1

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
06

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

α. Και ο Λύσανδρο̋, όταν ήταν η πέµπτη µέρα από τότε που οι Αθηναίοι
άρχισαν να πλέουν (εναντίον του), έδωσε εντολή σε αυτού̋ που
ακολουθούσαν (του̋ Αθηναίου̋) όταν αντιληφθούν αυτού̋ να έχουν
αποβιβαστεί και να είναι διασκορπισµένοι στη Χερσόνησο (πράγµα το
οποίο έκαναν πολύ περισσότερο κάθε µέρα, και επειδή αγόραζαν από
µακριά τα τρόφιµα και επειδή περιφρονούσαν το Λύσανδρο διότι δεν
έβγαινε από το λιµάνι για να του̋ αντιµετωπίσει) επιστρέφοντα̋ προ̋
αυτόν στο µέσο τη̋ διαδροµή̋ να σηκώσουν ψηλά µια ασπίδα.
β. Και ο Κόνωνα̋ φεύγοντα̋ µε εννέα πλοία όταν (επειδή) κατάλαβε ότι
έχουν καταστραφεί οι Αθηναίοι αφού προσορµίστηκε στην Αβαρνίδα,
το ακρωτήριο τη̋ Λαµψάκου πήρε από κει τα µεγάλα πανιά των πλοίων
του Λυσάνδρου και ο ίδιο̋ έφυγε µε οκτώ πλοία για την Κύπρο στον
Ευαγόρα, ενώ η Πάραλο̋ (έφυγε) για την ΑΘήνα για να αναγγείλει τα
γεγονότα.
2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

ÈÅ

α. Ο Λύσανδρο̋ µε την τακτική που ακολούθησε είχε δηµιουργήσει την
εντύπωση στου̋ Αθηναίου̋ ότι δεν θα τολµούσε να ναυµαχήσει µαζί
του̋. Ήταν άλλωστε ξεκάθαρη η υπεροχή των Αθηναίων στο ναυτικό
έναντι των Λακεδαιµονίων. Μετά από τέσσερι̋ ηµέρε̋ που οι δύο στόλοι
δεν προχωρούσαν σε σύγκρουση οι Αθηναίοι πλέον είχαν πειστεί ότι οι
Πελοποννήσιοι δεν θα του̋ αντιµετωπίσουν στο ανοικτό πέλαγο̋. Έτσι
κάθε µέρα έβγαιναν από τα πλοία του̋ και χωρί̋ να παίρνουν κανένα
µέτρο προφύλαξη̋ αποµακρύνονταν από αυτά καθώ̋ ήθελαν να
αγοράσουν τρόφιµα από µακρινέ̋ αγορέ̋. Ο Ξενοφώντα̋ µάλιστα µε τη
φράση «καί καταφρονοῡντε̋ δή τοῡ Λυσάνδρου» σχολιάζει µε ειρωνικό
τρόπο την υπεροψία και τον εγωισµό των Αθηναίων απέναντι στο
Λύσανδρο.
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β. Η συνδυασµένη από θάλασσα (Λύσανδρο̋) και ξηρά (Θώρακα̋) επίθεση
των Πελοποννησίων αιφνιδίασε πλήρω̋ του̋ Αθηναίου̋. Ο στρατηγό̋
των Αθηναίων Κόνωνα̋ που είχε βγει στην ξηρά είδε πρώτο̋ την
επίθεση. ∆ιέταξε αµέσω̋ να επιβιβαστούν όσοι βρίσκονταν εκεί στα
πλοία. Επειδή όµω̋ οι περισσότεροι στρατιώτε̋ ήταν διασκορπισµένοι
µόνο επτά πλοία µαζί µε αυτό του Κόνωνα και την Πάραλο κατάφεραν
να ανοιχτούν στο πέλαγο̋. Ο στρατηγό̋ των Αθηναίων, έµπειρο̋,
προνοητικό̋ αλλά και τολµηρό̋ δεν αποµακρύνθηκε αµέσω̋ αλλά
κατευθύνθηκε προ̋ την Αβαρνίδα που ήταν ακρωτήριο τη̋ Λαµψάκου
και πήρε από εκεί τα µεγάλα πανιά από τα πλοία των Πελοποννησίων
για να µην τον καταδιώξουν στο ανοιχτό πέλαγο̋. Στη συνέχεια
θέλοντα̋ να αποφύγει ίσω̋ την οργή του Αθηνἀκού λαού λόγω τη̋
ολοκληρωτική̋ καταστροφή̋ στου̋ Αιγό̋ ποταµού̋ πήγε στην Κύπρο
στο βασιλιά Ευαγόρα που ήταν σύµµαχο̋ των Αθηναίων και έστειλε την
Πάραλο, ένα από τα ταχύπλοα, ιερά πλοία των Αθηναίων, στην Αθήνα
για να αναγγείλει τα δυσάρεστα νέα.
3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. σύστοιχο αντικείµενο στο ρήµα «ἐποίουν» (ὅπερ ποίηµα)
αιτιολογική µετοχή
αντικείµενο στη µετοχή «καταφρονοῡντε̋»
γενική απόλυτη αιτιολογική µετοχή
αντικείµενο στη µετοχή «ἰδών»
τελική µετοχή
υποκείµενο στο ρήµα «ἦσαν»
γενική διαιρετική στο «αἱ µέν»
κατηγορούµενο στο υποκείµενο του ρήµατο̋ «ἦσαν» (αἱ δέ)
επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ του ποσού στο «ἐποίουν»

ÈÅ

β. –δευτερεύουσα χρονική (ή αιτιολογική) πρόταση – εισάγεται µε το
σύνδεσµο «ἐπεί» – εκφέρεται µε οριστική – λειτουργεί σαν επιρρηµατικό̋
προσδιορισµό̋ του χρόνου (ή αιτία̋) στο ρήµα «ἔλαβε»
-δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση – εισάγεται µε τον αιτιολογικό
σύνδεσµο «ὅτι» γιατί δηλώνει αντικειµενική αιτιολογία – εκφέρεται µε
οριστική – λειτουργεί σαν επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ τη̋ αιτία̋ στη
µετοχή «καταφρονοῡντε̋»
4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

α. ἦν → ἴσθι - ἦσθα
βοηθεῑν → βοήθει - ἐβοήθει̋
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β. ἡµέρα → ἡµέρᾳ - ἡµέραι̋
ἀσπίδα → ἀσπίδι - ἀσπίσι
κράτο̋ → κράτει – κράτεσι
ταῡτα → τούτῳ - τούτοι̋
ἄνδρα̋ → ἀνδρί - ἀνδράσι
ἐπίπλουν → ἐπίπλῳ - ἐπίπλοι̋
ἅπερ
ὧνπερ
οἷσπερ
ἅπερ

δ. λαµβάνω
ἐλάµβανον
λήψοµαι
ἔλαβον
εἴληφα
εἰλήφειν

λαµβάνει
ἐλάµβανε
λήψεται
ἔλαβε
εἴληφε
εἰλήφει
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γ. ἡ ναῡ̋
τῆ̋ νεώ̋
τῇ νηί
τήν ναῡν
(ὦ) ναῡ

ε. ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΥΚΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἔφυγον
εἶπε
ἐποίησαν

στ.µάλα
τά µεγάλα

φύγωσι
εἴπῃ
ποιήσωσι

φύγοιεν
εἴποι
ποιήσαιεν

µᾱλλον
τά µείζονα

µάλιστα
τά µέγιστα

φυγόντων
εἰπέτω
ποιησάντων

5. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ

ÈÅ

ἀντανῆγεν → αγωγό̋ – στρατηγό̋
ἆραι → έπαρση – έξαρση
ἔλαβε → κατάληψη – απολαβή
ἀπαγγελοῡσα → επάγγελµα – εισαγγελέα̋
ἰδών → όραµα – όψη
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Απάντηση: σελ.31 σχολικού βιβλίου
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