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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

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

  Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεται στο γνωστό τέχνασμα του Θεμιστοκλή, 

πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, που είχε ως στόχο να αναγκαστούν οι Έλληνες 

να ναυμαχήσουν εκεί και να μην υποχωρήσουν στον Ισθμό της Κορίνθου.  

 Όταν ο στόλος των Περσών έφτασε στην Αττική, οι Πελοποννήσιοι φοβήθηκαν και 

θέλησαν να οπισθοχωρήσουν αμέσως στον Ισθμό της Κορίνθου. Οι αποχώρησή τους, 

όμως, θα αποδυνάμωνε τους Έλληνες στην προσπάθεια αντιμετώπισης του εχθρού. 

Για να μη φύγουν ,λοιπόν, ο Θεμιστοκλής καταστρώνει ένα τέχνασμα. Στέλνει τον 

Σίκινο, που ήταν αιχμάλωτος Πέρσης στην καταγωγή και φρόντιζε για τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών του στρατηγού, να πει στον βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, 

ότι είναι με το μέρος του και ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς πεζικό και 

προσπαθούν να φύγουν. Τον συμβουλεύει, να τους επιτεθεί τώρα, για να τους 

εξοντώσει. Ο Ξέρξης έδωσε αμέσως διαταγή στους κυβερνήτες των πλοίων του, αφού 

αποπλεύσουν με διακόσια καράβια, να περικυκλώσουν τα νησιά, ώστε να μην ξεφύγει 

κανείς. 

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

 Οι Πελοποννήσιοι ναύαρχοι προτείνουν να γίνει η ναυμαχία στον Ισθμό της Κορίνθου, 

καθώς εκεί βρίσκεται το πεζικό τους, ενώ ο Θεμιστοκλής στα στενά της Σαλαμίνας. 

Εκεί τα μικρά πλοία των Ελλήνων θα ήταν πολύ πιο ευκίνητα σε σχέση με τα ογκώδη 

περσικά. Επειδή, όμως, δεν κατάφερε να τους πείσει κατέφυγε στον δόλο. Έπεισε τους 

Πέρσες να κλείσουν με τον στόλο τους τις δύο θαλάσσιες  εξόδους των στενών της 

Σαλαμίνας, ώστε να μην υπάρχει τρόπος διαφυγής, οι Έλληνες να αιφνιδιαστούν και η 

ναυμαχία να πραγματοποιηθεί εκεί. 
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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 =   ενέργεια/κατάσταση                       5) λέξις =  ενέργεια/κατάσταση                 

2) ῥῆμα =      αποτέλεσμα ενέργειας                       6) λογίδιον = υποκοριστικό 

3)  ῥήτωρ =  πρόσωπο που ενεργεί                            7) λογεῖον =  τοπικό 

4)  ῥῆσις =   ενέργεια/κατάσταση                              8) λογύδριον = υποκοριστικό 

 

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 =  φίλος (κλιτή λέξη) + λόγος (κλιτή λέξη) 

2) ἀπόρρητος = ἀπὸ (άκλιτη λέξη) + ῥητὸς (κλιτή λέξη) 

3) ἀμφιλογία = ἀμφὶ (άκλιτη λέξη) + λέγω (κλιτή λέξη) 

4) λογομαχῶ = λόγος (κλιτή λέξη) + μαχέω-μαχῶ (κλιτή λέξη) 

 

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

ἡ φωτεινὴ ἀκτὶς. 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. ὁ ἄγριος γὺψ ἡ φωτεινὴ ἀκτὶς 

Γεν. τοῦ ἀγρίου γυπός τῆς φωτεινῆς ἀκτῖνος 

Δοτ. τῷ ἀγρίῳ γυπὶ τῇ φωτεινῇ ἀκτῖνι 

Αιτ. τὸν ἄγριον γῦπα τὴν φωτεινὴν ἀκτῖνα 

Κλητ. (ὦ) ἄγριε γὺψ (ὦ) φωτεινὴ ἀκτὶς 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Ονομ. οἱ ἄγριοι γῦπες αἱ φωτειναὶ ἀκτῖνες 

Γεν. τῶν ἀγρίων γυπῶν τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων 

Δοτ. τοῖς ἀγρίοις γυψὶ ταῖς φωτειναῖς ἀκτῖσι(ν) 

Αιτ. τοὺς ἀγρίους γῦπας τὰς φωτεινὰς ἀκτῖνας 

Κλητ. (ὦ) ἄγριοι γῦπες (ὦ) φωτειναὶ ἀκτῖνες 
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Γ2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:  

● τὸν κήρυκα   -     τοὺς κήρυκας            ● τοῦ φύλακος -  τῶν φυλάκων 

● τῇ πατρίδι       -    ταῖς πατρίσι              ● τὸν λιμένα  -    τοὺς λιμένας 

 

Γ3. Να μεταφέρετε τα ρήματα στους ζητούμενους τύπους της Οριστικής  : 

τεθεράπευκας:  γ΄ ενικό παρατατικού  Ε.Φ.  ἐθεράπευε 

ἐπεπιστεύκει: β΄ πληθυντικό  αορίστου Ε.Φ.                                                                                                     ἐπιστεύσατε 

ἐπείθετο: β΄ ενικό ενεστώτα Μ.Φ.  πείθει/ῃ 

ἐστί: γ΄ πληθυντικό  παρατατικού   ἦσαν 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 


