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του Ξενοφώντα  Τζαβάρα 

Κλ. Φιλολόγου-Γλωσσολόγου, Master  Γλωσσολογίας, 

Υποψ. ∆ρος Γλωσσολογίας 

 
 Η Ίµβρος• είναι νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βρίσκεται 13 ναυτικά µίλια νοτιοανατολικά της 

Σαµοθράκης, 11 ναυτικά µίλια βορειοανατολικά της Λήµνου και επίσης 11 ναυτικά µίλια δυτικά της χερσονήσου 

της Καλλίπολης. Έχει έκταση 279 χλµ2 και µήκος ακτών 69 χλµ. Στην παρούσα µελέτη θα προσπαθήσουµε να 

αναφέρουµε τα χωρία των κειµένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (Α.Ε.Λ.) στα οποία αυτή1 εµφανίζεται 

ακολουθώντας την σειρά: παράθεση αρχαιοελληνικού χωρίου – κατά λέξη απόδοσή του στην Νέα Ελληνική (Ν.Ε.) 

– σύντοµη ερµηνευτική προσέγγιση2. Η παράθεση του εκάστοτε χωρίου θα γίνεται βάσει του συγγραφέα από τον 

οποίο αυτό προέρχεται, ο οποίος µε την σειρά του θα εµφανίζεται µε αυστηρώς χρονολογική σειρά. 

 Αρκετά χωρία κειµένων της Α.Ε.Λ. στα οποία απαντούν οι λέξεις «Ίµβρος – Ίµβριος» υπάρχουν και στα 

βιβλία των Μουστοξύδη – Κουτλουµουσιανού3, Καρά4 και Παπαγεωργίου5. Λόγω όµως της φύσεως των 

σηµαντικών αυτών πονηµάτων που συµβάλλουν σηµαντικά στην µελέτη κυρίως της ιστορίας της Ίµβρου, τα χωρία 

βρίσκονται διασκορπισµένα σε διάφορα µέρη των βιβλίων αυτών ανά θεµατικές ενότητες και απλώς ως 

βιβλιογραφικές παραποµπές ενώ τις περισσότερες φορές είτε δηλώνεται το συγκεκριµένο χωρίο δίχως να 

αναφέρεται το αρχαιοελληνικό κείµενο είτε παρατίθεται συχνά αυτό συνοδευόµενο από έναν σύντοµο σχολιασµό 

χωρίς µετάφραση. Εξάλλου, η νεοελληνική απόδοση των περισσοτέρων (χωρίων), αν και ορθή, προσεγγίζει 

περισσότερο την ελεύθερη µετάφραση καθώς στόχος των συγγραφέων δεν ήταν φυσικά η κατά λέξη ερµηνεία 

αλλά η εξήγησή τους και η εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών. Τέλος, πράγµα αναµενόµενο, αυτά απαντούν εν 

µέσω πολλών άλλων χωρίων, σηµειώσεων και παραποµπών, αρχαιοελληνικών και µη, τα οποία σχετίζονται µε 

διάφορα στοιχεία κάθε φορά. 

 Έτσι, µε την παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να καταγράψουµε µε αυστηρώς χρονολογική σειρά ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ, κατά το δυνατόν, των χωρίων από κείµενα της Α.Ε.Λ. όπου απαντούν οι όροι «Ίµβρος – Ίµβριος», 

όπως αυτοί προσδιορίστηκαν παραπάνω, αποδίδοντάς τα στην Ν.Ε. κατά λέξη και πάντοτε κατ’ αντιπαραβολή 

                                                           
* Το παρόν κείµενο αποτελεί ηλεκτρονικό ανάτυπο από τις σελίδες 10-38 του τόµου 15 (62) του περιοδικού Θρακικά που 

εκδίδεται από το Θρακικό Κέντρο – Εταιρεία Θρακικών Μελετών (Αθήνα, 2005-2007). 
• Σχετικά µε την ιστορία της Ίµβρου πβλ. τα έργα που ακολουθούν. Σχετικά µε την λαογραφία πβλ. κυρίως το δίτοµο έργο του 

Ξεινού Κ., 1987-1988: Λαογραφικά της Ίµβρου, τ. 1-2, Θεσσαλονίκη, καθώς και τα λαογραφικά άρθρα του Τζαβάρα Ξ., που 

είναι δηµοσιευµένα στο περ. Ίµβρος του Συλλόγου Ιµβρίων Αθηνών στα τεύχη: 49 (1998), 65 (2002), 78 (2005), 79 (2005), 80 

(2005), 81 (2005), 82 (2006), 83 (2006), 84 (2006), 85 (2007), 86 (2007). Σχετικά µε το γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου πβλ. 

κυρίως τα έργα του Ανδριώτη Ν. (1930): «Περί του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου», Αθηνά, 42, σσ. 117-119, Τζαβάρα Ξ. 

(2003): «Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου», Πρακτικά του ∆΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής 

∆ιαλεκτολογίας, Αθήνα, σσ. 493-512, Τζαβάρα Ξ. (υπό προετοιµασία): Το µορφολογικό σύστηµα του ιµβριακού ιδιώµατος, διδ. 

διατρ., Αθήνα, όπου υπάρχει και εξαντλητική βιβλιογραφία σχετικά µε το ιµβριακό ιδίωµα και Ξεινού Κ. (1981): Του νησιού 

µας η γλώσσα: γλωσσάρι της Ίµβρου, Θεσσαλονίκη. 
1 Θα αναφέρουµε τα χωρία που απαντά τόσο το κύριο όνοµα «Ίµβρος» (µε την σηµασία µόνο του συγκεκριµένου νησιού του 

Βορειοανατολικού Αιγαίου) όσο και το επίθετο «Ίµβριος» (µε την σηµασία του κατοίκου του εν λόγω νησιού και όχι του 

κυρίου ονόµατος ή του προσωνυµίου (π.χ.: Ηετίων ο Ίµβριος, Αθηνόδωρος ο Ίµβριος, κ.λπ.)). 
2 Η ερµηνεία – σχολιασµός που ακολουθεί κάθε φορά το εκάστοτε χωρίο δεν διεκδικεί κάποια ιδιαίτερη πρωτοτυπία. 

Συντάχθηκε µε στόχο την κατατόπιση του αναγνώστη και την διευκόλυνση της κατανόησης του γενικότερου νοηµατικού 

πλαισίου, εντός του οποίου απαντούν οι εν λόγω όροι («Ίµβρος – Ίµβριος»). 
3 Moυστοξύδης Α. – Κουτλουµουσιανός Β. 1845: Υπόµνηµα Ιστορικόν περί της Νήσου Ίµβρου, εν Κωνσταντινουπόλει 

(Κοροµηλάς – Πασπάλης). 
4 Καράς Μ. 1987: Η νήσος Ίµβρος: Συµβολή εις την εκκλησιαστικήν ισορίαν της, Θεσσαλονίκη (Πατριαρχικόν Ίδρυµα 

Πατερικών Μελετών). 
5 Παπαγεωργίου Σ.Ν. 1994: Ίµβρος: η ιστορία ενός ελληνικού νησιού, Αθήνα (Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν των Ελληνικών 

Γραµµάτων). 
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προς το αρχαίο κείµενο, περιοριζόµενοι συγχρόνως σε έναν σύντοµο σχολιασµό του καθενός, ώστε ο αναγνώστης 

να είναι σε θέση εύκολα να κατανοεί το περιεχόµενο του εκάστοτε χωρίου.  

Απώτερος σκοπός είναι η συγκεκριµένη εργασία αφενός να αποτελεί στο εξής µια εύκολα προσβάσιµη 

πηγή αναφοράς για τους µελετητές διαφόρων θεµάτων που σχετίζονται µε την Ίµβρο και αφετέρου να βοηθήσει 

στην πραγµατοποίηση παρατηρήσεων, µελετών, συγκριτικών ερευνών, κ.λπ. σχετικά µε την παρουσία των εν λόγω 

όρων στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. 

Τέλος, για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας βασιστήκαµε αποκλειστικά σε κείµενα των 

αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων καθώς στόχος µας σε καµία περίπτωση δεν ήταν ο λεπτοµερειακός και 

εξονυχιστικός σχολιασµός των διαφόρων χωρίων, ούτε η εξαγωγή ιστορικών ή άλλων συµπερασµάτων από αυτά, 

αλλά η απλή και εύκολα προσεγγίσιµη παρουσίασή τους. 

 

 
Α.  ΟΜΗΡΟΣ 

 

1. Ν΄  32 – 33 

 
Κ ε ί µ ε ν ο Μ ε τ ά φ ρ α σ η 

«έστι δέ τι σπέος ευρύ βαθείης βένθεσι λίµνης,  «υπάρχει δε ένα µεγάλο σπήλαιο στον βυθό της βαθιάς θάλασσας, 

µεσσηγύς Τενέδοιο καί Ίµβρου παιπαλοέσσης.». ανάµεσα στην Τένεδο και την βραχοφόρα Ίµβρο.». 

 
Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς 

 Ο Ποσειδώνας βλέποντας τους Τρώες να νικούν και να πλησιάζουν στα πλοία των Αχαιών, ανέβηκε στο 

άρµα του και πήγε στην Τροία για να ενθαρρύνει τους υπερασπιστές της µε την µορφή του µάντη Κάλχα. Το άρµα 

του, το οποίο έσερναν δύο άλογα, το άφησε σε ένα σπήλαιο που υπάρχει κατά τον Όµηρο στον βυθό ανάµεσα στην 

Ίµβρο και την Τένεδο. 
 

 

2. Ξ΄  280 – 282 

 
Κ ε ί µ ε ν ο Μ ε τ ά φ ρ α σ η 

«αυτάρ επεί ρ’ όµοσέν τε τελεύτησέν τε τόν όρκον, «κι αφού λοιπόν ορκίστηκε (η Ήρα) και τέλειωσε τον όρκο (της),     

τώ βήτην Λήµνου τε καί Ίµβρου άστυ λιπόντε,         έφυγαν (η Ήρα και ο Ύπνος) αφήνοντας και οι δυο την πόλη της Λήµνου 

και της Ίµβρου, 

ηέρα εσσαµένω, ρίµφα πρήσσοντε κέλευθον.».          σαν να είχαν τυλιχτεί µε τον άνεµο, διανύοντας τον δρόµο ορµητικά.». 

 
Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς 

 Η Ήρα, αισθανόµενη φόβο από τις συνεχείς επιτυχίες των Τρώων, στην προσπάθειά της να ξεγελάσει και 

να αποκοιµίσει τον ∆ία, ώστε να µπορέσει στην συνέχεια να ενισχύσει τους Αχαιούς, ζήτησε την βοήθεια του 

Ύπνου, ο οποίος βρισκόταν στην Λήµνο, δίνοντας όρκο ότι θα του δώσει ως αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες του την 

Πασιθέα. Μετά την συµφωνία τους, πέταξαν και οι δύο προς την Ίδα της Μ. Ασίας για να συναντήσουν τον ∆ία 

και να θέσουν σε εφαρµογή το σχέδιο, αφήνοντας πίσω τους την Ίµβρο και την Λήµνο. 
 

 

3. Ω΄  77 – 79  

 
Κείµενο Μετάφραση 

«ώς έφατ’, ωρτο δε Ιρις αελλόπος αγγελέουσα, «έτσι είπε και η ανεµόφτερη Ίρις ξεχύθηκε για να πάει το µήνυµα, 

µεσσηγύς δέ Σάµου τε καί Ίµβρου παιπαλοέσσης      και ανάµεσα στην Σαµοθράκη και στην βραχοφόρα Ίµβρο 

ένθορε µείλανι πόντω. επεστονάχησε δε λίµνη.».       πήδηξε στο µαύρο πέλαγος. και βούηξε η θάλασσα.». 

 
Σ χ ο λ ι α σ µ  ό ς 

 Η Ίριδα, αγγελιοφόρος των θεών, βούτηξε στο πέλαγος µεταξύ της Ίµβρου και της Σαµοθράκης, 

προκειµένου να βρει την Θέτιδα και να την καλέσει στο παλάτι των θεών, όπου ο ∆ίας θα την προστάξει να 

συµβουλέψει τον γιο της Αχιλλέα, ώστε να επιστρέψει το σώµα του Έκτορα στον πατέρα του Πρίαµο. 
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4. Ω΄  751 – 753  

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«άλλους µέν γάρ παιδας εµούς πόδας ωκύς Αχιλλεύς   «τα άλλα µου παιδιά ο γοργοπόδαρος Αχιλλέας 

πέρνασχ’, όν τίν’ έλεσκε, πέρην αλός ατρυγέτοιο, τα πουλούσε, κάθε φορά που έπιανε κάποιο, πέρα  από το ταραγµένο 

πέλαγος, 

ες Σάµον ές τ’ Ίµβρον καί Ληµνον αµιχθαλόεσσαν.». στην Σαµοθράκη, στην Ίµβρο και στην οµιχλώδη Λήµνο.».  
 

Σ χ ο λ ι α σ µ ό ς 

 Η Εκάβη, θρηνώντας για τον θάνατο του γιου της Έκτορα, αναφέρει ότι τους άλλους γιους της που έπιασε 

ο Αχιλλέας δεν τους σκότωσε, αλλά τους πούλησε ως δούλους στην Σαµοθράκη, στην Ίµβρο και την Λήµνο, ενώ 

τον Έκτορα δεν τον λυπήθηκε και τον σκότωσε εκδικούµενος τον θάνατο του Πατρόκλου. 

 

 

Β.  ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 

 
1. Ε΄  26 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Ουτος ων ο Οτάνης, ο εγκατιζόµενος ες τουτον τον «Αυτός λοιπόν ο Οτάνης, που κατέλαβε αυτόν τον 

θρόνον, τότε διάδοχος γενόµενος Μεγαβάζω της θρόνο, αφού διαδέχθηκε τον Μεγάβαζο στην 

στρατηγίης […], λαβών δέ παρά Λεσβίων νέας ειλε  στρατηγία […], αφού πήρε πλοία από τους Λεσβίους, κυρίευσε                            

Ληµνόν τε καί Ίµβρον, αµφοτέρας έτι τότε υπό  την Λήµνο και την Ίµβρο, οι οποίες εκείνο τον καιρό 

Πελασγων οικεοµένας.». κατοικούντο ακόµη από Πελασγούς.».  

 
Σχολιασµός 

 Ο Ηρόδοτος, περιγράφοντας την ανάπτυξη της περσικής αυτοκρατορίας και µετά τις αναφορές στις 

εκστρατείες αυτής εναντίον της Αιγύπτου, της Σκυθίας και της Λιβύης, κάνει λόγο για την υποταγή της Θράκης 

στους Πέρσες λέγοντας ότι ο Οτάνης, ο οποίος διορίστηκε από τον βασιλιά των Περσών ∆αρείο ως στρατηγός στις 

παράκτιες περιοχές, κατέκτησε την Λήµνο και την Ίµβρο (515 – 513 π.Χ.) ως εκδίκηση για την εχθρική 

συµπεριφορά αυτών απέναντι στους Πέρσες κατά την εκστρατεία τους εναντίον των Σκυθών. Τα νησιά αυτά, µέχρι 

εκείνη την χρονική στιγµή, αναφέρει ότι κατοικούντο από Πελασγούς. 
 

 

2. ΣΤ΄  41 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Αυτός µέν δή Μιλτιάδης σύν τησι τέσσερσι των  «Αυτός λοιπόν ο Μιλτιάδης µε τα τέσσερά του 

νεων καταφεύγει ες Ίµβρον, τήν δέ οι πέµπτην των πλοία κατέφυγε στην Ίµβρο, το δε πέµπτο του 

νεων κατειλον διώκοντες οι Φοίνικες.». πλοίο το έπιασαν οι Φοίνικες ενώ το καταδίωξαν.». 

 
Σχολιασµός 

 Μετά την περιγραφή της ιωνικής επανάστασης και λίγο πριν την αναφορά στην εκστρατεία του ∆αρείου 

εναντίον των Ελλήνων, ο Ηρόδοτος κάνει για πρώτη φορά λόγο για τον µετέπειτα στρατηγό των Αθηναίων 

Μιλτιάδη Β΄, ο οποίος το 494 π.Χ. αναγκάστηκε να αποπλεύσει κυνηγηµένος από τους Φοίνικες από την 

χερσόνησο της Καλλίπολης, όπου ήταν εγκατεστηµένος ως ηγεµόνας στην ηµιανεξάρτητη αθηναϊκή ηγεµονία που 

είχε ιδρύσει ο θείος του Μιλτιάδης Α΄, και να καταφύγει στην Ίµβρο. 
 

 

3. ΣΤ΄  41 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Μιλτιάδης δέ εξ Ίµβρου απικνέεται ες τάς Αθήνας.». «Ο δε Μιλτιάδης από την Ίµβρο έφθασε στην Αθήνα.» 

 
Σχολιασµός 
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 Ο Μιλτιάδης, από την Ίµβρο όπου είχε καταφύγει κυνηγηµένος από τους Φοίνικες (βλ. Ηρόδ.: 2) 

κατόρθωσε να µεταβεί στην Αθήνα, όπου αργότερα επρόκειτο να εκλεγή στρατηγός. 
 

 

4. ΣΤ΄  104 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Άµα µέν γάρ οι Φοίνικες αυτόν οι επιδιώξαντες «(Σώθηκε) όταν βέβαια οι Φοίνικες, αφού τον καταδίωξαν 

µέχρι Ίµβρου περί πολλου εποιευντο λαβειν τε καί µέχρι την Ίµβρο, επιθυµούσαν πολύ να τον πιάσουν και 

αναγαγειν παρά βασιλέα.». να τον οδηγήσουν στον βασιλιά.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Ηρόδοτος, κατά την διάρκεια την εξιστόρησης της εκστρατείας των Περσών εναντίον των Ελλήνων και 

όταν αυτοί (οι Πέρσες) µετά την κατάληψη της Ερέτριας κατευθύνοντο προς τον Μαραθώνα, όπου ακολούθησε η 

γνωστή µάχη (490 π.Χ.), κάνει λόγο για τον Μιλτιάδη τον Β΄. Αναφέρει ότι αυτός εξελέγη στρατηγός των 

Αθηναίων αφού σώθηκε δύο φορές από µεγάλο κίνδυνο: όταν κατέφυγε στην Ίµβρο καταδιωκόµενος από τους 

Φοίνικες και από εκεί µετέβη στην Αθήνα (βλ. Ηρόδ.: 2,3) και όταν κατηγορήθηκε για την τυραννική διοίκηση 

που είχε προηγουµένως ασκήσει ως διοικητής της ηµιανεξάρτητης αθηναϊκής ηγεµονίας στην θρακική χερσόνησο. 

 

 

Γ.  ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ 
1. Γ΄  5 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Οι δ’ εκ των Αθηνων πρέσβεις ως ουδέν ηλθον             «Αφού επέστρεψαν οι πρέσβεις από την Αθήνα   

πράξαντες, ες πόλεµον καθίσταντο οι Μυτιληναιοι χωρίς να πετύχουν τίποτα, ενεπλάκησαν σε πόλεµο (µε τους  

                                                                                           Αθηναίους) οι Μυτιληναίοι 

καί η άλλη Λέσβος πλήν Μηθύµνης. ουτοι δέ τοις  και η υπόλοιπη Λέσβος εκτός από την Μήθυµνα. αυτοί όµως 

Αθηναίοις εβεβοηθήκεσαν καί Ίµβριοι καί Λήµνιοι και οι Ίµβριοι και οι Λήµνοι και ορισµένοι από τους 

καί των άλλων ολίγοι τινές ξυµµάχων.».   άλλους συµµάχους έσπευσαν σε βοήθεια των   

  Αθηναίων.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι το 4ο έτος του πελοποννησιακού πολέµου (428 π.Χ.) µετά την αποστασία των 

Μυτιληναίων από την αθηναϊκή συµµαχία, οι Αθηναίοι έστειλαν στόλο και µαζί µε την Ίµβρο, την Λήµνο και 

λίγους άλλους συµµάχους πολεµούσαν εναντίον των Μυτιληναίων. Εξάλλου, η βοήθεια που προσέφερε στους 

Αθηναίους η Ίµβρος ήταν αναµενόµενη, καθώς στο νησί ήταν εγκατεστηµένοι Αθηναίοι άποικοι ήδη από την 

εποχή των περσικών πολέµων (494 και 479 π.Χ.). 
 

 

2. ∆΄  28 

                           Κείµενο                                                             Μετάφραση 
«Ώστε ουκ έχων όπως των ειρηµένων έτι εξαπαλλαγή,    «Εποµένως µη γνωρίζοντας πώς να απαλλαγή πλέον από όσα είχε 

                                                                                           υποσχεθεί, 

υφίσταται τόν πλουν, καί παρελθών ούτε φοβεισθαι ανέλαβε την αρχηγία της εκστρατείας και αφού ανέβηκε στο βήµα, 

                                                                                           ότι δεν φοβάται  

έφη Λακεδαιµονίους πλεύσεσθαί τε λαβών εκ µέν           είπε τους Λακεδαιµόνιους και θα πλεύσει (εναντίον τους) χωρίς να  

                                                                                           πάρει (µαζί του)        

της πόλεως ουδένα, Ληµνίους δε καί Ιµβρίους τούς  κανέναν (στρατιώτη) από την πόλη (των Αθηνών), αλλά (µόνο) τους 

 Ληµνίους και τους Ιµβρίους που ήταν παρόντες καθώς και τους  

παρόντας καί πελταστάς οί ησαν έκ τε Αίνου πελταστές που από τον Αίνο 

βεβοηθηκότες καί άλλοθεν τοξότας τετρακοσίους.». έσπευσαν σε βοήθεια και τετρακόσιους τοξότες από άλλα µέρη.». 

 
Σχολιασµός 

 Μετά την κατάληψη της Πύλου από τον Αθηναίο στρατηγό ∆ηµοσθένη (425 π.Χ.) και τον αποκλεισµό στο 

απέναντι νησί της Σφακτηρίας ενός επιλέκτου σώµατος Λακεδαιµονίων, εξαιτίας της δυσκολίας στην τροφοδοσία 

των Αθηναίων, αποφασίστηκε να σταλούν ενισχύσεις στην Πύλο ώστε να αναγκασθούν οι Λακεδαιµόνιοι της 

Σφακτηρίας να παραδοθούν γρηγορότερα. Στρατηγός, µετά την παραίτηση του Νικία, ορίστηκε ο Κλέων χωρίς την 
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θέλησή του, ο οποίος δεν πήρε µαζί του κανέναν Αθηναίο στρατιώτη παρά µονάχα Ιµβρίους, Ληµνίους και 

µερικούς πελταστές από την Αίνο. Με την δύναµη αυτή κατόρθωσε πράγµατι να αναγκάσει τους Σπαρτιάτες της 

Σφακτηρίας να παραδοθούν. 
 

 

3. Ε΄  8 

Κείµενο                                                             Μετάφραση 
«Καί επέξοδον µέν καί αντίταξιν ουκ εποιήσατο             «Και (ο Βρασίδας) δεν έκανε ούτε επίθεση ούτε αντιπαράταξη                                           

πρός τούς Αθηναίους, δεδιώς τήν αυτου παρασκευήν επειδή φοβόταν την δική του (ατελή) προετοιµασία  

καί νοµίζων υποδεεστέρους ειναι, ου τω πλήθει               και επειδή νόµιζε ότι (οι στρατιώτες του) είναι κατώτεροι, όχι ως   

                                                                                           προς την ποσότητα        

(αντίπαλα γάρ πως ην), αλλά τω αξιώµατι (των γάρ  (διότι ήταν περίπου ισοδύναµοι), αλλά ως προς την αξία (διότι ο 

Αθηναίων όπερ εστράτευε καθαρόν εξηλθε, καί αθηναϊκός στρατός αποτελείτο µόνον από Αθηναίους, καθώς και  

Ληµνίων καί Ιµβρίων τό κράτιστον), τέχνη δέ   από τους πιο διαλεχτούς Ληµνίους και Ιµβρίους), αλλά µε τέχνασµα   

παρεσκευάζετο επιθησόµενος.».                                       προετοιµαζόταν να επιτεθεί.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Θουκυδίδης περιγράφει την µάχη που διεξήχθη στην Αµφίπολη ανάµεσα στον αθηναϊκό στρατό µε επί 

κεφαλής τον Κλέωνα και τον πελοποννησιακό µε επί κεφαλής τον Βρασίδα. Ο ιστορικός αναφέρει ότι ο 

τελευταίος, αντιλαµβανόµενος την κατωτερότητα του στρατού του σε αξία, καθώς αυτός αποτελείτο από δούλους 

και µισθοφόρους, σε σύγκριση µε αυτόν των Αθηναίων που αποτελείτο από Αθηναίους και επιλέκτους από την 

Λήµνο και την Ίµβρο, αποφάσισε να προσπαθήσει να µην φανερώσει αυτόν στους αντιπάλους. 
 

 

4. Ζ΄  57 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Αθηναιοι µέν αυτοί Ίωνες επί ∆ωριέας Συρακοσίους «Οι µεν ιωνικής καταγωγής Αθηναίοι εναντίον των δωρικής  

                                                                                           καταγωγής Συρακοσίων  

εκόντες ηλθον, καί αυτοις τη αυτή φωνη καί νοµίµοις εκουσίως εξεστράτευσαν, και µαζί τους αυτοί που είχαν την ίδια  

                                                                                           διάλεκτο και τα ίδια ακόµα έθιµα,  

έτι χρώµενοι Λήµνιοι καί Ίµβριοι καί Αιγινηται, οί οι Λήµνιοι και οι Ίµβριοι και οι Αιγινήται, οι οποίοι 

τότε Αίγιναν ειχον, καί έτι Εστιαιης οι εν Ευβοία τότε κατείχαν την Αίγινα, και ακόµη οι Εστιαιείς οι οποίοι 

Εστιαίαν οικουντες, άποικοι όντες ξυνεστράτευσαν.». κατοικούσαν στην Εστιαία της Εύβοιας, επειδή ήταν  

  άποικοι (των Αθηναίων) πήραν µαζί τους µέρος  

 στην εκστρατεία.».  

 
Σχολιασµός 

 Ο Θουκυδίδης, κατά την διάρκεια της εξιστόρησης του πολέµου στην Σικελία (415 – 413 π.Χ.) και ενώ 

όλα έδειχναν ότι οι Συρακούσιοι θα κέρδιζαν τους Αθηναίους (413 π.Χ.), σε µια παρέκβασή του, προβαίνει στην 

αναφορά όλων των πόλεων που βοήθησαν τους Αθηναίους και τους Συρακουσίους αντίστοιχα, υπό µορφήν 

καταλόγου. Η Ίµβρος είναι λοιπόν από τις πρώτες περιοχές που αναφέρεται ότι έστειλε στρατιωτικές δυνάµεις 

στην Σικελία σε ενίσχυση των Αθηναίων. Και κάτι τέτοιο, για τον Θουκυδίδη, ήταν φυσικό καθώς οι Ίµβριοι 

µιλούσαν την ίδια διάλεκτο («φωνή») και είχαν τα ίδια έθιµα («νοµίµοις») µε αυτούς (τους Αθηναίους). 
 

  
5. Η΄  102 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Τάς δέ µετά του Μινδάρου άµα τη έω κατιδόντες «Όταν είδαν όµως (τα πλοία) του Μινδάρου (οι Αθηναίοι), 

τήν δίωξην ευθύς ποιουµένου ου φθάνουσι πάσαις, ο οποίος αµέσως έκανε την καταδίωξη, δεν πρόλαβαν (να διαφύγουν) 

 µε όλα (τα πλοία τους), 

αλλ’ αι µέν πλείους επί της Ίµβρου καί Λήµνου  αλλά τα µεν περισσότερα στην Ίµβρο και την Λήµνο  

διέφυγον, τέσσαρες δέ των νεων αι ύσταται πλέουσαι κατέφυγαν, ενώ τέσσερα από τα πλοία που έπλεαν τελευταία  

καταλαµβάνονται παρά τόν Ελαιουντα.». καταλήφθηκαν κοντά στον Ελαιούντα.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Θουκυδίδης περιγράφοντας το 21ο έτος του πελοποννησιακού πολέµου (411 π.Χ.) και τελευταίο της 

ιστορίας του, αναφέρεται στις µάχες που διεξήγοντο στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στο συγκεκριµένο λοιπόν χωρίο 



ΤΖΑΒΑΡΑΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 

Κλ. Φιλόλογος – Γλωσσολόγος 

Master Γλωσσολογίας – Υπ. ∆ιδ. Γλωσσολογίας 

6 

αναφέρεται ότι µετά από καταδίωξη από τους Πελοποννησίους τα περισσότερα αθηναϊκά πλοία πρόλαβαν να 

καταφύγουν στην Ίµβρο και την Λήµνο και να σωθούν ενώ τέσσερα από τα πλοία πιάστηκαν από τους εχθρούς. 
 

 

6. Η΄  102 

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Καί µίαν µέν εποκείλασαν κατά τό ιερόν του  «Και ένα µεν (από τα πλοία) που εξώκειλε κοντά στο ιερό του 

Πρωτεσιλάου αυτοις ανδράσι λαµβάνουσι, δύο δε Πρωτεσιλάου το κατέλαβαν µαζί µε το πλήρωµά του, ενώ δύο 

ετέρας άνευ των ανδρων. τήν δέ µίαν πρός τη Ίµβρω άλλα (τα κατέλαβαν) χωρίς τους άντρες. το δε άλλο κοντά στην Ίµβρο 

κενήν κατακάουσι.». ενώ ήταν άδειο (από άντρες) το έκαψαν.». 

 
Σχολιασµός 

 Ένα από τα τέσσερα αθηναϊκά πλοία που δεν πρόλαβαν να καταφύγουν στην Ίµβρο ή την Λήµνο κατά την 

καταδίωξή του από τον πελοποννησιακό στόλο (βλ. Θουκ.: 5) πυρπολήθηκε κοντά στην Ίµβρο προς την οποία 

κατευθυνόταν.  
 

 

7. Η΄  103 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«…, καί ηµέρα ύστερον αφικόµενοι ορµίζονται ες  «…, και αφού έφθασαν την άλλη µέρα προσορµίστηκαν στον 

τόν Ελαιουντα καί τάς εκ της Ίµβρου όσαι κατέφυγον  Ελαιουντα και όσα (πλοία) κατέφυγαν στην Ίµβρο  

κοµίζονται καί ες τήν ναυµαχίαν πέντε ηµέρας παρε- µετέφεραν και επί πέντε ηµέρες για την ναυµαχία  

σκευάζοντο.». προτοιµάζονταν.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο πελοποννησιακός στόλος που βρισκόταν κοντά στον Ελλήσποντο κινήθηκε από τον Ελαιούντα προς την 

Άβυδο, ενώ οι Αθηναίοι, όταν το αντιλήφθηκαν, έσπευσαν αµέσως από την Λέσβο, όπου βρισκόταν, σε βοήθεια 

προς τον Ελλήσποντο και φέρνοντας συγχρόνως τα πλοία τα οποία προηγουµένως είχαν καταφύγει, µετά την 

καταδίωξη από τον πελοποννησιακό στόλο (βλ. Θουκ.: 5), στην Ίµβρο, παρατάχθηκαν για ναυµαχία απέναντι 

στους Πελοποννησίους. 

 

 

∆.  ΞΕΝΟΦΩΝ 

 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  ∆΄ 8, 15 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Οί τε γάρ Αθηναιοι εφοβουντο συνθέσθαι αυτονόµους «∆ιότι και οι Αθηναίοι φοβόταν να συµβωνήσουν να είναι αυτόνοµες 

τάς πόλεις καί τάς νήσους ειναι, µή Λήµνου καί Ίµβρου οι πόλεις και τα νησιά, µήπως την Λήµνο και την Ίµβρο 

καί Σκύρου στερηθειεν,…». και την Σκύρο χάσουν,…». 

 
 Σχολιασµός 

 Οι Λακεδαιµόνιοι, στην διάρκεια του κορινθιακού πολέµου (395 – 386 π.Χ.), όταν πληροφορήθηκαν ότι ο 

Αθηναίος στρατηγός Κόνων ανοικοδόµησε τα τείχη της πόλεως ενώ συγχρόνως οι Πέρσες βοηούσαν οικονοµικά 

τους Αθηναίους, έστειλαν στις Σάρδεις τον ναύαρχο Αντακλίδα (392 π.Χ.) για να ζητήσει την θέσπιση ειρήνης µε 

τους Πέρσες, δεχόµενος οι Λακεδαιµόνιοι να µην διεκδικούν στο εξής τίποτα από τις ασιατικές περιοχές, αλλά και 

να γίνουν συγχρόνως όλες οι ελληνικές πόλεις και τα νησιά αυτόνοµες. Κάτι τέτοιο όµως, όπως φαίνεται στο 

συγκεκριµένο απόσπασµα, έβαζε σε ανησυχία τους απεσταλµένους των άλλων ελληνικών πόλεων αναλογιζόµενοι 

ότι έτσι πλέον δεν θα έχουν την δυνατότητα να άρχουν επί διαφόρων περιοχών, όπως για παράδειγµα η Αθήνα επί 

της Ίµβρου. 
 

 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  Ε΄ 1, 31 

 



ΤΖΑΒΑΡΑΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 

Κλ. Φιλόλογος – Γλωσσολόγος 

Master Γλωσσολογίας – Υπ. ∆ιδ. Γλωσσολογίας 

7 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Αρταξέρξης βασιλεύς νοµίζει δίκαιον τάς µέν εν τη «Ο βασιλιάς Αρταξέρξης θεωρεί (πως είναι) δίκαιο 

Ασία πόλεις εαυτου ειναι καί των νήσων Κλαζοµενάς οι µεν πόλεις που βρίσκονται στην Ασία να είναι δικές του και από τα 

 νησιά οι Κλαζοµενές  

καί Κύπρον, τάς δέ άλλας Ελληνίδας πόλεις καί µικράς και η Κύπρος, οι δε άλλες ελληνικές πόλεις τόσο οι µικρές 

καί µεγάλας αυτονόµους αφειναι πλήν Λήµνου καί όσο και οι µεγάλες (θεωρεί πως είναι δίκαιο) να αφεθούν αυτόνοµες  

 εκτός από την Λήµνο και  

Ίµβρου καί Σκύρου. ταυτας δέ ώσπερ τό αρχαιον ειναι την Ίµβρο και την Σκύρο. αυτές (θεωρεί δίκαιο) να ανήκουν όπως και 

στο παρελθόν στους 

Αθηναίων. Οπότεροι δέ ταύτην τήν ειρήνην µή  Αθηναίους. Και όσοι αυτήν την ειρήνη δεν 

δέχονται, τούτοις εγώ πολεµήσω µετά των ταυτά  δεχθούν, εγώ θα τους πολεµήσω µαζί µε αυτούς που τα ίδια (µε µένα) 

βουλοµένων καί πεζη καί κατά θάλατταν καί ναυσί επιθυµούν και στην στεριά και στην θάλασσα και µε πλοία  

καί χρήµασιν.». και µε χρήµατα.». 

 
 Σχολιασµός 

 Το 386 π.Χ., και µετά τον ναυτικό αποκλεισµό του αθηναϊκού στόλου στον Ελλήσποντο από τους 

Λακεδαιµονίους, οι ελληνικές πόλεις αναγκάστηκαν να υπογράψουν την συνθήκη ειρήνης µε τον βασιλιά των 

Περσών Αρταξέρξη. Με την ειρήνη αυτή που ονοµάστηκε «Αντακλίδειος ή Βασίλειος Ειρήνη» (από το όνοµα του 

Σπαρτιάτη ναυάρχου Αντακλίδα που ως απεσταλµένος της πόλεώς του πρωτοστάτησε στις διαπραγµατεύσεις 

καθώς και του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη) όλες οι ελληνικές πόλεις της Ασίας καθώς και η Κύπρος περνούσαν 

στον πλήρη έλεγχο των Περσών, ενώ όλες οι πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας αποκτούσαν την 

αυτονοµία τους. Εξαίρεση στο τελευταίο αποτελούν τα νησιά Ίµβρος, Λήµνος και Σκύρος, όπου είχαν κατά το 

παρελθόν εγκατασταθεί Αθηναίοι κληρούχοι και τα οποία παρέµειναν ακόµα και τώρα στην διακαιοδοσία και τον 

έλεγχο των Αθηναίων.  

 

 

Ε.  ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
 

1. ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΣ  Α΄:  34 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Έπειτα τί πρός τούτω; Του πάσχειν αυτοί κακως έξω      Έπειτα και τι άλλο; Από τα παθήµατα εσείς οι ίδιοι  

γενήσεσθε, ουχ ώσπερ τόν παρελθόντα χρόνον εις θα σωθείτε, όχι όπως στο παρελθόν που   

Ληµνον καί Ίµβρον εµβαλών αιχµαλώτους πολίτας αφού εισέβαλε στην Λήµνο και την Ίµβρο έφυγε  

υµετέρους ώχετ’ έχων, πρός τω Γεραιστω τά πλοια πιάνοντας δικούς σας πολίτες ως αιχµαλώτους, και κοντά στον  

 Γεραιστό όπου τα πλοία 

συλλαβών αµύθητα χρήµατ’ εξέλεξεν, τά τελευται’ αφού κατέλαβε, συνέλεξε αµύθητα χρήµατα και τέλος 

εις Μαραθων’ απέβη καί τήν ιεράν από της χώρας αποβιβάσθηκε στον Μαραθώνα και από την χώρα  

ώχετ’ έχων τριήρη, υµεις δ’ ούτε ταυτα δύνασθε  έφυγε παίρνοντας το ιερό (σας) πλοίο, ενώ εσείς ούτε αυτά δεν  

 µπορείτε 

κωλύειν, ούτ’ εις τούς χρόνους, ούς άν προθησθε, να εµποδίσετε ούτε τότε που θα κρίνατε κατάλληλο,   

βοηθειν.». να σπεύδατε σε βοήθεια.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο µεγάλος Αθηναίος ρήτορας ∆ηµοσθένης, µε τον λόγο του αυτόν προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να 

συγκεντρώσουν χρήµατα ώστε να οργανωθεί στρατός ισχυρός που θα βρίσκεται σε διαρκή πόλεµο µε τον Φίλιππο 

Β΄ στην περιοχή της Μακεδονίας. Στην προσπάθειά του να πείσει το ακροατήριό του χρησιµοποιεί πλήθος 

επιχειρηµάτων, ένα από τα οποία είναι και η υπόµνηση της αιχµαλωσίας και απαγωγής από τον Μακεδόνα βασιλιά 

Αθηναίων κληρούχων που βρίσκονταν εγκατεστηµένοι στην Ίµβρο κατά το 351 π.Χ., δηλ. λίγο πριν εκφωνηθεί ο 

συγκεκριµένος λόγος. 
 

 

2. ΠΕΡΙ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ:  4 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Ο δή τούς ληστάς τιµωρησάµενος καί κρατήσας «Όποιος λοιπόν αφού τιµώρησε τους ληστές και αφού κατέκτησε 

 (όσα εκείνοι είχαν αρπάξει) 
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ουκ άν δήπου εικότα λέγοι, ει φαίη, ά εκεινοι αδίκως δεν θα µιλούσε βέβαια σωστά, εάν έλεγε, ότι όσα ξένα εκείνοι άδικα 

καί αλλότρια ειχον, ταυθ’ εαυτου γίγνεσθαι. Ει γάρ κατείχαν, αυτά έγιναν (τώρα) δικά του. ∆ιότι εάν  

ταυτα συγχωρήσετε, τί κωλύει, καί εί τινα της Αττι- επιτρέψετε αυτά, τι εµποδίζει, και εάν κάποιο µέρος 

κης λησταί τόπον καταλάβοιεν ή Λήµνου ή Ίµβρου της Αττικής καταλάµβαναν ληστές ή της Λήµνου ή της Ίµβρου  

ή Σκύρου, καί τινες τούτους τούς ληστάς εκκόψαιεν, ή της Σκύρου, και κάποιοι έδιωχναν αυτούς τους ληστές, 

ευθύς καί τόν τόπον τουτον, ου ησαν οι λησταί, τόν αµέσως και το µέρος αυτό που είχαν καταλάβει οι ληστές, το οποίο 

όντα ηµέτερον, των τιµωρησαµένων τούς ληστάς ήταν δικό µας, να γίνει κτήµα εκείνων που τιµώρη-   

γίγνεσθαι;». σαν τους ληστές;».  

 
Σχολιασµός 

 Ο ∆ηµοσθένης – ή κατ’ άλλους ο Ηγήσιππος από το Σούνιο – απαντώντας µε τον λόγο αυτόν στην 

επιστολή του Φιλίππου Β΄ (343 π.Χ.), µε την οποία ο Μακεδόνας βασιλιάς ζητούσε την υπογραφή συµφωνίας για 

ειρήνη και συνεργασία µεταξύ Μακεδονίας και Αθήνας, παραχωρώντας µάλιστα στους Αθηναίους την Αλόννησο, 

ένα µικρό νησί νότια της Λήµνου, το οποίο ανήκε παλαιότερα στην Αθήνα αλλά καταλήφθηκε από ληστές τους 

οποίους εκδιώκοντας αργότερα ο Φίλιππος υποστήριζε ότι του ανήκει. Ο ρήτορας προσπαθεί να πείσει τους 

Αθηναίους να απορρίψουν την πρόταση του Φιλίππου, λέγοντας ότι το νησί τους ανήκει δικαιωµατικά. Για τον 

σκοπό αυτόν αναφέρει πως, εάν δεχθούν την «προσφορά» αυτήν του βασιλιά της Μακεδονίας, θα είναι σαν να 

παραδέχονται και στο µέλλον ότι, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιοι ληστές καταλάβουν ένα τµήµα της 

Αττικής, της Ίµβρου, της Λήµνου, της Σκύρου ή οποιασδήποτε άλλης αθηναϊκής περιοχής, αυτή θα ανήκει 

δικαιωµατικά σε εκείνον που αργότερα θα εκδιώξει τους ληστές. 
 

 

3. ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  115 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Άρχων ∆ηµόνικος Φλυεύς, βοηδροµιωνος έκτη µετ’ «(Όταν ήταν) επώνυµος άρχοντας ο ∆ηµόνικος ο Φλυεύς, την εικοστή 

 έκτη του βοηδροµιώνος µηνός 

εικάδα, γνώµη βουλης καί δήµου, Καλλίας Φρεάρριος σύµφωνα µε απόφαση της βουλής και της εκκλησίας του δήµου,  

 ο Καλλίας ο Φρεάρριος 

ειπεν, ότι δοκει τη βουλη καί τω δήµω στεφανωσαι δήλωσε, ότι η βουλή και η εκκλησία αποφάσισε να στεφανώσει 

Ναυσικλέα τόν επί των όπλων, ότι Αθηναίων οπλιτων τον Ναυσικλή τον στρατηγό, διότι όταν Αθηναίοι στρατιώτες 

δισχιλίων όντων εν Ίµβρω καί βοηθούντων τοις δύο χιλιάδες βρισκόταν στην Ίµβρο και βοηθούσαν τους 

κατοικουσιν Αθηναίων τήν νησον, ου δυναµένου Αθηναίους που κατοικούσαν στο νησί, µη µπορώντας 

Φίλωνος του επί της διοικήσεως κεχειροτονηµένου ο Φίλωνας, που εξελέγη στην διοίκηση των εξόδων, 

διά τούς χειµωνας πλευσαι καί µισθοδοτησαι τους εξαιτίας της κακοκαιρίας να πλεύσει και να να δώσει τους µισθούς  

 

οπλίτας, εκ της ιδίας ουσίας έδωκε καί ουκ εισέπραξε στους στρατιώτες, (ο Ναυσικλής τους έδωσε) από την δική του  

 περιουσία χωρίς να τους περάσει στον λογαριασµό 

τόν δηµον, καί αναγορευσαι τόν στέφανον ∆ιονυσίοις του δήµου, και (δήλωσε) ότι θα αναγορευθεί το στεφάνι στα Μεγάλα  

 ∆ιονύσια,  

τραγωδοις καινοις.». κατά την παράσταση νέων τραγωδιών.». 

 
Σχολιασµός 

 ∆ύο περίπου χρόνια µετά την µάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) κάποιος Κτησιφών πρότεινε να βραβευθεί ο 

∆ηµοσθένης µε στέφανο λόγω του πατριωτισµού του και συγκεκριµένα για την απόφασή του να δωρίσει χρήµατα 

από την περιουσία του για την επισκευή του τείχους των Αθηνών εξαιτίας του φόβου προς τον Φίλιππο Β΄, τα 

οποία αργότερα δεν ζήτησε από το δηµόσιο ταµείο. Στην κατηγορία της πρότασης αυτής ως παράνοµης από τον 

Αισχίνη, προσπαθεί να απαντήσει ο ∆ηµοσθένης µε τον παρόντα λόγο κάνοντας χρήση σηµαντικού αριθµού 

εγγράφων, ψηφισµάτων, κ.λπ.. Ένα από αυτά είναι και το παραπάνω, το οποίο παρουσιάζει πολλά κοινά σηµεία µε 

την πρόταση αυτή του Κτησιφώντα. Συγκεκριµένα, όταν ο Αθηναίος στρατηγός Ναυσικλής εστάλη το 351 π.Χ. 

µαζί µε 2000 οπλίτες στην Ίµβρο προκειµένου να προστατεύσει τους Αθηναίους κληρούχους, ύστερα µάλιστα και 

από την αιχµαλωσία αρκετών από αυτούς από τον Φίλιππο (βλ. ∆ηµοσθ.: 1), µη µπορώντας οι Αθηναίοι, εξαιτίας 

της κακοκαιρίας, να στείλουν τα απαιτούµενα χρήµατα για την µισθοδοσία του στρατού, κατέβαλε αυτά ο ίδιος 

χωρίς να τα ζητήσει αργότερα από το δηµόσιο ταµείο. Για την πράξη του λοιπόν αυτή κατατέθηκε πρόταση να του 

απονεµηθεί τιµητικός στέφανος. 
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4. ΚΑΤΑ  ΝΕΑΙΡΑΣ:  3 

 
Κείµενο     Μετάφραση 

«Προεληλυθότος δέ χρόνου λαγχάνει βουλεύειν  «Εν συνεχεία λοιπόν έτυχε να γίνει βουλευτής 

Απολλόδωρος. δοκιµασθείς δέ καί οµόσας τόν νόµιµον ο Απολλόδωρος. αφού δε εξετάστηκε και έδωσε τον προβλεπόµενο 

όρκον, συµβάντος τη πόλει καιρου τοιούτου καί  όρκο, καθώς συνέπεσε για την πόλη τέτοια περίσταση και 

πολέµου, εν ω ην ή κρατήσασιν υµιν µεγίστοις των πόλεµος, στον οποίο µπορούσατε εσείς, είτε, εάν επικρατούσατε, οι 

 µεγαλύτεροι από τους 

Ελλήνων είναι, καί αναµφισβητήτως τά τε υµέτερα Έλληνες να είστε, και αναµφίβολα και τις κτήσεις 

αυτων κεκοµίσθαι καί καταπεπολεµηκέναι Φίλιππον, σας να ανακαταλάβετε και τον Φίλιππο να καταπολεµήσετε, 

ή υστερήσασι τη βοηθεία καί προεµένοις τους  είτε, εάν καθυστερούσατε την αποστολή βοήθειας και εγκαταλείπατε  

 τους 

συµµάχους, δι’ απορίαν χρηµάτων καταλυθέντος του συµµάχους, αφού θα καταλυόταν λόγω έλλειψης χρηµάτων το 

στρατοπέδου, τούτους τ’ απολέσαι, καί τοις άλλοις στρατόπεδο, (ήταν δυνατό) κι αυτούς να χάσετε και στους υπόλοιπους  

Έλλησιν απίστους είναι δοκειν, καί κινδυνεύειν περί  Έλληνες να φαίνεστε ότι είστε αναξιόπιστοι, καθώς και να  

 κινδυνεύετε και για 

των υπολοίπων, περί τε Λήµνου καί Ίµβρου καί   τα υπόλοιπα µέρη, δηλ. για την Λήµνο και την Ίµβρο και 

Σκύρου καί Χερρονήσου.». την Σκύρο και την Χερσόνησο.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο ∆ηµοσθένης – ή κατ’ άλλους ο Απολλόδωρος ο Αχαρνεύς – στην αρχή του λόγου του αναφέρεται στην 

προδοτική δίκη  που είχε κινήσει στο παρελθόν (352 – 350 π.Χ.) ο Στέφανος, εναντίον του οποίου ουσιαστικά 

στρέφεται ο παρών λόγος, κατά του Απολλοδώρου που είχε συντάξει ψήφισµα υποστηρίζοντας ότι καθώς η Αθήνα 

βρισκόταν τότε σε καιρό πολέµου, τα χρήµατα του δηµόσιου ταµείου έπρεπε – σύµφωνα και µε τον νόµο – να τα 

διαχειριστούν οι πολίτες και οι ίδιοι να αποφασίσουν αν έπρεπε να χρησιµοποιηθούν αυτά ως «θεωρικά» ή ως 

«στρατιωτικά». Ο ρήτορας, στο παραπάνω χωρίο, υπενθυµίζει ότι η απόφαση ήταν ιδιαίτερα κρίσιµη καθώς οι 

Αθηναίοι έπρεπε γρήγορα να αποφασίσουν την αποστολή ικανής βοήθειας προς αντιµετώπιση του Φιλίππου καθώς 

σε περίπτωση νίκης θα ανακτούσαν την παλιά τους δύναµη και αίγλη ενώ σε περίπτωση ήττας θα έχαναν τους 

συµµάχους τους και θα κινδύνευαν να χάσουν ακόµα και δικές τους περιοχές, όπως η Λήµνος, η Ίµβρος, η Σκύρος, 

η Χερσόνησος. 

 

 

ΣΤ.  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ  Ο  ΡΟ∆ΙΟΣ 

 
ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ:  Α΄ 922 – 925  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Κειθεν δ’ ειρεσίη Μέλανος διά βένθεα πόντου «Από εκεί διά µέσω του βαθέος Μαύρου κόλπου κουπί 

ιέµενοι τη µέν Θρηκων χθόνα, τη δε περαίην κάνοντας από την µια την Θρακική χώρα και από αντίκρυ 

Ίµβρον έχον καθύπερθε. νέον γε µέν ηελίοιο την Ίµβρο είχαν από πάνω τους. και µε του ηλίου 

δυοµένου Χερόνησον επί προύχουσαν ίκοντο.».     την δύση φθάσανε στην Χερσόνησο που πρόβαλε (στην  

                                                                                      θάλασσα.».                 

 
Σχολιασµός 

 Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (3ος αι. π.Χ.) περιγράφοντας το ταξίδι των Αργοναυτών προς την Κολχίδα, 

αναφέρει πως αυτοί (οι Αργοναύτες) µετά την φιλοξενία που έτυχαν στην Λήµνο, επιβιβάστηκαν στην Αργώ και 

άραξαν στην Σαµοθράκη για να συµµετάσχουν στα καβείρεια µυστήρια. Αφού θυσίασαν στους Μεγάλους Θεούς 

επιβιβάστηκαν εκ νέου στο πλοίο και περνώντας από την Ίµβρο, µπήκαν στον Ελλήσποντο. 

 

 

Ζ.  ∆ΙΟ∆ΩΡΟΣ  Ο  ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ 

 
1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ:  ΙΣΤ΄ 21, 2  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Οι δέ Χιοι καί Ρόδιοι καί Βυζάντιοι µετά των  «Οι Χίοι δε και οι Ρόδιοι και οι Βυζάντιοι µαζί µε τους 

συµµάχων εκατόν ναυς πληρώσαντες Ίµβρον µέν συµµάχους, αφού επάνδρωσαν εκατό πλοία, την Ίµβρο 
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καί Ληµνον ουσας Αθηναίων επόρθησαν, επί δέ και την Λήµνο, επειδή ανήκαν στους Αθηναίους, λεηλάτησαν, ενώ  

 εναντίον της                   

Σάµον πολλη δυνάµει στρατεύσαντες τήν µέν  Σάµου αφού εξεστράτευσαν µε µεγάλη δύναµη, τους µεν  

χώραν εδήωσαν τήν δέ πόλιν επολιόρκουν κατά αγρούς κατέστρεψαν, την δε πόλη πολιορκούσαν από 

γην καί κατά θάλατταν.». στεριά και από θάλασσα.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο ιστοριογράφος ∆ιόδωρος κάνει λόγο για το «άδοξο» τέλος την Β΄ Αθηναϊκής Συµµαχίας που 

πραγµατοποιήθηκε µε τον Συµµαχικό Πόλεµο. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και στο παραπάνω απόσπασµα, στα 

πλαίσια αυτού του πολέµου ισχυρός στόλος από την Χίο, την Ρόδο και το Βυζάντιο αφού αποβιβάστηκε και 

λεηλάτησε τις πάντοτε φιλικά προσκείµενες προς την Αθήνα  Ίµβρο και Λήµνο, στην συνέχεια πολιόρηκε και την 

Σάµο. 
 

 

2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ:  Κ΄ 46, 4  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Αντίγονος δέ, παραγενοµένων πρός αυτόν   «Κι ο Αντίγονος, όταν έφθασαν σε αυτόν 

Αθήνηθεν πρεσβευτων καί τό τε περί των τιµων πρεσβευτές από την Αθήνα και για την απόδοση τιµών (σε αυτόν) 

αναδόντων ψήφισµα καί περί σίτου καί ξύλων εις το ψήφισµα αφού ανακοίνωσαν και για σιτάρι και ξύλα  

ναυπηγίαν διαλεχθέντων, έδωκεν αυτοις πυρου µέν   για ναυπήγηση αφού συζήτησαν, τους έδωσε σιτάρι                

µεδίµνων πεντεκαίδεκα µυριάδας, ύλην δέ τήν   δεκαπέντε χιλιάδες µεδίµνους και ξυλεία   

ικανήν ναυσίν εκατόν. εξ Ίµβρου δέ φρουράν αρκετή για εκατό πλοία. εξάλλου από την Ίµβρο την φρουρά 

εξαγαγών απέδωκεν αυτοις τήν πόλιν.». αποσύροντας επέστρεψε την πόλη σε αυτούς.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο γνωστός ιστοριογράφος της ελληνιστικής εποχής στο παραπάνω απόσπασµα της «Ιστορικής 

Βιβλιοθήκης» του αναφέρεται στην εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πιο συγκεκριµένα στον 

Αντίγονο τον Μονόφθαλµο (382 – 301 π.Χ.). Σε αυτόν, µετά την νίκη του γιου του ∆ηµητρίου Πολιορκητή επί του 

∆ηµητρίου Φαληρέα, διοικητή του Κασσάνδρου στην Αθήνα (307 π.Χ.), και της αποκατάστασης του αθηναϊκού 

πολιτεύµατος, ήρθαν πρέσβεις από την Αθήνα για να του απονείµουν τιµές και να του ζητήσουν τροφή και 

ναυπηγήσιµη ξυλεία. Εκείνος, ευχαριστηµένος από την απόδοση τιµών προς τον ίδιο και τον γιο του, απέσυρε την 

φρουρά του από την Ίµβρο επιστρέφοντας το νησί στους Αθηναίους µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση του 

αθηναϊκού στόλου και την µελλοντική χρησιµοποίησή του εναντίον των αντιπάλων του. 

 

 

 Η.  ΣΤΡΑΒΩΝ 

 
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ:  Β΄ 5, 21  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Τό δέ συνεχές τό Αιγαιόν εστιν ήδη σύν τω «Το δε συνεχόµενο προς αυτό (το Μυρτώο πέλαγος) είναι το Αιγαίο µαζί 

 µε τον 

Μέλανι κόλπω καί τω Ελλησπόντω, καί τό Ικάριον Μέλανα κόλπο και τον Ελλήσποντο, καθώς και το Ικάριο 

καί Καρπάθιον µέχρι της Ρόδου καί Κρήτης καί    και Καρπάθιο (πέλαγος) έως την Ρόδο και την Κρήτη   

Κύπρου καί των πρώτων µερων της Ασίας . . . αί τε   και την Κύπρο και των πρώτων τµηµάτων της Ασίας . . .  και ακόµα              

Κυκλάδες νησοι εισί καί αι Σποράδες καί αι  υπάρχουν τα νησιά των Κυκλάδων και των Σποράδων και όσα  

προκείµεναι της Καρίας καί Ιωνίας καί Αιολίδος  βρίσκονται µπροστά από την Καρία και την Ιωνία και την Αιολίδα 

µέρχι της Τρωάδος, λέγω δέ Κω καί Σάµον καί          έως την περιοχή της Τρωάδος, δηλ. εννοώ την Κω και την Σάµο και 

Χίον καί Λέσβον καί Τένεδον. ως δ’ ούτως αι            την Χίο και την Λέσβο και την Τένεδο. οµοίως και όσα (νησιά)  

προκείµεναι της Ελλάδος µέχρι της Μακεδονίας καί  βρίσκονται µπροστά από την Θεσσαλία έως την Μακεδονία και   

της οµόρου Θράκης Εύβοιά τε καί Σκύρος καί           την γειτονική Θράκη, δηλ. η Εύβοια και η Σκύρος και  

Πεπάρηθος καί Ληµνος καί Θάσος καί Ίµβρος καί  η Σκόπελος και η Λήµνος και η Θάσος και η Ίµβρος και  

Σαµοθράκη καί άλλαι πλείους, περί ων εν τοις καθ’  η Σαµοθράκη και άλλα πολλά, για καθένα από τα οποία 

έκαστα δηλώσοµεν.».  διεξοδικά θα αναφερθούµε.». 
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Σχολιασµός 

 Ο γεωγράφος Στράβων (1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. µ.Χ.) κατονοµάζει τέσσερα από τα πελάγη της Ελλάδος 

(Μυρτώο, Αιγαίο, Ικάριο, Καρπάθιο) τα οποία προσδιορίζει γεωγραφικά και εν συνεχεία αναφέρεται τόσο σε 

νησιωτικά συµπλέγµατα (Κυκλάδες, Σποράδες), όσο και σε µεµονωµένα νησιά που απαντούν σε αυτά και 

συγκεκριµένα από το ύψος της Θεσσαλίας έως την Μακεδονία και την Θράκη συγκαταλέγοντας µεταξύ άλλων και 

αυτό της Ίµβρου. 
 

 

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ:  Ε΄ 2, 4  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Αντικλείδης δέ πρώτους φησίν αυτούς τά περί «Εξάλλου ο Αντικλείδης υποστηρίζει ότι αυτοί (οι Πελασγοί) πρώτοι  

Ληµνον καί Ίµβρον κτίσαι, καί δή τούτων τινάς έχτισαν πόλεις στην Λήµνο και την Ίµβρο, και µάλιστα ότι µερικοί από  

αυτούς 

καί µετά Τυρρηνου του Άτυος εις τήν Ιταλίαν  µαζί µε τον Τυρρηνό, τον γιο του Άτυ, στην Ιταλία 

συναραι.». έπλευσαν.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Στράβων, στο Ε΄βιβλίο από τα «Γεωγραφικά» του, περιγράφοντας µέρος της Ιταλίας κάνει µια 

παρέκβαση αναφερόµενος στην ιστορία των Πελασγών. Αυτοί – σύµφωνα µε την άποψη του ιστορικού Αντικλείδη 

(3ος αι. π.Χ.) που παραθέτει – κατοίκησαν πολλές περιοχές της Ελλάδος όπου ίδρυσαν πόλεις, µεταξύ των οποίων 

στην Λήµνο και την Ίµβρο. 
 

 

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ:  ΣΤ΄ 47 (48)  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Μετά δέ τήν Μαρώνειαν Ορθαγόρεια πόλις καί «Μετά δε από την Μαρώνεια (βρίσκεται) η πόλη Ορθαγόρεια και 

τά περί Σέρριον, παράπλους τραχύς, καί τό των  η τραχεία ακτή του Σερρίου, καθώς και η εξαρτώµενη 

Σαµοθράκων πολίχνιον Τέµπυρα καί άλλο  από την Σαµοθράκη πολύ µικρή πόλη Τέµπυρα και             

Χαράκωµα, ου πρόκειται η Σαµοθράκη νησος, καί το Χαράκωµα, απέναντι στο οποίο βρίσκεται το νησί της Σαµοθράκης, 

 καθώς και  

Ίµβρος ου πολύ άπωθεν ταύτης. πλέον δ’ ή  η Ίµβρος, (που βρίσκεται) όχι πολύ µακριά από αυτήν. 

διπλάσιον η Θάσος.». η Θάσος εξάλλου (βρίσκεται σε σχέση µε την Ίµβρο) δυο φορές (πιο 

µακριά από την Σαµοθράκη.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο µεγάλος γεωγράφος της αλεξανδρινής περιόδου, στο Ζ΄βιβλίο, αφού ολοκληρώσει την περιγραφή της 

Ιταλίας αναφέρεται στην Ευρώπη κάνοντας στο συγκεκριµένο χωρίο λόγο για την περιοχή της Θράκης.  
 

 
4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ:  Ι΄ 3, 21  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Μάλιστα µέν ουν εν Ίµβρω καί Λήµνω τούς «Κυρίως λοιπόν στην Ίµβρο και την Λήµνο τους 

Καβείρους τιµασθαι συµβέβηκεν, αλλά καί εν Τροία Καβείρους έτυχε να τιµούν, καθώς επίσης και σε  

κατά πόλεις. τά δ’ ονόµατα αυτων εστί µυστικά.».  διάφορες πόλεις της Τρωάδος. τα δε ονόµατα αυτών (των Καβείρων)  

 είναι µυστικά.».                 

  

Σχολιασµός 

 Ο Στράβων, στο Ι΄ βιβλίο των «Γεωγραφικών» του, περιγράφοντας τις περιοχές της Αιτωλίας και της 

Κρήτης κάνει µια παρέκβαση για να αναφερθεί στην καταγωγή, προέλευση και λατρεία των Κορυβάντων και των 

Καβείρων. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα κάνει λόγο για την λατρεία των τελευταίων στην Ίµβρο, την Λήµνο και 

σε ορισµένες περιοχές των απέναντι µικρασιατικών παραλίων. 
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Θ.  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  Ο  ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ 
 

1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ: 135 – 137  

 

Κείµενο Μετάφραση 
«ουρον δ’ ες Τένεδον τεκµαίρεται εσχατόωσαν «τα όρια δε (του Αιγαίου) προσδιορίζονται έως την απώτατη Τένεδο   

Ίµβρον έχων ετέρωθεν. όθεν στενός έρχεται αυλών,  έχοντας από την απέναντι πλευρά την Ίµβρο. από εκεί διέρχεται στενό 

 θαλάσσιο πέρασµα, 

συρόµενος βορέηνδε Προποντίδος ένδοθι πάσης.».    που καταλήγει βόρεια στο εσωτερικό όλης της Προποντίδος.». 

 
Σ χ ο λ ι α σ µ  ό ς 

 Ο ∆ιονύσιος ο Περιηγητής στην προσπάθειά του να προσδιορίσει τα γεωγραφικά όρια του Αιγαίου 

αναφέρει ότι αυτό απλώνεται προς βορράν έως τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, τα οποία και αποτελούν τα βόρεια 

«σύνορα» αυτού και τα οποία βρίσκονται µεταξύ τους αντικριστά, δηλ. η Ίµβρος προς την πλευρά της Θράκης και 

η Τένεδος προς την πλευρά της Ασιάς. Από εκεί, παρατηρεί ο αλεξανδρινός γεωγράφος του 2ου αι. µ.Χ., ξεκινάει 

ένα στενό θαλάσσιο πέρασµα, ο Ελλήσποντος, η αρχή του οποίου αποτελεί συγχρόνως το τέλος του Αιγαίου και 

οδηγεί βορειότερα προς την Προποντίδα. 
 

 

2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ: 520 – 524  

 

Κείµενο Μετάφραση 
«Ευρώπης δ’ ήτοι µέν Αβαντιάς έπλετο Μάκρις, «Της Ευρώπης δηλαδή ανοιγόταν η Εύβοια, η χώρα των Αβάντων, 

Σκυρός τ’ ηνεµόεσσα, καί αιπεινή Πεπάρηθος.      και η Σκύρος η ανεµώδης και η απόκρηµνη Πεπάρηθος. 

Ένθεν καί Ληµνος, κραναόν πέδον Ηφαίστοιο,  Από εκεί και η Λήµνος, η βραχώδης χώρα του Ηφαίστου, 

πέπταται, ωγυγίη τε Θάσος, ∆ηµήτερος ακτή. εκτείνεται, καθώς και η πανάρχαια Θάσος, η ακτή της ∆ήµητρας. 

Ίµβρος, Θρηικίη τε Σάµος, Κορυβάντιον άστυ.». η Ίµβρος, καθώς και η Σαµοθράκη, η πόλη των Κορυβάντων.». 

 
Σ χ ο λ ι α σ µ  ό ς 

 Ο αλεξανδρινός γεωγράφος αναφέρεται στα νησιά που συναντά κανείς πλέοντας προς το βόρειο Αιγαίο, 

κάνοντας έτσι λόγο για την Εύβοια (Αβαντιάς Μάκρις), την Σκύρο που διακρίνεται για τους πολλούς ανέµους, την 

Λήµνο όπου λατρεύεται ο θεός Ήφαιστος, την Θάσο όπου λατρεύτεται η θεά ∆ήµητρα, την Ίµβρο και τέλος την 

Σαµοθράκη (Θρηικίη Σάµος) όπου τελούνται τα Κορυβάντεια ή Καβείρεια µυστήρια. 

  
 

Ι.  ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 
 

1. ΗΡΩΙΚΟΣ: Α΄: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ  ΦΟΙΝΙΚΑΣ (289, 12 – 15)  

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Ο δέ εν Λήµνω φανείς, όν Μενεκράτης ο Στειριεύς «Αυτός όταν φάνηκε στην Λήµνο, τον οποίο ο Μενεκράτης 

 ο Στειριέας 

ευρε, µέγιστός τε ην καί ειδον αυτόν πέρυσιν εξ βρήκε, ήταν πολύ µεγαλόσωµος και τον είδαν πέρυσι από 

Ίµβρου πλεύσας, δι’ ολίγου γάρ ην ες τήν Ληµνον.».  την Ίµβρο να πλέει, και σε λίγο χρόνο βρισκόταν στην Λήµνο.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο αµπελουργός, στο έργο αυτό του Φιλόστρατου, υποστηρίζει ότι ο γίγαντας που βρέθηκε νεκρός κοντά 

στο ακρωτήριο Ναύλοχος της Ίµβρου (βλ. Φιλόστρ.: 2) είχε γίνει ορατός την προηγούµενη χρονιά να πλέει από το 

νησί αυτό προς την Λήµνο. 
 

 

2. ΗΡΩΙΚΟΣ: Α΄: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ  ΦΟΙΝΙΚΑΣ (289, 23 – 29) 

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Έστι δέ τι κατά νότον άνεµον ακρωτήριον της «Υπάρχει λοιπόν προς τα νότια κάποιο ακρωτήριο 

Ίµβρου, Ναύλοχος, ω πηγή υφώρµισται τά µέν  της Ίµβρου, ο Ναύλοχος, από το υπέδαφος του οποίου πηγάζει νερό, 

 το οποίο τα µεν 
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άρσενα των ζώων ευνούχους εργαζοµένη, τά δέ  αρσενικά ζώα κάνει ευνούχους, τα δε  

θήλεα ούτω µεθύσκουσα, ως καθεύδειν αυτά.». θηλυκά µεθάει τόσο, ώστε αυτά να κοιµούνται.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Φιλόστρατος, µε την µορφή του αµπελουργού αναφέρει ότι στην νότια πλευρά της Ίµβρου υπάρχει ένα 

ακρωτήριο που ονοµάζεται Ναύλοχος. Από εκεί αναβλύζει µια πηγή, το νερό της οποίας έχει την ιδιότητα να 

ευνουχίζει τα αρσενικά ζώα και να ναρκώνει τα θηλυκά. Στο σηµείο εκείνο, υποστηρίζει, αποσπάστηκε ένα τµήµα 

της γης και παρέσυρε το σώµα του γίγαντα (βλ. Φιλόστρ.: 1), ο οποίος έτσι σκοτώθηκε. 
 

 

3. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ: Ο΄  (ΚΛΕΟΦΩΝΤΙ  ΚΑΙ  ΓΑΙΩ) 

 

Κείµενο     Μετάφραση 
«Υπέρ ων επεστείλατε, τά µέν ήδη γέγονε, τά δέ «Αυτά που µου παραγγείλατε στο γράµµα σας, άλλα µεν ήδη έχουν 

  γίνει και τα υπόλοιπα 

αυτίκα έσται. εγώ γάρ Λήµνιος ών πατρίδα εµαυτου θα γίνουν αµέσως. διότι εγώ, ως Λήµνιος που είµαι, πατρίδα δική µου 

καί τήν Ίµβρον ηγουµαι, συνάπτων ευνοία καί τάς και την Ίµβρο θεωρώ, συνδέοντας µε δεσµούς φιλίας και τα (δύο   

νήσους αλλήλαις καί εµαυτόν αµφοτέραις.». αυτά) νησιά µεταξύ τους και τον εαυτό µου µε εσάς τους δύο.». 

 
Σχολιασµός 

 Ο Φιλόστρατος, µε την επιστολή του αυτή ενηµερώνει τον Κλεοφώντα και τον Γαίο ότι ο ίδιος έχει κάνει 

ορισµένα από αυτά που του είχαν ζητήσει παλαιότερα ενώ συγχρόνως τους υπόσχεται ότι σύντοµα θα κάνει και τα 

υπόλοιπα. Ο λόγος της προθυµίας του, όπως αναφέρει, είναι ότι, επειδή ο ίδιος είναι Λήµνιος, αισθάνεται την 

Ίµβρο σαν δεύτερή του πατρίδα και κατά προέκταση τους Ιµβρίους – που φαίνεται πως είναι οι δύο παραλήπτες 

της επιστολής – σαν φίλους του. 

  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Τα χωρία κειµένων της Α.Ε.Λ. στα οποία απαντούν οι όροι «Ίµβρος – Ίµβριος» είναι συνολικά 33 και οι 

συγγραφείς που κάνουν χρήση αυτών 10. Από αυτά, στα 29 αναφέρεται ο όρος «Ίµβρος» και µόλις στα 4 – που 

απαντούν αποκλειστικά στον Θουκυδίδη – ο κάτοικος αυτής της νήσου. Συγκεκριµένα, ανά συγγραφείς 

κατανέµονται οι όροι ως εξής: 

Όµηρος: 4  –  Ηρόδοτος: 4  –  Θουκυδίδης: 7  –  Ξενοφών: 2  –  ∆ηµοσθένης: 4  –  Απολλώνιος ο Ρόδιος: 1  –  

∆ιόδωρος ο Σικελιώτης: 2  –  Στράβων: 4  –  ∆ιονύσιος ο Περιηγητής: 2  –  Φιλόστρατος: 3.  
  

 

 

 
 


