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 ΟΜΑΔΑ 1 

 
Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀιι’ ἐπεί ηῶλ πνιεκίσλ ὁ ζηόινο ηῇ Ἀηηηθῇ θαηά ηό Φαιεξηθόλ πξνζθεξόκελνο ηνύο 

πέξημ ἀπέθξπςελ αἰγηαινύο, πάιηλ ἐπάπηαηλνλ νἱ Πεινπνλλήζηνη πξόο ηόλ Ἰζζκόλ. Ἔλζα 

δή ὁ Θεκηζηνθιῆο ἐβνπιεύεην θαη ζπλεηίζεη ηήλ πεξί ηόλ Σίθηλλνλ πξαγκαηείαλ. Ἦλ δέ ηῷ 

κέλ γέλεη Πέξζεο ὁ Σίθηλλνο, αἰρκάισηνο, εὔλνπο δέ ηῷ Θεκηζηνθιεῖ θαί ηῶλ ηέθλσλ 

αὐηνῦ παηδαγσγόο. Τνῦηνλ ἐθπέκπεη πξόο ηόλ Ξέξμελ θξύθα, θειεύζαο ιέγεηλ ὅηη 

Θεκηζηνθιῆο ὁ ηῶλ Ἀζελαίσλ ζηξαηεγόο αἱξνύκελνο ηά βαζηιέσο ἐμαγγέιιεη πξῶηνο 

αὐηῷ ηνύο Ἕιιελαο ἀπνδηδξάζθνληαο, θαί δηαθειεύεηαη ἐλ ᾧ ηαξάηηνληαη ηῶλ πεδῶλ 

ρσξίο ὄληεο ἐπηζέζζαη θαί δηαθζεῖξαη ηήλ λαπηηθήλ δύλακηλ. Ταῦηα δ’ ὅ Ξέξμεο ὡο ἀπ’ 

εὐλνίαο ιειεγκέλα δεμάκελνο, ἥζζε θαί εὐζύο ἐμέθεξε πξόο ηνύο ἡγεκόλαο ηῶλ λεῶλ 

δηαθνζίαηο λαπζίλ ἀλαρζέληαο ἤδε δηαδῶζαη ηάο λήζνπο, ὅπσο ἐθθύγνη κεδείο ηῶλ 

πνιεκίσλ.  

Πλούηαρτος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιζηοκλῆς 12.2-6 (διαζκεσή)  

 

 

Β’ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τισ προτάςεισ με τουσ τφπουσ των ουςιαςτικϊν ι 
επικζτων που βρίςκονται μζςα ςε παρζνκεςθ: 

 Οὗτος ἒλαβε ἐκ _______________ (λάρναξ, γεν. εν.) τά κτερίσματα. 
 ____________ (ἀνήρ, γεν. πληθ.) ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος. 
 Πολλά ____________ (ἒθνος) πολέμια αὐτοῖς ἦν. 
 Αὕτη ἡ θάλασσα μεγάλη καί _____________ (πλατύς, θηλ. ονομ. εν.) ἐστίν. 
 Ὁ Κύκλωψ ἀπέκλεισε λίθῳ το στόμιον τοῦ ____________ (βαθύς, ουδ. γεν. εν.) 

σπηλαίου. 
                                                                                                          (2,5 μονάδεσ) 
 
 



 

 

 
 

2. Να γραφοφν το β’ ενικό και γ’ πλθκυντικό πρόςωπα τθσ υποτακτικισ 
ενεςτϊτα και αορίςτου των ακόλουκων ρθμάτων: ἀποκρύπτω, τοξεύω:  

 

Ρηματικοί τφποι ἀποκρύπτω τοξεύω 

β’ ενικό υποτακτικισ ενεςτϊτα   

γ’ πλθκυντικό υποτακτικισ ενεςτϊτα   

β’ ενικό υποτακτικισ αορίςτου   

γ’ πλθκυντικό υποτακτικισ αορίςτου   

                                                                                                                  (2,5 μονάδεσ) 
 

3. Να χωρίςετε τισ παρακάτω περιόδουσ ςε προτάςεισ, να υπογραμμίςετε τα 
ριματα και να βάλετε ςε κφκλο τουσ ςυνδζςμουσ. Πϊσ ςυνδζονται οι 
προτάςεισ; 

 Ἁβροκόμας τά πλοῖα κατέκαυσε, ἳνα μη Κῦρος διαβῇ. 
 Στέργε μέν τά παρόντα, ζήτει δε τά βελτίω. 

                                                                                                                  (2,5 μονάδεσ) 
 

4. Να βρείτε τα υποκείμενα των παρακάτω γραμματικϊν τφπων του κειμζνου: 
ἐπάπταινον, ἀποδιδράσκοντας, ἐκφύγοι. 
                                                                                                          (2,5 μονάδεσ) 
 

5. Να επιλζξετε από τθν παρζνκεςθ τθν κατάλλθλθ λζξθ και να ςυμπλθρϊςετε 
τισ προτάςεισ: 

 Ο μάντθσ _____________ (αμφιλζγω, προλζγω, αντιλζγω) τα μελλοφμενα. 
 Είναι _______________ (καλοτάξιδοσ, κακοπροαίρετοσ, καλοπροαίρετοσ) 

άνκρωποσ. Μπορείσ να τον εμπιςτευτείσ άφοβα. 
 Ο _______________ (υπόκοςμοσ, κοςμάκθσ, κοςμικόσ) χαρακτθρίηεται από 

τθν ανθκικότθτα και τθν εγκλθματικι δράςθ. 
                                                                                                             (2 μονάδεσ) 
 

6. Να ςχθματίςετε ςφνκετεσ λζξεισ με τα παρακάτω ςυνκετικά μζρθ και με τθν 
κάκε ςφνκετθ λζξθ που προκφπτει να γράψετε μία πρόταςθ: 

 

υνθετικά μζρη φνθετη λζξη Πρόταςη 
λόγος + τέχνη 

 
  

κτῆνος + τρέφω 
 

  

μονός + ζυγός 
 

  

                                                                                                                        (2 μονάδεσ) 
7. Γιατί ο Θεμιςτοκλισ ζςτειλε το Σίκιννο κρυφά ςτον Ξζρξθ; 

                                                                                                              (2 μονάδεσ) 
8. Ποιοσ ιταν ο ςτόχοσ του Θεμιςτοκλι με το τζχναςμα που χρθςιμοποίθςε; 

                                                                                                                           (2 μονάδεσ) 
9. Να ςυγκρίνετε τισ πλθροφορίεσ που παρζχουν τα δφο κείμενα. Ποιο 

κεωρείτε πιο περιεκτικό και γιατί; 
Θεμιστοκλῆς ἐναυλόχει περί Σαλαμῖνα˙ τοῖς Ἕλλησιν ἐδόκει φεύγειν, Θεμιστοκλεῖ 
ναυμαχεῖν ἐν στενῇ θαλάσσῃ. Ὡς δέ μένειν οὐκ ἔπειθεν, ἦν αὐτῷ Σίκιννος εὐνοῦχος 



 

 

παιδαγωγός τοῖν παιδοῖν, νύκτωρ τόν Σίκιννον τοῦτον ὡς βασιλέα πέμπει μηνύσοντα κατ’ 
εὔνοιαν δή ὃτι ἀποδιδράσκει τό Ἑλληνικόν˙ ἀλλά ναυμάχει. Πείθεται βασιλεύς καί ναυμαχεῖ, 
καί τό πλῆθος τῶν τριήρων συνέτριψεν ἡ στενή θάλασσα˙ οἱ δέ Ἕλληνες ἄκοντες ἐνίκησαν 
τῇ σοφίᾳ τοῦ στρατηγοῦ. 
                                                                   (2 μονάδεσ) 

           


