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Βιβλίο 2.  Κεφάλαιο 1.  § 16 – 19 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Λεξιλόγιο 

κακως ποιω: λεηλατώ, καταστρέφω 

ευ ποιω: ευεργετώ, ωφελώ 

επιπλέω: πλέω εναντίον κάποιου 

εκπλέω: κατευθύνομαι 

παραπλέω:πλέω κατά μήκος της παραλίας 

ηγουμαι τινός: είμαι αρχηγός 

αιρέομαι-ουμαι:εκλέγω, προτιμώ 

 

 

16 Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τήν 

βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καί ἐπί τήν Χίον καί την  

Ἔφεσον ἐπέπλεον, καί παρεσκευάζοντο πρός 

ναυμαχίαν, καί στρατηγούς πρός τοῖς ὑπάρχουσι 

προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.  17 

Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρά τήν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ 

πρός τόν  Ἑλλήσποντον πρός τέ τῶν πλοίων τόν 

ἔκπλουν καί ἐπί τάς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. 

Ἀνήγοντο δέ καί οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ 

γάρ Ἀσία 18 πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ’ ἐξ 

Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν 

Ἀθηναίων· καί οἱ Ἀβυδηνοί καί οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ· 

ἡγεῖτο δέ Θώραξ Λακεδαιμόνιος. 19 Προσβαλόντες δέ 
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τῇ πόλει αἱροῦσι κατά κράτος, καί διήρπασαν οἱ 

στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καί οἴνου καί σίτου καί 

τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· τά δέ ἐλεύθερα σώματα 

πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. 

Β. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

 

Μετάφραση 

 

Οι Αθηναίοι, έχοντας ως ορμητήριο τη Σάμο, λεηλατούσαν τη χώρα 

του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και 

προετοιμάζονταν  για ναυμαχία, και εξέλεξαν  επίσης στρατηγούς, εκτός 

από τους υπάρχοντες, το Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο. Ο 

Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο, παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας, 

προς τον Ελλήσποντο, με σκοπό την παρεμπόδιση της εξόδου των πλοίων 

και εναντίον των πόλεων που είχαν αποστατήσει από αυτούς. Αλλά και οι 

Αθηναίοι έβγαιναν από το λιμάνι της Χίου στην ανοιχτή θάλασσα ΄ γιατί 

η Ασία ήταν χώρα εχθρική γι’ αυτούς΄ και ο Λύσανδρος από την Άβυδο 

έπλεε παραλιακά προς τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων ΄ 

και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι προχωρούσαν συγχρόνως από τη στεριά ΄ και 

αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο Λακεδαιμόνιος. Και αφού επιτέθηκαν 

στην πόλη την κυριεύουν με έφοδο και οι στρατιώτες τη λεηλάτησαν, 

καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη από κρασί και σιτάρι και τα άλλα εφόδια 

΄ ο Λύσανδρος όμως άφησε ελεύθερους όλους τους πολίτες. 

 

 

 

Ερμηνευτικά 

 

τήν βασιλέως κακῶς ἐποίουν: εδώ εννοείται η χώρα του βασιλιά της 

Περσίας και συγκεκριμένα τα παράλια της δυτικής Μικράς Ασίας, που 

ανήκαν στο σατράπη της Λυδίας, Κύρο, ο οποίος ήταν με το μέρος των 

Σπαρτιατών, τους οποίους βοηθούσε με υλικά και οικονομικά μέσα ένα 

ντίον των Αθηναίων. Η ανάμειξη, βέβαια, αυτή του Πέρση σατράπη είχε 

ως έμμεσο στόχο την εμπλοκή του στα ελληνικά πράγματα και στις 

ελλήνικές υποθέσεις, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τον έλεγχο της 

Ελλάδας. 
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Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου: ο Λύσανδρος κατευθύνθηκε από τη Ρόδο 

προς τον Ελλήσποντο με σκοπό να εμποδίσει το πέρασμα των αθηναϊκών 

πλοίων που μετέφεραν σιτάρι από τον Εύξεινο Πόντο προς την Αθήνα, 

την οποία, τότε, πολιορκούσε ο Άγης από τη Δεκέλεια. Με αυτό τον τρόπο 

οι Αθηναίοι θα εξαντλούνταν και θα παραδίνονταν πιο γρήγορα στους 

Λακεδαιμονίους. Σκόπευε, επίσης, να τιμωρήσει τις πόλεις που είχαν 

αποστατήσει από τη Σπάρτη. 

 

Προσβαλόντες δέ τῇ πόλει αἱροῦσι κατά κράτος: η απώλεια της 

Λαμψάκου ήταν σημαντική για τους Αθηναίους, γιατί ήταν μια πόλη της 

αθηναϊκής συμμαχίας πλούσια σε αγαθά και με αξιόλογη πνευματική 

δύναμη. Επομένως, ήταν και μια σημαντική κατάκτηση για τους 

Σπαρτιάτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να προμηθεύονται από εκεί όλα τα 

εφόδιά τους και να είναι αυτάρκεις, βρισκόμενοι στα πρόθυρα της 

μεγάλης ναυμαχίας με τον αθηναϊκό στόλο. 

 

τά δέ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος: ο Λύσανδρος όταν 

κατέλαβε τη Λάμψακο, δεν πούλησε για δούλους τους ελεύθερους 

κατοίκους της, γιατί ήθελε να δείξει πως ήταν εχθρός των Αθηναίων και 

όχι των άλλων Ελλήνων.  

 

Πραγματολογικά 

 

τήν   βασιλέως   κακῶς   ἐποίουν:   Οι   Αθηναίοι   λεηλατούσαν   και 

κατέστρεφαν τα παράλια της Μ. Ασίας, γιατί ο βασιλιάς της Περσίας την 

περίοδο αυτή βοηθούσε οικονομικά τους Σπαρτιάτες. 

ἐπί τήν Χίον καί την  Ἔφεσον ἐπέπλεον: Οι δυο αυτές πόλεις είχαν 

αποστατήσει από τη συμμαχία των Αθηναίων και είχαν συμμαχήσει με 

τους   Λακεδαιμόνιους.   Επίσης   αποτελούσαν   και   τις   βάσεις   του 

Πελοποννησιακού στόλου. 

πρός τοῖς ὑπάρχουσι: εννοούνται οι στρατηγοί Κόνων, Αδείμαντος και 

Φιλοκλής. 

πρός τέ τῶν πλοίων τόν ἔκπλουν: Ο Λύσανδρος ξεκίνησε από τη Ρόδο,  

παρέπλευσε τις ακτές της φιλικής Μ. Ασίας και κατευθύνθηκε προς τον  

Ελλήσποντο. Ένας από τους σκοπούς του ήταν να αποκλείσει τα στενά  

του Ελλησπόντου, ώστε να μη βγαίνουν εμπορικά πλοία που μετέφεραν  

σιτηρά στην Αθήνα. Έτσι, επιδίωκε να αποκόψει τον ανεφοδιασμό της  

από τον Εύξεινο Πόντο. 

παρέπλει εις Λάμψακον: Πρόκειται για πόλη πλούσια σε αγαθά και 

αξιόλογη για την πνευματική της κίνηση. Ήταν χτισμένη στα παράλια 

του Ελλησπόντου και ανήκε στην αθηναϊκή συμμαχία. 
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Οργάνωση του λόγου 

 

Κύριο μέλημα του συγγραφέα στην ενότητα αυτή είναι να δώσει τις  

κινήσεις και τις ενέργειες των αντιπάλων. Οι πρωταγωνιστές είναι δύο, οι  

Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι, όμως κυριαρχεί η μορφή του Λύσανδρου.  

Η σύνδεση των νοημάτων, που είναι παρατακτική, γίνεται κυρίως με το  

μεταβατικό σύνδεσμο δε που προωθεί την ιστορική αφήγηση. Οι ενέργειες  

των  δύο  αντιπάλων  δίνονται  συνήθως  σε  χρόνο  παρατατικό  (κακως  

εποίουν, επέλεον...), για να δηλωθεί η κινητικότητα και η διάρκειά τους,  

ενώ τα τετελεσμένα / οριστικοποιημένα γεγονότα δίνονται σε χρόνο  

αόριστο   ή   σε   ιστορικό   ενεστώτα (προσείλοντο,   εκπλει,   αιρουσι...).  

Αξιοσημείωτη   είναι   η   ποικιλία   των   προθετικών   συνόλων   που  

σκιαγραφούν το τοπίο και τις κινήσεις των εμπολέμων, αλλά και η χρήση  

σύνθετων ρηματικών τύπων για τον ίδιο σκοπό. Έτσι, ο λόγος αποκτά  

σαφήνεια, ζωντάνια και παραστατικότητα και ο μελετητής έχει εποπτεία  

του χώρου. Ακόμα, χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε δύο επίπεδα δράσης,  

όσοι και οι αντίπαλοι, που συγκλίνουν προς τον Ελλήσποντο, όπου και  

οριοθετείται το πεδίο της σύγκρουσης και διαγράφεται το προμήνυμα των  

εξελίξεων.  Το  ύφος,  τέλος,  έχει  απλότητα  και  χάρη,  γιατί  είναι  του  

συγγραφέα που τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι ≪Αττικήν μέλισσαν≫ ή  

≪Αττικήν μούσαν≫. 

 

 

Γ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Να γράψετε σε δύο στήλες τους συμμάχους των Αθηναίων και των 

Λακεδαιμονίων, όπως παρουσιάζονται στις παραγράφους 16-19. 

2. Ποια τακτική ακολούθησε ο Λύσανδρος και ποιο στόχο 

εξυπηρετούσε; 

3. Ποια η σημασία της κατάληψης της Λαμψάκου για το σπαρτιακό 

στρατό; 

4. Γιατί ο Λύσανδρος άφησε ελεύθερους όλους του πολίτες, μόλις 

κατέλαβε τη Λάμψακο; 

 

Γραμματικές ερωτήσεις 

 

1. Να γραφούν οι ρηματικοί τύποι των παρακάτω προτάσεων στο β’ 

πληθυντικό  πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων, στην ίδια 

φωνή. 

 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

 
 13 

Α. Οἱ  Ἀθηναῖοι τήν βασιλέως κακῶς ἐποίουν 

……………………………………………………………………………………… 

β. παρεσκευάζοντο πρός ναυμαχίαν 

……………………………………………………………………………………… 

γ. καί στρατηγούς προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον 

……………………………………………………………………………………… 

δ. ἡ γάρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν 

……………………………………………………………………………………… 

ε. Λύσανδρος  παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

2. «τάς ἀφεστηκυίας  πόλεις»: να γραφεί η συνεκφορά στις πλάγιες 

πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού. 

3. «βασιλέως, ἔκπλουν, σώματα»: να γραφτούν στις πλάγιες 

πτώσεις ενικο΄ύ και πληθυντικού αριθμού. 

 

Λεξιλογικές ερωτήσεις 

 

1. Με ποιες λέξεις συνδέονται ετυμολογικά μέσα από το αρχαίο 

κείμενο οι: ποίημα, αφαίρεση, απόσταση, ουσία; 

2. προσείλοντο, ἀφεστηκυίας, Ἀνήγοντο : να αντικαταστήσετε το 

πρώτο συνθετικό τους με μια άλλη πρόθεση και να γράψετε από 

μία πρόταση στα νέα ελληνικά.  

 

 

 

 

 

 


