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4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.  

  

Πρωτεσίλαος: Κύριε και βασιλιά και Δία μας και εσύ κόρη της Δήμητρας, μην 

αγνοήσετε την ερωτική μου παράκληση.  

Πλούτωνας: Τι χρειάζεσαι/ζητάς από εμάς και ποιος είσαι;  

Πρωτεσίλαος: Είμαι ο Πρωτεσίλαος, ο γιος του Ίφικλου, από τη Φυλάκη, ένας 

από τους Αχαιούς στρατιώτες και ο πρώτος που σκοτώθηκε στην Τροία. Σας 

ικετεύω/παρακαλώ να με αφήσετε να επανέλθω για λίγο στη ζωή.  

Πλούτωνας: Αυτή την επιθυμία, Πρωτεσίλαε, την έχουν όλοι οι νεκροί, αλλά 

κανείς δεν κατάφερε να το πετύχει/δεν μπόρεσε να το πετύχει.  

Πρωτεσίλαος: Εγώ δεν θέλω να ζήσω (ξανά), Πλούτωνα, θέλω μόνο να ξαναδώ 

τη γυναίκα μου, που την άφησα νιόπαντρη στην κάμαρά μας και έφυγα 

γρήγορα με το καράβι/απέπλευσα (για τον πόλεμο), και μόλις 

αποβιβάστηκα/βγήκα στη στεριά ο δύστυχος, με σκότωσε ο Έκτορας. Ο έρωτας, 

λοιπόν, για τη γυναίκα μου, κύριε, με βασανίζει πολύ και θέλω αφού τη δω για 

λίγο, να επιστρέψω πάλι εδώ/να κατεβώ πάλι κάτω.  

Πλούτωνας: Δεν ήπιες το νερό της λησμονιάς, Πρωτεσίλαε;  

Πρωτεσίλαος: (Ήπια) και πολύ, κύριε˙ αλλά ο έρωτάς μου ήταν 

υπερβολικός/πολύ δυνατός.  
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Πλούτωνας: Λοιπόν περίμενε/κάνε υπομονή˙ γιατί και εκείνη θα έρθει 

κάποτε/μια μέρα (εδώ), οπότε/και δεν θα χρειαστεί/υπάρχει ανάγκη να ανέβεις 

εσύ (στη γη).  

Πρωτεσίλαος: Δεν αντέχω όμως να περιμένω, Πλούτωνα˙ και εσύ αγάπησες και 

γνωρίζεις ο ίδιος τι είναι ο έρωτας.  

Πλούτωνας: Και τι θα σε ωφελήσει να ζήσεις πάλι για μία μέρα και 

έπειτα/ξανά/μετά από λίγο να οδύρεσαι/θρηνείς πάλι για τα ίδια;  

Πρωτεσίλαος: Πιστεύω ότι θα την πείσω να με ακολουθήσει και εκείνη εδώ σε 

εσάς/στον κάτω κόσμο, με αποτέλεσμα να λάβεις/έχεις μετά από λίγο αντί για 

έναν δύο νεκρούς.  

Πλούτωνας: Δεν είναι δίκαιο/σωστό/δεν συνηθίζονται να γίνουν αυτά ούτε και 

έγιναν ποτέ ως τώρα.  

 

2. α)  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1   Γ  Π Ι Ε 

2 Τ Α Υ Τ Α  Φ 

3  Α Ν Ε Λ Θ Ε 

4 Ε  Α  Ι  Ρ 

5 Μ Ε Ι Ο Ν  Ε 

6 Ε Ι  Υ  Ω Σ 

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΘΕΤΩΣ 

   1. πίε          1. ἐμέ 

   2. ταῦτα          2. αα 

   3. ἄνελθε              εἰ 

   5. μεῖον          3. γύναι 

   6. εἰ          4. τέ 

       ὡς              οὐ 

          5. πάλιν 

          7. ἔφερες 
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ΜΟΝ. 7 

 

β) ή, των Αχαιών, πρώτος, τον έρωτα, πάντες, νεκροί, πλην, το πράγμα, ποτέ, 

φέρω, αυτός, ήδη, τι, αυτά, ώστε, ενός, δύο, νεκρούς     

            

           ΜΟΝ. 3 

3. α)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) (έγώ):   Εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος οἶμαι. 

πείσειν:   Αντικείμενο του ρήματος οἶμαι, ειδικό απαρέμφατο. 

κἀκείνην: Άμεσο Αντικείμενο του απαρεμφάτου πείσειν, (Υποκείμενο 

του απαρεμφάτου ἀκολουθεῖν). 

ἀκολουθεῖν:  Έμμεσο Αντικείμενο του απαρεμφάτου πείσειν. 

ὥστε ἀνθ᾽ ἑνὸς δύο νεκροὺς λήψει μετ᾽ ὀλίγον: δευτερεύουσα επιρρηματική 

συμπερασματική/αποτελεσματική πρόταση, λειτουργεί ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός του αποτελέσματος στο απαρέμφατο ἀκολουθεῖν 

ΜΟΝ. 10 

 

Γ. ποιον/ποιους 

κἀκείνην 

 

οἶμαι 

Α. ποιος /ποιοι 

(ἐγώ) 

 

Β. τι 

πείσειν 

Δ. τι 

ἀκολουθεῖν 

Ε. Με ποιο αποτέλεσμα 

ὥστε ἀνθ᾽ ἑνὸς δύο νεκροὺς λήψει μετ᾽ ὀλίγον 
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4.  

α) Ήταν πιο δύσκολο να φρενάρει το αυτοκίνητο, επειδή οδηγούσε σε έναν 

ανηφορικό δρόμο με μεγάλη κλίση.   

β) Οι κάτοικοι αυτού του νησιού στον Ειρηνικό θεωρούν ότι είναι απόγονοι του 

θεού Ποσειδώνα.  

γ) Σύμφωνα με τις έρευνες η συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι οι 

καρδιοπάθειες. 

δ) Σπατάλησε το μεγαλύτερο μέρος της πατρικής του περιουσίας σε πανάκριβα 

αυτοκίνητα. 

ε) Μετά από λίγο είχαν απομακρυνθεί τόσο πολύ από το οπτικό μας πεδίο, ώστε 

διακρίνονταν σαν κουκκίδες. 

στ) Είχε επιτύχει όλους τους στόχους που είχε από μικρό παιδί και αισθανόταν 

πολύ ευτυχισμένος για αυτό. 

ζ) Τα στοιχεία που προσκόμισε ο δικηγόρος στο δικαστήριο ήταν ελλιπή και δεν 

μπόρεσαν να βοηθήσουν τον πελάτη του να κερδίσει τη δίκη. 

η) Η συμβίωση με τον αρραβωνιαστικό της ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχε 

φανταστεί, εξαιτίας της ακαταστασίας που τον χαρακτήριζε.  

θ) Με τις συνεχείς επαναλήψεις στο διάβασμά της μπόρεσε να καλύψει τα κενά 

που είχε και να αριστεύσει στις τελικές εξετάσεις. 

ι) Ο ερχομός του νέου έτους γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. 

ΜΟΝ. 20 

 

5. Επαρκής θεωρείται η απάντηση που περιλαμβάνει: 

▪ τον έρωτα, ως το συναίσθημα που καθιστά ανυπόφορη την παραμονή του 

Πρωτεσίλαου στον κάτω κόσμο 

▪ το γεγονός ότι στην εποχή μας το συναίσθημα αυτό επηρεάζει τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους: 

- οι άνθρωποι ερωτεύονται, παντρεύονται, δημιουργούν οικογένεια,  

- σε πολλές περιπτώσεις ο έρωτας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή έναντι 

οικονομικών, επαγγελματικών συμφερόντων, και συχνά οι άνθρωποι δρουν 

παρορμητικά εξαιτίας του και οδηγούνται ακόμα και σε ακραίες συμπεριφορές 

(εγκλήματα πάθους). 

ΜΟΝ. 20 
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ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

 

ΜΟΝ. 10 

 

1. Να επιλέξετε το σωστό γράμμα: 

 

I) β 

 

II) β 

 

ΙΙΙ) β 

 

IV) β 

 

V) β 

                                                                                         

ΜΟΝ. 10 

 


