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Κείμενο
Ἀλλ’ ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸ 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.

Παρατηρήσεις
Α1.Ποιό μήνυμα μετέφερε ο Σίκιννος στον Ξέρξη εκ μέρος του Θεμιστοκλή και ποιά η
αντίδρασή του σε αυτό το μήνυμα;15 μονάδες
Α2. Να χαρακτηρίσετε το Θεμιστοκλή με βάση το απόσπασμα. 10 μονάδες
Β1.Αντιστοίχισε τους ορισμούς με την κατάλληλη λέξη από τις παρακάτω: απόρρητο,
άρρητο, ετυμολογία, λογοθεραπεία, λογικοφανής ,λογιοσύνη, λογοδοτώ, λογοφέρνω
ρητό, ρήτρα.10 μονάδες
• πνευματική καλλιέργεια ___________
• όρος σε συμφωνία, σε διαθήκη κτλ ___________
• απόφθεγμα, συμπέρασμα, παροιμιώδης φράση ___________
• απολογούμαι, δίνω λογαριασμό για τις πράξεις μου ___________
• διαπληκτίζομαι, μαλώνω με τα λόγια ___________
• θεραπεία των διαταραχών του λόγου ___________
• αυτός που φαίνεται λογικός, χωρίς να είναι ___________
• αυτό που δεν πρέπει να ανακοινωθεί, που πρέπει να μείνει μυστικό ___________
• αυτό που δε λέγεται, που δεν εκφράζεται ___________
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• ο τρόπος σχηματισμού και η εξέλιξη μιας λέξης ___________
Β2.Να γράψετε ένα παράγωγο απλό ή σύνθετο της νέας ελληνικής για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἐβουλεύετο, εὔνους .3 μονάδες
Γ1.Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και τους δύο αριθμούς:20 μονάδες
ὁ Πέρσης στρατηγὸς, τὴν ναυτικὴν δύναμιν

Γ2.βασιλέως, τούς Ἓλληνας, τήν δύναμιν, τούς ἡγεμόνας ,τὰς νήσους: Να γράψετε τις
πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών και στους δύο αριθμούς.30 μονάδες
Γ3. ἐβουλεύετο: Να κλίνετε τον ενεστώτα και τον παρατατικό στη φωνή που
βρίσκεται.12 μονάδες
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