
 

 

                                     Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις 
                                       Περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 
 
                                                    Τάξη Β΄  
                                                                                Μάθημα : Αρχαία από μετάφραση 
 
               Α. Κείμενο : Ηροδότου Ιστορίες : Εν. 10η : Κεφ. 124-125. 
 
   124. Παρότι λοιπόν οι Έλληνες δεν ήθελαν, από φθόνο, να εκφέρουν την κρίση τους, αλλά 
ο καθένας τους πήρε τα καράβια του και γύριζε στην πόλη του, χωρίς να εκφέρει την κρίση 
του, ωστόσο το όνομα του Θεμιστοκλή έγινε ξακουστό και κέρδισε σ’ όλο τον ελληνικό κό-
σμο τη φήμη του άντρα του πολύ ανώτερου σε σοφία ανάμεσα στους Έλληνες. Κι επειδή αυ-
τοί που πήραν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν τον τίμησαν για τη νίκη του, αμέσως 
ύστερ’ απ’ αυτά επισκέφτηκε τη Σπάρτη επιδιώκοντας τιμές. Κι οι Λακεδαιμόνιοι του έκαναν 
λαμπρή υποδοχή και τον τίμησαν εξαιρετικά. Το αριστείο βέβαια το έδωσαν στον Ευρυβιάδη, 
στεφάνι από ελιά, όμως έδωσαν στεφάνι από ελιά και στον Θεμιστοκλή για τη σοφία και την 
αξιοσύνη του. επίσης του έκαναν δώρο το πιο όμορφο άρμα της Σπάρτης. Κι αφού του έπλε-
ξαν λαμπρό εγκώμιο, στην επιστροφή του τον κατευόδωσαν, τιμητική συνοδεία, τριακόσιοι 
επίλεκτοι Σπαρτιάτες, οι γνωστοί με το όνομα ιππείς, ως τα σύνορα της Τεγέας. Λοιπόν, απ’ 
όσους ανθρώπους γνωρίζουμε, μόνο αυτόν ξεπροβόδισαν τιμητικά οι Σπαρτιάτες.  
   125. Είχε επιστρέψει απ’ τη Σπάρτη στην Αθήνα, όταν ο Τιμόδημος από τις Αφίδνες, που 
ανήκε στην παράταξη των εχθρών του Θεμιστοκλή, αλλά σε τίποτε δεν είχε διακριθεί, λυσ-
σώντας από φθόνο τα έβαζε με τον Θεμιστοκλή, καταγγέλλοντάς τον για την επίσκεψη στη 
Σπάρτη, πως τις τιμές που πήρε απ’ τους Λακεδαιμονίους τις χρωστούσε στην Αθήνα κι όχι 
στην αξία του. κι αυτός, καθώς οι κακολογίες του Τιμοδήμου δεν είχαν σταματημό, είπε : « 
Είναι όπως τα λες. ούτε εγώ θα έπαιρνα αυτές τις τιμές απ’ τους Σπαρτιάτες αν ήμουν Βελβι-
νίτης, ούτε εσύ, άνθρωπε, κι ας είσαι Αθηναίος». 
 
                                             Β. Ερωτήσεις 
 

1. Ποιες ενότητες μέσα στο έργο του Ηροδότου χαρακτηρίζονται «ελεύθερες λο-
γοτεχνικές δημιουργίες». Ποια τα χαρακτηριστικά τους και ποιος ο ρόλος τους.  

2. Πώς υποδέχτηκαν οι Σπαρτιάτες το Θεμιστοκλή και ποιες τιμές του απέδωσαν. 
3. α. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κά-

θε ενότητα. 
β. Να παρουσιάσετε με δικά σας λόγια (σε τρίτο πρόσωπο) την απάντηση που 
έδωσε ο Θεμιστοκλής στις κακολογίες του Τιμόδημου (Κεφ. 125). 

4. α. Να χαρακτηρίσετε : α) τους Έλληνες αιτιολογώντας τη στάση τους απέναντι   
στο Θεμιστοκλή και β) το Θεμιστοκλή με βάση την απάντηση που έδωσε στον 
Τιμόδημο. 
β. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία πολιτισμού των Ελλήνων απαντούν στα Κεφ. 
124 και 125. 
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