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 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 

1. Στο απόσπασμα αυτό,  ο Πλούταρχος περιγράφει το 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. Με την άφιξη του στόλου 

των Περσών στην Αττική, οι Πελοποννήσιοι φοβήθηκαν και θέλησαν να οποισθοχωρήσουν 

αμέσως στον Ισθμό της Κορίνθου. Η αποχώρησή τους όμως, θα αποδυνάμωνε τους Έλληνες στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης του εχθρού. Για να μην μπορέσουν, λοιπόν, να κατευθυνθούν στην 

Κόρινθο, 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 εξοντώσει το στόλο τους. Ο Ξέρξης, αμέσως, έδωσε διαταγή στους κυβερνήτες των πλοίων του, 

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

κανείς.   

 

 

 

2. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Θεμιστοκλή που προβάλλονται από το απόσπασμα 

είναι κυρίως η αποφασιστικότητά του, αφού χωρίς τη σύμπραξη των Ελλήνων, μόνο εκείνος 

σκέφτηκε και αποφάσισε να εφαρμόσει το σχέδιο με το Σίκινο, προκειμένου να πειστεί ο Ξέρξης και 

να διεξάγει τη ναυμαχία του στη Σαλαμίνα. Επιπλέον, διαφαίνεται η ευστροφία και η 

διορατικότητά του, καθώς το σχέδιο του αποδείχτηκε νικηφόρο για τους Έλληνες. Ικανός, έξυπνος 

στρατηγός και διπλωμάτης αφού το σχέδιο της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα περιλάμβανε και την 

εξαπάτηση του Πέρση βασιλιά με το δόλο. 

 

 

 

   3. 

  α) Λ 

  β) Λ 

  γ) Λ 

  δ) Σ 
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   4.  

   α) παρά + λέγω =   παράλογος 

   β) δῆμος + ψηφίζω = δημοψήφισμα 

   γ) εἰς + βάλλω = εἰσβάλλω 

   δ) ἐν + δόξα = ἔνδοξος  

   ε) εὖ + νοῶ = εὔνοια 

 

 

 

   5. 

   πόλις: κάθε βραχύχρονη συλλαβή όταν τονίζεται θέλει οξεία. 

   οἶνος: η μακρόχρονη παραλήγουσα όταν τονίζεται μπροστά από βραχύχρονη λήγουσα, θέλει    

   περισπωμένη. 

   θεῶν: η γενική και η δοτική των πτωτικών όταν τονίζεται στη λήγουσα, θέλει περισπωμένη. 

   ἂνθρωπος: η προπαραλήγουσα όταν τονίζεται θέλει πάντα οξεία. 

   θήκη: η μακρόχρονη παραλήγουσα όταν τονίζεται μπροστά από μακρόχρονη λήγουσα, θέλει  

   οξεία. 

            

    

 

 

   6.  

    α)  

                   Ενικός Αριθμός                                  

       

  

  ΓΕΝ.   φύλακος, πατρίδος, νήματος, χάλυβος 

  ΔΟΤ.   φύλακι , πατρίδι, νήματι, χάλυβι 

  ΑΙΤ.    φύλακα , πατρίδα, νῆμα, χάλυβα 

 

 

                  Πληθυντικός Αριθμός 

  ΓΕΝ.    φυλάκων, παρίδων, νημάτων, χαλύβων 

  ΔΟΤ.    φύλαξι(ν) πατρίσι(ν), νήμασι(ν) χάλυψι(ν) 

  ΑΙΤ.     φύλακας, πατρίδας, νήματα, χάλυβας
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β) 

     

(ὦ) δαίμονες -> (ὦ) δαῖμον 

τήν ἀκτίνα -> τάς ἀκτίνας 

τῷ ῥήτορι -> τοῖς ῥήτορσι(ν) 

τοῦ κήρυκος -> τῶν κηρύκων 

αἱ βαθμίδες -> ἡ βαθμίς 

τό κάλυμμα -> τά καλύμματα 

 

 

7. 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

παιδεύουσιν ἐπαίδευον παιδεύσουσιν ἐπαίδευσαν πεπαιδεύκασιν ἐπεπαιδεύκεσαν 

καταγράφει κατέγραφε καταγράψει κατέγραψε καταγέγραφε κατεγεγράφει 

κελεύεις ἐκέλευες κελεύσεις ἐκέλευσας κεκέλευκας ἐκεκελεύκεις 

διαπράττετε διεπράττετε διαπράξετε διεπράξατε διαπεπράχατε διεπεπράχετε 

πείθομεν ἐπείθομεν πείσομεν ἐπείσαμεν πεπείκαμεν ἐπεπείκεμεν 
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