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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οη ελέξγεηεο ηνπ Φαξλαβάδνπ θαη ηνπ Κόλσλα κεηά ηε λίθε ηνπο ζηε λαπκαρία θαηά ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ. 

 

Καί ὁ κέλ δή θαηά γλ πόιεκνο νὕησο ἐπνιεκεῖην. Ἐλ ᾧ δέ ηαῦηα πάληα ἐπξάηηεην, ηά θαηά 

ζάιαηηαλ αὖ θαί ηάο πξόο ζαιάηηῃ πόιεηο γελόκελα δηεγήζνκαη θαί ηῶλ πξάμεσλ ηάο κέλ 

ἀμηνκλεκνλεύηνπο γξάςσ, ηάο δέ κή ἀμίαο ιόγνπ παξήζσ. Πξῶηνλ κέλ ηνίλπλ Φαξλάβαδνο 

θαί Κόλσλ, ἐπεί ἐλίθεζαλ ηνύο Λαθεδαηκνλίνπο ηῆ λαπκαρίᾳ, πεξηπιένληεο θαὶ ηὰο λήζνπο 

θαὶ πξὸο ηὰο ἐπηζαιαηηηδίαο πόιεηο ηνύο ηε Λαθσληθνύο ἁξκνζηὰο ἐμήιαπλνλ θαὶ 

παξεκπζνῦλην ηὰο πόιεηο, ὡο νὔηε ἀθξνπόιεηο ἐληεηρίζνηελ ἐάζνηέλ ηε αὐηόλνκνπο. Οἱ δ’ 

ἀθνύνληεο ηαῦηα ἥδνληό ηε θαὶ ἐπῄλνπλ θαὶ μέληα πξνζύκσο ἔπεκπνλ ηῷ Φαξλαβάδῳ. Καὶ 

γὰξ ὁ Κόλσλ ηὸλ Φαξλάβαδνλ ἐδίδαζθελ, ὡο νὕησ κὲλ πνηνῦληη πᾶζαη αὐηῷ αἱ πόιεηο θίιηαη 

ἔζνηλην, εἰ δὲ δνπινῦζζαη βνπιόκελνο θαλεξόο ἔζνηην, ἔιεγελ, ὡο κία ἑθάζηε πνιιά 

πξάγκαηα ἱθαλή εἴε παξέρεηλ θαί θίλδπλνο εἴε, κή θαί νἱ Ἕιιελεο, εἰ ηαῦηα αἴζζνηλην, 

ζπζηαῖελ. ηαῦηα κὲλ νὖλ ἐπείζεην ὁ Φαξλάβαδνο. ἀπνβὰο δ’ εἰο Ἔθεζνλ ηῷ κὲλ Κόλσλη δνὺο 

ηεηηαξάθνληα ηξηήξεηο εἰο Σεζηὸλ εἶπελ ἀπαληᾶλ, αὐηὸο δὲ πεδῆ παξῄεη ἐπὶ ηὴλ αὑηνῦ ἀξρήλ. 

θαὶ γὰξ ὁ Δεξθπιίδαο, ὅζπεξ θαὶ πάιαη πνιέκηνο ἦλ αὐηῷ, ἔηπρελ ἐλ Ἀβύδῳ ὤλ, ὅηε ἡ 

λαπκαρία ἐγέλεην, θαὶ νὐρ ὥζπεξ νἱ ἄιινη ἁξκνζηαὶ ἐμέιηπελ, ἀιιὰ θαηέζρε ηὴλ Ἄβπδνλ θαὶ 

δηέζῳδε θίιελ ηνῖο Λαθεδαηκνλίνηο. 
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Λεμηιόγην 

παξίεκη = αθήλσ θαηά κέξνο, παξαιείπσ 

παξακπζνῦκαη= παξεγνξώ 

μέληα= ηα θηιηθά δώξα (από θηινμελία) 

πξάγκαηα παξέρσ= παξέρσ, πξνμελώ ελνριήζεηο. 

ζπλίζηακαη= ζπλαζπίδνκαη 

ἐληεηρίδσ= νρπξώλσ 

ἥδνκαη= επραξηζηηέκαη, ηθαλνπνηνύκαη 

ἐῶ= αθήλσ 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο 

1. «Καί ὁ κέλ δή θαηά γλ πόιεκνο…αὐηόλνκνπο.» Να κεηαθξάζεηε ην παξαπάλσ 

απόζπαζκα. 

2. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ πόιεσλ ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ Φαξλαβάδνπ θαη ηνπ 

Κόλσλα; 

 

3. α) Να εληνπίζεηε ηξία ξήκαηα ζε παξαηαηηθό θαη δύν ζε αόξηζην θαη λα γξάςεηε ην 

απαξέκθαην ηνπ ελεζηώηα ζηελ ίδηα θσλή. 

 

β)  ἀπνβὰο δ’ εἰο Ἔθεζνλ ηῷ κὲλ Κόλσλη δνὺο ηεηηαξάθνληα ηξηήξεηο εἰο Σεζηὸλ εἶπελ 

ἀπαληᾶλ, αὐηὸο δὲ πεδῆ παξῄεη ἐπὶ ηὴλ αὑηνῦ ἀξρήλ. θαὶ γὰξ ὁ Δεξθπιίδαο, ὅζπεξ θαὶ πάιαη 

πνιέκηνο ἦλ αὐηῷ, ἔηπρελ ἐλ Ἀβύδῳ ὤλ, ὅηε ἡ λαπκαρία ἐγέλεην, θαὶ νὐρ ὥζπεξ νἱ ἄιινη 

ἁξκνζηαὶ ἐμέιηπελ, ἀιιὰ θαηέζρε ηὴλ Ἄβπδνλ θαὶ δηέζῳδε θίιελ ηνῖο Λαθεδαηκνλίνηο. Να 

εληνπίζεηε ηξία νπζηαζηηθά ηεο α ´ θιίζεο θαη δύν ηεο β´ θαη λα ηα κεηαθέξεηε ζηελ 

θιεηηθή εληθνύ αξηζκνύ. 

 

4. Καὶ γὰξ ὁ Κόλσλ ηὸλ Φαξλάβαδνλ ἐδίδαζθελ, ὡο νὕησ κὲλ πνηνῦληη πᾶζαη αὐηῷ αἱ 

πόιεηο θίιηαη ἔζνηλην, εἰ δὲ δνπινῦζζαη βνπιόκελνο θαλεξόο ἔζνηην, ἔιεγελ, ὡο 

κία ἑθάζηε πνιιά πξάγκαηα ἱθαλή εἴε παξέρεηλ θαί θίλδπλνο εἴε, κή θαί νἱ 

Ἕιιελεο, εἰ ηαῦηα αἴζζνηλην, ζπζηαῖελ. Να αλαγλσξίζεηε ηε ζπληαθηηθή ζέζε ησλ 

ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

 

 


