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                                                                                                   1.Ι.Τι γνωρίζετε για τις «Παρεκβάσεις»του Ηρόδοτου; 
 Την ώρα που οι Έλληνες συσκέπτονταν,ο Ξέρξης                         Σε ποιες κατηγορίες τις διακρίνουμε;    
έστελνε καβαλάρη κατάσκοπο να δει πόσοι είναι                       ΙΙ.Γιατί ο Ρωμαίος ρήτορας Κικέρων έδωσε 
και τι κάνουν…….Κι’ εκείνη την ώρα έτυχε να                              στον Ηρόδοτο το χαρακτηρισμό  
είναι παραταγμένοι έξω οι Λακεδαιμόνιοι.Έβλεπε                         «πατέρα της Ιστορίας»; (4 μονάδες) 
λοιπόν άλλους άντρες να γυμνάζονται κι άλλους                       
το γιο του Αριστίωνος,που βρισκόταν στο στρατόπεδο.           2.Ι.Να χωρίσετε το κείμενο σε μικρότερες ενότητες  
να χτενίζουν ταμαλλιά τους.Παραξενεύτηκε απ’αυ-                       και να γράψετε τον πλαγιότιτλο κάθε ενότητας 
τό το θέαμα και τους μετρούσε˙κι αφού τα παρατή-                    ΙΙ.Ποια αφηγηματική τεχνική χρησιμοποιεί ο συγγραφέας  
ρησε όλα με ακρίβεια,γύρισε πίσω καβάλα στ’άλο-                       στο κείμενο; (6 μονάδες)    
γό του ανενόχλητος˙γιατί κανένα δεν τον καταδίωκε,               3.Πώς παρουσιάζει ο Δημάρατος τους Λακεδαιμονίους  
ούτε καν έδειχναν να τον προσέχουν˙γύρισε λοιπόν                    στον Ξέρξη και πώς δικαιολογεί αυτή τη στάση τους; 
πίσω κι έλεγε στον Ξέρjη όλα όσα είχε δει.                                     (4 μονάδες) 
  Ακούοντας τον ο Ξέρξης δεν μπορούσε να κατά-                    4.Ι.Να χαρακτηρίσετε τον Ξέρξη από τη στάση του και  
λάβει τι πραγματικά συνέβαινε,δηλαδή πώς αυτοί                         τη συμπεριφορά του στο κείμενο αυτό 
ετοιμάζονταν να σκοτωθούν και να σκοτώσουν όσο                    ΙΙ.Ποιες ηθικές και πολιτιστικές αντιθέσεις διακρίνετε 
 πιο πολλόύς μπορούσαν˙αλλά,επειδή αυτά που                              ανάμεσα στους Έλληνες και τους «βαρβάρους» 
 έκαναν του φαίνονταν γελοία,κάλεσε τον Δημάρατο,                     στο συγκεκριμένο κείμενο;(6 μονάδες) 
Κι όταν έφτασε,τον ρωτούσε τα καθέκαστα,θέλοντας                                                                  
να καταλάβει αυτό που έκαναν οι Λακεδαιμόνιοι.                           
Κι εκείνος αποκρίθηκε: «Μ’ άκουσες και την προηγού- 
μενη φορά,όταν μπαίναμε στο δρόμο για την Ελλάδα,                                                                
να σου μιλώ γι’αυτούς τους άντρες˙κι όταν μ’άκουσες ,                                                       
γέλασες με μένα που έλεγα ποια έκβαση έβλεπα                                                                  
 πως θα έχουν αυτές οι επιχειρήσεις.Γιατί για μένα, 
βασιλιά μου,ο πιο μεγάλος αγώνας είναι να 
 σου παρουσιάζω την αλήθεια.Άκουσέ με λοιπόν και τώρα. 
Οι άντρες αυτοί ήρθαν για να δώσουν μάχη με μας, 
για το πέρασμα του στενούκαι γι’αυτό προετοιμάζονται. 
Γιατί έχουν τον ακόλουθο νόμο: 
όταν είναι να δώσουν μάχη για ζωή ή θάνατο, 
τότε στολίζουν το κεφάλι τους. Και βάλε το καλά στο νου σου˙ 
αν υποδουλώσεις αυτούς εδώ και τους άλλους 
 που έχουν μείνει στη Σπάρτη,δεν υπάρχει κανένα άλλο έθνος  
στον κόσμο που θα τολμήσει να σηκώσει χέρι εναντίον σου˙ 
γιατί τώρα πας να χτυπηθείς με τον πρώτο και καλύτερο βασιλιά 
των Ελλήνων και τους άντρες με την ανώτερη πολεμική αρετή». 
Τα λόγια αυτά φάνηκαν πέρα για πέρα απίστευτα στον Ξέρξη 
κι έκανε μια δεύτερη ερώτηση:πώς είναι δυνατό,την ώρα  
που είναι τόσο λίγοι,να δώσουν μάχη με τη στρατιά του; 
Κι ο άλλος αποκρίθηκε: «Βασιλιά μου,να μ’έχεις για ψεύτη, 
αν τα πράγματα δεν ακολουθήσουν το δρόμο που λέω εγώ». 
Με τα λόγια αυτά δεν έπειθε τον Ξέρξη. 
 
   
 


