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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : 

 

Αρχαία από πρωτότυπο 

Α.1. 

Θα ήταν άραγε αρκετό σε μας, αν την πόλη κατοικούμε με ασφάλεια και αν γίνουμε πιο 

πλούσιοι στα σχετικά με τη ζωή και να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια και να χαίρουμε 

εκτιμήσεως μεταξύ των Ελλήνων; Γιατί εγώ βέβαια θεωρώ πως, αν γίνουν αυτά, η πόλη μας 

θα είναι πλήρως ευτυχισμένη. Ο πόλεμος, όμως, μας έχει στερήσει όλα αυτά που έχουν 

λεχθεί· γιατί πράγματι και φτωχότερους μάς έκανε και πολλούς κινδύνους μάς έκανε να 

ανεχτούμε και απέναντι στους Έλληνες μάς έχει διαβάλει και μας έχει ταλαιπωρήσει με 

κάθε τρόπο. 

Α.2. 

Όταν οι πολίτες διαβιώνουν ειρηνικά και με ασφάλεια, έχουν οικονομική άνεση και 

ευημερούν, αφού έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν τη γη τους, να ασχολούνται με το 

εμπόριο και τη ναυτιλία και να ασκούν πολλά άλλα επαγγέλματα, που εκλείπουν σε περίοδο 

πολέμου. Ακόμη, σε περίοδο ειρήνης, η πόλη μπορεί να διπλασιάσει τα έσοδά της μέσα από 

την παρουσία εμπόρων, ξένων και μετοίκων, οι οποίοι ασχολούνταν με αποδοτικές 

επιχειρήσεις και πληρώνοντας το μετοίκιον ενίσχυαν σημαντικά τα έσοδα της πόλης. 

Επομένως, οι ευεργετικές επιδράσεις της ειρήνης αφορούν στην ανάπτυξη, στην οικονομική 

ευμάρεια και στην αφθονία των αγαθών. 

Εν αντιθέσει, ο πόλεμος έχει τραγικές συνέπειες σε όλους τους τομείς της ζωής των πολιτών 

και προκαλεί πολλά δεινά. Στερώντας τα αγαθά της ειρήνης επιφέρει κοινωνική ανασφάλεια 

και οικονομική κρίση. Επιπλέον, καθιστά τους πολίτες φτωχότερους, τους εμπλέκει σε 

πολλούς κινδύνους και ταλαιπωρίες και διασύρει το όνομα της πόλης τους. 

Β.1. 

ἄγομαι-α, ἐξαμαρτάνω-α, ἐξέρχομαι-α, αἰσθάνομαι-β, πάσχω-α, φέρω-α, παρέχομαι-β, 

λανθάνω-β. 

Β.2 

α) κάτοικος, περιποίηση, ταλαιπωρημένος, χειρωνακτικός. 

β) πόλιν, ὑπομένειν, ἐπιδώσομεν, λαμβάνουσαν. 

Β.3. 

εὐπορώτεροι : κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο «ἡμεῖς». 

ὑπαρξάντων : υποθετική μετοχή, γενική απόλυτη (υποκ.: τούτων). 

πολλοὺς : επιθετικός προσδιορισμός στο «κινδύνους». 
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ἀδεῶς : επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στις μετοχές «γεωργοῦντες, πλέοντες, 

ἐπιχειροῦντες». 

 

 

Αρχαία από μετάφραση – Ελένη 

 

Α.1. 

Η Ελένη είναι εκείνη που φτάνει πρώτη στην αναγνώριση, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο 

ρακένδυτος άντρας, που έχει απέναντί της και πίστευε ότι είναι δούλος σταλμένος από τον 

Θεοκλύμενο, είναι στην πραγματικότητα ο Μενέλαος. Η Ελένη γνώριζε ήδη από τη Θεονόη 

ότι ο σύζυγός της είναι ζωντανός, ότι θα έρθει στην Αίγυπτο μόλις τελειώσουν οι 

περιπλανήσεις του και ότι αυτή τη στιγμή τριγυρνά σαν ναυαγός σε ξένα ακρογιάλια. 

Επίσης, παρατηρεί ότι ο άντρας που στέκεται απέναντί της μοιάζει πολύ με τον άντρα της, 

παρά την όψη του ναυαγού που έχει. Τέλος, όταν εκείνος της αποκαλύπτει την ταυτότητά 

του, εκείνη πείθεται αμέσως και συνειδητοποιεί ότι έχει μπροστά της τον Μενέλαο χωρίς να 

δείχνει την παραμικρή αμφιβολία. Βέβαια, και ο Μενέλαος έχει στη διάθεσή του σχεδόν τα 

ίδια στοιχεία με την Ελένη. Συγκεκριμένα, η Γερόντισσα τον είχε πληροφορήσει ότι στην 

Αίγυπτο υπάρχει κάποια Ελένη. Ακόμη, ο ίδιος παρατηρεί την ομοιότητα της γυναίκας που 

βλέπει μπροστά του με τη σύζυγό του και μάλιστα η ίδια η Ελένη του αποκαλύπτει την 

ταυτότητά της. Ωστόσο, ο Μενέλαος καθυστερεί να φτάσει στην αναγνώριση, καθώς 

βρίσκεται παγιδευμένος στην πλάνη του -πιστεύοντας ότι η γυναίκα του είναι εκείνη που 

έφερε μαζί του από την Τροία- κι επειδή δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι ο τρωικός 

πόλεμος ήταν ουσιαστικά μάταιος. 

 

Α.2. 

α)  «Όμοια, απαράλλαχτη με την Ελένη» (στ. 625) : Ο Μενέλαος επισημαίνει ότι η γυναίκα που 

βλέπει μπροστά του φαίνεται να μοιάζει με τη σύζυγό του, αλλά δε συνειδητοποιεί αμέσως 

ότι είναι όντως η Ελένη μένοντας παγιδευμένος στην πλάνη του. 

β) «Στην Τροία πήγε μόνο το είδωλό μου» (στ. 644) : Η Ελένη εξηγεί στον άντρα της ότι στην 

Τροία ήταν ένα είδωλο που της έμοιαζε (φαίνεσθαι) και όχι η ίδια (είναι) στην προσπάθειά 

της να τον πείσει για την πραγματική ταυτότητά της. 

 

Σημείωση : Η άνωθεν απάντηση είναι ενδεικτική, καθώς στο δοθέν απόσπασμα υπάρχει 

πληθώρα στίχων με αντίθεση ανάμεσα στο είναι και στο φαίνεσθαι. Κάθε μαθητής μπορεί, 

προφανώς, να επιλέξει άλλα σημεία του αποσπάσματος με την προαναφερθείσα αντίθεση. 

 

Β.1. 

 1η ενότητα: στ. 617-627  Η συνάντηση των δύο συζύγων με συναισθήματα έκπληξης 

και απορίας. 

 2η ενότητα: στ. 628-643  Η αναγνώριση του Μενέλαου από την Ελένη και η δυσπιστία 

του ίδιου για την ταυτότητά της. 

 3η ενότητα: στ. 644-650  Η αποκάλυψη της αλήθειας για το είδωλο και την υπαίτια της 

όλης κατάστασης  από την Ελένη.  
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Β.2. 

Η αφηγηματική τεχνική του γρήγορου διαλόγου, ανά στίχο, ονομάζεται στιχομυθία. Ο 

Ευριπίδης χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή, για να προβάλει την ένταση των συναισθημάτων 

των ηρώων τη στιγμή που συναντιούνται, καθώς και την έκπληξη, την απορία και τη φόρτιση 

που νιώθουν μέχρι να φτάσουν και οι δύο στην αναγνώριση. Έτσι, η σκηνή της συνάντησης 

αποκτά περιπετειώδη χαρακτήρα. Παράλληλα, μέσω της τεχνικής αυτής, προκαλείται έντονη 

αγωνία στους θεατές, οι οποίοι παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον τα τεκταινόμενα 

περιμένοντας με ανυπομονησία την αμοιβαία αναγνώριση των δύο συζύγων. 

Γ.1. 

Ο Μενέλαος δυσκολεύεται να πιστέψει πως αυτό που ως τώρα νόμιζε ως πραγματικότητα 

(δηλαδή η παρουσία ειδώλου δίπλα του) ήταν μια απάτη. Δεν αναγνωρίζει και δεν πιστεύει 

την Ελένη δείχνοντας επιπολαιότητα στην αξιολόγηση των στοιχείων  που έχει στη διάθεσή 

του. Πάνω απ’ όλα, όμως, αποδεικνύει την αφοσίωσή του απέναντι στη σύζυγό του μέσα από 

την επιμονή του στην πίστη πως η πραγματική γυναίκα του είναι κλεισμένη στην σπηλιά.  

Όσον αφορά στα συναισθήματά του, σαστίζει και μένει άφωνος με το που αντικρίζει την 

Ελένη, την οποία προσπαθεί να καθησυχάσει, όταν καταλαβαίνει ότι τον φοβάται, 

δείχνοντας την ευγένειά του. Απορεί για την ταυτότητα της γυναίκας που βλέπει μπροστά 

του, η οποία τόσο πολύ μοιάζει της γυναίκας του. Τονίζει μάλιστα ο ίδιος πως σχεδόν του έχει 

σαλέψει ο νους. 

Γ.2. 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

 Τόσο η Ελένη όσο και η Πηνελόπη ξανασμίγουν με τους συζύγους τους, μετά την 

πολύχρονη απουσία τους στον τρωικό πόλεμο και τις περιπέτειες που αντιμετώπισαν. 

 Και οι δύο ηρωίδες έχουν παραμείνει πιστές στους άντρες τους, τον ερχομό των οποίων 

περιμένουν με ανυπομονησία. 

 Τόσο ο Μενέλαος όσο και ο Οδυσσέας έχουν την αμφίεση ζητιάνου τη στιγμή της 

συνάντησης με τις γυναίκες τους. 

 Και στα δύο ζευγάρια ο ένας από τους δύο συζύγους (Μενέλαος-Πηνελόπη) δυσπιστεί 

για την ταυτότητα του άλλου, ο οποίος (Ελένη-Οδυσσέας) προσπαθεί να του την 

αποδείξει. 

 

 

 


