὡς πάλιν αὐτὸν 

πίνοντ’ ἤκουσε καὶ οὐ προϊόντα, φήσας «οὐχ οὕτω σπουδαστέον χρήματα λαβεῖν 

ὡς μηδὲν ἀνάξιον τῆς Σπάρτης ποιεῖν;» ἀπηλλάγη εἰς Ἔφεσον, πολλὰ μὲν 

ἐπαρώμενος κακὰ τοῖς πρώτοις ἐντρυφηθεῖσιν ὑπὸ βαρβάρων καὶ διδάξασιν 

αὐτοὺς ὑβρίζειν διὰ πλοῦτον· ὤμνυε δὲ πρὸς τοὺς παρόντας  ὡς, ὅταν πρῶτον εἰς 

Σπάρτην παραγένηται, πάντα ποιήσει ὑπὲρ τοῦ διαλλάξαι τοὺς Ἕλληνας, ὡς 

φοβερώτεροι τοῖς βαρβάροις εἶεν καὶ παύσαιντο τῆς ἐκείνων ἐπ’ ἀλλήλους 

δεόμενοι δυνάμεως. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἀπαλλάττομαι : φεύγω. 

τῇ ἐχομένῃ : την επόμενη μέρα. 

ἐπαρῶμαι : καταριέμαι. 

ἐντρυφῶμαι : παρασύρομαι σε ζωή με απολαύσεις. 

21. Πλουτάρχου, Λακωνικά αποφθέγματα, 222Β-D (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: 

“Παραγενόμενος δὲ... ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ”. 

Μονάδες 10 

 

Α2. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του Καλλικρατίδα μετά την οριστική αποτυχία της 

συνάντησής του με τον Κύρο; 

Μονάδες 10 

 

Β1. “φήσας «οὐχ οὕτω σπουδαστέον χρήματα λαβεῖν ὡς μηδὲν ἀνάξιον τῆς 

Σπάρτης ποιεῖν;» ἀπηλλάγη εἰς Ἔφεσον”: να γράψετε στο τετράδιό σας τους 

ρηματικούς τύπους του αποσπάσματος που βρίσκονται σε αόριστο και στη 

συνέχεια να τους μεταφέρετε στον αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα. 

(μονάδες 6) 

 

Β2. “ὡς φοβερώτεροι τοῖς βαρβάροις εἶεν”: να ξαναγράψετε στο τετράδιό σας 

το απόσπασμα μεταφέροντας τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό. 

(μονάδες 4) 

Μονάδες 10 

 

Γ1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους: τὸν νεώτερον, συμβαλεῖν, τῇ 

ἡμέρᾳ (το δεύτερο του κειμένου), πίνοντ’. (μονάδες 4) 

 

Γ2. “ὡς δ’ ἤκουσε πίνειν, «προσμενῶ» εἶπεν «ἕως ἂν πίῃ».” Να γράψετε στο 

τετράδιό σας τις δευτερεύουσες προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 

απόσπασμα, να τις χαρακτηρίσετε ως προς το είδος και να αιτιολογήσετε τον 

τρόπο εκφοράς τους. 

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

 

 

 

 
 


