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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ-ΙΛΙΑΔΑ 

ΣΕΛΙΔΕΣ : 3 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

Κείμενο:  

Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις 

ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ  

φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν 

τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις,  

ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ  

κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις 

ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ' ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς 

ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' 

ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται 

τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ  

καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α.1. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα 

οποία κάνει λόγο στο έργο του;  

 

Α.2. Ποιες συνέπειες έχει για την ποιότητα του ιστορικού έργου η μη 

τήρηση των προϋποθέσεων που εκθέτει ο Πολύβιος;  

(μονάδες 8) 

 

Β.1. Να σχηματίσετε μία πρόταση για καθεμία από τις παρακάτω 

λέξεις: κόσμιος, κοσμοπολίτης, κοσμοπλημμύρα, υπόκοσμος . 

 

Β.2. Να σχηματίσετε σύνθετα αρσενικά ουσιαστικά και επίθετα της 

α.ε. χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που δίνονται:  

 σῶμα  + φυλάττω :  

 οἶκος  + δεσπότης  : 

 νόμος + τίθημι (θε-) : 

 κτῆνος + τρέφω :  

(μονάδες 4) 
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Γ.1. ἄνδρα, πράξεις : Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο 

αριθμούς.  

 

Γ.2. πράττεται : Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο.  

(μονάδες 4) 

Δ.1. καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα : Να βρείτε το 

απαρέμφατο, να το χαρακτηρίσετε (ειδικό/τελικό) και στη συνέχεια να 

δηλώσετε το υποκείμενό του.  

 

Δ.2. ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης  τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον 

αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα  :  Να εντοπιστεί το υποκείμενο της 

μετοχής και να δηλωθεί αν είναι συνημμένη ή απόλυτη.  

(μονάδες 4) 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

 

Ιλιάδα, Ραψωδία Α 

 

Εύρηκε τον βροντόφωνον Κρονίδην καθισμένον  

μόνον στην άκραν κορυφήν του πολυλόφου Ολύμπου,  

εμπρός του εκάθισε  η θεά και με τ' αριστερό της                          500  

του έπιασε τα γόνατα, με τ' άλλο το πηγούνι,  

κι έλεγεν ικετεύοντας στον ύψιστον Κρονίδην:    

«Δία πατέρ', αν κάποτε με λόγον ή με έργον  

σ' έχω ωφελήσει, ευδόκησε σ' αυτό να με εισακούσεις·  

τον ολιγοημερότατον υιόν, αχ! τίμησέ μου·                                 505  

ιδέ πώς τον ατίμασεν ο μέγας Αγαμέμνων,  

οπού του άρπαξεν αυτός το δώρο του και το 'χει.  

Δικαίωσέ τον καν εσύ, πάνσοφε Ολύμπιε Δία,  

στους Τρώας νίκες δώρησε ωσότου το παιδί μου,  

να δικαιώσουν οι Αχαιοί να τον υπερδοξάσουν».                           510  

Και απάντησιν δεν έδωκεν ο νεφελοσυνάκτης  

κι ώραν πολλήν εσώπαινε· και η Θέτις του κρατούσε  

ως απ' αρχής τα γόνατα και πάλιν τον ερώτα:  

«Άσφαλτην δώσ' μου υπόσχεσιν μ' εκείνο σου το νεύ μα 

ή αρνήσου· τι θα φοβηθείς; Θέλω να μάθω μόνον,                       515  

αν είμαι το εξουθένωμα των αθανάτων όλων».  

Με βάρος της απάντησεν ο νεφελοσυνάκτης:  

«Ω! τι κακό! να οργισθώ της Ήρας θα με βάλεις,  

όταν με λόγια υβριστικά πικρά θα με κεντήσει·  

και χωρίς λόγον πάντοτε μου κλαίεται και λέγει                            520 

εμπρός εις όλους τους θεούς πως βοηθώ τους Τρώας,  

αλλά συ φύγε ευθύς μη σε νοήσ' η Ήρα  

και άφες σ' εμέ την μέριμναν σ' αυτό να δώσω τέλος·  

και ιδού, για να βεβαιωθείς την κεφαλήν θα σκύψω· 
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σημάδι τούτο αλάθευτο στους αθανάτους έχω·                               525 

τι ό,τι με της κεφαλής το σκύψιμο κηρύξω  

δεν απατά, δεν παίρνεται οπίσω και θα γίνει».  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α.1. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του αποσπάσματος και γιατί 

συναντιούνται;  

 

Α.2. Ποια υπόσχεση έδωσε ο Δίας στη Θέτιδα και με ποιον τρόπο την 

καθησύχασε ότι η υπόσχεσή του θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε;  

(μονάδες 8) 

 

Β. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε δύο ενότητες και να γράψετε έναν 

πλαγιότιτλο για την καθεμία.  

(μονάδες 6) 

Γ.1. Να περιγράψετε το τυπικό της ικεσίας.  

 

Γ.2. το εξουθένωμα των αθανάτων όλων : Να αποδώσετε το νόημα 

της φράσης και τον λόγο που τη χρησιμοποιεί η Θέτιδα.  

(μονάδες 6) 

 

 

 

 


