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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: « Καηαιηπώλ δε Βπδαληίνπ … πνιινύο ηῶλ 
Ἕιιήλσλ» 

Μονάδες 30 

2. Πνηεο ήηαλ νη ελέξγεηεο ηνπ Λπζάλδξνπ κεηά ηε λίθε ηνπ ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο θαη 
πνηνο ήηαλ ν απώηεξνο ζηόρνο ηνπ; 

Μονάδες 15 

3. α) Πνηα ήηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ Αζελαίσλ ην βξάδπ πνπ ε Πάξαινο 
αλαθνίλσζε ηελ είδεζε ηεο ζπκθνξάο; Γηαηί αληέδξαζαλ έηζη;                                                             

Μονάδες 15 

4. Με βάζε ην πξσηόηππν θείκελν ηη απνθάζηζαλ ηειηθά λα θάλνπλ νη Αζελαίνη; Τη 
δείρλεη απηό γηα ην ραξαθηήξα ηνπο; Να ζπγθξίλξηε ηε ζηάζε ηνπο κε απηή πνπ 
θξάηεζαλ ζηνπο Αηγόο πνηακνύο όπσο απηή θαίλεηαη ζην κεηαθξαζκέλν 
απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί: 
«Ο Λύζαλδξνο ηόηε αθνύ (ήδε) ήηαλ ε πέκπηε κέξα γηα ηνπο Αζελαίνπο, αθόηνπ 

έπιεαλ ελαληίνλ ηνπ, είπε ζε απηνύο πνπ θαη’ εληνιή ηνπ (ηνπο) αθνινπζνύζαλ, όηαλ 

δηαπηζηώζνπλ όηη απηνί έρνπλ απνβηβαζηεί θαη όηη έρνπλ δηαζθνξπηζηεί ζηελ 

Χεξζόλεζν (πξάγκα βέβαηα πνπ πνιύ ζπρλά έθαλαλ θάζε κέξα, επεηδή θαη 

αγόξαδαλ από καθξηά ηα ηξόθηκα θαη πεξηθξνλνύζαλ ήδε ην Λύζαλδξν, γηαηί δελ 

έβγαδε θαη απηόο ηα πινία ηνπ ζην αλνηρηό πέιαγνο) επηζηξέθνληαο κε ηα πινία 

πξνο απηόλ (είπε ) λα πςώζνπλ ςειά κηα αζπίδα ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο. 

[…]Επεηδή όκσο νη λαύηεο είραλ δηαζθνξπηζηεί ζηε ζηεξηά, αιιά από ηα πινία ήηαλ 

κε θσπειάηεο ζε δύν ζεηξέο θνππηά, άιια ζε κηα ζεηξά θαη άιια (ήηαλ) εληειώο 

άδεηα˙ ην πινίν όκσο ηνπ Κόλσλα θαη άιια επηά γύξσ ηνπ πιήξσο επαλδξσκέλα 

θαη ε Πάξαινο αλνίρηεθαλ όια καδί ζην πέιαγνο, ν Λύζαλδξνο όκσο ζπλέιαβε όια 

ηα άιια πξνο ηελ αθηή. Καη έπηαζε αηρκάισηνπο ηνπο πην πνιινύο άληξεο ζηε 

ζηεξηά˙ νη ππόινηπνη δήηεζαλ θαηαθύγην ζηα κηθξά νρπξά.  

Μονάδες 10 

5. α)   ἔθπγνλ: Να γίλεη εγθιηηηθή αληηθαηάζηαζε ζην πξόζσπν, ην ρξόλν θαη ηε θσλή 
πνπ βξίζθεηαη ην ξήκα 
      ὑπεδέρνλην: Να γίλεη ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηελ έγθιηζε θαη ζηε θσλή πνπ 

βξίζθεηαη ην ξήκα. 

  Μονάδες 5 
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         β) πνιηνξθίᾳ, λπθηόο, ηήλ πόιηλ, ὑπνζπόλδνπο, ἀζθάιεηαλ, ηά ηείρε, 

             ἀπνίθνπο, ἀθηθνκέλεο, ιηκέλαο, θπιαθάο: Να κεηαθέξεηε ηηο 

             παξαπάλσ ιέμεηο ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ. 

   Μονάδες 5 

6. α) αὐηόλ, Ἀζελαῖνη, ἔλδεηαλ, ἀξκνζηήλ, ηῆο λπθηόο, ηήλ πόιηλ: Να ραξαθηεξίζεηε 
ζπληαθηηθά ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

Μονάδες 6 

β) «ἐπεί δέ ηά ἐλ ηῇ Λακςάθῳ θαηεζηήζαην»,  

    «ὄηη ζᾶηηνλ ηῶλ ἐπηηεδείσλ ἔλδεηαλ ἔζεζζαη»,  

    «νἷα ἐπνίεζαλ … ηῶλ Ἀζελαίσλ»: 

Να αλαγλσξηζηνύλ νη δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο. 

Μονάδες 4   

7. α) Να γξάςεηε έλα νκόξξηδν νπζηαζηηθό ή επίζεην ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο 
(απιό ή ζύλζεην) γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ζπιιεγῶζηλ, 
ἀπνπιεῦζαο, θξαηήζαληεο, ἄζηπ, ἐθηζηάλαη. 

Μονάδες 5 

β) Να βξείηε κε πνηεο από ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη εηπκνινγηθά ζπγγελείο νη 

αθόινπζεο: άθημε, ειιηπήο, αγγειία, θόξνο, θιίζε. 

Μονάδες 5 

 

 

ΝΑ ΕΦΕΤΕ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !  

 

 

 


