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Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο) 

 
Κείμενο: Θυσία για την πατρίδα 

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ 

καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ 

αὑτῶν τῇ τύχῃ οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν 

κάλλιστον. Καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων 

ἀνθρώπων αἱ τιμαί· οἳ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δὲ ὡς 

ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. Καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ 

αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ 

τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. Ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς 

καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον 

εἶναι γενέσθαι, οἵτινες, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην διὰ τὴν 

ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον. 

Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79-81 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α.1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ……………… 
ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον.» 

Μονάδες 4 

Α.2.  Για ποιους λόγους οι νεκροί πολεμιστές της πόλης θεωρούνται άξιοι ιδιαίτερων 
τιμών; (Σημείωση: Το Α.2. θέμα μπορεί να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου ερώτηση) 

Μονάδες 4 

 
Β1. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις της Στήλης Α’ με τις ομόρριζές τους στη 
Στήλη Β’. Προσοχή! Δύο στοιχεία της Στήλης Β’ περισσεύουν. 
 

Στήλη Α΄ 
 

Στήλη Β΄ 

1. εὐδαιμονεστάτους α. ρωμαλέος 

2. βίον β. καλλιστεία  

3. κάλλιστον γ. νομοθέτης 

4. ῥώμης δ. βιώσιμος 

5. ἀναμείναντες ε. επιτροπή 

6. ἐκλεξάμενοι στ. κακοδαιμονία 

7. ἔτυχον ζ. εγκαταλείπω 



8. κατέλιπον η. επιτυχία 

 θ. εκλογή 

 ι. εμμονή 

 

Μονάδες 4 

 
Β2. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 

 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

1. Το ουσιαστικό «βίον» βρίσκεται σε πτώση αιτιατική και 
κλίνεται σύμφωνα με την Α’ κλίση. 

  

2. Ο τύπος «κατέλιπον» είναι αόριστος β΄ του ρήματος 
«καταλείπω» 

  

3. Η αντωνυμία «οἵτινες» στη δοτική πληθυντικού του θηλυκού 
γένους θα γίνει «οἷστισι(ν)» 

  

4. Ο τύπος «κρεῖττον» βρίσκεται σε συγκριτικό βαθμό.   

 
Μονάδες 4 

 
Β.3. Να επιλέξετε το ΣΩΣΤΟ (α ή β ή γ) από τη Στήλη Β΄ αναφορικά με τη συντακτική 
λειτουργία της λέξης της Στήλης Α’ στο αρχαίο κείμενο. 
 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

Λέξεις Επιλέξτε το ΣΩΣΤΟ (α ή β ή γ)  

1. εὐδαιμονεστάτους α) Αντικείμενο του ρήματος «προσήκει» 
β) Κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος 
«προσήκει» 
γ) Κατηγορούμενο στο αντικείμενο του 
απαρεμφάτου «ἡγεῖσθαι»  

2. τον θάνατον α. αντικείμενο στη μετοχή «ἀναμείναντες» 
β. υποκείμενο στη μετοχή «ἀναμείναντες» 
γ. αντικείμενο στο ρήμα «ἐτελεύτησαν» 

3. διὰ τὴν φύσιν α. εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας 
β. εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου 
γ. εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού 

4. γενέσθαι α. υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση «κρεῖττον 
εἶναι» 
β. άμεσο αντικείμενο στην απρόσωπη έκφραση 
«κρεῖττον εἶναι» 
γ.  έμμεσο αντικείμενο στην απρόσωπη έκφραση 
«κρεῖττον εἶναι» 

 
Μονάδες 4 

 
 



Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση – ΕΛΕΝΗ 
 

Κείμενο:  

ΕΛΕΝΗ: Ω! συμφορά μου˙ δυστυχία με ζώνει. 

Μενέλαε, χαθήκαμε˙ απ’ το σπίτι 

βγαίνει όπου να ’ναι η μάντισσα Θεονόη˙ 

βροντάει απ’ τις αμπάρες το παλάτι.             945 

Φύγε˙ γιατί να φύγεις, αφού ξέρει, 

έτσι κι αλλιώς, πως είσαι εδώ φτασμένος; 

Η δόλια πάω χαμένη. Από την Τροία 

σώθηκες κι από βαρβάρους, για να ’ρθεις 

να πέσεις πάλι σε σπαθιά βαρβάρων;             950 

ΘΕΟΝΟΗ Πήγαινε μπρος εσύ να μου φωτίζεις 

και κατά την πρεπούμενη συνήθεια 

μες στον αιθέρα ανέμιζε το θειάφι, 

για να ’ρθουν τ’ ουρανού πνοές καθάριες˙ 

με τη φωτιά καθάρισε το δρόμο,                    955 

ανόσιο αν τον μόλυνε ποδάρι, 

και το δαυλό μπροστά μου δώθε κείθε 

κούνησε να περάσω.  Έτσι τιμώντας 

τους θεούς, όπως ορίζω, πάλι μέσα 

την ιερή να πάτε φλόγα. Ελένη,                     960 

τι λες για τα μαντέματά μου; Να τος 

ο άντρας σου ο Μενέλαος, έχει χάσει 

το είδωλό σου κι όλα τα καράβια. 

Ξέφυγες συμφορές, δυστυχισμένε, 

κι ήρθες χωρίς να ξέρεις αν θα μείνεις         965 

ή θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα˙ 

υπάρχει αμάχη στους θεούς για σένα, 

θα συναχτούν τη μέρα αυτή κι ο Δίας 

θα λάβει την απόφασή του. Η Ήρα, 

που πρώτα σε κατέτρεχε, σε στέργει          970 

τώρα και θέλει να γυρίσεις πάλι 

στον τόπο σου μ’ αυτήν κι όλη η Ελλάδα 

να μάθει πως του Πάρη ο γάμος, δώρο 

της Αφροδίτης, ήταν ένα ψέμα˙ 

η Κύπριδα γυρεύει να εμποδίσει                975 

το γυρισμό σου, για να μη φανεί έτσι 

πως με το μάταιο γάμο της Ελένης 

της ομορφιάς επήρε το βραβείο. 

Η τύχη σου όμως κρέμεται από μένα˙ 

στον αδελφό μου άμα σε φανερώσω,        980 

χάθηκες, που το θέλει κι η Αφροδίτη 

κι αν πάω με την Ήρα, θα σε σώσω 



σωπαίνοντας παρά την προσταγή του, 

να του το πω στη χώρα όταν θα φτάσεις. 

Για να σιγουρευτώ κι εγώ, ποιος τάχα         985 

θα τρέξει να του πει τον ερχομό του; 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Με ποιους σκηνοθετικούς και σκηνογραφικούς δείκτες (στοιχεία όψης)  που 
συνδέονται με την εμφάνιση της Θεονόης στη σκηνή δημιουργείται μια ατμόσφαιρα 
σεβασμού, φόβου και δέους;  

Μονάδες 4 

Α2. Αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου και μελετώντας προσεκτικά τη δομή του 
λόγου της Θεονόης να απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί: Η Θεονόη 
βρίσκεται, όπως φαίνεται και δηλώνει η ίδια, μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημμα. Ποιο 
είναι αυτό; (Σημείωση: Το Α.2. θέμα μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου 
ερώτηση) 

Μονάδες 4 
 

Β1. α) Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για τα λόγια της Ελένης και έναν πλαγιότιτλο 
για τα λόγια της Θεονόης. 

Μονάδες 3 
 

Β2. β) Β.2. Να αντιστοιχίσετε τους στίχους της Στήλης Α’ με τα εκφραστικά μέσα της 
στήλης Β’. 
 

Στήλη Α΄ Στήλη Β΄ 

1. μες στον αιθέρα ανέμιζε το θειάφι α. μεταφορά 

2. ανόσιο αν τον μόλυνε ποδάρι β. δραματική ένταση 

3. Η τύχη σου όμως κρέμεται από μένα˙ 

στον αδελφό μου άμα σε φανερώσω 

γ. υπερβατό 

 
Μονάδες 3 

 
Γ. Να γράψετε τις σκέψεις σας πάνω στη διένεξη των θεών, που αναφέρει η Θεονόη, 
και στο δικό της ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Δεδομένου ότι στον κόσμο του 
Eυριπίδη, δεν φαίνεται να είναι το δίκαιο ρυθμιστής, σε τι μπορεί να ελπίζει ο 
άνθρωπος; 
 

Μονάδες 6 
 
 


