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Αντιστοίχιση κειμένου-μετάφρασης1

Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι    Οι Αθηναίοι άλλωστε,
ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι έχοντας ως ορμητήριο τη Σάμο,
τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν,  λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά
καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν  και έπλεαν εναντίον της Χίου  
  Ἔφεσον ἐπέπλεον,   και της Εφέσου
καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν,  και προετοιμάζονταν για ναυμαχία,
  καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς    και εξέλεξαν επίσης ως στρατηγούς,
  ὑπάρχουσι προσείλοντο    εκτός από τους υπάρχοντες, τον 
  Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.    Μένανδρο, τον Τυδέα, τον Κηφισόδοτο.
Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ  Ο Λύσανδρος αποπλέει από τη Ρόδο,
  τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ    παραπλέοντας τις ακτές της Ιωνίας,
πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον  με κατεύθυνση τον Ελλήσποντο,
πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν  με σκοπό να εμποδίσει την έξοδο  
    των εμπορικών πλοίων
καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις.  και για να επιτεθεί στις πόλεις
    που είχαν αποστατήσει από αυτούς 
    (δηλ. τους Λακεδαιμονίους).
Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς  Αλλά και οι Αθηναίοι από το λιμάνι  
  Χίου πελάγιοι·    της Χίου βγήκαν στην ανοιχτή 
   θάλασσα
ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν·  γιατί οι (παραλιακές) πόλεις της Ασίας
    ήταν εχθρικές προς αυτούς·
Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει  και ο Λύσανδρος από την Άβυδο 
  εἰς Λάμψακον    έπλεε παραλιακά προς τη Λάμψακο,
σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων·  που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων·
καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ·  και οι Αβυδηνοί και οι άλλοι 
    (σύμμαχοι) έρχονταν από τη στεριά·
ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος.  αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας  
    ο Λακεδαιμόνιος.

Η καταστροφή του αθηναϊκού στόλου  
στους Αιγός ποταμούς 1ΕΝΟΤΗΤΑ 1
(Βιβλίο 2ο, κεφ. 1, §16-32)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει  Αφού επιτέθηκαν στην πόλη,
αἱροῦσι κατὰ κράτος,  την κυριεύουν με έφοδο·
καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται  και οι στρατιώτες τη λεηλάτησαν,
οὖσαν πλουσίαν  καθώς ήταν πλούσια
καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ  και γεμάτη από κρασί και σιτάρι   
  τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη·    και τα άλλα εφόδια·
τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα  ο Λύσανδρος όμως όλους τους πολίτες 
  ἀφῆκε Λύσανδρος.   (της) τους άφησε ελεύθερους.
Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες  Και οι Αθηναίοι πλέοντας από κοντά 
ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι  αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα  
    της Χερσονήσου
ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν.  με εκατόν ογδόντα πλοία.
Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις  Εκεί, λοιπόν, την ώρα που γευμάτιζαν,
αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον,  φτάνει σε αυτούς η είδηση  
    για τα γεγονότα στη Λάμψακο
καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.  και αμέσως βγήκαν στην ανοιχτή 
    θάλασσα με κατεύθυνση τη Σηστό.
Ἐκεῖθεν δ’  Και από εκεί, 
εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι  αφού εφοδιάστηκαν γρήγορα  
    με τρόφιμα,
ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς  έπλευσαν προς τους Αιγός ποταμούς
ἀντίον τῆς Λαμψάκου·  απέναντι από τη Λάμψακο·
διεῖχε δὲ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ ο Ελλήσποντος στο σημείο αυτό  
    είχε πλάτος
σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα.  περίπου δεκαπέντε στάδια.
Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο.  Εκεί, λοιπόν, δειπνούσαν.
Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί,  Ο Λύσανδρος την επόμενη νύχτα,
ἐπεὶ ὄρθρος ἦν,  όταν ξημέρωνε,
ἐσήμανεν εἰς τὰς ναῦς  έδωσε σήμα στα πληρώματα  
    των πλοίων,
ἀριστοποιησαμένους  αφού προγευματίσουν, 
εἰσβαίνειν,  να επιβιβαστούν στα πλοία,
πάντα δὲ παρασκευασάμενος  και αφού έκανε όλες τις 
   ὡς εἰς ναυμαχίαν     προετοιμασίες για ναυμαχία
καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων,  και τοποθετούσε1 στα πλευρά 
    των πλοίων τα παραπετάσματα,
προεῖπεν  προειδοποίησε
ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως να μην κινηθεί κανείς από  
    την παράταξη 
μηδὲ ἀνάξοιτο.  ούτε να βγει στην ανοιχτή θάλασσα.

1. Πιο ελεύθερα: τοποθετούνταν μετά από εντολή του.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι  Και οι Αθηναίοι, 
ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι  την ώρα που ανέτελλε ο ήλιος, 
ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ  παρατάχτηκαν κατά μέτωπο μπροστά 
     στο λιμάνι
ὡς εἰς ναυμαχίαν.  για να ναυμαχήσουν.
Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος,  Επειδή όμως ο Λύσανδρος δεν  
    έβγαλε κι αυτός τα πλοία του από  
    το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει
καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν,  και ήταν βράδυ,
ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς.  έπλευσαν πίσω για τους Αιγός  
    ποταμούς.
Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν  Και ο Λύσανδρος διέταξε τα πιο  
   νεῶν ἐκέλευσεν     γρήγορα πλοία του
ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις,  να ακολουθήσουν τους Αθηναίους,
ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν  και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν  
    (ενν. οι Αθηναίοι), όταν αποβιβαστούν,
ἀποπλεῖν  να επιστρέψουν 
καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι.  και να το ανακοινώσουν σε αυτόν.
Καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν  Και δεν αποβίβασε (ενν. τους ναύτες)  
    από τα πλοία πρωτύτερα,
πρὶν αὗται ἧκον.  παρά μόνο αφού ήρθαν αυτές  
    (δηλ. οι τριήρεις που είχε στείλει  
    για να κατασκοπεύουν).
Ταῦτα δ’ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας·  Και αυτά έκανε (ο Λύσανδρος)  
    για τέσσερις ημέρες·
καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. και οι Αθηναίοι έβγαιναν πάλι2 από 
    το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα. 
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν  Ο Αλκιβιάδης, όταν είδε από τα τείχη
τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ  ότι οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει 
   ὁρμοῦντας     σε ανοιχτή3 παραλία
καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει,  και όχι κοντά σε κάποια πόλη
τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας  και ότι αναζητούσαν τα εφόδιά τους  
    στη Σηστό,
πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν,  η οποία απείχε δεκαπέντε στάδια  
    από τα πλοία,
τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι  ενώ οι εχθροί (είχαν αγκυροβολήσει) 
   (ενν. ὁρμοῦντας)    σε λιμάνι

2.  Πιο ελεύθερα: έβγαιναν από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα ξανά και ξανά.
3.  Δηλαδή σε αλίμενη παραλία.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



8  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ

καὶ πρὸς πόλει  και κοντά σε πόλη 
ἔχοντας πάντα,  και είχαν στη διάθεσή τους τα πάντα,
οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν,  τους είπε ότι δεν είχαν αγκυροβολήσει
    σε κατάλληλο μέρος,
ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει  και τους προέτρεψε να μετακινηθούν 
     σε άλλο αγκυροβόλι στη Σηστό,
πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν·  κοντά και σε λιμάνι και σε πόλη·
οὗ ὄντες ναυμαχήσετε,  «αν βρίσκεστε εκεί,4 θα ναυμαχήσετε» 
ἔφη, είπε
ὅταν βούλησθε.  «όποτε θελήσετε».

Οἱ δὲ στρατηγοί,  Οι στρατηγοί όμως,
μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος,  και προπαντός ο Τυδέας και  
    ο Μένανδρος,
ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν·  τον διέταξαν να φύγει·
αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν,  γιατί (του είπαν) ότι οι ίδιοι είναι  
    τώρα στρατηγοί,
οὐκ ἐκεῖνον.  όχι εκείνος.
Καὶ ὁ μὲν ᾤχετο.  Και αυτός έφυγε.5

Λύσανδρος δ’,  Και ο Λύσανδρος, 
ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι  όταν ήταν η πέμπτη ημέρα αφότου  
   τοῖς Ἀθηναίοις,     οι Αθηναίοι έπλεαν εναντίον του,
εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις,  έδωσε εντολή σε αυτούς που κατα- 
    σκόπευαν (τους Αθηναίους) κατά  
    διαταγή του,
ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας μόλις τους δουν να έχουν αποβιβαστεί
καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν  και να είναι διασκορπισμένοι στη  
   Χερρόνησον,    Χερσόνησο 
(ὅπερ ἐποίουν  (πράγμα που έκαναν
πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν,  πολύ πιο συχνά μέρα με την ημέρα,
τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι  και γιατί αγόραζαν από μακριά  
    τα τρόφιμα
καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ  και γιατί περιφρονούσαν τον  
   Λυσάνδρου,    Λύσανδρο,
ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν)  γιατί δεν έβγαζε κι αυτός τα πλοία  
    από το λιμάνι για να τους αντιμε- 
    τωπίσει),

4.  Το αναφορικό επίρρημα οὗ (= όπου) ισοδυναμεί εδώ με το επίρρημα αὐτοῦ (= εκεί), γιατί είναι στην 
αρχή ημιπεριόδου. 

5.  Σχ. βιβλίο: σηκώθηκε και έφυγε. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ



ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βιβλίο 2ο, κεφ. 1, §16-32 9

ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ επιστρέφοντας με τα πλοία προς 
  αὐτὸν     αυτόν, 
ἆραι ἀσπίδα να σηκώσουν ψηλά μια ασπίδα 
κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. στο μέσο της διαδρομής.
Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν  Και αυτοί (δηλ. οι κατάσκοποι)  

   έπραξαν6

ὡς ἐκέλευσε. όπως τους διέταξε.
Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμανε O Λύσανδρος έδωσε αμέσως σήμα
τὴν ταχίστην πλεῖν,  να ανοιχτούν στο πέλαγος τα πλοία 

   όσο πιο γρήγορα γινόταν·
συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ  ταυτόχρονα κινήθηκε7 και ο Θώρακας
τὸ πεζὸν ἔχων.  με το πεζικό.
Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, Και ο Κόνωνας, όταν είδε την επιθετι- 

  κή κίνηση του στόλου των αντιπάλων,
ἐσήμανεν  έδωσε σήμα (στα πληρώματα)
εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος.  να τρέξουν αμέσως στα πλοία.
Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, Επειδή όμως οι άνδρες του ήταν 

  διασκορπισμένοι,
αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, άλλα από τα πλοία βρέθηκαν με δύο 

   σειρές κωπηλάτες,
αἱ δὲ μονόκροτοι,  άλλα με μία σειρά κωπηλάτες,
αἱ δὲ παντελῶς κεναί·  άλλα τελείως άδεια·
ἡ δὲ Κόνωνος  το πλοίο του Κόνωνα
καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ και άλλα επτά που βρίσκονταν 

   γύρω του 
πλήρεις και ήταν πλήρως επανδρωμένα8

ἀνήχθησαν ἁθρόαι βγήκαν στην ανοιχτή θάλασσα 
  όλα μαζί,

καὶ ἡ Πάραλος,  επίσης και η Πάραλος.
τὰς δ’ ἄλλας πάσας  Όλα τα άλλα όμως
Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ.  τα κατέλαβε ο Λύσανδρος στην ακτή.
Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ Επίσης, τους περισσότερους άνδρες  
   συνέλεξεν·     τούς έπιασε στη στεριά·
οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. μερικοί όμως κατέφυγαν στα μικρά 

   οχυρά.

6. Πιο ελεύθερα: ενήργησαν σύμφωνα με τις εντολές του.
7. Εννοείται ότι ο Θώρακας με το πεζικό ακολούθησαν στην ξηρά πορεία παράλληλη με την πορεία

των πλοίων στη θάλασσα.
8. Αλλιώς: με τα πληρώματά τους στη θέση τους.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων, Και ο Κόνωνας, καθώς απομακρυνό- 
   ταν με τα εννέα πλοία,

ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα αφού κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι 
   διεφθαρμένα,     καταστράφηκαν,
κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα  προσορμίστηκε9 στην Αβαρνίδα,
τὴν Λαμψάκου ἄκραν  το ακρωτήριo της Λαμψάκου,
ἔλαβεν αὐτόθεν  και πήρε από εκεί 
τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, τα μεγάλα πανιά των πλοίων του 

   Λυσάνδρου
καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν  και ο ίδιος με οκτώ πλοία
ἀπέπλευσε παρ’ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, απέπλευσε με κατεύθυνση τον 

   Ευαγόρα στην Κύπρο,10

ἡ δὲ Πάραλος ενώ η Πάραλος (απέπλευσε) με 
   εἰς τὰς Ἀθήνας,     κατεύθυνση την Αθήνα,
ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.  για να αναγγείλει όσα είχαν συμβεί.
Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς O Λύσανδρος μετέφερε στη Λάμψακο 
   αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς  και τα πλοία και τους αιχμαλώτους  
   Λάμψακον ἀπήγαγεν,     και όλα τα υπόλοιπα·
ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε επίσης, συνέλαβε τον Φιλοκλή και τον 
   καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον.    Αδείμαντο και άλλους στρατηγούς.
Ἧι δ’ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, Και την ημέρα κατά την οποία 

   κατόρθωσε αυτά
ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον έστειλε στη Λακεδαίμονα τον 
   λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα,    Θεόπομπο, τον πειρατή από τη 

   Μίλητο, 
ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, για να ανακοινώσει αυτά που είχαν 

   γίνει,
ὃς ἀφικόμενος τριταῖος  ο οποίος, αφού έφτασε μετά από 

   τρεις ημέρες, 
ἀπήγγειλε. (τα) ανακοίνωσε.
Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος  Ύστερα από αυτά, ο Λύσανδρος,
ἁθροίσας τοὺς συμμάχους  αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους,
ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τους έδωσε εντολή να ανταλλάξουν  
   τῶν αἰχμαλώτων.    απόψεις και να αποφασίσουν  

   σχετικά με τους αιχμαλώτους.

9. Μεταφράζουμε εδώ τη χρονική μετοχή με κύρια πρόταση: κατασχὼν ... ἔλαβεν = αφού προσορμίστηκε,
...πήρε = προσορμίστηκε και πήρε.

10. Πιο ελεύθερα: απέπλευσε για την Κύπρο, ώστε να βρίσκεται κοντά στον Ευαγόρα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο Τότε, λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές 
   πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων,     κατηγορίες σε βάρος των Αθηναίων,
ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν και για εκείνα τα εγκλήματα που  

   είχαν ήδη διαπράξει
καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, και για όσα είχαν αποφασίσει να 

   κάνουν,
εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ,  αν νικούσαν στη ναυμαχία,
τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν δηλαδή να κόψουν το δεξί χέρι όλων 
   ζωγρηθέντων πάντων,     όσοι θα συλλαμβάνονταν ζωντανοί,
καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, και για το ότι, όταν κατέλαβαν δύο  

   τριήρεις,
Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, μία από την Κόρινθο και μία από την 

   Άνδρο,
τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας πέταξαν από αυτές στη θάλασσα 
   κατακρημνίσειαν.     όλους τους άνδρες.
Φιλοκλῆς δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των 
   Ἀθηναίων,     Αθηναίων,
ὃς τούτους διέφθειρεν.  ο οποίος θανάτωσε αυτούς.
Ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, Διατυπώνονταν και πολλές άλλες 

   κατηγορίες·
καὶ ἔδοξεν  και αποφάσισαν 
ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν να σκοτώσουν όσους αιχμαλώτους 
   Ἀθηναῖοι     ήταν Αθηναίοι
πλὴν Ἀδειμάντου,  εκτός από τον Αδείμαντο,
ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ γιατί μόνο αυτός στην Εκκλησία του 
   τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν χειρῶν  Δήμου ήταν αντίθετος στο ψήφισμα
   ψηφίσματος·     για το κόψιμο των χεριών·
ᾐτιάθη μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι κατηγορήθηκε όμως από μερικούς ότι 
   τὰς ναῦς.    πρόδωσε (στους Λακεδαιμονίους) 

   τον στόλο (των Αθηναίων).
Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον Ο Λύσανδρος, αφού ρώτησε πρώτα  
   ἐρωτήσας,     τον Φιλοκλή,
ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους ο οποίος πέταξε στη θάλασσα τους 
   κατεκρήμνισε,     Ανδρίους και τους Κορινθίους,
τί εἴη ἄξιος παθεῖν  τι του άξιζε να πάθει
ἀρξάμενος εἰς  Ἕλληνας παρανομεῖν, επειδή άρχισε να παρανομεί σε βάρος 

   των Ελλήνων,
ἀπέσφαξεν. τον κατέσφαξε.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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Περίληψη κειμένου2
Στο κείμενο καταγράφονται οι κινήσεις των δύο αντιπάλων, των Αθηναίων και των 
Σπαρτιατών, λίγο πριν την τελική τους σύγκρουση. Οι Αθηναίοι με ορμητήριο τη Σάμο 
στρέφονται εναντίον της Χίου και της Εφέσου, που λειτουργούν ως βάσεις του σπαρ-
τιατικού στόλου, εκλέγουν τρεις ακόμα στρατηγούς και ετοιμάζονται για ναυμαχία. 
Οι Σπαρτιάτες με τον Λύσανδρο ξεκινούν από τη Ρόδο και κατευθύνονται προς τον 
Ελλήσποντο με σκοπό να αποκόψουν τον ανεφοδιασμό της Αθήνας με τρόφιμα και 
να επαναφέρουν στην Πελοποννησιακή συμμαχία τις πόλεις που είχαν αποστατήσει. Ο 
Λύσανδρος φτάνει στη φιλική Άβυδο και από εκεί επιτίθεται στη Λάμψακο. Ταυτόχρονα 
φτάνει το πεζικό και με διμέτωπη επίθεση οι Λακεδαιμόνιοι κυριεύουν και λεηλατούν 
την πόλη.

Οι Αθηναίοι ακολουθώντας από κοντά τους Λακεδαιμονίους αράζουν στον Ελαιού-
ντα της Θρακικής χερσονήσου, όπου πληροφορούνται την κατάληψη της Λαμψάκου, και 
από εκεί καταπλέουν στους Αιγός ποταμούς. Ο Λύσανδρος από την άλλη προετοιμάζε-
ται για ναυμαχία δίνοντας εντολές στα πληρώματα, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 
Για τέσσερις συνεχείς ημέρες οι Αθηναίοι έρχονται έξω από τη Λάμψακο προκαλώντας 
σε ναυμαχία τον Λύσανδρο, ο οποίος όμως αποφεύγει την αναμέτρηση μαζί τους. Παρ’ 
όλα αυτά διατάζει τα πιο γρήγορα πλοία του να ακολουθήσουν από μακριά τα πλοία 
των Αθηναίων, για να κατασκοπεύουν τις κινήσεις τους και να τον ενημερώνουν.

Ο Αλκιβιάδης, παρατηρώντας τις θέσεις και τις κινήσεις των δύο αντιπάλων από 
τον πύργο του, αντιλήφθηκε αμέσως την πλεονεκτική θέση των Λακεδαιμονίων και τη 
μειονεκτική θέση των Αθηναίων, καθώς αυτοί δε βρίσκονταν κοντά σε λιμάνι και έπρεπε 
να απομακρύνονται από τον στόλο τους για να ανεφοδιαστούν με τρόφιμα. Παρενέβη 
στα πράγματα και συμβούλευσε τους Αθηναίους να αγκυροβολήσουν στη Σηστό, για να 
έχουν ευκολότερο ανεφοδιασμό και ασφαλέστερο αγκυροβόλι. Οι Αθηναίοι στρατηγοί 
όμως απέρριψαν τις προτάσεις του και τον απομάκρυναν. 

Την πέμπτη ημέρα ο Λύσανδρος, αφού βεβαιώθηκε μέσω των κατασκόπων του ότι 
οι Αθηναίοι επαναλάμβαναν τις κινήσεις τους και απομακρύνονταν από τα πλοία τους, 
αποφάσισε να τους επιτεθεί.

Ο Λύσανδρος μαζί με τον Θώρακα, αφού έλαβε από τα κατασκοπευτικά του πλοία 
το μήνυμα ότι οι Αθηναίοι εξακολουθούσαν να έχουν την ίδια τακτική, τους επιτέθηκε 
αιφνιδιαστικά. Κυρίεψε όλα τα πλοία των αντιπάλων του εκτός από εννέα και αιχμα-
λώτισε τα πληρώματά τους. Ο Αθηναίος στρατηγός Κόνων κατάφερε να διαφύγει και, 
αφού πήρε τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λυσάνδρου, κατέφυγε με οχτώ πλοία στον 
Ευαγόρα, τον βασιλιά της Κύπρου. Το ιερό πλοίο των Αθηναίων, η Πάραλος, κατέπλευσε 
στην Αθήνα για να ανακοινώσει την ήττα του αθηναϊκού στόλου.

Μετά τη νίκη του στους Αιγός ποταμούς ο Λύσανδρος επέστρεψε με τα λάφυρα 
του πολέμου στη Λάμψακο και έστειλε τον Θεόπομπο στη Σπάρτη για να αναγγείλει 
τον θρίαμβο. Στη συνέχεια, κάλεσε τους συμμάχους να αποφασίσουν για την τύχη των 
αιχμαλώτων, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και κάποιοι στρατηγοί των Αθηναίων, όπως 
ο Φιλοκλής και ο Αδείμαντος. Διατυπώθηκαν πολλές κατηγορίες σε βάρος των Αθη-
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ναίων, ότι δηλαδή, εάν νικούσαν, είχαν αποφασίσει να κόψουν το δεξί χέρι όλων των 
αιχμαλώτων και ότι την ώρα της μάχης με εντολή του Φιλοκλή πέταξαν στη θάλασσα 
τα πληρώματα δύο πλοίων που κυρίευσαν. Τελικά, όλοι οι Αθηναίοι αιχμάλωτοι κατα-
δικάστηκαν σε θάνατο και ο ίδιος ο Λύσανδρος εκτέλεσε τον Φιλοκλή. Γλίτωσε μόνο ο 
Αδείμαντος, ο οποίος είχε αντιδράσει στην απόφαση για το κόψιμο των χεριών.

Πραγματολογικά σχόλια3
Σάμος: Συμμαχική πόλη των Αθηναίων, η οποία έχει ενισχύσει τον αθηναϊκό στόλο με 
σαράντα πλοία. Οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν ως ορμητήριο το νησί για να κάνουν επιθέ-
σεις και λεηλασίες στις γύρω περιοχές.
Χίος,  Ἔφεσος: Οι δύο αυτές πόλεις υπήρξαν στο παρελθόν σύμμαχοι των Αθηναίων, 
τώρα όμως λειτουργούν ως βάσεις του σπαρτιατικού στόλου.
Μένανδρος, Τυδεύς, Κηφισόδοτος: Πρόκειται για τρεις νέους στρατηγούς, οι οποίοι 
είχαν εκλεγεί από τους Αθηναίους για να ενισχύσουν την αθηναϊκή δύναμη. Αποδεικνύ-
ονται κατώτεροι των περιστάσεων. Η αδυναμία τους και η συμπεριφορά τους οδήγησαν 
στη συντριβή των Αθηναίων στους Αιγός ποταμούς. 
Λύσανδρος: Ικανότατος Σπαρτιάτης πολιτικός και στρατηγός, ο οποίος έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στη νίκη των Σπαρτιατών κατά των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο 
το 405 π.Χ. Μετά τη νικηφόρα ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς πολιόρκησε την Αθήνα 
και την υποχρέωσε σε συνθηκολόγηση με ταπεινωτικούς όρους το 404 π.Χ. 
Λάμψακος: Η πόλη χτίστηκε από Μιλησίους σε στρατηγική θέση στις ακτές του Ελλη-
σπόντου κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. Μετά τη λήξη των Περσικών πολέμων πέρασε στον 
έλεγχο των Αθηναίων και εντάχτηκε στη Συμμαχία της Δήλου. Την πόλη είχε οχυρώσει 
ο Αλκιβιάδης και είχε εγκαταστήσει εκεί αθηναϊκή φρουρά για να προστατεύει τα φορ-
τηγά πλοία των Αθηναίων και να επιτηρεί τα Στενά.
Θώραξ Λακεδαιμόνιος: Ήταν φίλος του Λυσάνδρου. Όταν ο Λύσανδρος έχασε την 
πολιτική του δύναμη και επιρροή, ο Θώραξ καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Ἐλαιοῦς: Ελληνική πόλη στην είσοδο του Ελλησπόντου προς την πλευρά της Θρακι-
κής χερσονήσου.
Αἰγὸς ποταμοί: Περιοχή του Ελλησπόντου. Κατά τον Ξενοφώντα, βρισκόταν απέναντι 
από τη Λάμψακο.
σταδίους: Το στάδιο ήταν μονάδα μέτρησης μήκους την οποία χρησιμοποιούσαν οι 
αρχαίοι Έλληνες. Ήταν ίση με το μήκος ενός αθλητικού σταδίου και περίπου αντιστοι-
χούσε σε 185,15 μέτρα. Ωστόσο, δεν ήταν ακριβώς καθορισμένο και διέφερε από τόπο 
σε τόπο. Για παράδειγμα, το στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας ήταν 192,27 μέτρα, αυτό της 
αρχαίας Επιδαύρου 181,08 μέτρα, των Δελφών 177,55 μέτρα, ενώ αυτό που χρησιμο-
ποιήθηκε αργότερα για τη μέτρηση αποστάσεων ήταν 177,40 μέτρα. 
ἄριστον: Για τους αρχαίους Έλληνες τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία. Αρχικά, το 
πρώτο από αυτά, το πρωινό, ονομαζόταν ἄριστον και συνήθως αποτελούνταν από κρι-
θαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί, σύκα ή ελιές. Αργότερα το πρωινό ονομάστηκε 
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ἀκράτισμα και ἄριστον ονομάστηκε το μεσημεριανό γεύμα. Το τρίτο γεύμα της ημέρας, 
το βραδινό, ονομαζόταν συνήθως δεῖπνον, αλλά κυρίως δόρπον. Μετά το δόρπον συχνά 
ακολουθούσε το ἐπιδόρπιον (ἐπὶ + δόρπον).
ὄρθρος: Χρονική υποδιαίρεση της ημέρας, που η πρώτη φάση της συνδέεται με την 
ανατολή του ήλιου. Οι αρχαίοι Έλληνες χώριζαν την ημέρα σε τρία μέρη: το πρώτο 
μέρος ήταν ο όρθρος, το πρωί και η πλήθουσα ἀγορὰ ως το μεσημέρι, το δεύτερο ήταν 
οι μεσημβρινές ώρες (μεσημβρία ή μέσον ἡμέρας) και το τρίτο αφορούσε τις πρώτες 
απογευματινές ώρες (δείλη πρωία) και τις επόμενες (δείλη ὀψία ή ὀψέ).
τὰ παραβλήματα ή παραρρύματα: Πρόκειται για περικαλύμματα, συνήθως από δέρματα 
ή χοντρά υφάσματα. Με αυτά σκέπαζαν τα πλευρά των πλοίων, έτσι ώστε να μη βλέπουν 
οι αντίπαλοι τις κινήσεις των πληρωμάτων αλλά και για προστασία από τα εχθρικά βέλη.
τριήρης: Μακρόστενο, χαμηλό πολεμικό πλοίο, με ελαφριά και απλή κατασκευή, συνή-
θως με τρεις σειρές κουπιά, που είχε ευελιξία και ταχύτητα. Το μήκος του κυμαινόταν 
από 33 έως 43 μέτρα, το πλάτος του 3,5-4,4 μέτρα, το ύψος του 2,1-2,5 μέτρα πάνω 
από την ίσαλο γραμμή και το βύθισμά του 0,9-1 μέτρο. Η μέγιστη ταχύτητά του έφτανε 
περίπου τους 8 κόμβους μόνο με τα κουπιά και τους 10 με χρήση και του ιστίου με 
ούριο άνεμο. Στο μπροστινό μέρος του πλοίου υπήρχε τοποθετημένο ένα έμβολο, για 
εμβολισμό πλοίων σε ναυμαχίες.
Ἀλκιβιάδης (450-404 π.Χ.): Πρόκειται για τον γνωστό πολιτικό, που υπήρξε μία από 
τις μεγαλύτερες και πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αρχαίας ελληνικής ιστο-
ρίας. Kαταγόταν από τη μεγάλη οικογένεια των Αλκμεωνιδών, ήταν συγγενής του Πε-
ρικλή, ο οποίος είχε επιμεληθεί και την ανατροφή του, και μαθητής του Σωκράτη. Σε 
δική του επιμονή οφείλεται η εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία (415-413 π.Χ.), 
ενώ μετά την ανάκλησή του από τους Αθηναίους, για να δικαστεί για την αποκοπή των 
Ερμαϊκών κεφαλών, κατέφυγε στη Σπάρτη και έδινε στους Σπαρτιάτες συμβουλές που 
ήταν ολέθριες για τους Αθηναίους. Αργότερα, επειδή οι Σπαρτιάτες δεν του έδειξαν 
εμπιστοσύνη, άλλαξε πολιτική και κατάφερε να επιστρέψει στην Αθήνα και να εκλεγεί 
στρατηγός. Επειδή θεωρήθηκε υπεύθυνος για την ήττα των Αθηναίων στο Νότιον (407 
π.Χ.), ο Αλκιβιάδης κατέφυγε στον πύργο του στη Θρακική χερσόνησο στον Ελλήσπο-
ντο. Μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς πήγε στη Φρυγία, όπου και πιθανόν 
δολοφονήθηκε από απεσταλμένο του Λυσάνδρου. 

Η φύση τον είχε προικίσει με μεγάλα προτερήματα: ωραίος και ευφυής, διέθετε με-
γάλη πειστικότητα στους λόγους του και προσωπική γοητεία. Ήταν ικανότατος στρατιω-
τικός, εύστροφος διπλωμάτης, ριψοκίνδυνος και γενναίος. Ως άνθρωπος όμως υπήρξε 
ανήθικος και καιροσκόπος, αρχομανής, υπερβολικά φιλόδοξος και αλαζόνας. Λόγω 
αυτών των μειονεκτημάτων προξένησε μεγάλες συμφορές στην Αθήνα.
Σηστός: Αρχαία ελληνική πόλη της Χερσονήσου της Καλλίπολης κοντά στο στενότερο 
σημείο του Ελλησπόντου, ακριβώς απέναντι από την ασιατική πόλη Άβυδο. 
Κόνων (444-389 π.Χ.): Αθηναίος στρατηγός. Μετά την ήττα του αθηναϊκού στόλου 
στους Αιγός ποταμούς (405 π.Χ.) κατέφυγε στην αυλή του Κύπριου βασιλιά Ευαγόρα. 
Το 396 π.Χ. έγινε ναύαρχος των Περσών και πολέμησε εναντίον των Σπαρτιατών. Το 
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394 π.Χ. στη ναυμαχία της Κνίδου συνέτριψε τον σπαρτιατικό στόλο και επέστρεψε 
θριαμβευτικά στην Αθήνα. 
Πάραλος: Ένα από τα ταχύπλοα ιερά πλοία της Αθήνας. Χρησιμοποιούνταν κυρίως 
για διπλωματικές αποστολές, αλλά και για άλλες αποστολές που δεν είχαν πολεμικό 
χαρακτήρα. 
Εὐαγόρας: Ήταν βασιλιάς της αρχαίας Σαλαμίνας στην Κύπρο (411-373 π.Χ.). Ακολου-
θούσε αντιπερσική πολιτική και μέχρι το τέλος της βασιλείας του αγωνίστηκε για την 
ένωση όλων των κυπριακών βασιλείων. Ήταν σύμμαχος των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι τον 
τίμησαν για την προσφορά του στήνοντας ανδριάντα στην αγορά της πόλης. 
τὰς ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους: Ο Λύσανδρος αιχμαλώτισε 171 πλοία, καθώς γλί-
τωσαν από τον αθηναϊκό στόλο οκτώ πλοία (με τον Κόνωνα) και η Πάραλος, το ιερό 
πλοίο των Αθηναίων, που έσπευσε να αναγγείλει τη συμφορά στους Αθηναίους. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο Λύσανδρος δεν έχασε ούτε ένα πλοίο και ούτε έναν άνδρα. Οι 
αιχμάλωτοι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους πρέπει να ήταν περίπου 35.000 άνδρες, 
δεδομένου ότι κάθε αρχαία τριήρης έφερε 200 κωπηλάτες (ἐρέτας) και λίγους οπλίτες. 
Από αυτούς υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 ήταν γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες, οι οποίοι 
σφαγιάστηκαν όλοι με διαταγή του Λυσάνδρου. 
Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστήν: Ο Κύρος, που ήταν διοικητής της περιοχής, έδινε 
πολλά χρήματα στον Λύσανδρο για να συνεχίζει τον αγώνα του εναντίον των Αθηναίων. 
Με τα άφθονα περσικά χρήματα οι Σπαρτιάτες μπορούσαν να πληρώσουν μισθοφό-
ρους, όπως τον πειρατή Θεόπομπο και τους άνδρες του, τον οποίο έστειλε ο Λύσανδρος 
για να αναγγείλει στη Σπάρτη τα γεγονότα.
τριταῖος: Κατάπληξη προκαλεί η ταχύτητα με την οποία ο αγγελιαφόρος έφτασε από 
τη Λάμψακο στη Σπάρτη. Κατά τον Διόδωρο (13, 106), του είχαν δώσει το ταχύτερο και 
το καλύτερο από τα πλοία, με τους καλύτερους κωπηλάτες. Εξάλλου, ο Θεόπομπος, ως 
πειρατής, ήταν έμπειρος ναυτικός. Αναφέρεται επίσης ότι ο Λύσανδρος στόλισε το πλοίο 
αυτό με τα πλουσιότερα και πολυτελέστερα όπλα από τα λάφυρα. 
ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν: Οι Αθηναίοι είχαν διαπράξει πολλά εγκλήματα πριν και 
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Είχαν συμπεριφερθεί με απαράδεκτο 
τρόπο στους Ιστιαίους (445 π.Χ.), τους Αιγινήτες (434 π.Χ.), τους Τορωναίους (422 π.Χ.), 
τους Σκιωναίους (421 π.Χ.), τους Μηλίους (416 π.Χ.) κ.ά. 
ἃ ἔψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν: Κατά τον Ξενοφώντα, οι Αθηναίοι είχαν αποφασίσει 
να κό ψουν το δεξί χέρι όλων εκείνων που θα συλλαμβάνονταν. Ο Πλούταρχος, στον 
Βίο του Λυσάνδρου (κεφ. 9), αναφέρει ότι είχαν αποφασίσει να κόψουν μόνο τον αντί-
χειρα των αιχμαλώτων, για να μην μπορούν να κρατούν δόρυ, αλλά να μπορούν να 
κωπηλατούν, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κωπηλάτες στα αθηναϊκά πλοία. Πάντως, 
η απόφασή τους με τη σκληρότητά της απέβλεπε στο να ανακόψει το ρεύμα αυτών 
που αυτομολούσαν και προσχωρούσαν στο σπαρτιατικό ναυτικό, δελεασμένοι από τα 
χρήματα που πρόσφεραν οι Σπαρτιάτες, καθώς είχαν λάβει σημαντική οικονομική ενί-
σχυση από τον Πέρση σατράπη της Λυδίας Κύρο. Οι Σπαρτιάτες, χάρη στα χρήματα του 
Κύρου, έδιναν σε κάθε άνδρα του πληρώματος έναν οβολό περισσότερο την ημέρα 
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από ό,τι έδιναν οι Αθηναίοι, με αποτέλεσμα πολλοί μισθοφόροι να εγκαταλείπουν τους 
Αθηναίους και να πηγαίνουν στο πλευρό των Σπαρτιατών.
ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι: Οι Αθηναίοι αιχμάλωτοι που εκτελέστηκαν ήταν τουλάχιστον 
τρεις χιλιάδες. Όσοι σύμμαχοι των Αθηναίων ήταν μισθοφόροι ή προ έρχονταν από 
συμμαχικές με την Αθήνα πόλεις αφέθηκαν ελεύθεροι να επι στρέψουν στις πόλεις τους.

Ερμηνευτικά σχόλια4
Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι [...] τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν: Από τη φρά-
ση αυτή γίνεται φανερό ότι οι Αθηναίοι πολεμούσαν όχι μόνο ενα-
ντίον των Λακεδαιμονίων και των συμμάχων τους αλλά και εναντίον 
των Περσών (τὴν βασιλέως [ενν. χώραν]), οι οποίοι, μέσω κυρίως του 
σατράπη της Λυδίας Κύρου, ενίσχυαν με χρήματα τους Σπαρτιάτες.
Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι [...] Κηφισόδοτον: Οι κινήσεις των Αθηναίων: 1) 
Λεηλατούσαν τη χώρα των Περσών, επειδή αυτοί βοηθούσαν τους 
αντιπάλους τους. 2)  Έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου, επει-
δή οι πόλεις αυτές λειτουργούσαν ως ορμητήρια για τους Λακεδαι-
μονίους. 3) Προετοιμάζονταν για ναυμαχία, επειδή πίστευαν ότι υπε-
ρείχαν των αντιπάλων τους. 4) Εξέλεξαν επιπλέον τρεις στρατηγούς, 
τον Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο, επειδή θεωρούσαν ότι 
η στιγμή της σύγκρουσης πλησίαζε. 5) Ξεκινώντας από τη Χίο ανοί-
χτηκαν στο πέλαγος, επειδή οι παραλιακές πόλεις της Μικράς Ασίας 
ήταν εχθρικές απέναντί τους.
Λύσανδρος δ’ [...] Θώραξ Λακεδαιμόνιος: Οι κινήσεις των Λακε-
δαιμονίων και του Λυσάνδρου: 1) Απέπλευσε από τη Ρόδο προς τον 
Ελλήσποντο, επειδή ήθελε να εμποδίσει την αναχώρηση των αθηνα-
ϊκών πλοίων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν σιτηρά στην πολιορ-
κημένη Αθήνα, και να επαναφέρει στη συμμαχία τις πόλεις που είχαν 
αποστατήσει από αυτούς. Χωρίς να είναι απόλυτα εξακριβωμένο, την 
εντολή πήρε από τον βασιλιά της Σπάρτης Άγη. 2) Ξεκινώντας από 
την Άβυδο έπλεε παραλιακά προς τη Λάμψακο, επειδή η πόλη ήταν 
σύμμαχος των Αθηναίων. 3) Ο στρατηγός Θώραξ μαζί με τους συμμά-
χους κατευθυνόταν προς τη Λάμψακο με το πεζικό, επειδή ήθελε να 
βοηθήσει τον Λύσανδρο. 4) Έκαναν διμέτωπη επίθεση εναντίον της 
Λαμψάκου και κατάφεραν να την κυριεύσουν. 
Προσβαλόντες δὲ [...] ἀφῆκε Λύσανδρος: Ο Λύσανδρος κατάφε-
ρε να καταλάβει τη Λάμψακο. Ακολούθησε λεηλασία και αρπαγή, κα-
θώς η πόλη ήταν πλούσια σε αγαθά. Θα μπορούσε βέβαια να την ερη-
μώσει και να πουλήσει τους κατοίκους της ως δούλους. Αυτό όμως 
δεν το έκανε, διότι είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει την πόλη ως σταθμό 
ανεφοδιασμού, ως πολεμική βάση. Είναι γνωστό ότι τα εκστρατευτι-
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κά σώματα, κατά την αρχαιότητα, δεν είχαν σταθμούς ανεφοδιασμού 
και έπρεπε να εξασφαλίζουν τη συντήρησή τους είτε με αρπαγές και 
λεηλασίες, όπως έκαναν οι Λακεδαιμόνιοι στη Λάμψακο, είτε με το 
να αγοράζει κάθε στρατιώτης τα τρόφιμά του από τοπικές αγορές, 
όπως έκαναν οι Αθηναίοι. Ο τρόπος επισιτισμού των δύο αντιπάλων 
καθόρισε τις εξελίξεις.

Ο Λύσανδρος ενεργεί με μεγάλη προσοχή και σύνεση. Προετοιμά-
ζει αρχικά τον στόλο του και έπειτα πλέει προς τον Ελλήσποντο, για 
να εμποδίσει τον επισιτισμό των Αθηναίων. Το σχέδιό του φανερώνει 
άνθρωπο ευφυή και ρεαλιστή. Επιδιώκει να αιφνιδιάσει τον αθηναϊκό 
στόλο, πράγμα που κατόρθωσε, και να μη ναυμαχήσει στην ανοιχτή 
θάλασσα με τους Αθηναίους, όπου πιθανόν θα είχαν εκείνοι το πλε-
ονέκτημα λόγω της μεγάλης πολεμικής εμπειρίας και ικανότητας που 
διέθετε ο αθηναϊκός στόλος. 
Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι […]  Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο: Ο Ξενοφώ-
ντας συνεχίζει την περιγραφή των κινήσεων των δύο αντιπάλων. Από 
την πλευρά των Αθηναίων υπάρχει έντονη κινητικότητα: 1) Ακολου-
θούν τον Λύσανδρο και αγκυροβολούν στον Ελαιούντα της Χερσο-
νήσου. 2) Πληροφορούνται για την κατάληψη της Λαμψάκου από τον 
Λύσανδρο και μετακινούνται στη Σηστό. 3) Πλέουν προς τους Αιγός 
ποταμούς που βρίσκονταν απέναντι από τη Λάμψακο. 
Λύσανδρος δὲ […] μηδεὶς κινήσοιτο […] μηδὲ ἀνάξοιτο: Οι εντο-
λές του Λυσάνδρου στα πληρώματα ήταν σαφείς: 1) Να γευματίσουν 
πρώτα και μετά να επιβιβαστούν στα πλοία. 2) Να τοποθετήσουν στα 
πλάγια των πλοίων παραπετάσματα και να προετοιμάζονται για ναυ-
μαχία. 3) Κανείς να μην κινηθεί από τη θέση του, ούτε να ανοιχτεί 
στο πέλαγος. Ο Λύσανδρος από τις ενέργειές του αυτές φαίνεται ότι 
έχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την παραπλάνηση των Αθηναί-
ων, καθώς ετοιμάζει τον στόλο του αλλά δε βγαίνει από το λιμάνι και 
αποφεύγει να συγκρουστεί με τον στόλο των Αθηναίων.
Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι […] ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς: 
Οι Αθηναίοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση από την προηγούμενη νίκη τους 
στις Αργινούσες, παρατάχθηκαν με την ανατολή του ήλιου κατά μέ-
τωπο απέναντι από τον στόλο των Λακεδαιμονίων μπροστά στο λιμά-
νι, για να ναυμαχήσουν. Ο Λύσανδρος όμως δεν έβγαινε για να συ-
γκρουστεί μαζί τους, με αποτέλεσμα το αθηναϊκό ναυτικό να επιστρέ-
ψει στους Αιγός ποταμούς. Για τέσσερις ημέρες η κατάσταση αυτή 
επαναλαμβανόταν, καθώς, σε αντίθεση με τους Σπαρτιάτες, δεν είχαν 
κοντά τους πόλη από την οποία να ανεφοδιάζονται και αναγκάζονταν 
να πηγαίνουν καθημερινά στη Σηστό, που βρισκόταν μακριά.
Λύσανδρος δὲ [...] ἕπεσθαι [...] ἀποπλεῖν [...] ἐξαγγεῖλαι: Ο Λύ-
σανδρος έχει θέσει σε εφαρμογή το στρατηγικό του σχέδιο. Από τη 
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μια, προσπαθεί να δώσει στους Αθηναίους την εντύπωση ότι ετοιμά-
ζεται για ναυμαχία. Από την άλλη, αποφεύγει την αναμέτρηση, αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι φοβάται να τους αντιμετωπίσει ή ότι δεν εί-
ναι εντελώς έτοιμος. Οι Αθηναίοι επιστρέφουν άπρακτοι στους Αιγός 
ποταμούς βλέποντας ότι ο Λύσανδρος δεν προτίθεται να πολεμήσει. 
Ενώ όμως αυτοί επιστρέφουν, ο Λύσανδρος διατάζει τα ταχύπλοα 
του στόλου του να κατασκοπεύσουν τον εχθρό και να μάθουν τι γί-
νεται στην αντίπαλη πλευρά μετά την αποβίβαση των πληρωμάτων. 
Την ίδια στιγμή τα πληρώματα του σπαρτιατικού στόλου βρίσκονται 
σε επιφυλακή αναμένοντας διαταγές. Αυτή η κατάσταση θα επαναλη-
φθεί για τέσσερις ημέρες, κατά τις οποίες οι Αθηναίοι θα επιστρέφουν 
στους Αιγός ποταμούς σχηματίζοντας την εντύπωση ότι ο Λύσανδρος 
αποφεύγει να συγκρουστεί μαζί τους, με αποτέλεσμα να μην πάρουν 
μέτρα ασφαλείας για μια αιφνιδιαστική επίθεση του εχθρού, αν και ο 
Λύσανδρος απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από αυτούς.

Ο Λύσανδρος παρουσιάζεται από τον Ξενοφώντα ως στρατηγός 
με κύρος, διορατικός, οξυδερκής και ικανός. Ο στόχος του προφα-
νώς είναι να δοθεί στους Αθηναίους η εντύπωση ότι ο δικός του στό-
λος προετοιμάζεται για ναυμαχία. Ο Λύσανδρος όμως επιδιώκει την 
παραπλάνηση των Αθηναίων. Λειτουργεί νηφάλια, με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και με ορθολογική εκτίμηση της κατάστασης που καλεί-
ται να αντιμετωπίσει.
Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν: Ο Αλκιβιάδης έχτισε αυτά 
τα τείχη και τον ιδιόκτητο πύργο του το 410-409 π.Χ., όταν πολεμού-
σε εναντίον των Θρακών με μισθοφόρους που πλήρωνε με δικά του 
χρήματα. Όταν έχασε την εύνοια του δήμου των Αθηναίων, μετά την 
ήττα του αθηναϊκού στόλου στο Νότιον (407 π.Χ.), κατέφυγε σε αυ-
τό το φρούριο και ζούσε εκεί με μια μικρή δύναμη Θρακών μισθοφό-
ρων. Από τη θέση αυτή παρακολουθούσε τις κινήσεις του στόλου των 
Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων και καταλάβαινε την πλεονεκτική 
θέση των Λακεδαιμονίων και τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι Αθηναίοι 
από μια αιφνιδιαστική επίθεση.
τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ: Οι πολύ εύστοχες, λογικές και καίριες 
υποδείξεις του Αλκιβιάδη ήταν συγκεκριμένες: οι Αθηναίοι έπρεπε να 
αγκυροβολήσουν στη Σηστό, όπου θα είχαν ασφάλεια στο λιμάνι της 
πόλης και θα εξασφάλιζαν την αγορά τροφίμων για τα πληρώματα. 
Με τον τρόπο αυτό δε θα έπρεπε να βαδίζουν κάθε απόγευμα περί-
που δυόμισι χιλιόμετρα μακριά από τα πλοία τους, ώστε να προμη-
θεύονται τα αναγκαία τρόφιμα για το στράτευμα. Βασικό του επιχεί-
ρημα αποτελεί το ότι, από το λιμάνι της Σηστού, θα επέλεγαν οι ίδιοι 
τη στιγμή της ναυμαχίας.

Ο Αλκιβιάδης ήρθε στο στρατόπεδο των Αθηναίων για να τους 
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υποδείξει τον καλύτερο τρόπο να ενεργήσουν, όταν είδε από το κά-
στρο του τη μεγάλη ανοησία των Αθηναίων στρατηγών και τον κίν-
δυνο που διέτρεχε ο στόλος από μια αιφνιδιαστική επίθεση των Λα-
κεδαιμονίων. Ευφυής και διορατικός καθώς ήταν, με εμπειρία, τόλμη 
και ευστροφία, μπορούσε να σώσει τους Αθηναίους, αν τον άκουγαν, 
από τον κίνδυνο που διέτρεχαν και να αντιμετωπίσει τον Λύσανδρο. 
Δυστυχώς, δεν εισακούστηκε, και η συμφορά επήλθε γι’ αυτούς μοι-
ραία και μεγάλη.
Οἱ δὲ στρατηγοὶ [...] ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν: Ο Αλκιβιάδης εί-
χε συμβουλεύσει σωστά τους Αθηναίους στρατηγούς. Αυτοί όμως 
άκουσαν με περιφρόνηση τις συμβουλές του χωρίς να εξετάσουν 
την ορθότητά τους και του ζήτησαν να απομακρυνθεί. Επέδειξαν μια 
αλαζονική συμπεριφορά, επειδή ήθελαν να προστατεύσουν το προ-
σωπικό τους γόητρο και δεν ήθελαν να μοιραστούν τη δόξα μιας εν-
δεχόμενης νίκης με τον Αλκιβιάδη. Αποδείχθηκαν εντελώς επιπόλαι-
οι και ασύνετοι, καθώς επέδειξαν ασυγχώρητη μωρία, η οποία τους 
οδήγησε στην πιο μεγάλη καταστροφή. Λόγω της αφέλειας και της 
απερισκεψίας τους δεν υποψιάστηκαν την εσκεμμένη αδράνεια του 
Λυσάνδρου, παρά την εξέλαβαν ως ατολμία και αδυναμία. Ο Ξενο-
φώντας αναφέρει με κάποια ειρωνεία ότι οι στρατηγοί περιφρονού-
σαν τον Λύσανδρο θεωρώντας ότι δεν έβγαινε να τους αντιμετωπίσει 
λόγω της δικής τους υπεροχής στη θάλασσα. Η επιπολαιότητα και η 
απερισκεψία τους θα τους στοίχιζε πολύ ακριβά.
ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις: Ο Λύσανδρος 
για τέσσερις συνεχείς ημέρες άφηνε τους Αθηναίους να τον προκα-
λούν σε ναυμαχία χωρίς να βγαίνει από το λιμάνι της Λαμψάκου, δι-
ότι είχε καταστρώσει άλλα σχέδια στο μυαλό του. Κάθε μέρα έστελνε 
τα πιο γρήγορα πλοία του να παρακολουθήσουν και να κατασκοπεύ-
σουν τις κινήσεις των αντιπάλων του μετά την επιστροφή τους στους 
Αιγός ποταμούς, όταν εκείνοι άραζαν τον στόλο τους και διασκορ-
πίζονταν προς αναζήτηση τροφής. Την πέμπτη ημέρα αποφάσισε να 
δράσει, καθώς ήταν βέβαιος ότι οι Αθηναίοι θα επαναλάμβαναν τις 
κινήσεις τους. Ο Λύσανδρος είχε στο μυαλό του συγκεκριμένο σχέ-
διο δράσης: διέταξε τα πιο γρήγορα πλοία του να ακολουθήσουν και 
πάλι τους Αθηναίους και, μόλις δουν τα πληρώματα του αθηναϊκού 
στόλου να βγαίνουν στη στεριά και να διασκορπίζονται για τον ανε-
φοδιασμό τους, να επιστρέψουν γρήγορα και, αφού φτάσουν στο 
μέσο της διαδρομής, να σηκώσουν μια ασπίδα πάνω σε ένα κοντάρι. 
Αυτό θα ήταν το σύνθημα. Όταν οι άνθρωποί του ύψωσαν την ασπί-
δα, αμέσως αυτός διέταξε τα πλοία του να πλεύσουν γρήγορα ενα-
ντίον των Αθηναίων.

Ο Λύσανδρος ήταν οργανωτικός, υπομονετικός, δραστήριος και 
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πανέξυπνος. Η κατάστρωση του σχεδίου του με μεγάλη υπομονή και 
ακρίβεια και το γεγονός ότι κατάφερε να παραπλανήσει τους Αθη-
ναίους επιβεβαιώνουν τους παραπάνω χαρακτηρισμούς. Σκοπός του 
ήταν να τους αιφνιδιάσει, αφού μόνο έτσι θα μπορούσε να τους αντι-
μετωπίσει αποτελεσματικά.
Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν…: Ο Λύσανδρος, αφού πληροφορή-
θηκε από τους κατασκόπους του ότι οι Αθηναίοι, όταν επέστρεφαν 
στο στρατόπεδό τους, απομακρύνονταν από τα πλοία τους κάθε μέ-
ρα και περισσότερο, επειδή πίστευαν ότι ο Λύσανδρος τους φοβό-
ταν, έδωσε εντολή στον στόλο του να επιτεθεί. Ο στρατηγός των 
Αθηναίων Κόνων ήταν από τους πρώτους που είδαν τον στόλο των 
Λακεδαιμονίων να καταφθάνει και να επιτίθεται. Διέταξε αμέσως να 
τρέξουν όλοι πίσω στα πλοία με όλες τους τις δυνάμεις. Ήταν όμως 
αργά, διότι τα πληρώματα είχαν διασκορπιστεί για να αναζητήσουν 
την τροφή τους, με αποτέλεσμα τα πλοία τους να μην είναι σε θέ-
ση να αντιμετωπίσουν την αιφνιδιαστική επίθεση. Άλλα βρέθηκαν με 
μία σειρά κωπηλάτες, άλλα με δύο, άλλα βρέθηκαν εντελώς κενά. Ο 
Κόνων κατάφερε να διασωθεί με εννέα πλοία και να απομακρυνθεί 
από την περιοχή.
Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας […] ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα: Το 
σχέδιο δράσης του Λυσάνδρου στηριζόταν στην παραπλάνηση και 
στον αιφνιδιασμό του αντιπάλου. Ο χρόνος δράσης λειτούργησε απο-
τελεσματικά, αφού τα περισσότερα πλοία των Αθηναίων βρέθηκαν 
εντελώς άδεια και τραβηγμένα στην αμμουδιά. 

Οι Αθηναίοι υπέστησαν συντριπτική ήττα. Περίπου 170 πλοία τους 
και 35.000 άνδρες αιχμαλωτίστηκαν. Σώθηκαν μόνο εννέα πλοία και 
ελάχιστοι στρατιώτες, γεγονός που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε 
το μέγεθος της πανωλεθρίας τους. Κάποιοι λίγοι που σώθηκαν πρό-
λαβαν να βρουν καταφύγιο στα μικρά τείχη και τα οχυρά της Σηστού. 
Ο Κόνων με το πλοίο του και άλλα επτά κατάφερε να διαφύγει και με 
μια παράτολμη ενέργεια να αρπάξει τα μεγάλα πανιά των πλοίων του 
Λυσάνδρου, έτσι ώστε να ξεφύγει από την καταδίωξη των Λακεδαι-
μονίων και να σωθεί καταφεύγοντας στον βασιλιά της Κύπρου Ευα-
γόρα. Το ιερό πλοίο των Αθηναίων, η Πάραλος, ανέλαβε το θλιβερό 
καθήκον της αναγγελίας της συμφοράς στην Αθήνα.

Ο Λύσανδρος με την τακτική του αιφνιδιασμού κατάφερε να 
προκαλέσει σύγχυση και πανικό στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έχοντας 
ασφαλείς πληροφορίες για τις συνήθειες των Αθηναίων, επιτέθηκε, 
κατέλαβε όλα σχεδόν τα πλοία τους στην ακτή και αιχμαλώτισε τους 
περισσότερους άνδρες. Δεν μπόρεσε όμως να καταδιώξει τα εννέα 
διασωθέντα πλοία τους, καθώς ο Κόνων πήρε τα μεγάλα πανιά των 
πλοίων του, τα οποία ο ίδιος ο Λύσανδρος είχε αφαιρέσει για να κι-
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νείται πιο γρήγορα και να κάνει περισσότερους ελιγμούς σε ενδεχό-
μενη ναυμαχία με τους Αθηναίους.

Ο στρατηγός Κόνων κατάφερε να σώσει από τη συντριβή μόνο 
εννέα από τα 180 πλοία του αθηναϊκού στόλου. Ασφαλώς και φέρει 
μερίδιο ευθύνης για τη συντριβή του στόλου, λόγω του αξιώματός 
του. Παρά τις συνθήκες, όμως, της σύγχυσης και του πανικού, βρήκε 
το κουράγιο και την ψυχραιμία να προβεί σε μια παράτολμη αλλά ευ-
φυή ενέργεια: να αφαιρέσει τα μεγάλα ιστία του στόλου του Λυσάν-
δρου, εμποδίζοντάς τον έτσι στην καταδίωξη. Η ενέργεια αυτή χαρα-
κτηρίζει τον Κόνωνα ως άτομο θαρραλέο, εύστροφο και προνοητικό.

Οι Αθηναίοι, αν και ήταν έμπειροι ναυτικοί, νικήθηκαν από τους 
Σπαρτιάτες στους Αιγός ποταμούς. Καθοριστικό ρόλο στη νίκη αυτή 
έπαιξε ο στρατηγός Λύσανδρος, ο οποίος με τις ικανότητες, τη διο-
ρατικότητα, την υπομονή, τη μεθοδικότητα, την οργανωτική δεινότη-
τα, την πανουργία και την αποφασιστικότητά του κατάφερε να εκμε-
ταλλευτεί τα λάθη και τις αδυναμίες των αντιπάλων του και να τους 
συντρίψει. Πρόκειται για έναν πραγματικά άξιο στρατηγό, έναν ηγέ-
τη που με ρεαλισμό κατάφερε να εκτιμήσει τις καταστάσεις, να ελι-
χθεί, να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του και να επιτύχει τον στόχο του.
Λύσανδρος δὲ […] περὶ τῶν αἰχμαλώτων: Η συντριβή των Αθηναί-
ων είναι πλέον γεγονός. Ο Λύσανδρος είναι ο αδιαμφισβήτητος νικη-
τής και κυρίαρχος της κατάστασης. Οι ενέργειές του μετά τη νίκη του 
είναι συγκεκριμένες: 1) Μεταφέρει τα πλοία, τους αιχμαλώτους και όλα 
τα λάφυρα στη Λάμψακο, καθώς αυτή η περιοχή έχει γίνει ορμητήριο 
των πολεμικών του επιχειρήσεων. 2) Στέλνει τον Θεόπομπο τον Μιλή-
σιο στη Σπάρτη για να ενημερώσει τους Σπαρτιάτες για την εξέλιξη 
των πραγμάτων. 3) Στη συνέχεια, καλεί τους συμμάχους του σε πολε-
μικό συμβούλιο για να πάρουν αποφάσεις για την τύχη των αιχμαλώ-
των. 4) Τέλος, μετά την απόφαση για τη θανάτωση των Αθηναίων αιχ-
μαλώτων, με τα ίδια του τα χέρια σφάζει τον Φιλοκλή.
Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι […] κατακρημνίσειαν: Μετά τη νίκη του 
ο Λύσανδρος καλεί τους συμμάχους του για να αποφασίσουν για την 
τύχη των αιχμαλώτων. Την ενέργειά του αυτή προφανώς υπαγορεύ-
ει η σοβαρότητα του ζητήματος, αφού ανάμεσα στους αιχμαλώτους 
βρίσκονται και κάποιοι στρατηγοί. Φαίνεται πως ο Λύσανδρος δε θέ-
λει να αναλάβει μόνος του την ευθύνη της απόφασης για ένα τόσο 
σημαντικό θέμα. 

Οι κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος των Αθηναίων είναι 
πολλές. Κατηγορούνται ως εγκληματίες πολέμου, αφού στο παρελ-
θόν είχαν παραβιάσει άγραφους νόμους με πανελλήνια ισχύ για την 
τύχη ομήρων και αιχμαλώτων, αλλά και επειδή είχαν αποφασίσει να 
κόψουν το δεξί χέρι όλων των αιχμαλώτων σε περίπτωση που νι-

§28, 29
Χαρακτηρισμός
του Κόνωνα

§28
Χαρακτηρισμός
του Λυσάνδρου

§30
Οι ενέργειες του
Λυσάνδρου μετά
τη νίκη του

§31
Πολεμικό
συμβούλιο.
Η σκοπιμότητά
του

Οι κατηγορίες 
σε βάρος των 
Αθηναίων



22 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ

κούσαν στους Αιγός ποταμούς. Για τον λόγο αυτό κατηγορούνται οι 
Αθηναίοι και ειδικότερα ο Φιλοκλής για ανήθικη και απάνθρωπη συ-
μπεριφορά. Αναφέρεται επίσης ότι με εντολή του Φιλοκλή, όταν κυ-
ρίευσαν δύο τριήρεις, μία των Κορινθίων και μία των Ανδρίων, από 
μίσος για αυτούς πέταξαν τα πληρώματα στη θάλασσα. Τελικά, όλοι 
οι αιχμάλωτοι Αθηναίοι καταδικάζονται σε θάνατο.
Ἐλέγετο δὲ […] ἀπέσφαξεν: Μετά τη διατύπωση των κατηγοριών 
αποφασίζεται η θανάτωση όλων των Αθηναίων αιχμαλώτων, εκτός 
από τον Αδείμαντο. Ο στρατηγός Φιλοκλής μάλιστα σφαγιάζεται από 
τον ίδιο τον Λύσανδρο. 

Ο Αδείμαντος απαλλάχτηκε γιατί είχε αντιταχθεί στην πρόταση για 
τον ακρωτηριασμό των αιχμαλώτων. Σύμφωνα ωστόσο με άλλη άποψη, 
η διαφορετική αντιμετώπιση του Αδείμαντου οφείλεται στο γεγονός ότι 
στους Αιγός ποταμούς πρόδωσε στους Λακεδαιμονίους τον στόλο των 
Αθηναίων – κάτι που πίστευαν πολλοί Αθηναίοι πολίτες. Συγκεκριμένα, 
στην Αθήνα επικράτησε η άποψη ότι ο Αδείμαντος, ο Τυδέας και πιθα-
νόν και άλλοι Αθηναίοι είχαν δωροδοκηθεί από τους Σπαρτιάτες και στο 
γεγονός αυτό οφείλονταν όλες οι παραλείψεις τους και η εικόνα διά-
λυσης που παρουσίασε ο αθηναϊκός στόλος.    

Η στάση του Λυσάνδρου και των συμμάχων του είναι αντιφατική. 
Από τη μία, θεωρούν τους Αθηναίους εγκληματίες πολέμου, επειδή 
παραβίασαν άγραφους νόμους για την τύχη των αιχμαλώτων, και 
από την άλλη, φέρονται και οι ίδιοι στους Αθηναίους αιχμαλώτους 
με εκδικητικό και απάνθρωπο τρόπο, παραβιάζοντας με τη σειρά τους 
άγραφους και καθιερωμένους θεσμούς. 

Μέσα από τις ενέργειες αυτές και των δύο αντιμαχόμενων πλευ-
ρών αναδεικνύεται το σκληρό πρόσωπο του πολέμου, ο οποίος εξα-
χρειώνει τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε ωμό- 
τητες, βιαιότητες και θηριωδίες. 
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