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 KEIMENO 

Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς 

πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. 

Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. 

Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν 

τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν 

ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει 

πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν 

πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ' ὁ Ξέρξης 

ὡς ἀπ' εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν 

νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τὰς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς 

τῶν πολεμίων.          

                                                Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς12.2-6 (διασκευή) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να αποδώσετε με δικά σας λόγια το περιεχόμενο του παραπάνω αποσπάσματος. 

                                                                                                                                             (μονάδες 3)  

Α2. Ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε τον Θεμιστοκλή στο δόλιο σχέδιό του;  

                                                                                                                                            (μονάδες 3) 

Β1. Να κατατάξετε τις παρακάτω παράγωγες λέξεις της α.ε. στην κατηγορία που 

ανήκουν (πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια/κατάσταση, αποτέλεσμα ενέργειας, 

υποκοριστικά, τοπικά): 

1) λογισμός =                          5) λέξις =                      

2) ῥῆμα =                                 6) λογίδιον = 

3)  ῥήτωρ =                                7) λογεῖον=     

4)  ῥῆσις =                                 8) λογύδριον=     

                                                                                                                                 (μονάδες 2) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
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Β2. Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις της α.ε. στα συνθετικά μέρη τους και να 

δηλώσετε αν αυτά είναι λέξεις κλιτές ή άκλιτες: 

1) φιλόλογος =  

2) ἀπόρρητος = 

3) ἀμφιλογία =  

4) λογομαχῶ =  

                                                                                                                                       (μονάδες 2) 

Γ1. Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς: ὁ ἄγριος γὺψ , 

ἡ φωτεινὴ ἀκτὶς 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.   

Γεν.   

Δοτ.   

Αιτ.   

Κλητ.   

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ.   

Γεν.   

Δοτ.   

Αιτ.   

Κλητ.   

                                                                                                                                           (μονάδες 4) 

 

Γ2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

● τὸν κήρυκα        ………………..              ● τοῦ φύλακος ………………… 

● τῇ πατρίδι          ………………..              ● τὸν λιμένα    …………………. 

                                                                                                                                            (μονάδες 2) 
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Γ3. Να μεταφέρετε τα ρήματα στους ζητούμενους τύπους της οριστικής  : 

τεθεράπευκας:  γ΄ ενικό παρατατικού  Ε.Φ.   

ἐπεπιστεύκει: β΄ πληθυντικό  αορίστου Ε.Φ.                                                                                                      

ἐπείθετο: β΄ ενικό ενεστώτα Μ.Φ.   

ἐστί: γ΄ πληθυντικό  παρατατικού    

                                                                                                                                            (μονάδες 4) 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


