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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
14/04/2019
Α. Επειδή οι Κερκυραίοι ρίχνονταν επάνω στα εχθρικά πλοία χωρίς τέχνη και λίγοι-λίγοι,
δεινοπαθούσαν από την πλευρά τους. Οι Αθηναίοι πάλι, επειδή φοβούνταν μην κυκλωθούν
από τα εχθρικά καράβια που ήταν πολλά, δεν έκαναν επίθεση σ’ όλα τα καράβια μαζί, ούτε
στη μέση εκείνων που ήταν ταγμένα απέναντί τους, αλλά τα χτυπούσαν από τα πλάγια και
βύθισαν ένα καράβι. Και ύστερα απ’ αυτό, καθώς οι εχθροί ήταν παραταγμένοι σε κύκλο,
έπλεαν οι Αθηναίοι γύρω τους, προσπαθώντας να τους προκαλέσουν σύγχυση.
Όταν το πήραν αυτό είδηση όσα είχαν ταχτεί να πολεμήσουν τους Κερκυραίους κι επειδή
φοβήθηκαν μην ξαναγίνει ό,τι είχε συμβεί στη Ναύπακτο, έτρεξαν να βοηθήσουν τ’ άλλα, και,
όταν μαζεύτηκαν όλοι μαζί, άρχισαν επίθεση εναντίον των Αθηναίων.
Μονάδες 30
Β1. Οι Κερκυραίοι μπροστά στη θέα των πελοποννησιακών πλοίων δεν διατηρούν την
ψυχραιμία τους. Αντίθετα, προετοιμάζουν την άμυνά τους σε πανικό. Αντί να εισακούσουν τις
παραινέσεις των Αθηναίων και να χρησιμοποιήσουν υπέρ τους όσο παραπάνω χρόνο
μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν, επανδρώνουν χωρίς οργάνωση τα πλοία τους και τα
στέλνουν στη ναυμαχία άτακτα. Δεν σκέφτονται να γεμίσουν τα καράβια με δημοκρατικούς
κυρίως και με αυτό τον τρόπο δύο καράβια (προφανώς γεμάτα ολιγαρχικούς) αυτομολούν
αμέσως, ενώ σε πολλά ακόμα ξεσπούν διαμάχες ανάμεσα στα ίδια τα πληρώματα. Αυτό το
χάος λειτουργεί καταλυτικά σε βάρος τους και οδηγεί στην ατιμωτική υποχώρηση.
Μονάδες 10
Β2. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, γίνεται φανερό πως οι Αθηναίοι, παρά το γεγονός πως
υπολείπονται κατά πολύ σε αριθμό των Πελοποννησίων, καταφέρνουν να ανατρέψουν τα
δεδομένα. Αναγκάζουν το μεγαλύτερο κομμάτι των αντίπαλων καραβιών να σχηματίσει
κύκλο και τα κρατούν σε αυτόν τον σχηματισμό προχωρώντας σε κυκλικές κινήσεις. Τα
υπόλοιπα πελοποννησιακά πλοία, τα οποία είχαν παραταχθεί απέναντι στον άτακτο στόλο
των Κερκυραίων, ήρθαν σε ενίσχυση, επειδή φοβήθηκαν μήπως πάθουν όσα έπαθαν στη
ναυμαχία της Ναυπάκτου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Θουκυδίδης (2.83-84) το καλοκαίρι
του 429 π.Χ. στη ναυμαχία της Ναυπάκτου ο στρατηγός των Αθηναίων Φορμίων με 20 πλοία
νίκησε τον αποτελούμενο από 47 πλοία στόλο των Πελοποννησίων, διότι με κατάλληλους
ελιγμούς κατόρθωσε να προξενήσει σύγχυση στους αντιπάλους.
Μονάδες 10
Β3. Μετά τη επιτυχή έκβαση της ναυμαχίας για τους Πελοποννήσιους, είναι λογικό να
επιχειρούσαν επίθεση στην πόλη της Κέρκυρας και να προκαλέσουν αλλαγή στα πολιτικά της
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πράγματα. Όμως, οι νικητές δεν προχωρούν σε μια τέτοια στρατηγική κίνηση, αλλά
επιδεικνύουν μοιραία αναποφασιστικότητα. Από τη μια, ο Βρασίδας είναι αποφασιστικός και
τολμηρός, καθώς προτείνει να κινηθούν επιθετικά και χωρίς καθυστερήσεις. Από την άλλη, ο
Αλκίδας είναι διστακτικός, ανασφαλής και άτολμος, αφού προτιμά να αποβιβαστούν στην
Λευκίμμη. Ίσως, δεν ήθελε να καταπονήσει παραπάνω τους υφισταμένους του μετά την
χρονοβόρο ναυμαχία.
Μονάδες 10
Γ1.
ἐκπέμπουσι(ν)
ἐκπλέειν
ἐπιγίγνεσθαι
τῶν ποιουμένων προσβάλλοντες
ἐξέπεμπον
ἐκπέμψουσι(ν)
ἐκπλεύσεσθαι/ ἐπιγενήσεσθαι
τῶν ποιησομένων προσβαλοῦντες
ἐκπλευσεῖσθαι
ἐξέπεμψαν
ἐκπλεῦσαι
ἐπιγενέσθαι
τῶν ποιησαμένων προσβαλόντες
ἐκπεπόμφασι(ν) ἐκπεπλευκέναι
ἐπιγεγενῆσθαι/ τῶν πεποιηκότων προσβεβληκότες
ἐπιγεγονέναι
ἐξεπεπόμφεσαν Γ2.α. (Μονάδες 6)
α. νηί
β. πάσης
γ. τοῖς πλήθεσι(ν)
δ. τῆς περικυκλώσεως
ε. τῶν τούτων
στ. δείσαντας

Μονάδες 10

Γ2.β. (Μονάδες 4)
κακῶς, κάκιον/χεῖρον, κάκιστα/χείριστα
ὀλίγας, μείονας, ὀλιγίστους
Μονάδες 10
Γ3.α. (Μονάδες 5)
σποράδες: κατηγορούμενο του υποκειμένου αἱ νῆες μέσω του συνδετικού ρήματος ἦσαν
οἱ ἐμπλέοντες: επιθετική μετοχή ως υποκείμενο του ἐμάχοντο
τὴν ταραχὴν: αντικείμενο στο Ἰδόντες
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μετὰ ταῦτα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιέπλεον
θορυβεῖν: τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ἐπειρῶντο
Γ3.β. (Μονάδες 5) Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση. Εισάγεται με την
αναφορική αντωνυμία ὧν. Εκφέρεται με οριστική (ἦσαν) που δηλώνει το πραγματικό.
Μονάδες 10
Δ. πόλει -ακρόπολη/πολίτης, ἐξέπεμπον - αποπομπή/νηοπομπή, κόσμος διάκοσμος/κοσμοϊστορικός, ἐτάξαντο - κατάταξη/άτακτος, λοιπαῖς - κατάλοιπο/λιποβαρής,
προσβαλόντες -αναβλητικός/βλήμα, Γνόντες -άγνωστος/γνώριμος, ὑπεχώρουν αναχώρηση/χωροταξία, γενομένη -γέννηση/γενεσιουργός, ναυμαχία -ναύτης/ναύσταθμος
Μονάδες 10
ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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