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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΡΥΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ Α’ ΛΤΚΔΙΟΤ
18/11/2018
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ
1. ΜΕΣΑΦΡΑΗ
Αθνύ, ινηπόλ, ζηάιζεθε, έκεηλε θνληά ζην Λύζαλδξν ηξεηο κήλεο θαη πεξηζζόηεξν, αλακέλνληαο ηε
ζηηγκή πνπ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζηηεξώλ νη Αζελαίνη επξόθεηην λα απνδερηνύλ ηα πάληα, νηηδήπνηε
δειαδή ηνπο πξόηεηλε θάπνηνο. Αθνύ, ινηπόλ, γύξηζε ηνλ ηέηαξην κήλα είπε ζηε ζπλέιεπζε όηη κέρξη
ηόηε ηνλ θξαηνύζε ν Λύζαλδξνο, έπεηηα όκσο ηνλ πξόζηαμε λα πάεη ζηε πάξηε, γηαηί δελ είρε
δηθαηνδνζία λα απαληήζεη ν ίδηνο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαλ από απηόλ, αιιά νη έθνξνη. Μεηά
από απηά, ν ίδηνο καδί κε άιινπο ελλέα εθιέρηεθε πξεζβεπηήο γηα ηε πάξηε κε απόιπηε
εμνπζηνδόηεζε. Παξάιιεια, ν Λύζαλδξνο έζηεηιε ζηνπο εθόξνπο καδί κε άιινπο παξηηάηεο ηνλ
Αξηζηνηέιε, πνπ ήηαλ Αζελαίνο εμόξηζηνο, γηα λα ηνπο αλαγγείιεη πσο απάληεζε ζην Θεξακέλε όηη
εθείλνη είλαη αξκόδηνη ζε ζέκαηα εηξήλεο θαη πνιέκνπ.
2. Ο Θεξακέλεο πξόηεηλε ζηελ Εθθιεζία ηνπ Δήκνπ λα ζηαιεί ν ίδηνο σο πξεζβεπηήο ησλ Αζελαίσλ
ζηε πάξηε, κε ζθνπό λα δηαπηζηώζεη αλ νη Λαθεδαηκόληνη κε ηελ εκκνλή ηνπο λα θαηεδαθίζνπλ ηα
ηείρε ησλ Αζελώλ απέβιεπαλ ζηελ ππνδνύισζε ησλ Αζελαίσλ ή ζηε ιήςε θάπνησλ εγγπήζεσλ
ηθαλώλ λα απνηξέςνπλ ηνπο Αζελαίνπο από ηα κειινληηθά ηνπο επίβνπια ζρέδηα. Επηπξόζζεηα, ν
ίδηνο δηαηεξνύζε θηιηθέο ζρέζεηο κε ην Λύζαλδξν, εμαηηίαο ησλ νιηγαξρηθώλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, θαη
επνκέλσο ήηαλ ην θαηάιιειν πξόζσπν γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ζηε πάξηε ηελ εηξήλε θαη λα
επηηύρεη θαιύηεξνπο όξνπο γηα ηελ Αζήλα. ην ζεκείν απηό όκσο δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί θαη ην
γεγνλόο όηη ν Θεξακέλεο απνζθνπνύζε θαη ζε πξνζσπηθό όθεινο, θαζώο πέξα από ην θνηλσληθό
ζπκθέξνλ ηεο Αζήλαο είρε θαη πξνζσπηθέο πνιηηηθέο θηινδνμίεο θαη γη' απηό επηζπκεί λα αλακεηρζεί
ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο. (Σν άιιν ζθέινο ηεο εξώηεζεο κπνξεί λα επηρεηξεκαηνινγεζεί από ηνπο
καζεηέο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή γλώκε ηνπο).
3. α)Ο Λύζαλδξνο πξηλ από ην ζπλέδξην ησλ ζπκκάρσλ έζηεηιε ζε εκπηζηεπηηθή απνζηνιή ζηε
πάξηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εθόξνπο ηνλ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο ήηαλ εμόξηζηνο Αζελαίνο, καδί κε
άιινπο Λαθεδαηκόληνπο. Οη απεζηαικέλνη αλαθνίλσζαλ ηελ απάληεζε ηνπ Λπζάλδξνπ ζην Θεξακέλε
όηη αξκόδηνη γηα ηε ζύλαςε εηξήλεο είλαη νη έθνξνη θαη θαλείο άιινο.
β) ην ζπλέδξην ηεο πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο, πνπ έγηλε ζηε πάξηε, νη πεξηζζόηεξνη
ζύκκαρνη, νη Κνξίλζηνη θαη νη Θεβαίνη θπξίσο αιιά θαη άιινη Έιιελεο, πξόηεηλαλ ηνλ νινθιεξσηηθό
αθαληζκό, ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο. Καηέζεζαλ ηελ πξόηαζε λα κε ζπλζεθνινγήζνπλ κε
ηνπο Αζελαίνπο αιιά λα ηνπο εμαθαλίζνπλ εληειώο. Οη ζύκκαρνη ησλ παξηηαηώλ ελαληηώλνληαη
θαηά ησλ Αζελαίσλ ππνθηλνύκελνη από αηζζήκαηα κίζνπο θαη εθδηθεηηθόηεηαο γηα όια απηά ηα ρξόληα
πνπ νη Αζελαίνη ηνπο εθκεηαιιεύνληαλ θαη ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ άζρεκα. Οη Κνξίλζηνη θαη νη
Θεβαίνη, θπξίσο μεζεθώζεθαλ ελαληίνλ ησλ Αζελαίσλ παξαζπξόκελνη από ερζξόηεηεο ηόζν εμαηηίαο
ηνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ (ηζηνξηθνί ιόγνη) όζν θαη γηα ιόγνπο αληαγσληζκνύ, αθνύ ζπγθξνύνληαλ
ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά ζπκθέξνληα, θαζώο ε Αζήλα ήηαλ ε πιένλ θπξίαξρνο ηεο ζάιαζζαο.
Η Κόξηλζνο ζα είρε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα από ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο. Σν ζαιάζζην εκπόξην
ήηαλ ε βάζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ δύν πόιεσλ. Η Αζήλα, ε νπνία αλαπηύρζεθε ξαγδαία, επέθηεηλε ηηο
νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε πεξηνρέο όπνπ είρε απνηθίεο ε Κόξηλζνο. πλεπώο ε
Κόξηλζνο ζα είρε όθεινο από κία πιήξε θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο, αθνύ ζα έβξηζθε ειεύζεξν πεδίν λα
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θπξηαξρήζεη ζην ζαιάζζην εκπόξην. Γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα ώζεζαλ ηνπο Θεβαίνπο ζηελ πξόηαζε
γηα αθαληζκό ηεο Αζήλαο. Η Θήβα ήηαλ κία αλεξρόκελε δύλακε θαη ε πνιηηηθή ηεο απνζθνπνύζε
ζηελ εγεκνλία ηεο ηεξεάο Ειιάδαο. ’ απηό ην ρώξν νη Αζελαίνη θπξηαξρνύζαλ θαη θαηά ζπλέπεηα
απνηεινύζαλ ηνλ θπξηόηεξν αληίπαιν θαη ίζσο ην κνλαδηθό εκπόδην ηεο εμάπισζήο ηνπο. Η
θαηαζηξνθή ηεο Αζήλαο ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζηε Θήβα λα επηβιεζεί, λα θπξηαξρήζεη θαη λα έρεη
πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ηεξεάο Ειιάδαο θαη όρη κόλν. Σέινο, νη ιόγνη
ήηαλ θαη πνιηηηθνί, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηεπκάησλ κεηαμύ ησλ πόιεσλ.
4. Οη Λαθεδαηκόληνη αξλήζεθαλ ηελ πξόηαζε ησλ ζπκκάρσλ ηνπο γηα ηνλ πιήξε αθαληζκό ησλ
Αζελαίσλ θαη ηειηθά ζην ζπλέδξην ηεο πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο επηθξάηεζε ε πξόηαζε ηεο
πάξηεο γηα ζπλζεθνιόγεζε κε ηελ Αζήλα. Οη όξνη όκσο πνπ έζεζαλ νη Λαθεδαηκόληνη ήηαλ επαρζείο.
Οη παξηηάηεο, νη κεγάινη ληθεηέο, απνξξίπηνληαο ηελ πξόηαζε ησλ ζπκκάρσλ γηα αθαληζκό ηεο
Αζήλαο δείρλνπλ κεγαινςπρία θαη αλσηεξόηεηα. έβνληαη ηνλ αληίπαιό ηνπο, ν νπνίνο παξά ηελ ήηηα
παξακέλεη κεγάινο. Η κηθξνςπρία, ε έρζξα θαη ην κίζνο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αλζξσπηά, ην
κεγαιείν θαη ηελ αλσηεξόηεηα κηαο δπλαηήο πόιεο, όπσο είλαη ε πάξηε. Όκσο ππάξρνπλ θαη
ζπκθέξνληα, ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηζπκία ηεο πάξηεο γηα ζύλαςε εηξήλεο θαη
ζπλζεθνιόγεζε κε ηελ Αζήλα. Με δηπισκαηηθνύο ρεηξηζκνύο νη παξηηάηεο επηδηώθνπλ λα
ππεξαζπηζηνύλ ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Η Αζήλα εηηήζεθε θαηά θξάηνο όκσο
παξακέλεη κία κεγάιε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή δύλακε, ηελ νπνία ζέιεη ε πάξηε ζύκκαρό ηεο.
Επηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα μεραζηεί θαη ε Θήβα, πνπ είλαη ε λέα αλεξρόκελε δύλακε ζηε ηεξεά
Ειιάδα θαη ζέιεη λα πάξεη ηε ζέζε ηεο Αζήλαο. Σν ίδην θαη ε Κόξηλζνο. Οη Λαθεδαηκόληνη ζθέθηνληαη
όηη νη δύν πόιεηο ίζσο κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ζην κέιινλ επηθίλδπλεο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Όκσο ε
παξνπζία ηεο Αζήλαο ζηελ πεξηνρή, ζην πιεπξό ησλ παξηηαηώλ, ζίγνπξα ζα απνηεινύζε εκπόδην
ζηελ εμάπισζή ηνπο. Καηά ζπλέπεηα ε πάξηε κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ζπκκάρσλ, ησλ Αζελαίσλ, ζα
είρε ηνλ έιεγρν ηεο Ειιάδαο.
5. α. Ελεζηώηαο:
Παξαηαηηθόο:
Μέιινληαο:
Αόξηζηνο:
Παξαθείκελνο:
Τπεξζπληέιηθν

ιέγεη
ἒιεγε
ιέμεη, ἐξεῖ
ἒιεμε, εἶπε
εἲξεθε
εἰξήθεη

εἶλαη
---------ἒζεζζαη
γελέζζαη
γεγνλέλαη
--------

β. ηαῖο ἐθθιεζίαηο, ηνῦ ηείρνπο, ηνῖο κεζί, ἒθνξνλ, πξεζβεπηήλ
6. 1- ζη, 2-δ, 3-η, 4-ζ, 5-β, 6-α, 7-ε, 8-γ, 9-ε, 10-δ
ηνῖο ἐθόξνηο = Έκκεζν Αληηθείκελν
εἶλαη = Εηδηθό Απαξέκθαην σο Αληηθείκελν
θπξίνπο = Καηεγνξνύκελν ζην Τπνθείκελν ( Εηεξνπξνζσπία)
ἐλ ειιαζίᾳ = Εκπξόζεηνο Πξνζδηνξηζκόο ηάζεο ζε Σόπν
ἐξσηώκελνη = Υξνληθή Μεηνρή
νἱ ἔθνξνη = Τπνθείκελν
ἐθθιεζίαλ = Αληηθείκελν
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ηὰο λαῦο = Αληηθείκελν ηεο Υξνληθνϋπνζεηηθήο Μεηνρήο
πιὴλ δώδεθα = Εκπξόζεηνο Πξνζδηνξηζκόο ηεο Εμαίξεζεο
ἕπεζζαη = Απαξέκθαην ζε ζέζε ξήκαηνο
7. δηέηξηβε: ηξηβή, ζπληξίκκηα
κῆλαο: κεληάηηθν, εμάκελν
ὁκνινγήζεηλ: νκνινγία, εμνκνιόγεζε
θαιεῖλ: θιεηηθή, πξόζθιεζε
ἐμαηξεῖλ: αίξεζε, εμαίξεηνο

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!
ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΔ Η ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:
ΑΠΑΙΑ ΒΑΦΔΙΑΓΟΤ
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