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Α΄. Κείμενο: Ενότητα 2, Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή. 

 

 Ἂλλ’ ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν τοὺς πὲριξ 

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

δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο ο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκινον πραγματείαν. Ἦν 

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

τέκων 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 ἐπιθέσθαι καὶ 

διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες. Ταῦτα δ’ ὁ 

Ξερξης ὡς ἀπ’εὐνοίας λε- λεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς 

ἡγεμόνας τῶν νεῶν, διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη, διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως 

ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων.  

 

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή) 

 

 

Β’. Ερωτήσεις  

 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια του 

κειμένου. 

 α. Χαρακτηρίστε τον Θεμιστοκλή. (αιτιολογήστε την απάντησή σας με βάση το 

κείμενο) 

β. « 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 ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν 

δύναμιν ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες»: Να μεταφράσετε το παραπάνω 

απόσπασμα.  

                                                                                                                                                                                    

(6 μονάδες) 

 

 

 

2. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που ζητούνται  

ὁ Θεμιστοκλῆς – γενική ενικού 

τὸ γένος –γενική πληθυντικού  

 

 

 



 
 

ὁ ῞Ελλην –δοτική πληθυντικού  

ἡ δύναμις –δοτική ενικού  

ὁ ἡγεμών – γενική ενικού  

 

                                                                                                                   (5 μονάδες ) 

3. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται  

 

ἀπέκρυψεν – γ΄ πληθυντικό παρατατικού ε.φ 

ἐβουλεύετο – α΄ ενικό ενεστώτα μ.φ  

ἦν – γ’ ενικό ενεστώτα  

ἐκπέμπει – α΄ πληθυντικό μέλλοντα μ.φ 

λέγειν – β΄ πληθυντικό παρατατικού ε.φ  

 

                                                                                                            (5 μονάδες ) 

 

 

 

4. Να γράψετε 5 παράγωγες λέξεις (σύνθετες ή απλές) της λέξης λόγος 

 

                                                                                                            (1 μονάδα ) 

 

5. ἐβουλεύετο Να κλιθεί στους τρεις χρόνους μέσης φωνής ( Ενεστώτας- 

Παρατατικός – Μέλλοντας) 

 

                                                                                                           (3 μονάδες ) 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  

 

1 .  Στο τετράδιο  να γράψετε  μόνο τα προκαταρκτ ικά (ημερομηνία,  κατεύθυνση,  

εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο  τετράδιο.  

2 .  Να γράψετε το  ονοματεπώνυμό σας στο  πάνω μέρος των φωτοαντ ιγράφων,  

αμέσως μόλ ις σας παραδοθούν.  Καμιά άλλη σημείωση δεν ε πιτρέπεται  να 

γράψετε.  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί  με το τετράδιο και  τα 

φωτοαντ ίγραφα.  

3 .  Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα  τα θέματα.  

4 .  Να γράψετε τ ι ς  απαντήσεις σας μόνο με  μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε μολύβι  μόνο  γ ια σχέδια,  δ ιαγράμματα και  πίνακες.  

5 .  Κάθε απάντηση επιστημον ικά τεκμηριωμένη ε ίνα ι  αποδεκτή.  

6 .  Διάρκεια  εξέτασης:  τρεις  (2)  ώρες μετά τη δ ιανομή των φωτοαντ ιγράφων.  

7 .  Χρόνος δυνατής  αποχώρησης:  μ ια (1 )  ώρα και  δεκαπέντε (15)  λεπτά μετά τη 

δ ιανομή των θεμάτων.  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


