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      EΝΟΤΗΤΑ 2 – To τέχνασμα του Θεμιστοκλή 

Ερωτήσεις για την κατανόηση και την εμπέδωση του κειμένου 

1.Tι έκανε ο περσικός στόλος, όταν έφτασε στην Αττική; 
Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν 

προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς 
 

2.Πώς ένιωσαν τότε οι Πελοποννήσιοι και τι σκόπευαν να κάνουν; 
πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν 
 

3.Πώς αντέδρασε ο Θεμιστοκλής; 
Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον 
πραγματείαν 
 

4.Τι ήταν ο Σίκιννος; 
Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ 
καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. 
 

5.Πού έστειλε το Σίκιννο ο Θεμιστοκλής; 
Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα 
 

6.Ποια εντολή έδωσε ο Θεμιστοκλής στο Σίκιννο; 
κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ 

βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ 
διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ 

διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν 
 

7.Πώς ένιωσε ο Ξέρξης όταν άκουσε το Σίκιννο; 
Ταῦτα δ' ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ' εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη  
 

8.Ποια διαταγή έδωσε αμέσως ο Ξέρξης;  
εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας 

ἤδη διαζῶσαι τὰς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων. 

 

Λεξιλόγιο :   
βουλεύομαι (ἐβουλεύετο) = σκέφτομαι, σχεδιάζω 

ὁ, ἡ εὔνους, τὸ εὔνουν = ευνοϊκός, φιλικός 

κελεύω = διατάζω, προτρέπω 

αἱροῦμαι (αἱρούμενος) = επιλέγω, προτιμώ 

ἥδομαι (ἥσθη) = ευχαριστιέμαι, νιώθω ικανοποίηση 

ἡ ναῦς (ναυσὶν) = το πλοίο 
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Μετάφραση κειμένου  : 
Αλλά όταν ο στόλος των εχθρών πλησιάζοντας στην Αττική από την 

πλευρά του Φαλήρου απέκλεισε τις γύρω παραλίες, οι Πελοποννήσιοι 

φοβισμένοι ξανασκέφτονταν να αποπλεύσουν για τον Ισθμό της 

Κορίνθου. Ενώ λοιπόν έτσι είχε η κατάσταση, ο Θεμιστοκλής σκεφτόταν 

και κατέστρωνε το σχέδιό του σχετικά με το Σίκιννο. Ο Σίκιννος ήταν 

Πέρσης στην καταγωγή, αιχμάλωτος, φιλικός στο Θεμιστοκλή και 

παιδαγωγός των παιδιών του. Αυτόν στέλνει κρυφά στον Ξέρξη, αφού 

τον προέτρεψε να του πει ότι ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των 

Αθηναίων, παίρνοντας το μέρος του Πέρση βασιλιά τού στέλνει πρώτος 

την πληροφορία ότι οι Έλληνες προσπαθούν να ξεφύγουν, και τον 

συμβουλεύει να τους επιτεθεί, ενώ βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς το 

πεζικό, και να εξοντώσει τη ναυτική τους δύναμη. Ο Ξέρξης, επειδή τα 

δέχτηκε αυτά πιστεύοντας ότι είχαν λεχθεί με φιλική διάθεση, 

ευχαριστήθηκε και αμέσως έδωσε διαταγή στους κυβερνήτες των πλοίων 

να περικυκλώσουν τα νησιά, αφού αποπλεύσουν αμέσως με διακόσια 

πλοία, για να μην ξεφύγει κανείς από τους εχθρούς. 

 

Μετάφραση δεύτερου παράλληλου κειμένου : 

Ο Θεμιστοκλής ενέδρευε κοντά στη Σαλαμίνα · στους Έλληνες φαινόταν 

καλό να φύγουν, αλλά στο Θεμιστοκλή να ναυμαχήσουν στη στενή 

θάλασσα. Και καθώς δεν τους έπειθε να μείνουν, είχε το Σίκιννο το 

δούλο παιδαγωγό των δύο παιδιών του, στέλνει αυτόν το Σίκιννο νύχτα 

στο βασιλιά, για να του μηνύσει λόγω συμπάθειας τάχα ότι οι ελληνικές 

δυνάμεις φεύγουν · να ναυμαχήσεις. Ο βασιλιάς πείθεται και ναυμαχεί, 

και το πλήθος των πλοίων του το συνέτριψε η στενή θάλασσα · έτσι οι 

Έλληνες παρά τη θέλησή τους νίκησαν με τη σοφία του στρατηγού. 
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       ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α.Ερμηνευτικές ερωτήσεις :  
1.Ποιο ήταν το «τέχνασμα του Θεμιστοκλή»; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.Να συγκρίνετε το κείμενο της ενότητας με το 2o παράλληλο κείμενο  

και να γράψετε τις κοινές πληροφορίες που μας παρέχουν. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Β.Λεξιλογικές ασκήσεις : 

1.Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους 

μέρη : 
προσφερόμενος < 
ἀπέκρυψεν < 

εὔνους < 
παιδαγωγός < 

ἐκπέμπει < 
διακελεύεται < 
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2.Να γράψετε δύο παράγωγα απλά ή σύνθετα της νέας ελληνικής για 

καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
πραγματείαν εὔνους αἱρούμενος ἐπιθέσθαι ναυσὶν 

     

     

 

Γ.Γραμματικές ασκήσεις : 

1.Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων : 
Ενεστώτας  ταράττονται διακελεύεται 

Παρατατικός ἐβουλεύετο   
Μέλλοντας    
Αόριστος    
Παρακείμενος    
Υπερσυντέλικος    

 

2.Nα κλιθούν τα ουσιαστικά : 

 ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

ΟΝ     

ΓΕΝ     

ΔΟΤ     

ΑΙΤ  τοὺς Ἕλληνας  τοὺς ἡγεμόνας 

ΚΛΗΤ     

 

 

Δ.Συντακτικές ασκήσεις : 

1.Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
ὁ στόλος :  
τοὺς αἰγιαλούς :  

οἱ Πελοποννήσιοι :  

ὁ Θεμιστοκλῆς :  
τὴν πραγματείαν :  
Πέρσης :  
παιδαγωγός :  

Τοῦτον :  

μηδεὶς :  
 

 


