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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ 

ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς 

ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, 

αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν 

Ξέρξην κρύφα, 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. Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας 

λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν 

ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων. 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  

1. Ποιο μήνυμα μετέφερε ο Σίκιννος στον Ξέρξη για λογαριασμό του Θεμιστοκλή;  (Μονάδες 4) 

Ο Θεμιστοκλής, κρυφά και με τη βοήθεια του Σίκινου είπε στον Ξέρξη πως έχει πάρει το μέρος του 

Πέρση βασιλιά. Έτσι του μετέφερε την πληροφορία ότι οι Έλληνες προσπαθούν να δραπετεύσουν. 

Επίσης, τον συμβούλεψε να επιτεθεί στους Έλληνες και να εξοντώσει τη ναυτική τους δύναμη μιας 

και βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς το πεζικό τους.   

2. Πώς αντέδρασε ο Ξέρξης σε όσα του διαμήνυσε ο Θεμιστοκλής και από ποια φράση του κειμένου 

φαίνεται; (Μονάδες 4) 

Ο Ξέρξης δέχτηκε όσα του διαμήνυσε ο Θεμιστοκλής, διότι πίστευε ότι είχαν λεχθεί με φιλική 

διάθεση. Ευχαριστήθηκε και αμέσως έδωσε διαταγή στους κυβερνήτες των πλοίων, αφού 

αποπλεύσουν με διακόσια καράβια, ‘να περικυκλώσουν τα νησιά, για να μη ξεφύγει κανείς από τους 

εχθρούς. Η συγκεκριμένη αντίδραση φαίνεται από τη φράση: «Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας 

λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν 

ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων». 
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ΘΕΜΑ 2ο  

1. Με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις 

της νέας ελληνικής; (Μονάδες 4) 

απόκρυψη  ἀπέκρυψεν 

γιαλός  αἰγιαλούς 

πεζικό  πεζῶν 

επίθεση  ἐπιθέσθαι. 

 

2. α. κελεύσας: Να βρεθεί σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει και να μεταφερθεί στους υπόλοιπους 

χρόνους. (Μονάδες 4) 

 

κελεύσας: μετοχή αορίστου ενεργητικής φωνής 

κελεύων, κελεύσων, κελεύσας, κεκελευκώς. 

 

β. ὁ στόλος, Ἦν, τοὺς Ἕλληνας: Να βρεθεί σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει το καθένα και να 

κλιθούν. 

 

ὁ στόλος: ουσιαστικό Β’ κλίσης 

Ἦν: παρατατικός του ρ.  εἰμί 

τοὺς Ἕλληνας: ουσιαστικό Γ’ κλίσης. 

 

ὁ στόλος 

τοῦ στόλου 

τῷ στόλῳ 

τὸν στόλον 

(ὦ) στόλε 

 

 

οἱ στόλοι 

τῶν στόλων 

τοῖς στόλοις 

τούς στόλους 

    (ὦ) στόλοι 

 

          

ὁ Ἕλλην 

τοῦ Ἕλληνος 

τῷ Ἕλληνι 

τὸν Ἕλληνα 

(ὦ) Ἕλλην 

 

 

οἱ Ἕλληνες 

τῶν Ἕλλήνων 

τοῖς Ἕλλησι(ν) 

τοὺς Ἕλληνας 

(ὦ) Ἕλληνες 

 

 

ἦν / ἦ 

ἦσθα 

ἦν 

ἦμεν 

ἦτε 

     ἦσαν

 

3. Στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου να βρείτε τα ρήματα, τα υποκείμενά τους και τα 

αντικείμενα (όπου αυτά υπάρχουν). (Μονάδες 4) 

 

«Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ 

Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν».  

Ρ1: ἀπέκρυψεν 

Υ1: ὁ στόλος 

Α1: τούς αἰγιαλούς 

Ρ2: ἐπάπταινον 

Υ2: οἱ Πελοποννήσιοι 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) – ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στων Αχαιών τα γρήγορα καράβια τούτος ήλθε, 

με λύτρα πλουσιοπάροχα την κόρη του να λύσει· 

στο χρυσό σκήπτρο τυλικτό του Φοίβου το στεφάνι 

 εκράτει, και τους Αχαιούς παρακαλούσεν όλους,        15 

μα από όλους πιο πολύ τους δυο τους γιους του Ατρέα: 

«Ω γενναιόκαρδοι Αχαιοί, ω βασιλείς Ατρείδες, 

του Ολύμπου ας κάμουν οι θεοί, την πόλιν του Πριάμου 

αφού πορθήσετ’ ευτυχείς να πάτε στην πατρίδα· 

 αλλ’ αποδώσετε σ’ εμέ την ποθητήν μου κόρην,    20 

δεχθείτε αυτά τα λύτρα της, αν τον υιόν του Δία 

τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβείσθε». 

να σεβασθούν και τα λαμπρά λύτρα δεκτά να γίνουν· 

 μόνος ο Αγαμέμνονας δεν το ’στεργεν ο Ατρείδης,    25 

αλλά κακά τον έδιωχνε και βαρύν λόγον είπε: 

«Μη σ’ απαντήσω, γέροντα, σιμά στα κοίλα πλοία 

ή τώρα εδώ ν’ αργοπορείς ή πάλιν να γυρίσεις, 

και μη θαρρεύεις στου θεού το σκήπτρο και το στέμμα. 

 Αυτήν δεν θ’ απολύσω εγώ· το γήρας θα την έβρει    30 

στο Άργος μες στο σπίτι μου μακράν απ’ την πατρίδα 

να υφαίνει αυτού και σύντροφον της κλίνης να την έχω. 

Μη μ’ ερεθίζεις, σύρ’ ευθύς, αν θέλεις να μην πάθεις». 

Τον λόγον του εφοβήθηκε και υπάκουσεν ο γέρος· 

 την άκραν πήρε σιωπηλός της ηχερής θαλάσσης  35 

και όταν ευρέθη ανάμερα, τον γόνον της ωραίας 

Λητούς, μέγαν Απόλλωνα, θερμά παρακαλούσε: 
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«Άκουσέ με, αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας 

Κίλλας προστάτη, κύριε στην Τένεδο, Σμινθέα, 

 εάν σου έκτισα ναόν να χαίρεται η καρδιά σου,  40 

εάν ποτέ σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα 

ταύρων κι ερίφων, τούτον μου τον πόθον τελείωσέ μου· 

τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν». 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

1. Ποια πρόσωπα εμφανίζονται στο παραπάνω απόσπασμα και πού διαδραματίζονται τα 

γεγονότα; (Να απαντήσετε τεκμηριωμένα βασιζόμενοι σε συγκεκριμένους στίχους) (Μονάδες 

4) 

 

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο παρόν απόσπασμα είναι ο ιερέας του Απόλλωνα, Χρύσης, 

ο βασιλιάς των Μυκηνών, Αγαμέμνονας, ο αδελφός του ο Μενέλαος και οι Αχαιοί. Ο Μενέλαος 

καταλαβαίνουμε πως είναι παρών από την προσφώνηση του Χρύση στον στ. 16 «…μα απ’ 

όλους πιο πολύ τους δυο τους γιους του Ατρέα». Επίσης, η παρουσία των Αχαιών δηλώνεται 

από δύο σημεία: στ. 15 «…και τους Αχαιούς παρακαλούσεν όλους» και στ. 23-24 «Όλοι 

αλαλάξαν οι Αχαιοί… να γίνουν». Ο τόπος που διαδραματίζονται τα γεγονότα είναι το 

στρατόπεδο των Αχαιών, έξω από τα τείχη της Τροίας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στον στ. 12 κοντά στα «γρήγορα καράβια» που προδίδει σκηνικό κοντά σε θάλασσα.  

 

2. Ποια είναι η δομή και ποιο το περιεχόμενο του λόγου του Χρύση προς τους Ατρείδες και τους 

Αχαιούς; (Μονάδες 4) 

Η ικεσία του Χρύση απευθύνεται στο σύνολο των Αχαιών στοχεύοντας όμως κυρίως στον 

Μενέλαο και τον Αγαμέμνονα, τους δυο γιους του Ατρέα. Αρχικά, προσφωνεί τους Αχαιούς 

αποκαλώντας τους γενναιόκαρδους και στη συνέχεια εστιάζει στον Αγαμέμνονα και τον 

Μενέλαο (ω βασιλείς Ατρείδες). Φροντίζει η προσφώνησή του να είναι κολακευτική, ώστε να 

κερδίσει τη συμπάθεια του Αγαμέμνονα που κρατά δέσμια την κόρη του. Στη συνέχεια, 

παρόλο που είναι Τρώας, δίνει διττή ευχή στους Αχαιούς, αφού πορθήσουν την Τροία να 

επιστρέψουν ευτυχείς στην πατρίδα τους θυμίζοντάς τους με αυτόν τον τρόπο τον σκοπό για 

τον οποίο ξεκίνησαν την εκστρατεία τους (στ. 18-19). Συνεχίζοντας τον προσεγμένα δομημένο 

λόγο του εκφράζει με συντομία το αίτημα της εξαγοράς της κόρης του (στ. 20) προσφέροντας 

παράλληλα πλουσιοπάροχα λύτρα (στ. 21). Τέλος, ολοκληρώνει τον λόγο του με μια προτροπή 

– έμμεση απειλή για ευλάβεια προς τον θεό Απόλλωνα (στ.22) υπονοώντας την προστασία που 

εκείνος του προσφέρει και ταυτόχρονα τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει μια απόφαση 

που δεν θα τον ικανοποιήσει. 
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      ΘΕΜΑ 2ο  

1. Να χωρίσετε το απόσπασμα που σας δίνεται σε τέσσερις (4) ενότητες και να δώσετε έναν 

πλαγιότιτλο σε καθεμιά από αυτές. (Μονάδες 3) 

 

στ. 12 – 16: Ο ερχομός του Χρύση στο στρατόπεδο των Αχαιών. 

στ. 17 – 22: Το αίτημα του Χρύση για επιστροφή της κόρης του. 

στ. 23 – 33: Η άρνηση του Αγαμέμνονα να επιστρέψει την κόρη 

στ. 34 – 43: Η προσευχή του Χρύση προς τον θεό Απόλλωνα. 

 

2. Στον λόγο του Χρύση προς τους Ατρείδες και τους Αχαιούς υπάρχουν προικονομίες. Ποιες είναι 

αυτές και τί ακριβώς προοικονομείται; (Μονάδες 3) 

 

- «ας κάμουν οι θεοί, την πόλιν του Πριάμου αφού πορθήσετ’ ευτυχείς να πάτε στην 

πατρίδα·»  προοικονομέιται η άλωση της Τροίας  

- «αν τον υιόν του Δία τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβείσθε».  

προοικονομείται η τιμωρία των Αχαιών με λοιμό από τα βέλη του Απόλλωνα για 

ασέβεια προς το πρόσωπό του.  

- «αργυρότοξε»  ο Απόλλωνας θα χτυπήσει τους Αχαιούς με τα βέλη του. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. Να χαρακτηρίσετε τον Αγαμέμνονα όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω απόσπασμα. 

(Μονάδες 3) 

 

Στο παρόν απόσπασμα ο Αγαμέμνονας, αν και αρχηγός του στρατού των Αχαιών, δεν 

παρουσιάζει συμπεριφορά ανάλογη της θέσης του. Πρωτίστως, εμφανίζεται εγωιστής, αφού 

βάζει το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το συμφέρον του στρατού. Επίσης, είναι ασεβής 

προς τον ιερέα Χρύση και του συμπεριφέρεται υβριστικά και απάνθρωπα. Του ανακοινώνει 

πως τα γηρατειά θα βρουν την κόρη σύντροφό του στο Άργος με λόγια ιδιαίτερα προκλητικά 

προσβάλλοντας ταυτόχρονα τον ίδιο τον θεό Απόλλωνα. Αγνοεί τη θέληση των υπόλοιπων 

Αχαιών για επιστροφή της κόρης στον πατέρα της, συμπεριφορά που φανερώνει άνθρωπο 

αυταρχικό και απόλυτο. Η ανυποχώρητη αυτή στάση του θα αποφέρει πολλές συμφορές στον 

Αχαϊκό στρατό, όμως λόγω έλλειψης προνοητικότητας και οξυδέρκειας δεν αντιλαμβάνεται το 

μέγεθος της καταστροφής που πρόκειται να προκαλέσει αυτή του η συμπεριφορά.   
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2. Ο ιερέας Χρύσης καταφεύγει στον θεό Απόλλωνα και ζητά τη βοήθειά του για την επιστροφή 

της κόρης του. Ποιο είναι το θρησκευτικό τυπικό που ακολουθεί; Στη σημερινή εποχή κάνουμε 

κάτι ανάλογο; Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε; (Το θρησκευτικό τυπικό να γραφτεί 

επιγραμματικά και με παράθεση στίχων) (Μονάδες 3) 

 

Το θρησκευτικό τυπικό της προσευχής σε έναν θεό κατά την ομηρική εποχή απαιτούσε αρχικά 

επίκληση (στ. 38: «Άκουσέ με»). Στη συνέχεια, παρατηρούμε πως ακολουθεί η προσφώνηση με την 

οποία ο Χρύσης αναφέρεται σε γνωστές ιδιότητες του θεού, ώστε να τον τιμήσει και να κερδίσει 

την ευνοϊκή του διάθεση (στ. 38-39: «…αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας Κίλλας προστάτη, 

κύριε στην Τένεδο, Σμινθέα…»). Έπειτα, υπενθυμίζει τις προσφορές που έχει κάνει προς τιμήν 

του, ώστε η βοήθεια του θεού να έρθει ως αυτονόητο αντάλλαγμα (στ. 42: «εάν σου έκτισα ναόν να 

χαίρεται η καρδιά σου, εάν ποτέ σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα ταύρων κι ερίφων»). Τέλος, 

διατυπώνει σύντομα το αίτημά του ζητώντας απ’ τον θεό να ρίξει τα βέλη του στους Δαναούς, 

ώστε να πληρώσουν για τον πόνο που του προκάλεσαν. Πρόκειται για έναν πληγωμένο πατέρα, ο 

οποίος ζητάει εκδίκηση γι’ αυτό και στην ουσία το αίτημά του μετατρέπεται σε κατάρα (στ. 42-43: « 

τούτον μου τον πόθον τελείωσέ μου· τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν»). 

Η προσευχή του Χρύση παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες αλλά και κάποιες διαφορές με τα 

σημερινά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα στην «Κυριακή προσευχή» υπάρχει η επίκληση, η 

προσφώνηση αλλά και το αίτημα. Επίσης, δεν παραλείπεται και η αναφορά στις προσφορές του 

πιστού, οποίες φυσικά δεν είναι πλέον θυσίες ζώων, αλλά τέλεση θρησκευτικών υποχρεώσεων 

κατά κύριο λόγο. Επιπρόσθετα, όταν κάποιος πιστός έχει μεγάλη ανάγκη να πραγματοποιηθεί 

μια ευχή του κάνει το λεγόμενο τάμα, υποσχόμενος κάτι που μπορεί να πραγματοποιήσει στην 

περίπτωση που η ευχή του εκπληρωθεί π.χ επίσκεψη σε ένα μοναστήρι, άναμμα λαμπάδας, 

ονοματοδοσία Αγίου σε μωρό κ.α.  

 

 

 


