qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq
ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι
qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj
ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz
ΒΙΒΛΙΟ 2
xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ
ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert
λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf
ghjklzxcηvbnαςφδmqwertαςδyuiopa
sdfαςδφγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξ
τςδφrtyuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcv
αςδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgαςργκο
ϊτbnmqwertyςδφγuiopasςδφγdfghjk
lzxςδδγςφγcvbnmqwertyuioβκςλπp
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε
ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ
αεργαγρqwertyuiopasdfghjklzxαςδφ
mοιηξηωχψφςuioψαςεφγvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopς
ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΣΔΦΑΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Ξελνθώληνο «Διιεληθά» 2, 16-19
<16>
νἱ δ' ᾿Αζελαῖνη ἐθ ηο άκνπ ὁξκώκελνη ηὴλ
βαζηιέσο θαθο ἐπνίνπλ, θαὶ ἐπὶ ηὴλ Υίνλ θαὶ
ηὴλ ῎Δθεζνλ ἐπέπιενλ, θαὶ παξεζθεπάδνλην
πξὸο λαπκαρίαλ, θαὶ ζηξαηεγνὺο πξὸο ηνῖο
ὑπάξρνπζη πξνζείινλην Μέλαλδξνλ, Σπδέα,
Κεθηζόδνηνλ.
<17>
Λύζαλδξνο δ' ἐθ ηο ῾Ρόδνπ παξὰ ηὴλ ᾿Ισλίαλ
ἐθπιεῖ πξὸο ηὸλ ῾Διιήζπνληνλ πξόο ηε ηλ
πινίσλ ηὸλ ἔθπινπλ θαὶ ἐπὶ ηὰο ἀθεζηεθπίαο
αὐηλ πόιεηο. ἀλήγνλην δὲ θαὶ νἱ
᾿Αζελαῖνη ἐθ ηο Υίνπ πειάγηνη· ἡ γὰξ ᾿Αζία
πνιεκία αὐηνῖο ἦλ.
<18>
Λύζαλδξνο δ' ἐμ ᾿Αβύδνπ παξέπιεη εἰο Λάκςαθνλ ζύκκαρνλ νὖζαλ ᾿Αζελαίσλ· θαὶ νἱ
᾿Αβπδελνὶ θαὶ νἱ ἄιινη παξζαλ πεδῆ. ἡγεῖην
δὲ Θώξαμ Λαθεδαηκόληνο.
<19>
πξνζβαιόληεο δὲ ηῆ πόιεη αἱξνῦζη θαηὰ
θξάηνο, θαὶ δηήξπαζαλ νἱ ζηξαηηηαη νὖζαλ
πινπζίαλ θαὶ νἴλνπ θαὶ ζίηνπ θαὶ ηλ ἄιισλ
ἐπηηεδείσλ πιήξε· ηὰ δὲ ἐιεύζεξα ζώκαηα
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Μεηάθξαζε
Οη Αζελαίνη έρνληαο σο νξκεηήξην
ηε άκν ιεειαηνύζαλ ηε γε ηνπ
βαζηιηά, θαη έθαλαλ επηζέζεηο ελαληίνλ
ηεο Υίνπ θαη ηεο Δθέζνπ, θαη
πξνεηνηκάδνληαλ γηα λαπκαρία, θαη σο
ζηξαηεγνύο
εθηόο
από
ηνπο
ππάξρνληεο εμέιεμαλ επηπιένλ ηνλ
Μέλαλδξν , ηνλ Σπδέα θαη ηνλ
Κεθηζόδνην.
Ο Λύζαλδξνο από ηελ άιιε απνπιέεη
από ηε Ρόδν παξάιιεια πξνο ηελ Ισλία
κε θαηεύζπλζε ηνλ Διιήζπνλην, γηα λα
εκπνδίζεη ηελ έμνδν ησλ πινίσλ θαη
ελαληίνλ ησλ πόιεσλ πνπ είραλ
απνζηαηήζεη από απηνύο. Βγήθαλ θαη νη
Αζελαίνη από ηε Υίν πξνο ην αλνηρηό
πέιαγνο˙ γηαηί ε Αζία ήηαλ ερζξηθή ζ’
απηνύο.
Ο Λύζαλδξνο από ηελ Άβπδν πιέεη
παξαιηαθά πξνο ηε Λάκςαθν πνπ ήηαλ
ζύκκαρνο
ησλ
Αζελαίσλ˙
Καη
ζηξαηηώηεο από ηελ Άβπδν θαη άιινη
(ζύκκαρνη) έθηαζαλ πεδνί. Αξρεγόο
ηνπο ήηαλ ν Θώξαθαο ν Λαθεδαηκόληνο.
Αθνύ επηηέζεθαλ ζηελ πόιε, ηελ
θπξηεύνπλ
κε
έθνδν
θαη
ηελ
ιεειάηεζαλ νη ζηξαηηώηεο αθνύ ήηαλ
πινύζηα θαη γεκάηε θξαζί θαη ηξόθηκα
θαη όια ηα αλαγθαία. Όκσο ηνπο
ειεύζεξνπο πνιίηεο ν Λύζαλδξνο ηνπο
απειεπζέξσζε.

πάληα ἀθθε Λύζαλδξνο.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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Ξελνθώληνο «Διιεληθά» 2, 20-24

<20> νἱ δ' ᾿Αζελαῖνη θαηὰ πόδαο
πιένληεο ὡξκίζαλην ηο Υεξξνλήζνπ ἐλ
᾿Διαηνῦληη λαπζὶλ ὀγδνήθνληα θαὶ ἑθαηόλ.
ἐληαῦζα δὴ ἀξηζηνπνηνπκέλνηο αὐηνῖο
ἀγγέιιεηαη ηὰ πεξὶ Λάκςαθνλ, θαὶ εὐζὺο
ἀλήρζεζαλ εἰο εζηόλ.
<21>
ἐθεῖζελ δ' εὐζὺο ἐπηζηηηζάκελνη
ἔπιεπζαλ εἰο Αἰγὸο πνηακνὺο ἀληίνλ ηο
Λακςάθνπ· δηεῖρε δ' ὁ ῾Διιήζπνληνο ηαύηῃ
ζηαδίνπο ὡο πεληεθαίδεθα. ἐληαῦζα
δὴ ἐδεηπλνπνηνῦλην.
<22> Λύζαλδξνο δὲ ηῆ ἐπηνύζῃ λπθηί, ἐπεὶ
ὄξζξνο ἦλ, ἐζήκελελ εἰο ηὰο λαῦο
ἀξηζηνπνηεζακέλνπο εἰζβαίλεηλ, πάληα δὲ
παξαζθεπαζάκελνο ὡο εἰο λαπκαρίαλ
θαὶ ηὰ παξαβιήκαηα παξαβάιισλ, πξνεῖπελ
ὡο κεδεὶο θηλήζνηην ἐθ ηο ηάμεσο κεδὲ
ἀλάμνηην.<23> νἱ δὲ ᾿Αζελαῖνη ἅκα ηῶ ἡιίῳ
ἀλίζρνληη ἐπὶ ηῶ ιηκέλη παξεηάμαλην ἐλ
κεηώπῳ ὡο εἰο λαπκαρίαλ. ἐπεὶ δὲ νὐθ
ἀληαλήγαγε Λύζαλδξνο, θαὶ ηο ἡκέξαο ὀςὲ
ἦλ,ἀπέπιεπζαλ πάιηλ εἰο ηνὺο Αἰγὸο
πνηακνύο.<24> Λύζαλδξνο δὲ ηὰο ηαρίζηαο
ηλλελ ἐθέιεπζελ ἕπεζζαη ηνῖο ᾿Αζελαίνηο,
ἐπεηδὰλ δὲ ἐθβζη, θαηηδόληαο ὅ ηη πνηνῦζηλ
ἀπνπιεῖλ θαὶ αὐηῶ ἐμαγγεῖιαη. θαὶ νὐ
πξόηεξνλ ἐμεβίβαζελ ἐθ ηλ λελ πξὶλ
αὗηαη ἧθνλ.
ηαῦηα δ' ἐπνίεη ηέηηαξαο ἡκέξαο· θαὶ νἱ
᾿Αζελαῖνη ἐπαλήγνλην.
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Μεηάθξαζε
Οη Αζελαίνη πιένληαο από θνληά
αγθπξνβόιεζαλ
ζηελ
Διαηνύληα
ηεο
Υεξζνλήζνπ κε εθαηόλ νγδόληα πινία. Δθεί
ινηπόλ,
ηελ
ώξα
πνπ
γεπκάηηδαλ
αλαγγέιινληαη ζ΄ απηνύο ηα ζρεηηθά κε ηελ
Λάκςαθν θαη ακέζσο βγήθαλ ζηα αλνηρηά
πξνο ηε εζηό. Από εθεί ακέζσο αθνύ
αλεθνδηάζηεθαλ, έπιεπζαλ πξνο ηνπο Αηγόο
Πνηακνύο απέλαληη από ηε Λάκςαθν˙ ΄
απηό ην ζεκείν ν Διιήζπνληνο είρε πιάηνο
κέρξη δεθαπέληε ζηάδηα. Δθεί ινηπόλ
δεηπλνύζαλ.
Ο Λύζαλδξνο ηελ επόκελε λύρηα, ελώ ήηαλ
αθόκε μεκεξώκαηα, έδσζε ζήκα (ζηνπο
άλδξεο)
,αθνύ
πξνγεπκαηίζνπλ,
λα
κπαίλνπλ ζηα πινία, θαη αθνύ ηα πάληα ηα
πξνεηνίκαζε
ζαλ
λα
πξόθεηηαη
λα
λαπκαρήζεη, θαη αθνύ ηνπνζέηεζε ηα
παξαπεηάζκαηα,
πξνεηδνπνίεζε
(ηνπο
άλδξεο) θαλείο λα κελ κεηαθηλεζεί από ηελ
παξάηαμε νύηε λα βγεη ζηα αλνηρηά. Οη
Αζελαίνη από ηελ άιιε, κε ηελ αλαηνιή ηνπ
ειίνπ παξαηάρηεθαλ θαηά κέησπν κπξνζηά
ζην ιηκάλη γηα λαπκαρία. Δπεηδή όκσο δελ
βγήθε ν Λύζαλδξνο γηα ηνπο αληηκεησπίζεη,
θαη ήηαλ πξνρσξεκέλε ώξα ηεο εκέξαο,
επέζηξεςαλ ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο. Ο
Λύζαλδξνο όκσο, δηέηαμε ηα πην γξήγνξα
από ηα θαξάβηα λα αθνινπζνύλ ηνπο
Αζελαίνπο θαη κόιηο απηνί βγνπλ ζηε
ζηεξηά, αθνύ παξαηεξήζνπλ ηη θάλνπλ λα
αλαρσξήζνπλ θαη λα ην αλαθνηλώζνπλ ζ΄
απηόλ. Καη δελ έβγαιε ηνπο άλδξεο από ηα
πινία λσξίηεξα, παξά κόλν αθνύ απηά (ηα
πην γξήγνξα θαξάβηα) επέζηξεςαλ. Καη απηά
ηα έθαλε γηα ηέζζεξηο εκέξεο˙
θαη νη
Αζελαίνη αλνίγνληαλ πάιη ζην πέιαγνο γηα
λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ.
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Ξελνθώληνο «Διιεληθά» 2, 25-27

<25> ᾿Αιθηβηάδεο δὲ θαηηδὼλ ἐθ ηλ ηεηρλ
ηνὺο κὲλ
᾿Αζελαίνπο ἐλ αἰγηαιῶ ὁξκνῦληαο θαὶ πξὸο
νὐδεκηᾷ πόιεη,
ηὰ δ' ἐπηηήδεηα ἐθ εζηνῦ κεηηόληαο
πεληεθαίδεθα ζηαδίνπο
ἀπὸ ηλ λελ, ηνὺο δὲ πνιεκίνπο ἐλ ιηκέλη
θαὶ πξὸο πόιεη
ἔρνληαο πάληα, νὐθ ἐλ θαιῶ ἔθε αὐηνὺο
ὁξκεῖλ, ἀιιὰ
κεζνξκίζαη εἰο εζηὸλ παξῄλεη πξόο ηε
ιηκέλα θαὶ πξὸο
πόιηλ· νὗ ὄληεο λαπκαρήζεηε, ἔθε, ὅηαλ
βνύιεζζε.
<26> νἱ δὲ
ζηξαηεγνί,
κάιηζηα
δὲ
Σπδεὺο
θαὶ
Μέλαλδξνο, ἀπηέλαη
αὐηὸλ ἐθέιεπζαλ· αὐηνὶ γὰξ λῦλ ζηξαηεγεῖλ,
νὐθ ἐθεῖλνλ. θαὶ ὁ κὲλ ᾤρεην.
<27> Λύζαλδξνο δ', ἐπεὶ ἦλ ἡκέξα πέκπηε
ἐπηπιένπζη ηνῖο ᾿Αζελαίνηο, εἶπε ηνῖο παξ'
αὐηνῦ ἑπνκέλνηο,
ἐπὰλ θαηίδσζηλ αὐηνὺο ἐθβεβεθόηαο θαὶ
ἐζθεδαζκέλνπο θαηὰ
ηὴλ Υεξξόλεζνλ, ὅπεξ ἐπνίνπλ πνιὺ κᾶιινλ
θαζ' ἑθάζηελ
ἡκέξαλ, ηά ηε ζηηία πόξξσζελ ὠλνύκελνη θαὶ
θαηαθξνλνῦληεο
δὴ ηνῦ Λπζάλδξνπ, ὅηη νὐθ ἀληαλγελ,
ἀπνπιένληαο ηνὔκπaιηλ πaξ' αὐηὸλ ἆξαη ἀζπίδα θαηὰ κέζνλ
ηὸλ πινῦλ. νἱ
δὲ ηαῦηα ἐπνίεζαλ ὡο ἐθέιεπζε.
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Μεηάθξαζε
Ο Αιθηβηάδεο, όηαλ είδε από ηα ηείρε
όηη νη Αζελαίνη αγθπξνβνινύλ ζηελ
παξαιία θαη ζε θακκία πόιε θνληά, θαη
όηη ηα αλαγθαία ηά αλαδεηνύλ ζηε εζηό
(πνπ απέρεη) δεθαπέληε ζηάδηα από ηα
θαξάβηα, ελώ από ηελ άιιε νη ερζξνί
(αγθπξνβνινύλ) ζε ιηκάλη θαη θνληά ζε
πόιε δηαζέηνληαο ηα πάληα, είπε όηη
απηνί δελ αγθπξνβνινύλ ζε θαηάιιειν
κέξνο, αιιά ηνπο ζπκβνύιεπε λα
κεηαθηλεζνύλ ζε άιιν αγθπξνβόιη ζηε
εζηό θνληά ζε ιηκάλη θαη ζε πόιε˙ αλ
βξίζθεζζε εθεί, είπε, ζα λαπκαρήζεηε,
όηαλ ζειήζεηε. Οη ζηξαηεγνί όκσο θαη
θπξίσο ν Σπδέαο θαη ν Μέλαλδξνο, ηνλ
δηέηαμαλ λα θύγεη. Γηόηη απηνί είλαη ηώξα
ζηξαηεγνί θαη όρη εθείλνο. Καη απηόο
ζεθώζεθε θαη έθπγε.
Ο Λύζαλδξνο από ηελ άιιε όηαλ ήηαλ
ε πέκπηε εκέξα αθόηνπ νη Αζελαίνη
έπιεαλ ελαληίνλ ηνπ, είπε ζε απηνύο πνπ
αθνινπζνύζαλ (ηνπο Αζελαίνπο) θαηά
δηαηαγή ηνπ, όηαλ δνπλ απηνύο λα έρνπλ
απνβηβαζζεί θαη λα έρνπλ δηαζθνξπηζηεί
ζηε Υεξζόλεζν, πξάγκα ην νπνίν έθαλαλ
όιν θαη πεξηζζόηεξν θάζε κέξα, επεηδή
αγόξαδαλ ηα ηξόθηκα από καθξηά θαη
πεξηθξνλνύζαλ ηνλ Λύζαλδξν, δηόηη δελ
έβγαδε ηα πινία από ην ιηκάλη γηα λα
ηνπο αληηκεησπίζεη, επηζηξέθνληαο κε
πινία πξνο απηόλ λα ζεθώζνπλ ηελ
αζπίδα ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο. Απηνί
απηά ηα έθαλαλ, όπσο ηνπο δηέηαμε.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 28-29
Λύζαλδξνο δ' εὐζὺο
ἐζήκελε
ηὴλ
ηαρίζηελ
πιεῖλ·
ζπκπαξῄεη δὲ θαὶ Θώξαμ
ηὸ πεδὸλ ἔρσλ. Κόλσλ δὲ ἰδὼλ ηὸλ
ἐπίπινπλ, ἐζήκελελ
εἰο ηὰο λαῦο βνεζεῖλ θαηὰ θξάηνο.
δηεζθεδαζκέλσλ δὲ ηλ
ἀλζξώπσλ, αἱ κὲλ ηλ λελ δίθξνηνη
ἦζαλ, αἱ δὲ κνλόθξνηνη,
αἱ δὲ παληειο θελαί· ἡ δὲ Κόλσλνο
θαὶ ἄιιαη πεξὶ αὐηὸλ
ἑπηὰ πιήξεηο ἀλήρζεζαλ ἁζξόαη θαὶ ἡ
Πάξαινο, ηὰο δ'
ἄιιαο πάζαο Λύζαλδξνο ἔιαβε πξὸο
ηῆ γῆ. ηνὺο δὲ πιείζηνπο ἄλδξαο ἐλ
ηῆ γῆ ζπλέιεμελ· νἱ δὲ θαὶ ἔθπγνλ εἰο
ηὰ ηεηρύδξηα.
Κόλσλ δὲ ηαῖο ἐλλέα λαπζὶ θεύγσλ,
ἐπεὶ ἔγλσ
ηλ
᾿Αζελαίσλ
ηὰ
πξάγκαηα
δηεθζαξκέλα, θαηαζρὼλ ἐπὶ ηὴλ
᾿Αβαξλίδα ηὴλ Λακςάθνπ ἄθξαλ
ἔιαβελ αὐηόζελ ηὰ
κεγάια ηλ Λπζάλδξνπ λελ ἱζηία,
θαὶ αὐηὸο κὲλ ὀθηὼ
λαπζὶλ ἀπέπιεπζε παξ' Δὐαγόξαλ εἰο
Κύπξνλ, ἡ δὲ Πάξαινο
εἰο ηὰο ᾿Αζήλαο ἀπαγγεινῦζα ηὰ
γεγνλόηα.
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Μετάυραση
Ο Λύζαλδξνο ακέζσο έδσζε ζήκα
(ζηα

πινία)

λα

πιεύζνπλ

όζν

ην

δπλαηόλ πην γξήγνξα˙ ζπκπνξεπόηαλ
θαη ν Θώξαμ κε ην πεδηθό. Ο Κόλσλ όηαλ
είδε ηελ επίζεζε, έδσζε ζήκα (ζηνπο
άλδξεο) λα ηξέμνπλ ακέζσο ζηα πινία.
Δπεηδή νη άλδξεο ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη,
από ηα θαξάβηα άιια βξέζεθαλ κε δπν
ζεηξέο θσπειαηώλ, άιια κε κία θαη άιια
εληειώο άδεηα˙ όκσο ην θαξάβη ηνπ
Κόλσλα

θαη

άιια

επηά

πιήξσο

επαλδξσκέλα (θαξάβηα) πνπ ήηαλ θνληά
ηνπ αλνίρζεθαλ ζην πέιαγνο

όια καδί

θαζώο θαη ε Πάξαινο, ελώ όια ηα
ππόινηπα ηα θπξίεςε ν Λύζαλδξνο ζηελ
αθηή. Σνπο πην πνιινύο άλδξεο ηνπο
έπηαζε

ζηε

ζηεξηά˙

θάπνηνη

όκσο

θαηέθπγαλ ζηα κηθξά νρπξά. Ο Κόλσλ,
ελώ έθεπγε κε ηα ελληά θαξάβηα, όηαλ
αληηιήθζεθε

όηη

νη

Αζελαίνη

είραλ

θαηαζηξαθεί, αθνύ πξνζνξκίζζεθε ζηελ
Αβαξλίδα, ην αθξσηήξη ηεο Λακςάθνπ,
πήξε από εθεί ηα κεγάια θαηάξηηα ησλ
θαξαβηώλ ηνπ Λπζάλδξνπ θαη ν ίδηνο κε
νθηώ

θαξάβηα

αλαρώξεζε

γηα

ηνλ
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Δπαγόξα ζηελ Κύπξν, ελώ ε Πάξαινο
ζηελ Αζήλα γηα λα αλαθνηλώζεη ηα
γεγνλόηα.

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 30-32
Λύζαλδξνο δὲ ηάο ηε λαῦο θαὶ ηνὺο
αἰρκαιώηνπο θαὶ ηἆιια πάληα εἰο
Λάκςαθνλ ἀπήγαγελ, ἔιαβε δὲ θαὶ
ηλ ζηξαηεγλ ἄιινπο ηε θαὶ
Φηινθιέα θαὶ ᾿Αδείκαληνλ.
ᾗ δ' ἡκέξᾳ ηαῦηα θαηεηξγάζαην,
ἔπεκςε Θεόπνκπνλ ηὸλ Μηιήζηνλ
ιῃζηὴλ
εἰο
Λαθεδαίκνλα
ἀπαγγεινῦληα ηὰ γεγνλόηα, ὃο
ἀθηθόκελνο ηξηηαῖνο ἀπήγγεηιε.

Μετάυραση

κεηὰ δὲ ηαῦηα Λύζαλδξνο ἁζξνίζαο
ηνὺο
ζπκκάρνπο
ἐθέιεπζε
βνπιεύεζζαη πεξὶ ηλ αἰρκαιώησλ.
ἐληαῦζα δὴ θαηεγνξίαη ἐγίγλνλην
πνιιαὶ ηλ ᾿Αζελαίσλ, ἅ ηε ἤδε
παξελελνκήθεζαλ θαὶ ἃ ἐςεθηζκέλνη
ἦζαλ
πνηεῖλ, εἰ θξαηήζεηαλ ηῆ λαπκαρίᾳ, ηὴλ
δεμηὰλ
ρεῖξα
ἀπνθόπηεηλ
ηλ
δσγξεζέλησλ
πάλησλ,
θαὶ
ὅηη
ιαβόληεο δύν ηξηήξεηο, Κνξηλζίαλ θαὶ
᾿Αλδξίαλ, ηνὺο ἄλδξαο ἐμ αὐηλ
πάληαο θαηαθξεκλίζεηαλ· Φηινθιο δ'
ἦλ ζηξαηεγὸο ηλ ᾿Αζελαίσλ, ὃο
ηνύηνπο δηέθζεηξελ.

Μεηά από απηά ν Λύζαλδξνο αθνύ
ζπγθέληξσζε ηνπο ζπκκάρνπο θαη
έδσζε εληνιή λα απνθαζίζνπλ γηα
ηνπο αηρκαιώηνπο. Δθεί αθνύζηεθαλ
πνιιέο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ
Αζελαίσλ, γηα όζα ήδε εγθιήκαηα
πνιέκνπ είραλ δηαπξάμεη θαη γηα όζα
είραλ απνθαζίζεη λα θάλνπλ, αλ
επηθξαηνύζαλ ζηε λαπκαρία, λα
θόςνπλ δειαδή ην δεμί ρέξη όισλ ησλ
αλδξώλ πνπ ζα ζπιιακβάλνληαλ
δσληαλνί, θαη όηη αθνύ πήξαλ δύν
ηξηήξεηο, κία από ηελ Κόξηλζν θαη κηα
από ηελ Άλδξν, όινπο ηνπο άλδξεο
από απηέο ηνπο πέηαμαλ ζηε
ζάιαζζα˙ Ο Φηινθιήο ήηαλ ν
ζηξαηεγόο ησλ Αζελαίσλ, ν νπνίνο

Ο Λύζαλδξνο θαη ηα θαξάβηα θαη
ηνπο αηρκαιώηνπο θαη όια ηα
ππόινηπα ηα κεηέθεξε ζηε Λάκςαθν,
ζπλέιαβε,
επίζεο
από
ηνπο
ζηξαηεγνύο θαη άιινπο θαη ηνλ
Φηινθιέα θαη ηνλ Αδείκαλην. Σελ ίδηα
εκέξα πνπ θαηάθεξε απηά, έζηεηιε
ηνλ Θεόπνκπν ηνλ ιεζηή από ηε
Μίιεην ζηε Λαθεδαίκνλα, γηα λα
αλαγγείιεη ηα γεγνλόηα, ν νπνίνο
αθνύ έθηαζε κεηά από ηξεηο κέξεο ηα
αλαθνίλσζε.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
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ἐιέγεην δὲ θαὶ ἄιια
πνιιά, θαὶ ἔδνμελ ἀπνθηεῖλαη ηλ
αἰρκαιώησλ ὅζνη ἦζαλ ᾿Αζελαῖνη πιὴλ
᾿Αδεηκάληνπ, ὅηη κόλνο ἐπειάβεην ἐλ
ηῆ
ἐθθιεζίᾳ ηνῦ πεξὶ ηο ἀπνηνκο ηλ
ρεηξλ ςεθίζκαηνο· ᾐηηάζε κέληνη
ὑπό ηηλσλ πξνδνῦλαη ηὰο λαῦο.
Λύζαλδξνο δὲ Φηινθιέα πξηνλ
ἐξσηήζαο, ὃο ηνὺο ᾿Αλδξίνπο θαὶ
Κνξηλζίνπο θαηεθξήκληζε, ηί εἴε ἄμηνο
παζεῖλ ἀξμάκελνο εἰο ῞Διιελαο
παξαλνκεῖλ, ἀπέζθαμελ.

ζθόησζε απηνύο.
Λέγνληαλ αθόκα θαη άιια πνιιά θαη
απνθάζηζαλ λα ζθνηώζνπλ από ηνπο
αηρκαιώηνπο όζνπο ήηαλ Αζελαίνη
εθηόο από ηνλ Αδείκαλην, δηόηη κόλνο
απηόο ήηαλ αληίζεηνο ζηελ εθθιεζία
ηνπ δήκνπ ζην ςήθηζκα γηα ην
θόςηκν ησλ ρεξηώλ˙ θαηεγνξήζεθε
όκσο από θάπνηνπο όηη πξόδσζε ηα
θαξάβηα. Ο Λύζαλδξνο αθνύ πξώηα
ξώηεζε ηνλ Φηινθιέα, ν νπνίνο έξημε
ζηε ζάιαζζα ηνπο άλδξεο από ηελ
Άλδξν θαη ηελ Κόξηλζν, ηη άμηδε λα
πάζεη αθνύ άξρηζε λα παξαλνκεί
ζηνπο Έιιελεο, ηνλ έζθαμε.

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 2, 1-4
᾿Δπεὶ δὲ ηὰ ἐλ ηῆ Λακςάθῳ
θαηεζηήζαην, ἔπιεη ἐπὶ ηὸ Βπδάληηνλ
θαὶ
Καιρεδόλα.
νἱ
δ'
αὐηὸλ
ὑπεδέρνλην, ηνὺο ηλ ᾿Αζελαίσλ
θξνπξνὺο ὑπνζπόλδνπο ἀθέληεο. νἱ
δὲ πξνδόληεο ᾿Αιθηβηάδῃ ηὸ Βπδάληηνλ
ηόηε κὲλ ἔθπγνλ εἰο ηὸλ Πόληνλ,
ὕζηεξνλ δ' εἰο ᾿Αζήλαο θαὶ ἐγέλνλην
᾿Αζελαῖνη. Λύζαλδξνο δὲ ηνύο ηε
θξνπξνὺο ηλ ᾿Αζελαίσλ θαὶ εἴ ηηλά
πνπ ἄιινλ ἴδνη ᾿Αζελαῖνλ, ἀπέπεκπελ
εἰο ηὰο ᾿Αζήλαο, δηδνὺο ἐθεῖζε κόλνλ
πιένπζηλ ἀζθάιεηαλ, ἄιινζη δ' νὔ,
εἰδὼο ὅηη ὅζῳ ἂλ πιείνπο ζπιιεγζηλ
εἰο ηὸ ἄζηπ θαὶ ηὸλ Πεηξαηᾶ, ζᾶηηνλ
ηλ ἐπηηεδείσλ ἔλδεηαλ ἔζεζζαη.
θαηαιηπὼλ
δὲ
Βπδαληίνπ
θαὶ
Καιρεδόλνο ζελέιανλ ἁξκνζηὴλ

Μετάυραση
Αθνύ ξύζκηζε ηελ θαηάζηαζε ζηε
Λάκςαθν, έπιεε ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ
θαη
ηεο
Καιρεδόλαο.
Απηνί
ηνλ
ππνδέρνληαλ, αθνύ άθεζαλ ειεύζεξνπο
ηνπο
θξνπξνύο
ησλ
Αζελαίσλ
πξνζηαηεπόκελνπο από ζπνλδέο. Δθείλνη
όκσο πνπ ηόηε παξέδσζαλ ζηνλ
Αιθηβηάδε ην Βπδάληην κε πξνδνζία
θαηέθπγαλ ζηνλ Πόλην, ύζηεξα ζηελ
Αζήλα θαη έγηλαλ Αζελαίνη.
Ο
Λύζαλδξνο θαη ηνπο θξνπξνύο ησλ
Αζελαίσλ θαη αλ θάπνπ έβιεπε θάπνηνλ
άιινλ Αζελαίν, ηνλ έζηειλε ζηελ Αζήλα
παξέρνληαο αζθάιεηα κόλν ζε εθείλνπο
πνπ έπιεαλ πξνο ηα εθεί, θαη όρη πξνο
θάπνπ αιινύ, επεηδή γλώξηδε όηη όζνη
πεξηζζόηεξνη ζα ζπγθεληξώλνληαλ ζηελ
πόιε θαη ζηνλ Πεηξαηά, πην γξήγνξα ζα
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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Λάθσλα, αὐηὸο ἀπνπιεύζαο
Λάκςαθνλ ηὰο λαῦο ἐπεζθεύαδελ.
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εἰο πξνθιεζεί έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ.
Αθνύ άθεζε ηνλ ζελέιανλ από ηελ
Λαθσλία δηνηθεηή ζην Βπδάληην θαη ζηελ
Καιρεδόλα, ν ίδηνο αθνύ αλαρώξεζε
πξνο ηε Λάκςαθν, επηζθεύαδε ηα πινία.

᾿Δλ δὲ ηαῖο ᾿Αζήλαηο ηο Παξάινπ
ἀθηθνκέλεο
λπθηὸο
ἐιέγεην
ἡ
ζπκθνξά, θαὶ νἰκσγὴ ἐθ ηνῦ Πεηξαηο
δηὰ ηλ καθξλ ηεηρλ εἰο ἄζηπ
δηθελ,
ὁ
ἕηεξνο
ηῶ
ἑηέξῳ
παξαγγέιισλ· ὥζη' ἐθείλεο ηο
λπθηὸο νὐδεὶο ἐθνηκήζε, νὐ κόλνλ
ηνὺο ἀπνισιόηαο πελζνῦληεο, ἀιιὰ
πνιὺ κᾶιινλ ἔηη αὐηνὶ
ἑαπηνύο, πείζεζζαη λνκίδνληεο νἷα
ἐπνίεζαλ Μειίνπο ηε Λαθεδαηκνλίσλ
ἀπνίθνπο
ὄληαο,
θξαηήζαληεο
πνιηνξθίᾳ,
θαὶ ῾Ιζηηαηέαο θαὶ θησλαίνπο θαὶ
Σνξσλαίνπο θαὶ Αἰγηλήηαο θαὶ ἄιινπο
πνιινὺο ηλ ῾Διιήλσλ.
ηῆ δ' ὑζηεξαίᾳ ἐθθιεζίαλ ἐπνίεζαλ, ἐλ
ᾗ ἔδνμε ηνύο ηε ιηκέλαο ἀπνρζαη
πιὴλ ἑλὸο
θαὶ ηὰ ηείρε εὐηξεπίδεηλ θαὶ θπιαθὰο
ἐθηζηάλαη θαὶ ηἆιια πάληα ὡο εἰο
πνιηνξθίαλ παξαζθεπάδεηλ ηὴλ πόιηλ.

ηελ Αζήλα από ηελ άιιε όηαλ
έθζαζε
ε
Πάξαινο
ηελ
λύρηα,
δηαδηδόηαλ ε ζπκθνξά θαη ν ζξήλνο από
ηνλ Πεηξαηά κέζα από ηα καθξά ηείρε
έθηαζε ζηελ πόιε θαζώο εηδνπνηνύζε ν
έλαο ηνλ άιινλ˙
ώζηε εθείλε ηε λύρηα θαλείο δελ
θνηκήζεθε, όρη κόλνλ επεηδή πελζνύζαλ
ηνπο ρακέλνπο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν
αθόκε νη ίδηνη ηνπο εαπηνύο ηνπο, επεηδή
λόκηδαλ όηη ζα πάζνπλ όζα έθαλαλ θαη
ζηνπο Μειίνπο πνπ ήηαλ άπνηθνη ησλ
Λαθεδαηκνλίσλ, αθνύ ηνπο λίθεζαλ ζηελ
πνιηνξθία,
θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ιζηηαίαο θαη
ηεο θηώλεο θαη ηεο Σνξώλεο θαη ηεο
Αίγηλαο θαη ζε άιινπο πνιινύο ησλ
Διιήλσλ. Σελ επόκελε ζπλεθάιεζαλ
εθθιεζία, ζηελ νπνία απνθάζηζαλ λα
θξάμνπλ ηα ιηκάληα εθηόο από έλα θαη λα
επηζθεπάδνπλ ηα ηείρε θαη λα ηνπνζεηνύλ
θξνπξέο θαη όια ηα ππόινηπα λα ηα
πξνεηνηκάδνπλ ζαλ λα βξίζθεηαη ε πόιε
ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 2, 16-19
ηνηνύησλ δὲ ὄλησλ Θεξακέλεο εἶπελ ἐλ
ἐθθιεζίᾳ ὅηη εἰ βνύινληαη αὐηὸλ πέκςαη παξὰ
Λύζαλδξνλ,
πόηεξνλ

εἰδὼο

ἥμεη

Λαθεδαηκνλίνπο

ἐμαλδξαπνδίζαζζαη

ηὴλ

πόιηλ

βνπιόκελνη ἀληέρνπζη πεξὶ ηλ ηεηρλ ἢ
πίζηεσο ἕλεθα. πεκθζεὶο δὲ δηέηξηβε παξὰ
Λπζάλδξῳ ηξεῖο κλαο θαὶ πιείσ, ἐπηηεξλ
ὁπόηε ᾿Αζελαῖνη ἔκειινλ δηὰ ηὸ ἐπηιεινηπέλαη
ηὸλ ζῖηνλ ἅπαληα ὅ ηη ηηο ιέγνη ὁκνινγήζεηλ.
ἐπεὶ δὲ ἧθε ηεηάξηῳ κελί, ἀπήγγεηιελ ἐλ
ἐθθιεζίᾳ ὅηη αὐηὸλ Λύζαλδξνο ηέσο κὲλ
θαηέρνη, εἶηα θειεύνη εἰο Λαθεδαίκνλα ἰέλαη·
νὐ γὰξ εἶλαη θύξηνο ὧλ ἐξσηῶην ὑπ' αὐηνῦ,
ἀιιὰ ηνὺο ἐθόξνπο. κεηὰ ηαῦηα ᾑξέζε
πξεζβεπηὴο

εἰο

Λαθεδαίκνλα

αὐηνθξάησξ

δέθαηνο αὐηόο.
Λύζαλδξνο δὲ ηνῖο ἐθόξνηο ἔπεκςελ
ἀγγεινῦληα

κεη'

ἄιισλ

Λαθεδαηκνλίσλ

᾿Αξηζηνηέιελ, θπγάδα ᾿Αζελαῖνλ ὄληα, ὅηη
ἀπνθξίλαηην Θεξακέλεη ἐθείλνπο θπξίνπο
εἶλαη εἰξήλεο θαὶ πνιέκνπ. Θεξακέλεο δὲ θαὶ
νἱ ἄιινη πξέζβεηο ἐπεὶ ἦζαλ ἐλ ειιαζίᾳ,
ἐξσηώκελνη δὲ ἐπὶ ηίλη ιόγῳ ἥθνηελ εἶπνλ ὅηη
αὐηνθξάηνξεο πεξὶ εἰξήλεο, κεηὰ ηαῦηα
νἱ ἔθνξνη θαιεῖλ ἐθέιεπνλ αὐηνύο. ἐπεὶ δ'
ἧθνλ, ἐθθιεζίαλ ἐπνίεζαλ, ἐλ ᾗ ἀληέιεγνλ
Κνξίλζηνη θαὶ Θεβαῖνη κάιηζηα, πνιινὶ δὲ θαὶ
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Μετάυραση
Καη ελώ ε θαηάζηαζε ήηαλ ηέηνηα,
ν Θεξακέλεο είπε ζηελ εθθιεζία όηη,
αλ ζέινπλ λα ζηείινπλ απηόλ ζηνλ
Λύζαλδξν,
ζα
επηζηξέςεη
γλσξίδνληαο γηα πνην από ηα δύν νη
Λαθεδαηκόληνη επηκέλνπλ γηα ηα
ηείρε,
επεηδή
ζέινπλ
λα
ππνδνπιώζνπλ ηελ πόιε, ή σο
εγγύεζε.
Αθνύ
ηνλ
έζηεηιαλ
θαζπζηεξνύζε ζηνλ Λύζαλδξν ηξεηο
κήλεο
θαη
πεξηζζόηεξν,
θαηξνθπιαθηώληαο
πόηε νη Αζελαίνη εμαηηίαο ηεο
ειιείςεσο ησλ ηξνθίκσλ πξόθεηηαη
λα δερζνύλ όια όζα ζα ηνπο
πξνηείλεη θάπνηνο.
Καη όηαλ επέζηξεςε ηνλ ηέηαξην
κήλα, αλαθνίλσζε ζηελ εθθιεζία όηη
απηόλ ηνλ θξαηνύζε κέρξη ηόηε ν
Λύζαλδξνο, ύζηεξα ηνλ δηέηαμε λα
πάεη ζηελ πάξηε˙
δηόηη δελ ήηαλ απηόο αξκόδηνο γηα
όζα ηνλ ξσηνύζε, αιιά νη έθνξνη.
Μεηά από απηά εμειέγε πξεζβεπηήο
ζηελ
πάξηε
κε
απόιπηε
εμνπζηνδόηεζε καδί κε άιινπο ελληά.
Καη ν Λύζαλδξνο έζηεηιε ζηνπο
εθόξνπο
καδί
κε
άιινπο
Λαθεδαηκνλίνπο ηνλ Αξηζηνηέιε πνπ
ήηαλ εμόξηζηνο Αζελαίνο, γηα λα
ηνπο ελεκεξώζεη πσο απνθξίζεθε
ζηνλ Θεξακέλε όηη εθείλνη είραλ
εμνπζία γηα πόιεκν θαη γηα εηξήλε. Ο
Θεξακέλεο θαη νη άιινη πξέζβεηο,
όηαλ βξίζθνληαλ ζηε ειιαζία, όηαλ
ξσηήζεθαλ κε πνηεο πξνηάζεηο
έρνπλ έξζεη, είπαλ όηη (έρνπλ έξζεη)
κε πιήξε εμνπζηνδόηεζε γηα εηξήλε,
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ἄιινη ηλ ῾Διιήλσλ, κὴ ζπέλδεζζαη ᾿Αζελαίνηο, ἀιι' ἐμαηξεῖλ.

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 2, 20-23
Λαθεδαηκόληνη δὲ νὐθ ἔθαζαλ πόιηλ
῾Διιελίδα ἀλδξαπνδηεῖλ κέγα ἀγαζὸλ
εἰξγαζκέλελ

ἐλ

ηνῖο

κεγίζηνηο

θηλδύλνηο γελνκέλνηο ηῆ ῾Διιάδη, ἀιι'
ἐπνηνῦλην
εἰξήλελ ἐθ' ᾧ ηά ηε καθξὰ ηείρε θαὶ
ηὸλ Πεηξαηᾶ θαζειόληαο θαὶ ηὰο λαῦο
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θαη κεηά από απηά νη έθνξνη
δηέηαμαλ λα ηνπο θαιέζνπλ. Όηαλ
έθηαζαλ, ζπλεθάιεζαλ ζπλέιεπζε,
ζηελ νπνία νη Κνξίλζηνη θαη νη
Θεβαίνη θπξίσο αιιά θαη πνιινί
άιινη
από
ηνπο
Έιιελεο
αληηπξόηεηλαλ
λα
κελ
ζπλζεθνινγήζνπλ
κε
ηνπο
Αζελαίνπο αιιά λα ηνπο αθαλίζνπλ.

Μετάυραση
Οη Λαθεδαηκόληνη είπαλ όηη δελ ζα
εμαλδξαπνδίζνπλ ειιεληθή πόιε πνπ είρε
πξνζθέξεη κεγάιν θαιό ζηνπο πην
κεγάινπο θηλδύλνπο πνπ ζπλέβεζαλ
ζηελ Διιάδα, αιιά έθαλαλ εηξήλε κε ηνλ
όξν, αθνύ γθξεκίζνπλ ηα καθξά ηείρε
θαη ηνλ Πεηξαηά θαη αθνύ παξαδώζνπλ
όια ηα θαξάβηα εθηόο από δώδεθα θαη
αθνύ θέξνπλ πίζσ ηνπο εμόξηζηνπο,

πιὴλ δώδεθα παξαδόληαο θαὶ ηνὺο

έρνληαο ηνπο ίδηνπο ερζξνύο θαη
θίινπο
λα
αθνινπζνύλ
ηνπο
θαζέληαο ηὸλ αὐηὸλ ἐρζξὸλ θαὶ θίινλ Λαθεδαηκνλίνπο θαη ζηελ μεξά θαη ζηε
λνκίδνληαο Λαθεδαηκνλίνηο ἕπεζζαη θαὶ ζάιαζζα, νπνπδήπνηε ηνπο νδεγνύλ.
θπγάδαο

θαηὰ γλ θαὶ θαηὰ ζάιαηηαλ ὅπνη ἂλ

Ο Θεξακέλεο, ινηπόλ θαη νη πξέζβεηο
ἡγληαη. Θεξακέλεο δὲ θαὶ νἱ ζὺλ πνπ ήηαλ καδί ηνπ έθεξαλ απηνύο ηνπο
αὐηῶ πξέζβεηο ἐπαλέθεξνλ ηαῦηα εἰο όξνπο ζηελ Αζήλα. Καζώο έκπαηλαλ,
ηὰο ᾿Αζήλαο. εἰζηόληαο δ' αὐηνὺο πνιύο θόζκνο ηνπο πεξηθύθισλε, επεηδή
θνβνύληαλ κήπσο ήξζαλ άπξαθηνη˙
ὄρινο πεξηερεῖην πνιύο, θνβνύκελνη
δηόηη δελ ρώξαγε άιιε αλαβνιή εμαηηίαο
κὴ ἄπξαθηνη ἥθνηελ· νὐ γὰξ ἔηη ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ πεζακέλσλ
ἐλερώξεη κέιιεηλ δηὰ ηὸ πιζνο ηλ από ηελ πείλα.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ἀπνιιπκέλσλ ηῶ ιηκῶ.
ηῆ

δὲ

ὑζηεξαίᾳ

ἀπήγγειινλ

νἱ

πξέζβεηο ἐθ' νἷο νἱ Λαθεδαηκόληνη
πνηνῖλην ηὴλ εἰξήλελ· πξνεγόξεη δὲ
αὐηλ Θεξακέλεο, ιέγσλ ὡο ρξὴ
πείζεζζαη Λαθεδαηκνλίνηο θαὶ ηὰ
ηείρε

πεξηαηξεῖλ.

ηηλσλ

αὐηῶ,

ἀληεηπόλησλ

πνιὺ

δὲ

δέ

πιεηόλσλ

ζπλεπαηλεζάλησλ, ἔδνμε δέρεζζαη ηὴλ
εἰξήλελ. κεηὰ δὲ ηαῦηα Λύζαλδξόο ηε
θαηέπιεη εἰο ηὸλ Πεηξαηᾶ θαὶ
νἱ θπγάδεο θαηῆζαλ θαὶ ηὰ ηείρε
θαηέζθαπηνλ ὑπ' αὐιεηξίδσλ πνιιῆ
πξνζπκίᾳ,

λνκίδνληεο

ἐθείλελ
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Σελ επόκελε αλαθνίλσζαλ νη πξέζβεηο
ηνπο όξνπο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη
Λαθεδαηκόληνη έθαλαλ εηξήλε˙ κηινύζε
εμ νλόκαηνο ηνπο ν Θεξακέλεο,
ιέγνληαο όηη πξέπεη λα ππαθνύζνπλ
ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο θαη λα γθξεκίζνπλ
ηα ηείρε. Καη αθνύ κεξηθνί δηαθώλεζαλ
καδί ηνπ, ελώ πνιινί πεξηζζόηεξνη ηνλ
επηδνθίκαζαλ, απνθαζίζζεθε λα δερζνύλ
ηελ εηξήλε.
Μεηά από απηά θαη ν Λύζαλδξνο
θαηέπιεε ζηνλ Πεηξαηά θαη νη εμόξηζηνη
επέζηξεςαλ θαη ηα ηείρε θαηεδάθηδαλ κε
πνιύ πξνζπκία, ελώ απιήηξηδεο έπαηδαλ
ηνλ απιό, γηαηί λόκηδαλ όηη απηή ήηαλ ε
πξώηε εκέξα ηεο ειεπζεξίαο γηα ηελ
Διιάδα.

ηὴλ

ἡκέξαλ ηῆ
῾Διιάδη ἄξρεηλ ηο ἐιεπζεξίαο.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 3, 50-56
`Ωο δ' εἰπὼλ ηαῦηα ἐπαύζαην, θαὶ ἡ
βνπιὴ δήιε ἐγέλεην
εὐκελο ἐπηζνξπβήζαζα, γλνὺο ὁ
Κξηηίαο ὅηη εἰ ἐπηηξέςνη
ηῆ βνπιῆ δηαςεθίδεζζαη πεξὶ αὐηνῦ,
ἀλαθεύμνηην, θαὶ ηνῦην
νὐ βησηὸλ ἡγεζάκελνο, πξνζειζὼλ
θαὶ δηαιερζείο ηη ηνῖο ηξηάθνληα
ἐμιζε, θαὶ ἐπηζηλαη ἐθέιεπζε ηνὺο
ηὰ ἐγρεηξίδηα
ἔρνληαο θαλεξο ηῆ βνπιῆ ἐπὶ ηνῖο
δξπθάθηνηο. πάιηλ δὲ
εἰζειζὼλ εἶπελ· ᾿Δγώ, ὦ βνπιή,
λνκίδσ πξνζηάηνπ ἔξγνλ
εἶλαη νἵνπ δεῖ, ὃο ἂλ ὁξλ ηνὺο θίινπο
ἐμαπαησκέλνπο κὴ
ἐπηηξέπῃ. θαὶ ἐγὼ νὖλ ηνῦην πνηήζσ.
θαὶ γὰξ νἵδε νἱ
ἐθεζηεθόηεο
νὔ
θαζηλ
ἡκῖλ
ἐπηηξέςεηλ, εἰ ἀλήζνκελ ἄλδξα ηὸλ
θαλεξο
ηὴλ
ὀιηγαξρίαλ
ιπκαηλόκελνλ. ἔζηη δὲ ἐλ
ηνῖο θαηλνῖο λόκνηο ηλ κὲλ ἐλ ηνῖο
ηξηζρηιίνηο ὄλησλ
κεδέλα
ἀπνζλῄζθεηλ
ἄλεπ
ηο
ὑκεηέξαο ςήθνπ, ηλ δ' ἔμσ
ηνῦ θαηαιόγνπ θπξίνπο εἶλαη ηνὺο
ηξηάθνληα ζαλαηνῦλ. ἐγὼ
νὖλ,
ἔθε,
Θεξακέλελ
ηνπηνλὶ
ἐμαιείθσ ἐθ ηνῦ θαηαιόγνπ,
ζπλδνθνῦλ ἅπαζηλ ἡκῖλ. θαὶ ηνῦηνλ,
ἔθε, ἡκεῖο ζαλαηνῦκελ.
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Μετάυραση
Όηαλ ν Θεξακέλεο, αθνύ είπε απηά,
ζηακάηεζε (λα κηιάεη) θαη ε βνπιή
θαλεξά επηδνθίκαζε κε θσλέο, επεηδή ν
Κξηηίαο θαηάιαβε όηη, αλ επηηξέςεη ζηε
βνπιή λα απνθαζίζεη κε ςεθνθνξία γη΄
απηόλ, (ν Θεξακέλεο) ζα γιπηώζεη, θαη
επεηδή απηό ην ζεώξεζε αλππόθνξν,
αθνύ πιεζίαζε θαη ζπδήηεζε θάηη κε
ηνπο Σξηάθνληα, βγήθε έμσ θαη δηέηαμε
απηνύο πνπ είραλ ηα καραίξηα λα
ζηαζνύλ θαλεξά ζηε βνπιή θνληά ζηα
θηγθιηδώκαηα.
Όηαλ πάιη κπήθε κέζα, είπε: « Δγώ,
θύξηνη βνπιεπηέο, λνκίδσ όηη είλαη έξγν
ηνπ εγέηε ηέηνηνπ, όπσο πξέπεη λα είλαη,
ν νπνίνο, εθόζνλ βιέπεη ηνπο θίινπο ηνπ
λα εμαπαηώληαη, λα κελ ην επηηξέπεη. Καη
εγώ ινηπόλ απηό ζα θάλσ. Γηόηη θαη
απηνί πνπ ζηέθνληαη εδώ ιέλε όηη δελ ζα
επηηξέςνπλ ζε ζαο, αλ αθήζνπκε
ειεύζεξν άλδξα πνπ θαλεξά βιάπηεη ηελ
νιηγαξρία.
Οξίδεηαη
ινηπόλ
ζηνπο
θαηλνύξγηνπο λόκνπο θαλείο από όζνπο
πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηξεηο ρηιηάδεο
πνιίηεο λα κελ ζαλαηώλεηαη ρσξίο ηε
δηθή ζαο απόθαζε, όζνη όκσο δελ είλαη
ζηνλ θαηάινγν, νη Σξηάθνληα έρνπλ
δηθαίσκα λα ηνπο ζαλαηώλνπλ. Δγώ
ινηπόλ, απηόλ εδώ ηνλ Θεξακέλε ηνλ
δηαγξάθσ από ηνλ θαηάινγν κε ηελ
ζύκθσλε γλώκε όισλ καο. Καη απηόλ,
είπε, εκείο ζα ηνλ ζαλαηώζνπκε.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 3, 52-53
ἀθνύζαο ηαῦηα ὁ Θεξακέλεο ἀλεπήδεζελ
ἐπὶ ηὴλ ἑζηίαλ θαὶ
εἶπελ· ᾿Δγὼ δ', ἔθε, ὦ ἄλδξεο, ἱθεηεύσ
ηὰ πάλησλ ἐλλνκώηαηα, κὴ ἐπὶ Κξηηίᾳ εἶλαη ἐμαιείθεηλ
κήηε ἐκὲ κήηε ὑκλ ὃλ ἂλ βνύιεηαη, ἀιι'
ὅλπεξ λόκνλ νὗηνη ἔγξαςαλ πεξὶ
ηλ ἐλ ηῶ θαηαιόγῳ, θαηὰ ηνῦηνλ θαὶ
ὑκῖλ θαὶ ἐκνὶ ηὴλ
θξίζηλ εἶλαη. θαὶ ηνῦην κέλ, ἔθε, κὰ ηνὺο
ζενὺο νὐθ ἀγλν, ὅηη νὐδέλ κνη ἀξθέζεη
ὅδε ὁ βσκόο, ἀιιὰ βνύινκαη θαὶ ηνῦην
ἐπηδεῖμαη, ὅηη νὗηνη νὐ κόλνλ εἰζὶ πεξὶ
ἀλζξώπνπο ἀδηθώηαηνη, ἀιιὰ θαὶ πεξὶ
ζενὺο ἀζεβέζηαηνη.
ὑκλ κέληνη,
ἔθε, ὦ ἄλδξεο θαινὶ θἀγαζνί, ζαπκάδσ,
εἰ κὴ βνεζήζεηε ὑκῖλ αὐηνῖο, θαὶ ηαῦηα
γηγλώζθνληεο ὅηη νὐδὲλ ηὸ ἐκὸλ ὄλνκα
εὐεμαιεηπηόηεξνλ ἢ ηὸ ὑκλ ἑθάζηνπ. ἐθ
δὲ ηνύηνπ
ἐθέιεπζε κὲλ ὁ ηλ ηξηάθνληα θξπμ
ηνὺο ἕλδεθα ἐπὶ ηὸλ
Θεξακέλελ· ἐθεῖλνη δὲ εἰζειζόληεο ζὺλ
ηνῖο ὑπεξέηαηο, ἡγνπκέλνπ αὐηλ
αηύξνπ ηνῦ ζξαζπηάηνπ ηε θαὶ
ἀλαηδεζηάηνπ, εἶπε κὲλ ὁ Κξηηίαο·
Παξαδίδνκελ ὑκῖλ, ἔθε,
Θεξακέλελ ηνπηνλὶ θαηαθεθξηκέλνλ θαηὰ
ηὸλ λόκνλ· ὑκεῖο
δὲ ιαβόληεο θαὶ ἀπαγαγόληεο νἱ ἕλδεθα
νὗ δεῖ ηὰ ἐθ ηνύησλ πξάηηεηε.
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Μετάυραση
Μόιηο άθνπζε απηά ν Θεξακέλεο,
πήδεζε πάλσ ζηελ εζηία θαη είπε: «Δγώ,
είπε, άλδξεο, ζαο ηθεηεύσ ζε όηη πην
δίθαην ππάξρεη, λα κελ έρεη δηθαίσκα ν
Κξηηίαο λα δηαγξάθεη νύηε εκέλα νύηε
όπνηνλ από εζάο ζέιεη, αιιά ζύκθσλα
κε ηνλ λόκν ηνλ νπνίν απηνί έγξαςαλ
ζρεηηθά κε απηνύο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ θαηάινγν, θαη εγώ θαη εζείο λα
θξηλόκαζηε.
Καη απηό βέβαηα, είπε, κα ηνπο ζενύο
δελ ην αγλνώ, όηη ζε ηίπνηα δελ ζα κε
βνεζήζεη απηόο εδώ ν βσκόο, αιιά ζέισ
θαη απηό λα απνδείμσ, όηη απηνί δελ είλαη
κόλν πξνο ζηνπο αλζξώπνπο πάξα πνιύ
άδηθνη αιιά θαη πξνο ηνπο ζενύο πνιύ
αζεβείο. Απνξώ, όκσο κε ζαο, άλδξεο
θαινί θαη έληηκνη, αλ δελ βνεζήζεηε ηνλ
εαπηό ζαο , αλ θαη γλσξίδεηε όηη ην δηθό
κνπ όλνκα δελ δηαγξάθεηαη θαζόινπ πην
εύθνια από ην όλνκα θαζελόο από ζαο».
Μεηά από απηό ν θήξπθαο ησλ
Σξηάθνληα θάιεζε ηνπο Έληεθα λα
ζπιιάβνπλ ηνλ Θεξακέλε˙ εθείλνη αθνύ
κπήθαλ κέζα καδί κε ηνπο ππεξέηεο, ησλ
νπνίσλ ήηαλ αξρεγόο ν άηπξνο πνπ
ήηαλ ζξαζύηαηνο θαη αλαηδέζηαηνο, είπε
ν Κξηηίαο: «αο παξαδίδνπκε, είπε,
ηνύηνλ
εδώ
ηνλ
Θεξακέλε
θαηαδηθαζκέλν ζύκθσλα κε ηνλ λόκν˙
εζείο αθνύ ηνλ ζπιιάβεηε θαη ηνλ
νδεγήζεηε [νη έλδεθα] όπνπ πξέπεη λα
εθηειέζεηε ηα πεξαηηέξσ».

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Ξενουώντος «Ελληνικά» 2, 3, 54-56
ὡο δὲ ηαῦηα εἶπελ, εἷιθε κὲλ ἀπὸ ηνῦ
βσκνῦ ὁ
άηπξνο, εἷιθνλ δὲ νἱ ὑπεξέηαη. ὁ δὲ
Θεξακέλεο ὥζπεξ
εἰθὸο θαὶ ζενὺο ἐπεθαιεῖην θαὶ
ἀλζξώπνπο θαζνξᾶλ ηὰ γηγλόκελα. ἡ
δὲ βνπιὴ ἡζπρίαλ εἶρελ, ὁξζα θαὶ
ηνὺο ἐπὶ ηνῖο
δξπθάθηνηο ὁκνίνπο αηύξῳ θαὶ ηὸ
ἔκπξνζζελ ηνῦ βνπιεπηεξίνπ πιξεο ηλ θξνπξλ, θαὶ νὐθ
ἀγλννῦληεο ὅηη ἐγρεηξίδηα
ἔρνληεο παξζαλ.
νἱ δ' ἀπήγαγνλ ηὸλ ἄλδξα δηὰ ηο
ἀγνξᾶο
κάια κεγάιῃ ηῆ θσλῆ δεινῦληα νἷα
ἔπαζρε. ιέγεηαη δ' ἓλ ῥκα θαὶ ηνῦην
αὐηνῦ. ὡο εἶπελ ὁ άηπξνο ὅηη
νἰκώμνηην,
εἰ κὴ ζησπήζεηελ, ἐπήξεην· ῍Αλ δὲ
ζησπ, νὐθ ἄξ', ἔθε, νἰκώμνκαη; θαὶ
ἐπεί γε ἀπνζλῄζθεηλ ἀλαγθαδόκελνο
ηὸ
θώλεηνλ ἔπηε, ηὸ ιεηπόκελνλ ἔθαζαλ
ἀπνθνηηαβίζαληα εἰπεῖλ αὐηόλ· Κξηηίᾳ
ηνῦη' ἔζησ ηῶ θαιῶ. θαὶ ηνῦην κὲλ
νὐθ ἀγλν, ὅηη ηαῦηα ἀπνθζέγκαηα
νὐθ ἀμηόινγα, ἐθεῖλν δὲ θξίλσ
ηνῦ ἀλδξὸο ἀγαζηόλ, ηὸ ηνῦ ζαλάηνπ
παξεζηεθόηνο κήηε ηὸ
θξόληκνλ
κήηε
ηὸ
παηγληδεο
ἀπνιηπεῖλ ἐθ ηο ςπρο
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Μετάυραση
Όηαλ είπε απηά, ηνλ ηξαβνύζε από ηνλ
βσκό, ηνλ ηξαβνύζαλ θαη νη ππεξέηεο. Ο
Θεξακέλεο,
όπσο
ήηαλ
θπζηθό,
παξαθαινύζε θαη ηνπο ζενύο θαη ηνπο
αλζξώπνπο λα βιέπνπλ απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ. Οη βνπιεπηέο παξέκελαλ
αδξαλείο, επεηδή έβιεπαλ θαη απηνύο πνπ
ζηέθνληαλ ζηα θηγθιηδώκαηα λα είλαη
όκνηνη κε ηνλ άηπξν θαη κπξνζηηλό
κέξνο ηνπ Βνπιεπηεξίνπ λα είλαη γεκάην
από ηνπο θξνπξνύο, θαη επεηδή δελ
αγλννύζαλ
όηη
βξίζθνληαλ
εθεί
θαξαηώληαο καραίξηα.
Απηνί έζπξαλ ηνλ άλδξα κέζα από ηελ
αγνξά θσλάδνληαο κε πάξα πνιύ δπλαηή
θσλή ηη πάζαηλε. Λέγεηαη αθόκε θαη έλαο
ιόγνο θαη απηόο δηθόο ηνπ. Όηαλ είπε ν
άηπξνο όηη ζα θιάςεη, αλ δελ ζησπάζεη,
ηνλ ξώηεζε: αλ ζησπώ, άξαγε δελ ζα
θιάςσ; Καη όηαλ έπηλε ην θώλεην, θαζώο
αλαγθαδόηαλ λα πεζάλεη, είπαλ όηη αθνύ
ηηο ηειεπηαίεο ζηαγόλεο ηηο έξημε θάησ,
όπσο ζηνλ θόηηαβν, είπε απηόο: Απηό αο
είλαη γηα ηνλ όκνξθν Κξηηία. Καη δελ
αγλνώ βέβαηα όηη απηά δελ είλαη
αμηόινγα ιόγηα, ζεσξώ όκσο απηό ην
γλώξηζκα ηνπ άλδξα ζαπκαζηό, ην όηη
ηελ ώξα πνπ ν ζάλαηνο πιεζίαδε δελ ηνλ
εγθαηέιεηςαλ ε απηνθπξηαξρία θαη ε
εηνηκόηεηα ηνπ πλεύκαηνο

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Ξεμοφώμτος «Ελλημικά» 2, 4, 18-23
Σαῦηα δ' εἰπὼλ θαὶ κεηαζηξαθεὶο πξὸο
ηνὺο ἐλαληίνπο,
ἡζπρίαλ εἶρε· θαὶ γὰξ ὁ κάληηο
παξήγγειιελ αὐηνῖο κὴ
πξόηεξνλ ἐπηηίζεζζαη, πξὶλ [ἂλ] ηλ
ζθεηέξσλ ἢ πέζνη ηηο
ἢ ηξσζείε· ἐπεηδὰλ κέληνη ηνῦην
γέλεηαη, ἡγεζόκεζα κέλ,
ἔθε, ἡκεῖο, λίθε δ' ὑκῖλ ἔζηαη
ἑπνκέλνηο, ἐκνὶ κέληνη
ζάλαηνο, ὥο γέ κνη δνθεῖ. θαὶ νὐθ
ἐςεύζαην, ἀιι' ἐπεὶ
ἀλέιαβνλ ηὰ ὅπια, αὐηὸο κὲλ ὥζπεξ
ὑπὸ κνίξαο ηηλὸο
ἀγόκελνο ἐθπεδήζαο πξηνο ἐκπεζὼλ
ηνῖο πνιεκίνηο ἀπνζλῄζθεη, θαὶ
ηέζαπηαη ἐλ ηῆ δηαβάζεη ηνῦ Κεθηζνῦ·
νἱ δ'
ἄιινη ἐλίθσλ θαὶ θαηεδίσμαλ κέρξη ηνῦ
ὁκαινῦ. ἀπέζαλνλ
δ' ἐληαῦζα ηλ κὲλ ηξηάθνληα Κξηηίαο
ηε θαὶ ῾Ιππόκαρνο,
ηλ δὲ ἐλ Πεηξαηεῖ δέθα ἀξρόλησλ
Υαξκίδεο ὁ Γιαύθσλνο,
ηλ δ' ἄιισλ πεξὶ ἑβδνκήθνληα. θαὶ
ηὰ κὲλ ὅπια ἔιαβνλ,
ηνὺο δὲ ρηηλαο νὐδελὸο ηλ πνιηηλ
ἐζθύιεπζαλ. ἐπεὶ δὲ
ηνῦην ἐγέλεην θαὶ ηνὺο λεθξνὺο
ὑπνζπόλδνπο ἀπεδίδνζαλ,
πξνζηόληεο ἀιιήινηο πνιινὶ
δηειέγνλην. Κιεόθξηηνο δὲ ὁ
ηλ κπζηλ θξπμ, κάι' εὔθσλνο ὤλ,
θαηαζησπεζάκελνο ἔιεμελ·
῎Αλδξεο πνιῖηαη, ηί ἡκᾶο ἐμειαύλεηε;
ηί ἀπνθηεῖλαη
βνύιεζζε; ἡκεῖο γὰξ ὑκᾶο θαθὸλ κὲλ
νὐδὲλ πώπνηε ἐπνηήζακελ,
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Αθνύ είπε απηά θαη ζηξάθεθε πξνο
ηνπο ερζξνύο, έθαλε εζπρία˙ Γηαηί θαη
ν κάληεο ηνπο ζπκβνύιεπε λα κελ
επηηεζνύλ παξά κόλν αθνύ θάπνηνο
από ηνπο δηθνύο ηνπο ή ζθνησζεί ή
ηξαπκαηηζζεί˙ «Όηαλ γίλεη απηό, ζα
πξνρσξώ πξώηνο», είπε, «εγώ, ε λίθε
όκσο ζα αλήθεη ζε ζαο, ελώ εκέλα ζα
κε βξεη ν ζάλαηνο, όπσο ηνπιάρηζηνλ
κνπ θαίλεηαη». Καη δελ δηαςεύζζεθε,
αιιά, όηαλ πήξαλ ηα όπια, ν ίδηνο ζαλ
λα νδεγείηαη από θάπνηα κνίξα, αθνύ
πξώηνο πήδεζε νξκεηηθά πξνο ηα
εκπξόο θαη έπεζε πάλσ ζηνπο
ερζξνύο, πεζαίλεη θαη έρεη ηαθεί ζηελ
δηάβαζε ηνπ Κεθηζνύ˙ νη άιινη
ληθνύζαλ θαη θαηεδίσμαλ (ηνπο
αληηπάινπο) κέρξη ην ίζησκα. Πέζαλαλ
εθεί από ηνπο Σξάθνληα ν Κξηηίαο θαη
ν Ιππόκαρνο, ελώ από ηνπο Γέθα
άξρνληεο ηνπ Πεηξαηά ν Υαξκίδεο, ν
γηνο ηνπ Γιαύθσλα θαη πεξίπνπ
εβδνκήληα από ηνπο άιινπο. Σα όπια
ηα πήξαλ, από θαλέλαλ όκσο από
ηνπο πνιίηεο δελ αθαίξεζαλ ηνπο
ρηηώλεο. Όηαλ έγηλε απηό θαη
πεξηζπλέιεμαλ ηνπο ερζξνύο ύζηεξα
από ζπκθσλία, αθνύ πιεζίαζε ν έλαο
ηνλ άιινλ, πνιινί ζπδεηνύζαλ κεηαμύ
ηνπο. Καη ν Κιεόθξηηνο, ν θήξπθαο
ησλ κπεκέλσλ (ζηα Μπζηήξηα),
θαζώο είρε πνιύ δπλαηή θσλή, αθνύ
επέβαιε ζησπή, είπε: Άλδξεο πνιίηεο,
γηαηί καο εμνξίδεηε; Γηαηί ζέιεηε λα
καο ζθνηώζεηε; Δκείο δελ θάλακε ζε
ζαο θαλέλα θαθό κέρξη ηώξα θαη
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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κεηεζρήθακελ δὲ ὑκῖλ θαὶ ἱεξλ ηλ
ζεκλνηάησλ
θαὶ ζπζηλ θαὶ ἑνξηλ ηλ
θαιιίζησλ, θαὶ ζπγρνξεπηαὶ θαὶ
ζπκθνηηεηαὶ γεγελήκεζα θαὶ
ζπζηξαηηηαη, θαὶ πνιιὰ κεζ'
ὑκλ θεθηλδπλεύθακελ θαὶ θαηὰ γλ
θαὶ θαηὰ ζάιαηηαλ
ὑπὲξ ηο θνηλο ἀκθνηέξσλ ἡκλ
ζσηεξίαο ηε θαὶ ἐιεπζεξίαο. πξὸο
ζελ παηξῴσλ θαὶ κεηξῴσλ θαὶ
ζπγγελείαο θαὶ
θεδεζηίαο θαὶ ἑηαηξίαο, πάλησλ γὰξ
ηνύησλ πνιινὶ θνηλσλνῦκελ ἀιιήινηο, αἰδνύκελνη θαὶ
ζενὺο θαὶ ἀλζξώπνπο
παύζαζζε ἁκαξηάλνληεο εἰο ηὴλ
παηξίδα, θαὶ κὴ πείζεζζε
ηνῖο ἀλνζησηάηνηο ηξηάθνληα, νἳ ἰδίσλ
θεξδέσλ ἕλεθα ὀιίγνπ
δεῖλ πιείνπο ἀπεθηόλαζηλ ᾿Αζελαίσλ
ἐλ ὀθηὼλ κεζὶλ ἢ πάληεο
Πεινπνλλήζηνη δέθα ἔηε πνιεκνῦληεο.

έρνπκε ζπκκεηάζρεη καδί ζαο ζε πνιύ
ζεβαζηέο ηειεηέο θαη ζπζίεο θαη ζε
νκνξθόηαηεο ενξηέο θαη έρνπκε
ππάξμεη θαη ζπγρνξεπηέο θαη
ζπκκαζεηέο θαη ζπζηξαηηώηεο θαη
έρνπκε πεξάζεη πνιινύο θηλδύλνπο κε
ζαο θαη ζηε μεξά θαη ζηε ζάιαζζα γηα
ηε θνηλή θαη ησλ δπν καο ζσηεξία θαη
ειεπζεξία. ην όλνκα ησλ παηξηθώλ
ζεώλ θαη ηεο ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο
θαη εμ αγρηζηείαο θαη ηεο θηιίαο, δηόηη
ζε όια απηά έρνπκε ζπκκεηάζρεη καδί
ζαο, ζεβόκελνη θαη ηνπο ζενύο θαη ηνπ
αλζξώπνπο
ζηακαηήζηε λα ζθάιιεηε εηο βάξνο
ηεο παηξίδαο θαη κελ ππαθνύηε ζηνπο
πάξα πνιύ αζεβείο Σξηάθνληα, νη
νπνίνη γηα πξνζσπηθά ηνπο νθέιε
έρνπλ ζθνηώζεη ζρεδόλ
πεξηζζόηεξνπο Αζελαίνπο ζε νθηώ
κήλεο παξά όινη νη Πεινπνλλήζηνη
πνιεκώληαο καο δέθα ρξόληα. Αλ θαη
κπνξνύκε λα δνύκε εηξεληθά, απηνί
ἐμὸλ δ' ἡκῖλ ἐλ
πξνθαινύλ κεηαμύ καο ηνλ πην
εἰξήλῃ πνιηηεύεζζαη, νὗηνη ηὸλ
πάλησλ αἴζρηζηόλ ηε θαὶ ραιεπώηαηνλ ληξνπηαζηηθό θαη ηνλ πην ζθιεξό θαη
αζεβή θαη κηζεηό θαη ζηνπο ζενύο θαη
θαὶ ἀλνζηώηαηνλ θαὶ ἔρζηζηνλ θαὶ
ζηνπο αλζξώπνπο πόιεκν.
ζενῖο θαὶ
Αιιά λα γλσξίδεηε θαιά όηη κεξηθνύο
ἀλζξώπνηο πόιεκνλ ἡκῖλ πξὸο
ἀιιήινπο παξέρνπζηλ. ἀιι' εὖ γε
από απηνύο πνπ ζθνηώζεθαλ από
κέληνη ἐπίζηαζζε ὅηη θαὶ ηλ λῦλ ὑθ' εκάο, όρη κόλν εζείο αιιά θαη εκείο
ἡκλ ἀπνζαηνπο ζξελήζακε.
λόλησλ νὐ κόλνλ ὑκεῖο ἀιιὰ θαὶ ἡκεῖο Απηόο ηέηνηα έιεγε˙ νη ππόινηπνη
ἔζηηλ νὓο πνιιὰ θαηεδαθξύζακελ.
άξρνληεο, επεηδή άθνπγαλ θαη άιια
῾Ο κὲλ ηνηαῦηα ἔιεγελ· νἱ δὲ
ηέηνηα ιόγηα, νδήγεζαλ μαλά ζην άζηπ
ινηπνὶ ἄξρνληεο θαὶ δηὰ
απηνύο πνπ ήηαλ καδί ηνπο.
ηὸ ηνηαῦηα πξνζαθνύεηλ ηνὺο κεζ'
Σελ επόκελε κέξα νη Σξηάθνληα πνιύ
αὑηλ ἀπήγαγνλ εἰο ηὸ
ηαπεηλσκέλνη θαί απνκνλσκέλνη
ἄζηπ.
θάζνληαλ ζηελ αίζνπζα
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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ζπλεδξηάζεσλ. Από ηνπο ηξεηο
ηῆ δ' ὑζηεξαίᾳ νἱ κὲλ ηξηάθνληα πάλπ ρηιηάδεο, όπνπ ήηαλ ηαγκέλνο ν
δὴ ηαπεηλνὶ θαὶ ἔξεκνη ζπλεθάζελην
θαζέλαο, ζε όια ηα κέξε ηεο πόιεσο
ἐλ ηῶ ζπλεδξίῳ· ηλ δὲ ηξηζρηιίσλ
δηαθσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο. Γηόηη, όζνη
ὅπνπ ἕθαζηνη ηεηαγκέλνη ἦζαλ,
είραλ δηαπξάμεη θάπνην ζνβαξό
παληαρνῦ δηεθέξνλην πξὸο
αδίθεκα θαη θνβνύληαλ, ππνζηήξηδαλ
ἀιιήινπο. ὅζνη κὲλ γὰξ ἐπεπνηήθεζάλ
έληνλα όηη δελ είλαη αλάγθε λα
ηη βηαηόηεξνλ θαὶ ἐθνβνῦλην, ἐληόλσο
ππνρσξνύλ ζ’ απηνύο πνπ βξίζθνληαλ
ἔιεγνλ ὡο νὐ ρξείε θαζπθίεζζαη ηνῖο
ζηνλ Πεηξαηά˙ όζνη όκσο πίζηεπαλ όηη
ἐλ Πεηξαηεῖ· ὅζνη δὲ ἐπίζηεπνλ κεδὲλ
δελ είραλ δηαπξάμεη θάπνηα αδηθία, νη
ἠδηθεθέλαη, αὐηνί ηε
ίδηνη ζθέθηνληαλ θαη ηνπο άιινπο
ἀλεινγίδνλην θαὶ ηνὺο ἄιινπο
ζπκβνύιεπαλ όηη δελ ρξεηάδνληαλ
ἐδίδαζθνλ ὡο νὐδὲλ δένηλην
ηνύησλ ηλ θαθλ, θαὶ ηνῖο ηξηάθνληα θαζόινπ απηέο νη ζπκθνξέο θαη
έιεγαλ όηη δελ πξέπεη λα ππαθνύνπλ
νὐθ ἔθαζαλ ρξλαη
πείζεζζαη νὐδ' ἐπηηξέπεηλ ἀπνιιύλαη
ζηνπο Σξηάθνληα νύηε λα ηνπο
ηὴλ πόιηλ. θαὶ ηὸ
επηηξέπνπλ λα θαηαζηξέθνπλ ηελ
ηειεπηαῖνλ ἐςεθίζαλην ἐθείλνπο κὲλ
πόιε. Καη ζην ηέινο απνθάζηζαλ
θαηαπαῦζαη, ἄιινπο
εθείλνπο λα ηνπο θαζαηξέζνπλ θαη
δὲ ἑιέζζαη. θαὶ εἵινλην δέθα, ἕλα ἀπὸ άιινπο λα εθιέμνπλ. Καη εμέιεμαλ
θπιο.
δέθα, έλα από θάζε θπιή.
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Ξεμοφώμτος «Ελλημικά» 2, 4, 37-43
ἐπεὶ
κέληνη νὗηνη ᾤρνλην εἰο Λαθεδαίκνλα,
ἔπεκπνλ δὴ θαὶ νἱ
ἀπὸ ηνῦ θνηλνῦ ἐθ ηνῦ ἄζηεσο ιέγνληαο
ὅηη αὐηνὶ κὲλ παξαδηδόαζη θαὶ ηὰ ηείρε ἃ ἔρνπζη θαὶ ζθᾶο
αὐηνὺο Λαθεδαηκνλίνηο ρξζζαη ὅ ηη βνύινληαη· ἀμηνῦλ
δ' ἔθαζαλ θαὶ ηνὺο
ἐλ Πεηξαηεῖ, εἰ θίινη θαζὶλ εἶλαη
Λαθεδαηκνλίνηο, παξαδηδόλαη ηόλ ηε Πεηξαηᾶ θαὶ ηὴλ
Μνπληρίαλ. ἀθνύζαληεο
δὲ πάλησλ αὐηλ νἱ ἔθνξνη θαὶ νἱ
ἔθθιεηνη, ἐμέπεκςαλ
πεληεθαίδεθα ἄλδξαο εἰο ηὰο ᾿Αζήλαο,
θαὶ ἐπέηαμαλ ζὺλ
Παπζαλίᾳ δηαιιάμαη ὅπῃ δύλαηλην
θάιιηζηα. νἱ δὲ δηήιιαμαλ ἐθ' ᾧηε εἰξήλελ κὲλ ἔρεηλ ὡο
πξὸο ἀιιήινπο, ἀπηέλαη
δὲ ἐπὶ ηὰ ἑαπηλ ἕθαζηνλ πιὴλ ηλ
ηξηάθνληα θαὶ ηλ
ἕλδεθα θαὶ ηλ ἐλ Πεηξαηεῖ ἀξμάλησλ
δέθα. εἰ δέ ηηλεο
θνβνῖλην ηλ ἐμ ἄζηεσο, ἔδνμελ αὐηνῖο
᾿Διεπζῖλα θαηνηθεῖλ.
ηνύησλ δὲ πεξαλζέλησλ Παπζαλίαο κὲλ
δηθε ηὸ ζηξάηεπκα,
νἱ δ' ἐθ ηνῦ Πεηξαηο ἀλειζόληεο ζὺλ
ηνῖο ὅπινηο εἰο ηὴλ
ἀθξόπνιηλ ἔζπζαλ ηῆ ᾿Αζελᾷ. ἐπεὶ δὲ
θαηέβεζαλ† νἱ
ζηξαηεγνί, ἔλζα δὴ ὁ Θξαζύβνπινο
ἔιεμελ· ῾Τκῖλ, ἔθε,
ὦ ἐθ ηνῦ ἄζηεσο ἄλδξεο, ζπκβνπιεύσ
ἐγὼ γλλαη ὑκᾶο
αὐηνύο. κάιηζηα δ' ἂλ γλνίεηε, εἰ
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Όηαλ ινηπόλ απηνί αλαρώξεζαλ γηα ηε
πάξηε, έζηεηιαλ θαη νη νιηγαξρηθνί
αληηπξνζώπνπο ιέγνληαο όηη νη ίδηνη
από ηε κηα παξαδίδνπλ θαη ηα ηείρε
πνπ θαηέρνπλ θαη ηνπο εαπηνύο ηνπο
ζηνπο παξηηάηεο λα ηνπο θάλνπλ ό,ηη
ζέινπλ˙ είπαλ όκσο όηη έρνπλ ηελ
αμίσζε θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηνλ
Πεηξαηά, αλ ηζρπξίδνληαη όηη είλαη θίινη
ησλ παξηηαηώλ, λα παξαδώζνπλ θαη
ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Μνπληρία. Αθνύ νη
έθνξνη θαη ε κηθξή ζπλέιεπζε
άθνπζαλ όινπο απηνύο, έζηεηιαλ ζηελ
Αζήλα δεθαπέληε άλδξεο θαη έδσζαλ
εληνιή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Παπζαλία λα ηνπο ζπκθηιηώζνπλ κε
όπνην ηξόπν κπνξνύλ θαιύηεξα.
Απηνί ηνπο ζπκθηιίσζαλ κε ηνλ όξν λα
έρνπλ εηξήλε κεηαμύ ηνπο θαη ν
θαζέλαο λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ εθηόο
από ηνπο Σξηάθνληα θαη ηνπο Έλδεθα
θαη ησλ Γέθα πνπ δηεηέιεζαλ άξρνληεο
ζηνλ Πεηξαηά. Αλ θάπνηνη από ηνπο
νιηγαξρηθνύο θνβνύληαλ,
απνθαζίζηεθε απηνί λα θαηνηθνύλ
ζηελ Διεπζίλα.
Αθνύ απηά νινθιεξώζεθαλ, ν
Παπζαλίαο δηέιπζε ην ζηξάηεπκα, ελώ
απηνί πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ Πεηξαηά
αθνύ αλέβεθαλ έλνπινη ζηελ
Αθξόπνιε ζπζίαζαλ ζηελ Αζελά.
Όηαλ θαηέβεθαλ , νη ζηξαηεγνί
ζπλεθάιεζαλ εθθιεζία, όπνπ ν
Θξαζύβνπινο είπε: «Άλδξεο
νιηγαξρηθνί, εγώ ζαο ζπκβνπιεύσ λα
γλσξίζεηε ηνλ εαπηό ζαο. Καη κάιηζηα
ζα ηνλ γλσξίζεηε, αλ ζθεθηείηε γηα
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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ἀλαινγίζαηζζε ἐπὶ ηίλη
ὑκῖλ κέγα θξνλεηένλ ἐζηίλ, ὥζηε ἡκλ
ἄξρεηλ ἐπηρεηξεῖλ.
πόηεξνλ δηθαηόηεξνί ἐζηε; ἀιι' ὁ κὲλ
δκνο πελέζηεξνο
ὑκλ ὢλ νὐδὲλ πώπνηε ἕλεθα ρξεκάησλ
ὑκᾶο ἠδίθεθελ·
ὑκεῖο δὲ πινπζηώηεξνη πάλησλ ὄληεο
πνιιὰ θαὶ αἰζρξὰ
ἕλεθα θεξδέσλ πεπνηήθαηε. ἐπεὶ δὲ
δηθαηνζύλεο νὐδὲλ ὑκῖλ
πξνζήθεη, ζθέςαζζε εἰ ἄξα ἐπ' ἀλδξείᾳ
ὑκῖλ κέγα θξνλεηένλ. θαὶ ηίο ἂλ θαιιίσλ θξίζηο ηνύηνπ
γέλνηην ἢ ὡο
ἐπνιεκήζακελ πξὸο ἀιιήινπο; ἀιιὰ
γλώκῃ θαίεη' ἂλ
πξνέρεηλ, νἳ ἔρνληεο θαὶ ηεῖρνο θαὶ ὅπια
θαὶ ρξήκαηα θαὶ
ζπκκάρνπο Πεινπνλλεζίνπο ὑπὸ ηλ
νὐδὲλ ηνύησλ ἐρόλησλ
πεξηείιεθζε;
ἀιι' ἐπὶ Λαθεδαηκνλίνηο δὴ νἴεζζε κέγα
θξνλεηένλ εἶλαη; πο, νἵγε ὥζπεξ ηνὺο
δάθλνληαο θύλαο θινηῶ
δήζαληεο παξαδηδόαζηλ, νὕησ θἀθεῖλνη
ὑκᾶο παξαδόληεο ηῶ
ἠδηθεκέλῳ ηνύηῳ δήκῳ νἴρνληαη
ἀπηόληεο;
νὐ κέληνη γε
ὑκᾶο, ὦ ἄλδξεο, ἀμη ἐγὼ ὧλ
ὀκσκόθαηε παξαβλαη νὐδέλ,
ἀιιὰ θαὶ ηνῦην πξὸο ηνῖο ἄιινηο θαινῖο
ἐπηδεῖμαη, ὅηη θαὶ
εὔνξθνη θαὶ ὅζηνί ἐζηε. εἰπὼλ δὲ ηαῦηα
θαὶ ἄιια ηνηαῦηα,
θαὶ ὅηη νὐδὲλ δένη ηαξάηηεζζαη, ἀιιὰ
ηνῖο λόκνηο ηνῖο
ἀξραίνηο ρξζζαη, ἀλέζηεζε ηὴλ
ἐθθιεζίαλ. θαὶ ηόηε κὲλ
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πνην ιόγν πξέπεη λα θαπρηέζηε, ώζηε
λα πξνζπαζείηε λα καο εμνπζηάδεηε.
Γηα πνην απ’ όια, είζηε πην δίθαηνη;
Αιιά ν ιαόο, αλ θαη είλαη πην θησρόο
από εζάο, πνηέ ζε ηίπνηα δε ζαο
αδίθεζε γηα ρξήκαηα˙
Δζείο όκσο, αλ θαη είζηε πινπζηόηεξνη
από όινπο, έρεηε θάλεη πνιιέο αηζρξέο
πξάμεηο κε ζθνπό ηα θέξδε. Δπεηδή
ινηπόλ δελ έρεηε θακκία ζρέζε κε ηε
δηθαηνζύλε, εμεηάζηε αλ γηα ηελ
αλδξεία ζαο πξέπεη λα
ππεξεθαλεύεζζε. Καη πνηα άιιε
θαιύηεξε απάληεζε ζα κπνξνύζε λα
ππάξμεη, παξά ην πώο πνιεκήζακε
κεηαμύ καο; Αιιά ζα κπνξνύζαηε λα
ηζρπξηζζείηε όηη ππεξέρεηε ζηελ
επθπΐα, εζείο νη νπνίνη, αλ θαη έρεηε
θαη ηείρνο θαη όπια θαη ρξήκαηα θαη
ζπκκάρνπο Πεινπνλλεζίνπο, έρεηε
ληθεζεί από απηνύο πνπ δελ έρνπλ
ηίπνηε από απηά;
Αιιά λνκίδεηε όηη πξέπεη λα θαπρηέζηε
γηα ηνπ Λαθεδαηκνλίνπο; πώο, αθνύ
απηνί, όπσο αθξηβώο έδεζαλ ηνπο
ζθύινπο πνπ δαγθώλνπλ κε πεξηιαίκην
ηνπο παξαδίδνπλ, έηζη θη εθείλνη, αθνύ
ζαο παξέδσζαλ ζηνλ αδηθεκέλν ηνύην
ιαό, ζεθώζεθαλ θη έθπγαλ;
Γελ έρσ, βέβαηα, ηελ αμίσζε, άλδξεο,
λα θαηαπαηήζεηε ηίπνηα από όζα έρεηε
νξθηζζεί, αιιά καδί κε ηα άιια θαιά
θαη ηνύην λα απνδείμεηε, όηη είζηε θαη
πηζηνί ζηνπο όξθνπο ζαο θαη επζεβείο.
Αθνύ είπε απηά θαη άιια παξόκνηα, θαη
όηη δελ πξέπεη λα πξνθαινύλ ηαξαρέο,
αιιά λα ηεξνύλ ηνπο αξραίνπο λόκνπο,
δηέιπζε ηελ ζπλέιεπζε. Καη ηόηε αθνύ
εγθαηέζηεζαλ λένπο άξρνληεο, δνύζαλ
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ἀξρὰο θαηαζηεζάκελνη ἐπνιηηεύνλην·
ὑζηέξῳ δὲ ρξόλῳ ἀθνύζαληεο μέλνπο κηζζνῦζζαη ηνὺο
᾿Διεπζῖλη, ζηξαηεπζάκελνη
παλδεκεὶ ἐπ' αὐηνὺο ηνὺο κὲλ
ζηξαηεγνὺο αὐηλ εἰο ιόγνπο
ἐιζόληαο ἀπέθηεηλαλ, ηνῖο δὲ ἄιινηο
εἰζπέκςαληεο ηνὺο
θίινπο θαὶ ἀλαγθαίνπο ἔπεηζαλ
ζπλαιιαγλαη. θαὶ ὀκόζαληεο ὅξθνπο ἦ κὴλ κὴ κλεζηθαθήζεηλ,
ἔηη θαὶ λῦλ ὁκνῦ
ηε πνιηηεύνληαη θαὶ ηνῖο ὅξθνηο ἐκκέλεη ὁ
δκνο.
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σο ειεύζεξνη πνιίηεο.
Αξγόηεξα, επεηδή πιεξνθνξήζεθαλ όηη
απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διεπζίλα
πξνζιακβάλνπλ μέλνπο κηζζνθόξνπο,
αθνύ εμεζηξάηεπζαλ κε όιεο ηνπο ηηο
δπλάκεηο ελαληίνλ ηνπο, όηαλ νη
ζηξαηεγνί ηνπο ήξζαλ γηα
δηαπξαγκαηεύζεηο, ηνπο ζθόησζαλ,
ηνπο άιινπο όκσο, αθνύ ηνπο
έζηεηιαλ ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηνπο
ζπγγελείο ηνπο, ηνπο έπεηζαλ λα
ζπκθηιησζνύλ. Καη αθνύ νξθίζζεθαλ
όηη δελ ζα ζπκνύληαη ηα παιηά
αδηθήκαηα, αθόκε θαη ηώξα δνπλ καδί
θαη ν ιαόο κέλεη πηζηόο ζηνπο όξθνπο.
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