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Α. 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, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή) 

 

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

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

(νοηματική απόδοση) 

(μονάδες 2) 

 

 

2.Να χαρακτηρίσετε τον Θεμιστοκλή με βάση το κείμενο. 

     (μονάδες 1) 
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3.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος, γράφοντας δίπλα σε κάθε 

μια το γράμμα Σ ή Λ: 
  
α) Ο Θεμιστοκλής υποστήριζε ότι οι Πέρσες έπρεπε να αντιμετωπιστούν στον Ισθμό 

της Κορίνθου. 
 
β) Οι Έλληνες ναύαρχοι πείστηκαν από τα επιχειρήματα του Θεμιστοκλή. 
 
γ) Ο Ξέρξης δεν πίστεψε τα λόγια Σίκινου, του απεσταλμένου του Θεμιστοκλή. 
 
δ) Τα μικρά ελληνικά πλοία θα ήταν πιο ευκίνητα σε σχέση με τα ογκώδη περσικά, στα 

στενά της Σαλαμίνας. 

 

(μονάδες 2) 

 

 

 

4.Χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που σας δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της 

αρχαίας ελληνικής. 

 

α) παρά + λέγω =   ………………….   (επίθετο) 

β) δῆμος + ψηφίζω =     …………………..  (ουσιαστικό) 

γ) εἰς + βάλλω = …………………..  (ρήμα) 

δ) ἐν + δόξα = ………….… (επίθετο)  

ε) εὖ + νοῶ = ……………….(ουσιαστικό) 

(μονάδες 2,5) 

 

 

 

5.Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις και να δικαιολογήσετε τον τόνο που επιλέξατε.  

πολις, οινος, θεων, ανθρωπος, θηκη  

                                                                                                                                                  (μονάδες 2,5) 
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6.α)Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις σε ενικό και πληθυντικό των παρακάτω ουσιαστικών 

ὁ φύλαξ, ἡ πατρίς, τό νῆμα, ὁ χάλυψ. 

(μονάδες 4) 

 

 

   β)Να μεταφερθούν τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

 

(ὦ) δαίμονες -> ………………… 

τήν ἀκτίνα -> ………………….. 

τῷ ῥήτορι   -> ………………….. 

τοῦ κήρυκος -> ………………... 

αἱ βαθμίδες -> ………………… 

τό κάλυμμα -> ………………… 

 

(μονάδες 3) 

 
 
 

7.Να συμπληρώσετε τους χρόνους των ρημάτων οι οποίοι λείπουν.  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

    πεπαιδεύκασιν  

  καταγράψει    

 ἐκέλευες     

διαπράττετε      

    ἐπείσαμεν   

  

 

(μονάδες 3) 

 

 

 

 

 

 

 


