ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
30.1.2021

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Βιβλίο 2. Κεφαλαίο 2. §1-4
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Oἱ 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.
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.
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.
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.
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε τη δεύτερη και την τέταρτη παράγραφο του κειμένου που σας δόθηκε.
Μονάδες 30
2. α. Ο Λύσανδρος μεταξύ άλλων έχει χαρακτηριστεί ως ένας εύστροφος στρατηγός. Ποια
στοιχεία του κειμένου που σας δόθηκε επαληθεύουν αυτόν τον χαρακτηρισμό; Να τα
επισημάνετε και να τα σχολιάσετε.
Μονάδες 15
2. β. Πώς θα χαρακτηρίζατε τους Αθηναίους με βάση όσα παραθέτει ο ιστορικός στην
τελευταία παράγραφο του κειμένου; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 15

2. γ. Να μελετήσετε με προσοχή το μεταφρασμένο κείμενο που σας δίνεται και να απαντήσετε
στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
α. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Αθηναίοι στους Μηλίους σύμφωνα με το αρχαίο και το
μεταφρασμένο κείμενο; (μονάδες 5)
β. Πιστεύετε ότι οι Αθηναίοι δικαιολογημένα ξέσπασαν σε θρήνο μόλις πληροφορήθηκαν την
ήττα τους στους Αιγός ποταμούς; (μονάδες 5)
Η σφαγή των Μηλίων
Οι Αθηναίοι το Μάρτιο του 416 π.Χ. εμφανίστηκαν στη Μήλο, έχοντας ως στόχο να
πείσουν τους Μηλίους να προσχωρήσουν στη συμμαχία τους. Σε κάποια φάση των
«διαπραγματεύσεων», όταν οι Μήλιοι επέμεναν να επικαλούνται τις αρχές του διεθνούς
δικαίου και της ηθικής οι Αθηναίοι απαντούν: «Απαίτησή μας είναι να επιτύχουμε όσα
θεωρούμε δυνατά από εκείνα που έχουμε πράγματι στο μυαλό και οι δύο μας, αφού
γνωρίζουμε καλά κι εσείς κι εμείς ότι σύμφωνα με την κρίση των ανθρώπων το δίκαιο
λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν και τα δύο αντίπαλα μέρη κατέχουν ίση δύναμη για την επιβολή
του, και ότι όταν αυτό δεν συμβαίνει οι ισχυροί υλοποιούν όσα τους επιτρέπει η δύναμή
τους...». Οι Αθηναίοι αποχώρησαν από τη συνδιάσκεψη και περίμεναν την απάντηση των
Μηλίων. Οι Μήλιοι υπολόγισαν ότι θα ήταν προτιμότερο για τους Αθηναίους, να τους δεχτούν
ως φίλους και όχι ως εχθρούς. Και ότι θα είχαν το χρόνο να εξασφαλίσουν την συμμαχία των
Σπαρτιατών. Έκαναν λάθος. Δυστυχώς, γι΄αυτούς, ούτε οι Σπαρτιάτες διακινδύνευσαν την
εμπλοκή τους ούτε και οι Αθηναίοι έκριναν ότι συνέφερε πια να τους έχουν φίλους. Στην
αντιπαράθεση επιχειρημάτων, τους τα είχαν εξηγήσει όλα αλλά δεν είχαν καταλάβει παρά
μόνο ελάχιστα...!
Οι Αθηναίοι διέπραξαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της
ανθρωπότητας, γεγονός αποτρόπαιο ακόμα και για εκείνη την εποχή. Η αλαζονεία τους
βέβαια, τους τιμώρησε λίγα χρόνια αργότερα, με τη μεγάλη καταστροφή στους Αιγός
Ποταμούς. Η Μήλος όμως, ερήμωσε και ουσιαστικά έπαψε πια να υφίσταται ως ισότιμο
μέλος σε οποιαδήποτε Συμμαχία.
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Μονάδες 10
3. ἔπλει: Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα και να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των
χρόνων.
Μονάδες 10
4. ἀφικομένης, διδούς, πενθοῦντες, νομίζοντες: Να γράψετε το είδος των μετοχών και να
επισημάνετε αν είναι απόλυτες/συνημμένες.
Μονάδες 10
5. πείσεσθαι: Να γράψετε πέντε ομόρριζα ουσιαστικά ή επίθετα, απλά ή σύνθετα, της νέας
ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

