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[2.1.16] οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου 

ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς 

ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν 

Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ 

παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, 

καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς 

ὑπάρχουσι προσείλοντο 

Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. 

 

 

[2.1.17] Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου 

παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν 

Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων 

τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς 

ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. 

ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς 

Χίου πελάγιοι· [2.1.18] ἡ γὰρ Ἀσία 

πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ’ 

ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον 

σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων· καὶ οἱ 

Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν 

πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ 

Λακεδαιμόνιος. 

 

 

 

 

[2.1.19] προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει 

αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ 

διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν 

πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου 

καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη· 

τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα 

πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. [2.1.20] οἱ 

δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες 

ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν 

Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ 

ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ 

ἀριστοποιουμένοις 

αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ 

Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν 

εἰς Σηστόν.  

 

[2.1.21] ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς 

ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν 

Μτφρ. Ρ. Ρούφος. [1966] 2000. Ξενοφώντος 
Ελληνικά. Ι–ΙΙ. Αθήνα: Ωκεανίδα. [1η έκδ. 

Αθήνα: Γαλαξίας]. 

 

Στο µεταξύ οι Αθηναίοι, έχοντας τη 

Σάµο για ορµητήριο, λεηλατούσαν 

τα εδάφη του Βασιλέως, έκαναν 

επιδροµές στη Χίο και στην Έφεσο 

κι ετοιµάζονταν για ναυµαχία· 

εκλέξαν και καινούργιους 

στρατηγούς ―κοντά σ' αυτούς που 

είχαν κιόλας― τον Μένανδρο, τον 

Τυδέα και τον Κηφισόδοτο.  

 

Ο Λύσανδρος έκανε πανιά από τη 

Ρόδο, παραπλέοντας την Ιωνία, προς 

τον Ελλήσποντο· στόχος του ήταν το 

πέρασµα των εµπορικών πλοίων κι 

οι πόλεις που είχαν αποστατήσει 

από τους Λακεδαιµονίους. 

Ξεκίνησαν κι οι Αθηναίοι 

περνώντας από τ' ανοιχτά της Χίου, 

επειδή οι ασιατικές ακτές ήταν στα 

χέρια του εχθρού. Από την Άβυδο ο 

Λύσανδρος έβαλε πλώρη, 

ακολουθώντας την παραλία, για τη 

Λάµψακο, που ήταν σύµµαχος των 

Αθηναίων· οι Αβυδηνοί κι οι άλλοι 

σύµµαχοι ακολουθούσαν από τη 

στεριά, µ' αρχηγό τον Θώρακα τον 

Λακεδαιµόνιο.  

 

Έκαναν επίθεση στην πόλη, την 

κατέλαβαν µ' έφοδο και καθώς ήταν 

πλούσια ― γεµάτη τροφές, κρασί κι 

άλλες προµήθειες οι στρατιώτες τη 

λεηλάτησαν· τους πολίτες ωστόσο 

τους άφησε ο Λύσανδρος όλους 

ελεύθερους.  

Οι Αθηναίοι, που τους 

ακολουθούσαν από κοντά, 

αγκυροβόλησαν στην Ελαιούντα της 

Χερσονήσου µ' εκατόν ογδόντα 

πλοία. Την ώρα που έτρωγαν εκεί 

για µεσηµέρι έµαθαν τα νέα για τη 

Λάµψακο· αµέσως ξεκίνησαν για τη 

Σηστό,  

 

 

όπου εφοδιάστηκαν µε τροφές, κι 

από κει πήγαν στους Αιγός 

Μτφρ. Γ.Α. Ράπτης. 2002. Ξενοφώντος 

Ελληνικά Α', Β', Γ'. Εισαγωγή, µετάφραση, 

σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. 

 

Οι Αθηναίοι, µε ορµητήριο τη Σάµο, 

λεηλατούσαν τη χώρα του Πέρση 

βασιλιά και βάδιζαν µε τα πλοία 

τους εναντίον της Χίου και της 

Εφέσου και ετοιµάζονταν για 

ναυµαχία και εξέλεξαν νέους 

στρατηγούς επιπλέον από αυτούς 

που είχαν, το Μένανδρο δηλαδή και 

τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο.  

 

Κι ο Λύσανδρος, ξεκινώντας από τη 

Ρόδο, δίπλα από τα παράλια της 

Ιωνίας, εκπλέει προς τον 

Ελλήσποντο, για να αντιµετωπίσει 

τα πλοία των Αθηναίων και τις 

πόλεις που είχαν αποστατήσει απ' τη 

συµµαχία τους. Κι είχαν βγει από τη 

Χίο στα ανοιχτά της θάλασσας και 

οι Αθηναίοι. Γιατί η Ασία ήταν 

εχθρική γι' αυτούς. Ο Λύσανδρος, 

λοιπόν, από την Άβυδο 

κατευθυνόταν προς τη Λάµψακο, 

που ήταν σύµµαχος των Αθηναίων. 

Οι Αβυδηνοί και οι άλλοι 

ακολουθούσαν από τη στεριά. 

Αρχηγός τους ήταν ο Θώρακας ο 

Λακεδαιµόνιος.  

 

Και, αφού επιτέθηκαν εναντίον της 

πόλης, την κυριεύουν µε έφοδο και 

οι στρατιώτες τη λεηλάτησαν, 

καθώς ήταν πλούσια και γεµάτη µε 

κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια. 

Όλους τους πολίτες ο Λύσανδρος 

δεν τους πείραξε. Οι Αθηναίοι, που 

τους ακολουθούσαν από κοντά, 

αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα της 

Χερσονήσου µε εκατόν ογδόντα 

πλοία. Την ώρα που αυτοί έτρωγαν 

εκεί για µεσηµέρι, τους 

ανακοινώνονται τα σχετικά µε την 

πτώση της Λαµψάκου και αµέσως 

ξανοίχτηκαν στο πέλαγος 

κατευθυνόµενοι προς τη Σηστό.  

 

Αφού εφοδιάστηκαν µε τρόφιµα, 

αµέσως αποκεί έπλευσαν για τους 
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εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς 

Λαμψάκου· διεῖχε δ’ ὁ 

Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς 

πεντεκαίδεκα. ἐνταῦθα 

δὴ ἐδειπνοποιοῦντο. [2.1.22] 

Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, 

ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς 

ναῦς ἀριστοποιησαμένους 

εἰσβαίνειν, πάντα δὲ 

παρασκευασάμενος ὡς εἰς 

ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα 

παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς 

κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ 

ἀνάξοιτο.  

 

 

[2.1.23] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι 

ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ 

λιμένι παρετάξαντο ἐν 

μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ 

οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ 

τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν 

πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. 

[2.1.24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας 

τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς 

Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, 

κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν 

καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. καὶ οὐ 

πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν 

πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ’ ἐποίει 

τέτταρας ἡμέρας· καὶ οἱ Ἀθηναῖοι 

ἐπανήγοντο.  

 

 

 

 

[2.1.25] Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ 

τῶν τειχῶν τοὺς μὲν 

Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας 

καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ 

ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας 

πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν 

νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι 

καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ 

ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ 

μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει 

πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν· 

[2.1.26] οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, 

ὅταν βούλησθε. οἱ δὲ στρατηγοί, 

μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, 

ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ 

γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. 

καὶ ὁ μὲν ᾤχετο.  

 

Ποταµούς, αντίκρυ στη Λάµψακο 

― εκεί που ο Ελλήσποντος έχει 

πλάτος κάπου δεκαπέντε στάδια. Τ' 

άλλο πρωί µε τα χαράµατα ο 

Λύσανδρος έδωσε παράγγελµα στα 

πληρώµατα να φάνε και να 

επιβιβαστούν· αφού έκαναν όµως 

όλες τις προετοιµασίες για ναυµαχία 

και σήκωσαν τις λινάτσες στα 

πλευρά των πλοίων, πρόσταξε να 

µην κουνηθεί κανένα από τη θέση 

του µήτε ν' ανοιχτεί.  

 

 

 

 

 

Με την ανατολή του ήλιου οι 

Αθηναίοι παρατάχτηκαν κατά 

µέτωπο έξω από το λιµάνι, έτοιµοι 

για ναυµαχία· όταν ωστόσο πέρασε 

η µέρα δίχως ο Λύσανδρος να βγει 

να τους απαντήσει, επέστρεψαν 

στους Αιγός Ποταµούς. Τότε ο 

Λύσανδρος πρόσταξε τα γοργότερα 

καράβια του ν' ακολουθήσουν τους 

Αθηναίους, να παρατηρήσουν τι θα 

κάνουν µετά την αποβίβασή τους 

και να γυρίσουν να του αναφέρουν. 

Στο µεταξύ, ώσπου να επιστρέψουν 

αυτά, δεν έβγαλε τα πληρώµατα από 

τα πλοία.  Τέσσερις µέρες 

ακολούθησε αυτή την τακτική, και 

κάθε φορά οι Αθηναίοι έβγαζαν τον 

στόλο τους στο πέλαγο.  

 

 

 

 

Ο Αλκιβιάδης ωστόσο έβλεπε από 

τον πύργο του τους Αθηναίους 

αραγµένους σ' ανοιχτή ακρογιαλιά, 

µακριά από πόλη, κι αναγκασµένους 

ν' ανεφοδιάζονται από τη Σηστό που 

απείχε δεκαπέντε στάδια ― ενώ ο 

εχθρός ναυλοχούσε σε λιµάνι, κοντά 

σε πόλη, και δεν του 'λειπε τίποτα. 

Είπε λοιπόν στους Αθηναίους ότι 

δεν είχαν αγκυροβολήσει σε 

κατάλληλο µέρος και τους 

συµβούλεψε να µεταφερθούν στη 

Σηστό, όπου θα 'χαν λιµάνι και 

πόλη: «Από κει», τους είπε, 

«µπορείτε να ναυµαχήσετε όποτε 

θελήσετε». Οι στρατηγοί όµως 

―και ιδίως ο Τυδεύς κι ο 

Μένανδρος― τον έδιωξαν λέγοντας 

Αιγός ποταµούς, απέναντι από τη 

Λάµψακο. Ο Ελλήσποντος σ' αυτό 

το σηµείο είχε πλάτος περίπου 

δεκαπέντε στάδια. Εκεί, 

ετοιµάζονταν για δείπνο. Την 

επόµενη νύχτα ο Λύσανδρος, 

αµέσως µόλις ξηµέρωσε, έδωσε το 

σύνθηµα, αφού φάνε, αµέσως να 

επιβιβαστούν στα καράβια και, αφού 

τακτοποίησε τα πάντα για 

επικείµενη ναυµαχία και αφού 

τοποθέτησε στα πλάγια των πλοίων 

προστατευτικά παραπετάσµατα, 

προειδοποίησε να µην αποµακρυνθεί 

κανείς από την παράταξή του ούτε 

να ξανοιχθεί στο πέλαγος.  

 

Παράλληλα, οι Αθηναίοι µε την 

ανατολή του ηλίου παρατάχτηκαν 

στο λιµάνι κατά µέτωπο, όπως για 

ναυµαχία. Επειδή, µάλιστα, δε 

βγήκε κι ο Λύσανδρος για να τους 

αντιµετωπίσει, ήταν και περασµένη 

η ώρα, γύρισαν πάλι στους Αιγός 

ποταµούς. Ο Λύσανδρος διέταξε τα 

ταχύτερα από τα πλοία του να 

ακολουθήσουν τους Αθηναίους και, 

µόλις αποβιβαστούν αυτοί, αφού 

τους κατασκοπεύσουν για ό,τι 

κάνουν, να επιστρέψουν και να τον 

ενηµερώσουν. Και δεν αποβίβασε τα 

πληρώµατα των πλοίων του, παρά 

αφού επέστρεψαν αυτά (τα 

ταχύπλοια πλοία του). Αυτό το 

έκανε για τέσσερις συνεχόµενες 

µέρες. Και οι Αθηναίοι ξανοίγονταν 

καθηµερινά στο πέλαγος και 

επέστρεφαν στη βάση τους.  

 

Ο Αλκιβιάδης, επειδή έβλεπε από τα 

τείχη ότι οι Αθηναίοι 

αγκυροβολούσαν στα ανοιχτά και 

µακριά από οποιαδήποτε πόλη και 

να προµηθεύονται τα τρόφιµα από 

τη Σηστό, που απείχε από τα πλοία 

τους περίπου δεκαπέντε στάδια, ενώ 

οι εχθροί ήταν µέσα σε λιµάνι και σε 

πόλη διαθέτοντας τα πάντα, τους 

γνωστοποίησε ότι δεν έχουν καλό 

αραξοβόλι και τους συµβούλευσε να 

µετακοµίσουν κοντά στο λιµάνι και 

στην πόλη. «Αποκεί», είπε, «όταν 

θελήσετε, θα ναυµαχήσετε». Οι 

Αθηναίοι στρατηγοί, περισσότερο ο 

Τυδέας και ο Μένανδρος, τον 

διέταξαν να φύγει, γιατί, τώρα ήταν 

στρατηγοί αυτοί κι όχι εκείνος· κι 
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[2.1.27] Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν 

ἡμέρα πέμπτη 

ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε 

τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, 

ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς 

ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους 

κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ 

ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ 

ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία 

πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ 

καταφρονοῦντες δὴ τοῦ 

Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, 

ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ 

αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν 

πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς 

ἐκέλευσε. 

 

[2.1.28] Λύσανδρος δ’ εὐθὺς 

ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν· 

συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ 

τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν 

ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν 

εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. 

διεσκεδασμένων δὲ τῶν 

ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν 

δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ 

δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος 

καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις 

ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, 

τὰς δ’ ἄλλας πάσας Λύσανδρος 

ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. τοὺς δὲ 

πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ 

συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ 

τειχύδρια.  

 

 

 

[2.1.29] Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ 

φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω 

τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα 

διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ 

τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου 

ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ 

μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν 

ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ 

ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ’ Εὐαγόραν 

εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς 

Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ 

γεγονότα.  

 

[2.1.30] Λύσανδρος 

δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς 

ότι τη διοίκηση είχαν τώρα αυτοί κι 

όχι εκείνος. Κι ο Αλκιβιάδης έφυγε.  

 

Την πέµπτη µέρα που 

παρουσιάστηκαν οι Αθηναίοι, ο 

Λύσανδρος έδωσε διαταγές σ' 

εκείνους που έστελνε ξοπίσω τους: 

µόλις τους έβλεπαν ν' αποβιβάζονται 

και να σκορπίζουν στη Χερσόνησο 

(πράγµα που οι Αθηναίοι έκαναν 

κάθε µέρα κυρίως επειδή 

αναγκάζονταν ν' αγοράζουν τροφές 

από µακριά, αλλά κι επειδή 

περιφρονούσαν τον Λύσανδρο που 

δεν έβγαινε να τους αντιµετωπίσει), 

να γυρίσουν πίσω και στα µισά της 

διαδροµής να σηκώσουν ψηλά µιαν 

ασπίδα. Οι διαταγές του 

εκτελέστηκαν.  

 

Τότε ο Λύσανδρος έδωσε αµέσως 

παράγγελµα να ξεκινήσει ο στόλος 

µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα· 

ο Θώραξ ακολουθούσε κι αυτός, µε 

το πεζικό. Όταν ο Κόνων είδε τον 

εχθρό να πλησιάζει, παρήγγειλε να 

τρέξουν αµέσως όλοι στα καράβια. 

Καθώς όµως είχαν σκορπίσει τα 

πληρώµατα, άλλα πλοία βρέθηκαν 

µε δυο σειρές κωπηλάτες µονάχα, 

άλλα µε µία κι άλλα αδειανά. Το 

πλοίο του Κόνωνος κι άλλα εφτά 

κοντινά του, που βρέθηκαν 

επανδρωµένα, βγήκαν όλα µαζί στ' 

ανοιχτά µε την «Πάραλο»· όλα τ' 

άλλα έµειναν στον γιαλό κι έπεσαν 

στα χέρια του Λυσάνδρου. Το 

µεγαλύτερο µέρος του στρατού 

αιχµαλωτίστηκε στη στεριά, αν και 

µερικοί βρήκαν καταφύγιο στα 

οχυρώµατα.  

 

Καθώς έφευγε µε τα εννιά πλοία 

του, ο Κόνων κατάλαβε πως η 

Αθήνα ήταν χαµένη. Αποβιβάστηκε 

λοιπόν στην Αβαρνίδα, το ακρωτήρι 

της Λαµψάκου, και πήρε τα µεγάλα 

πανιά των πλοίων του Λυσάνδρου 

που βρίσκονταν εκεί· ύστερα ο ίδιος 

µε οχτώ πλοία έβαλε πλώρη για την 

Κύπρο, στον βασιλιά Ευαγόρα, κι η 

«Πάραλος» για την Αθήνα, ν' 

αναγγείλει τα γεγονότα.  

 

 

Στο µεταξύ ο Λύσανδρος οδήγησε 

τα πλοία, τους αιχµαλώτους 

αυτός πράγµατι έφυγε.  

 

Ο Λύσανδρος την πέµπτη µέρα της 

εξόδου των Αθηναίων διέταξε 

αυτούς που τους ακολουθούσαν, 

όταν τους δουν να αποβιβάζονται 

και να διασκορπίζονται στη 

Χερσόνησο, πράγµα που έκαναν 

σχεδόν καθηµερινά, γιατί 

προµηθεύονταν τα τρόφιµα από 

µακριά και δε λογάριαζαν το 

Λύσανδρο, αφού δεν έβγαινε στο 

πέλαγος να τους αντιµετωπίσει, να 

επιστρέψουν αµέσως κοντά του και 

να σηκώνουν για σύνθηµα µια 

ασπίδα στο µέσο της απόστασης 

µεταξύ τους. Αυτοί έκαναν αυτά, 

όπως διατάχτηκαν.  

 

Τότε ο Λύσανδρος διέταξε αµέσως 

να επιτεθούν από τη θάλασσα. Κι 

ακολουθούσε και ο Θώρακας απ' τη 

στεριά µε το πεζικό. Μόλις ο 

Κόνωνας είδε την επιθετική κίνηση, 

διέταξε τους ναύτες να τρέξουν 

αµέσως στα πλοία. Επειδή όµως οι 

ναύτες ήταν διασκορπισµένοι εδώ κι 

εκεί, άλλες από τις τριήρεις 

βρέθηκαν µε δύο σειρές κωπηλάτες, 

άλλες µε µια σειρά κι άλλες τελείως 

άδειες· µόνο η τριήρης του Κόνωνα 

και άλλες εφτά τριγύρω του µε τα 

πληρώµατα στη θέση τους 

ξανοίχτηκαν στο πέλαγος καθώς και 

η Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα τα 

έπιασε ο Λύσανδρος στην ακτή. 

Τους περισσότερους ναύτες τους 

έπιασε στη στεριά. Μερικοί 

πρόλαβαν να φύγουν στα κοντινά 

µικρά οχυρά.  

 

 

Ο Κόνωνας, αποµακρυνόµενος µε 

τα εννέα πλοία, όταν διαπίστωσε ότι 

οι Αθηναίοι είχαν καταστραφεί, 

αφού προσορµίστηκε στην 

Αβαρνίδα, ακρωτήριο της 

Λαµψάκου, άρπαξε αποκεί τα 

µεγάλα πανιά των πλοίων του 

Λυσάνδρου και ο ίδιος µε οχτώ 

πλοία απέπλευσε στον Ευαγόρα της 

Κύπρου, ενώ η Πάραλος απέπλευσε 

για την Αθήνα, για να αναγγείλει τη 

συµφορά.  

 

Ο Λύσανδρος µετέφερε στη 

Λάµψακο τα πλοία και τους 
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αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς 

Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ 

τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ 

Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. ᾗ δ’ 

ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, 

ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον 

λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα 

ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς 

ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε.  

 

[2.1.31] μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος 

ἁθροίσας 

τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε 

βουλεύεσθαι περὶ τῶν 

αἰχμαλώτων. ἐνταῦθα δὴ 

κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν 

Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη 

παρενενομήκεσαν καὶ ἃ 

ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν, εἰ 

κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν 

δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν 

ζωγρηθέντων πάντων, καὶ ὅτι 

λαβόντες δύο τριήρεις, Κορινθίαν 

καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 

πάντας κατακρημνίσειαν· 

Φιλοκλῆς δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν 

Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν. 

[2.1.32] ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, 

καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν 

αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν 

Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι 

μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ἀποτομῆς 

τῶν χειρῶν ψηφίσματος· ᾐτιάθη 

μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς 

ναῦς.  

 

Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον 

ἐρωτήσας, ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ 

Κορινθίους κατεκρήμνισε, τί εἴη 

ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος 

εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, 

ἀπέσφαξεν. 

(ανάµεσα σ' αυτούς ήταν ο 

Φιλοκλής, ο Αδείµαντος κι άλλοι 

στρατηγοί) και τ' άλλα λάφυρα στη 

Λάµψακο. Την ίδια µέρα της νίκης 

του εξάλλου έστειλε τον Θεόποµπο 

τον Μιλήσιο, τον κουρσάρο, ν' 

αναγγείλει τα γεγονότα στη 

Λακεδαίµονα· αυτός έφτασε εκεί τη 

µεθεπόµενη µέρα κι έδωσε 

αναφορά.  

 

Έπειτα ο Λύσανδρος συγκέντρωσε 

τους συµµάχους και τους είπε να 

συσκεφθούν για την τύχη των 

αιχµαλώτων. Τότε κατηγορήθηκαν 

για πολλά οι Αθηναίοι: για 

εγκλήµατα που είχαν κάνει και γι' 

άλλα που είχε ψηφίσει η Συνέλευσή 

τους να κάνουν αν κέρδιζαν τη 

ναυµαχία ― να κόψουν το δεξί χέρι 

σ' όλους τους αιχµαλώτους. Τους 

κατηγόρησαν κι ότι είχαν ρίξει στη 

θάλασσα ολόκληρο το πλήρωµα των 

πολεµικών που 'χαν πέσει στα χέρια 

τους, ενός ανδριώτικου κι ενός 

κορινθιακού· ο Φιλοκλής ήταν ο 

Αθηναίος στρατηγός που τους 

εξόντωσε. Ειπώθηκαν κι άλλα 

πολλά, κι αποφασίστηκε να 

εκτελέσουν όσους αιχµαλώτους 

ήταν Αθηναίοι εκτός από τον 

Αδείµαντο (αυτός µονάχος, στη 

Συνέλευση, είχε εναντιωθεί στο 

κόψιµο των χεριών ― µερικοί 

µάλιστα τον κατηγόρησαν ότι 

προδίδει τον στόλο).  

 

 

 

 

Ο Λύσανδρος ρώτησε πρώτο τον 

Φιλοκλή ποια τιµωρία του άξιζε 

―αυτού, που πρώτος παραβίασε 

τους νόµους του πολέµου ανάµεσα 

στους Έλληνες― και κατόπιν τον 

έσφαξε. 

 

αιχµαλώτους και όλα τα υπόλοιπα 

και έπιασε από τους στρατηγούς και 

άλλους και το Φιλοκλή και τον 

Αδείµαντο· την ίδια µέρα που 

πέτυχε όλα αυτά έστειλε στη Σπάρτη 

το Μιλήσιο πειρατή Θεόποµπο, για 

να ανακοινώσει τα γεγονότα, που 

έφτασε σε τρεις µέρες και τα 

ανακοίνωσε.  

 

 

Ύστερα, ο Λύσανδρος συγκέντρωσε 

τους συµµάχους και τους πρότρεπε 

να αποφασίσουν για την τύχη των 

αιχµαλώτων. Εδώ ακούστηκαν 

πολλά σε βάρος των Αθηναίων, και 

για όσες παρανοµίες είχαν διαπράξει 

και για όσες σκόπευαν µε ψήφισµα 

να κάνουν, αν επικρατούσαν στη 

ναυµαχία, να κόψουν δηλαδή το δεξί 

χέρι όλων των αιχµαλώτων, και για 

το ότι συνέλαβαν δυο πλοία, ένα 

Κορινθιακό κι ένα από την Άνδρο, 

και όλους τους ναύτες αυτών τους 

έπνιξαν στη θάλασσα· κι ήταν ο 

Φιλοκλής, ο στρατηγός των 

Αθηναίων, που τους σκότωσε. 

Ακούστηκαν και άλλα πολλά και 

αποφάσισαν να σκοτώσουν όσους 

από τους αιχµαλώτους ήταν 

Αθηναίοι, εκτός από τον Αδείµαντο 

που ήταν ο µόνος αντίθετος στην 

εκκλησία του δήµου για το ψήφισµα 

να κόψουν τα χέρια (των 

αιχµαλώτων). Μάλιστα, 

κατηγορήθηκε από κάποιους ότι 

πρόδωσε το στόλο.  

 

 

 

Ο Λύσανδρος, αφού πρώτα ρώτησε 

το Φιλοκλή που έπνιξε τους 

Ανδρίους και Κορίνθιους ναύτες, 

ποια τιµωρία του αξίζει, καθώς 

πρώτος έκανε την αρχή των 

παρανοµιών σε βάρος των Ελλήνων, 

τον έσφαξε. 
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