
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Πλούταρχος, Αριστείδης, 5, 1-3 Μια μεγαλόψυχη πράξη 
 
«Επεί δε Δάτις υπό Δαρείου πεμφθείς λόγω μεν επιθειναι δίκην 
Αθηναίοις, ότι Σάρδεις ενέπρησαν, έργω δε καταστρέψασθαι 
τους Έλληνας, εις Μαραθωνα παντί τω στόλω κατέσχε και την 
χώραν επόρθει, των δέκα καθεστώτων τοις Αθηναίοις επί τον 
πόλεμον στρατηγων μέγιστον μεν ειχεν αξίωμα Μιλτιάδης, δόξη 
δε και δυνάμει δεύτερος ην Αριστείδης. Και τότε περί της 
μάχης γνώμη τη Μιλτιάδου προσθέμενος ου μικράν εποίησε 
ροπήν. Και παρ’ ημέραν εκάστου του στρατηγου το κράτος 
έχοντος, ως περιηλθεν εις αυτόν η αρχή, παρέδωκε Μιλτιάδη, 
διδάσκων τους συνάρχοντας ότι το πείθεσθαι και ακολουθειν 
τοις ευ φρονουσιν, ουκ αισχρόν, αλλά σεμνόν εστί και 
σωτήριον.» 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
 
1.  Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το κείμενο που σας δόθηκε. 

Μονάδες 4 
 
2.  α) Τι έκανε ο Αριστείδης πριν από τη μάχη στο Μαραθώνα και τι κατέδειξε στους   
     άλλους στρατηγούς με την πράξη του αυτή; 
β) Ποια ήταν η πρόφαση και ποια η πραγματική αιτία της εκστρατείας των  
Περσών εναντίον των Ελλήνων σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο; 
                               Μονάδες 4 

 
3.  α) Να συνθέσετε το ρήμα δίδωμι με τις προθέσεις: προ, εν, δια, κατά, και να  
    σχηματίσετε με καθένα από τα ρήματα που θα προκύψουν μια πρόταση στη νέα  
    ελληνική. 
β) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας τη σωστή λέξη από τις 
παρακάτω και τοποθετώντας τη στον κατάλληλο τύπο: 

ενίσταμαι, διίσταμαι, νεοσύστατος, ανυπόστατος 
i. Οι καταγγελίες εναντίον του δημάρχου αποδείχτηκε πως ήταν …………………….. 
ii. Το 1830 το ……………………… ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πολλά 

εσωτερικά προβλήματα. 
iii. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου δήλωσε ότι ………………………… κατά της 

απόφασης του δικαστηρίου. 
iv. Οι απόψεις των επιστημόνων για τη χρησιμότητα ή όχι της κλωνοποίησης 

……………………………… 
      Μονάδες 4 

 
 
4.  α) σεμνόν, ευ: να γραφούν τα παραθετικά (στο επίθετο να διατηρηθεί το  
     γένος, ο αριθμός και η πτώση). 



 

β) ακολουθειν, φρονουσιν, πεμφθείς, περιηλθεν: να γραφεί το γ΄ ενικό και 
γ΄ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων στον ίδιο χρόνο και στην ίδια 
φωνή που βρίσκονται οι τύποι. 

Μονάδες 4 
 

5.  α) «ότι Σάρδεις ενέπρησαν», «ως περιηλθεν εις αυτόν η αρχή, «ότι το 
πείθεσθαι και ακολουθειν τοις ευ φρονούσιν, ουκ αισχρόν, αλλά σεμνόν 
εστι και σωτήριον»: να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παραπάνω 
δευτερεύουσες προτάσεις αναφέροντας το είδος τους, τον τρόπο εισαγωγής και 
εκφοράς τους και τη συντακτική θέση. 
β) υπο Δαρείου, τους Έλληνας, εις Μαραθωνα, δεύτερος :να αναγνωρίσετε 
συντακτικά τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 

        Μονάδες 4 
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