αρχαία ελληνικά α΄ λυκείου
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[2.2.1] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ
κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ
Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ’
αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν
Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους
ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες
Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε μὲν
ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, ὕστερον δ’
εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι.
[2.2.2] Λύσανδρος δὲ τούς τε
φρουροὺς τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ
τινά που ἄλλον ἴδοι Ἀθηναῖον,
ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας,
διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν
ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ’ οὔ, εἰδὼς ὅτι
ὅσῳ ἂν πλείους συλλεγῶσιν εἰς τὸ
ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, θᾶττον τῶν
ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι.
καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ
Καλχηδόνος Σθενέλαον ἁρμοστὴν
Λάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς
Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν.
[2.2.3] Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς
Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς
ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ
τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν
τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ
ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης
τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ
μόνον τοὺς ἀπολωλότας
πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι
αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι
νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους
τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας,
κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ
Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ
Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ
ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων.
[2.2.4] τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν
ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε
λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς
καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ
φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα
πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν
παρασκευάζειν τὴν πόλιν.
καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν.

Μετά την τακτοποίηση των
υποθέσεών του στη Λάµψακο, ο
Λύσανδρος έβαλε πλώρη για το
Βυζάντιο και την Καλχηδόνα, όπου
οι κάτοικοι τον δέχτηκαν, αφού
συµφώνησαν µε τις αθηναϊκές
φρουρές να τις αφήσουν να φύγουν
ανενόχλητες· εκείνοι πάλι που είχαν
προδώσει το Βυζάντιο στον
Αλκιβιάδη κατέφυγαν πρώτα στον
Πόντο κι αργότερα στην Αθήνα,
όπου έγιναν Αθηναίοι πολίτες.

Μετά την τακτοποίηση των
υποθέσεών του στη Λάµψακο (ο
Λύσανδρος) απέπλευσε για το
Βυζάντιο και την Καλχηδόνα. Οι
κάτοικοι τον υποδέχτηκαν, αφού
συµφώνησαν µε τις αθηναϊκές
φρουρές να τις αφήσουν να φύγουν
ανενόχλητες. Εκείνοι, πάλι, που
είχαν προδώσει το Βυζάντιο στον
Αλκιβιάδη κατέφυγαν πρώτα στον
Πόντο κι αργότερα στην Αθήνα,
όπου έγιναν Αθηναίοι πολίτες.

Στην Αθήνα έστελνε κι ο
Λύσανδρος τις αθηναϊκές φρουρές,
καθώς κι όσους άλλους Αθηναίους
έβρισκε ― δεν εγγυόταν ασφάλεια
παρά µόνο σ' αυτούς που ταξίδευαν
για κει, κι όχι γι' αλλού, µε τη σκέψη
ότι όσο περισσότεροι µαζεύονταν
στην πόλη και στον Πειραιά, τόσο
γρηγορότερα θα τους τέλειωναν τα
τρόφιµα. Τέλος άφησε αρµοστή
στην Καλχηδόνα τον Λάκωνα
Σθενέλαο και γύρισε στη Λάµψακο
να επισκευάσει τα πλοία του.

Ο Λύσανδρος έστελνε στην Αθήνα
τους Αθηναίους φρουρούς καθώς κι
όσους άλλους Αθηναίους έβρισκε,
εγγυώµενος ασφάλεια µόνο σ'
αυτούς που ταξίδευαν για κει και όχι
για αλλού, µε τη σκέψη ότι, όσο
περισσότεροι συγκεντρώνονταν
στην πόλη και στον Πειραιά, τόσο
γρηγορότερα θα τους τέλειωναν τα
τρόφιµα. Τέλος, αφού άφησε ο ίδιος
διοικητή στο Βυζάντιο και στην
Καλχηδόνα το Λάκωνα Σθενέλαο,
αφού γύρισε στη Λάµψακο,
επισκεύαζε τα πλοία του.

Νύχτα έφερε η «Πάραλος» την
είδηση της συµφοράς στην Αθήνα,
και θρήνος σύρθηκε από τον
Πειραιά στα Μακρά Τείχη και στην
πόλη καθώς το µήνυµα περνούσε
από στόµα σε στόµα, έτσι που
κανένας δεν κοιµήθηκε εκείνη τη
νύχτα ― δεν έκλαιγαν µονάχα τους
νεκρούς τους αλλά πιο πολύ τη δική
τους µοίρα, πιστεύοντας ότι θα
πάθαιναν τα ίδια που είχαν κάνει κι
αυτοί στους Μηλίους (τους
αποίκους των Λακεδαιµονίων που
είχαν νικήσει κι υποτάξει), στους
Ιστιαιείς, στους Σκιωναίους, στους
Τορωναίους, στους Αιγινήτες και σε
πολλούς άλλους Έλληνες.
Την άλλη µέρα ωστόσο συγκάλεσαν
τη Συνέλευση, κι εκεί αποφάσισαν
να φράξουν τα λιµάνια τους εκτός
από ένα, να επισκευάσουν τα τείχη,
να εγκαταστήσουν σκοπιές και
γενικά να ετοιµάσουν την πόλη για
πολιορκία.

Η «Πάραλος» έφερε νύχτα την
είδηση της συµφοράς στην Αθήνα
και θρήνος απλώθηκε από τον
Πειραιά µέσα απ' τα Μακρά Τείχη
µέχρι την πόλη, καθώς το µήνυµα
περνούσε από στόµα σε στόµα.
Έτσι, κανένας δεν κοιµήθηκε εκείνη
τη νύχτα, γιατί δεν έκλαιγαν µονάχα
τους νεκρούς τους αλλά πιο πολύ τη
δική τους µοίρα, πιστεύοντας ότι θα
πάθαιναν αυτά που είχαν κάνει και
οι ίδιοι στους Μηλίους, τους
αποίκους των Λακεδαιµονίων, όταν
τους κατέλαβαν ύστερα από
πολιορκία, και στους Iστιαιείς,
στους Σκιωναίους, στους
Τορωναίους, στους Αιγινήτες και σε
πολλούς άλλους Έλληνες.

Την άλλη µέρα συγκάλεσαν
συνέλευση κι εκεί αποφάσισαν να
επιχωµατώσουν τα λιµάνια τους
εκτός από ένα, να επισκευάσουν τα
τείχη, να εγκαταστήσουν σκοπιές
και να ετοιµάσουν γενικά την πόλη
για πολιορκία.
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