
 

 

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 

στο μάθημα των Αρχαίων από Μετάφραση 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α. Κείμενο:      Ενότητα 19η     «Η νουβέλα του Άδραστου»       κεφ. 42 – 43 
 

42. Αποκρίνεται ο Άδραστος: «Βασιλιά μου, εγώ  
κάτω από άλλες συνθήκες δε θα βάδιζα σε τέτοιον αγώνα˙ γιατί 
ούτε ταιριάζει ένας, που τον χτύπησε τέτοια συμφορά, να  
συντροφεύει συνομήλικούς του ευτυχισμένους, ούτε και το  
πολυθέλω, κι έχω πολλούς λόγους να κρατηθώ μακριά˙ τώρα  
όμως, επειδή εσύ με βάζεις να το κάνω και πρέπει να 
σου κάνω την καρδιά (γιατί έχω χρέος να σου ανταποδώσω  
το καλό), είμαι πρόθυμος να τα εκτελέσω αυτά, κι όσο για  
τον γιο σου, που με προστάζεις να φρουρήσω, βασίσου στον 
φρουρό του και περίμενε να γυρίσει πίσω γερός.» 
 
43. Αυτή την απάντηση έδωσε στον Κροίσο και κατόπι 
μπήκαν στο δρόμο κι από δίπλα τους διαλεχτά παλικάρια 
και σκυλιά. Και φτάνοντας στο βουνό στον Όλυμπο έψαχναν 
το θηρίο και, όταν το βρήκαν, το έβαλαν στη μέση κι έριχναν  
κατεπάνω του ακόντια. Και τότε ήταν που ο ξένος, να,  
αυτός που εξαγνίστηκε από το αίμα που έχυσε και λεγόταν  
Άδραστος, ρίχνοντας ακόντιο στον κάπρο δεν τον πετυχαίνει,  
πετυχαίνει  όμως το γιο του Κροίσου. Λοιπόν αυτός, καθώς 
δέχτηκε το χτύπημα της αιχμής, εκπλήρωσε τη ρήση του 
ονείρου, κι ένας έτρεχε για ν’ αναγγείλει στον Κροίσο αυτό 
που είχε γίνει. Και φτάνοντας στις Σάρδεις του έφερε τα 
νέα για τη μάχη και το θάνατο του γιου του.   

 
 
Β. Ερωτήσεις: 

1) Τι ήταν οι παρεκβάσεις και σε ποιες κατηγορίες τις χωρίζουμε; 

 

2) Να γράψετε την περίληψη του κεφ. 42 - 43.  

 

3) Στο  κεφάλαιο 42 ο Άδραστος κάνει λόγο για τη συμφορά του, ενώ εκφράζει 

έμμεσα και τους φόβους του για την ανάληψη της αποστολής που του αναθέτει ο 

βασιλιάς. Να αναφέρετε τη συμφορά που έπληξε τον Άδραστο και τους φόβους που, 

κατά τη γνώμη σας, υπονοεί. Εσείς θεωρείτε δικαιολογημένους αυτούς τους φόβους; 

4)     α) Πώς χαρακτηρίζουμε τον Άδραστο από τα κεφ. 42 – 43;   

            β) Ποια πολιτιστικά στοιχεία διακρίνετε στο απόσπασμα; Να τα σχολιάσετε. 


