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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

Κείμενο 

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. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφράσετε το εξής απόσπασμα : «Ὥστε προσήκει … ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν». 

(μονάδες 4) 

 

Α2. Για ποιους λόγους οι νεκροί πολεμιστές της πόλης θεωρούνται άξιοι ιδιαίτερων τιμών; 

(μονάδες 4) 

 

Β1. Να βρείτε με ποια λέξη του αρχαίου κειμένου συγγενεύει ετυμολογικά η καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις : διήγηση, επιτροπή, γένος, διάλογος, υπόλοιπο. 

(μονάδες 2) 

 

Β2. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της νέας ελληνικής για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

αρχαίου κειμένου : κινδυνεύσαντες, τύχῃ, ἀναμείναντες, πενθοῦνται, ζηλῶ. 

(μονάδες 2) 
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Γ1.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα (στην κόλλα αναφοράς) : 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

  τοὺς εὐδαιμονεστάτους 

  τῶν καλλίστων 

τοὺς ἀξίους   

 τὰ ξηρότερα  

ἡ ἀληθής   

 

(μονάδες 2) 

 

 

Γ2. Να σχηματίσετε τα επιρρήματα των επιθέτων της προηγούμενης άσκησης και τα αντίστοιχα 

παραθετικά τους. 

ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

   

   

   

   

   

 

(μονάδες 2) 

Δ. Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση. 

 

α. Το «εὐδαιμονεστάτους» είναι ……………… (κατηγορούμενο/αντικείμενο) στο «τούτους». 

β. Το «τὸν βίον» είναι ………………. (υποκείμενο/αντικείμενο) στο «ἐτελεύτησαν». 

γ. Το «οὕτω» είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του ………………. (τόπου/τρόπου) στο 

«ἐτελεύτησαν». 

δ. Το «ἀγῶνες» είναι ……………… (υποκείμενο/αντικείμενο) στο «τίθενται». 

(μονάδες 4) 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

ΕΛΕΝΗ 

 

Tα βάσανά μου θα σας ιστορήσω. 

Oι τρεις θεές, η Κύπριδα κι η Ήρα 

κι η Αθηνά, του Δία η θυγατέρα, 

σε μια βραχοσπηλιά πήγαν της Ίδης 

   

την πιο όμορφη να κρίνει ο Πάρης. Όμως 

την ομορφιά μου τάζοντάς του η Κύπρη 

–αν όμορφο λογιέται ό,τι σου φέρνει 

τη δυστυχία– και ταίρι του πως θα 'μαι, 

κερδίζει το βραβείο. Και της Ίδης 

30 

αφήνοντας τις στάνες φτάνει ο Πάρης 

γοργά στη Σπάρτη, για να με κερδίσει. 
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Οργίστηκ' η ΄Ηρα που έτσι τη νικήσαν 

κι εμπόδισε το γάμο μου μ' εκείνον. 

Στου Πρίαμου το γιο δε δίνει εμένα, 

παρά το είδωλό μου, φτιάχνοντάς το 

σαν πλάσμα ζωντανό από τον αιθέρα 

κι αυτός θαρρεί πως μ' έχει –κούφια ιδέα– 

ενώ δε μ' έχει καν. Έπειτα οι γνώμες 

του Δία16 στα πάθη αυτά σωριάσαν κι άλλα· 

40 

γιατί σήκωσε πόλεμο αναμέσο 

στη χώρα των Ελλήνων και στους δόλιους 

τους Τρωαδίτες, για να ξαλαφρώσει 

τη μάνα γη απ' το πλήθος των ανθρώπων 

κι ο πιο μεγάλος άντρας της Ελλάδας 

45 

να γίνει ξακουστός.  Εγώ βραβείο 

παλικαριάς στους Έλληνες και Τρώες 

ποτέ δεν ήμουν, ήταν τ' όνομά μου. 

Mε πήρε στις πτυχές ο Ερμής του αιθέρα 

και σκεπασμένη σε θαμπή νεφέλη 

50 

–δε μ' άφησε χωρίς φροντίδα ο Δίας– 

μ' έφερε στου Πρωτέα εδώ τα σπίτια, 

κρίνοντας πως αυτός απ' όλους ήταν 

πιο γνωστικός κι αγνό το γάμο μου έτσι 

για το Μενέλαο θα κρατούσα. 

 

 

Παρατηρήσεις 

 

Α1. Πού οφείλονται τα βάσανα της Ελένης; 

(μονάδες 4) 

 

Α2. Ποια ήταν η πρόφαση και ποια η πραγματική αιτία του Τρωικού πολέμου, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της Ελένης; 

(μονάδες 4) 

 

Β1. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε τέσσερις ενότητες και να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για την 

καθεμία. 

(μονάδες 3) 

 

Β2. Ποιον αφηγηματικό τρόπο χρησιμοποιεί ο ποιητής και γιατί; 

(μονάδες 3) 

 

Γ1. Να χαρακτηρίσετε την ψυχολογική κατάσταση της Ελένης. 

(μονάδες 3) 

 

Γ2. Να συγκρίνετε την Ελένη του Ευρυπίδη με την Πηνελόπη (τη γυναίκα του Οδυσσέα). 

(μονάδες 3) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο 

μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας 

παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


