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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΑΡΧΑΙΑ – ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 

 

 
 

 

                Κείμενο: 

 

         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ : Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας 
 

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας 

ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους 

διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα 

γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ 

βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται 

καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν 

οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν 

ἐπευχόμενοι.                                                                        Λουκιανός, Ἀληθὴς Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή) 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποια αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι Φελλόποδες; 

(Μονάδες 4) 

 

 
 

Α2. Ο τίτλος του κειμένου ανταποκρίνεται στην αφήγηση του Λουκιανού; Ποιος είναι ο σκοπός του 

συγκεκριμένου έργου και τι επιθυμεί να πετύχει ο συγγραφέας με αυτή την αφήγηση; 

(Μονάδες 4) 

 

Β1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις αντίστοιχες αντώνυμες από τη Β΄ στήλη. 
 

Α΄ 

1.διαφωνία 

2.φωνάζω 

3.καλλίφωνος 

4.πλουραλισμός 

5.χαμηλόφωνα 

6.κακόφωνος 

(Μονάδες 4) 

Β΄ 

α.μονοφωνία 

β.εύφωνος 

γ.ψιθυρίζω 

δ.συμφωνία 

ε.παράφωνος 

στ.μεγαλόφων 
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Β2. Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της Α΄ στήλης με τις αντίστοιχες πτώσεις της Β΄ στήλης : 

 

Α΄ Β΄ 

1. αἱ ἄμπελοι α. ονομαστική ενικού 

2. τοῦ ἔργου β. αιτιατική πληθυντικού 

3. τοῖς δώροις γ. γενική πληθυντικού 

4. τούς ταύρους δ. ονομαστική πληθυντικού 

5. ἡ νόσος ε. γενική ενικού 

6. τῶν ἀνθρώπων στ. δοτική πληθυντικού 

(Μονάδες 4) 

 

 

Β3. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: τῇ νήσῳ, τούς χρόνους, ἡ 

ψῆφος, τοῦ μυστηρίου, ὦ κίνδυνοι. 

(Μονάδες 4)  

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση (Ομήρου Οδύσσσεια) 

 

 

Κείμενο: Στίχοι α 26-51 

Eκείνον όμως τον καιρό ο Ποσειδώνας είχε ταξιδέψει στους μακρινούς 26 

Aιθίοπες […]. 

Πήγε να πάρει μέρος στη θυσία, μιαν εκατόμβη με ταύρους και κριάρια, 29 

και τώρα ευφραίνονταν στις τάβλες καθισμένος. 30 

Tότε συνάχτηκαν οι υπόλοιποι θεοί στου ολύμπιου Δία το παλάτι, 

όπου εκείνος πρώτος πήρε τον λόγο, πατέρας ανθρώπων και θεών. 

Στον νου του φέρνοντας, θυμήθηκε τον φημισμένο Aίγισθο, 

που τον θανάτωσε ο ξακουστός Oρέστης, γιος του Aγαμέμνονα· 

αυτόν θυμήθηκε μιλώντας ο θεός στους αθανάτους: 35 

«Aλίμονο, είναι αλήθεια ν’ απορείς που θέλουν οι θνητοί να ρίχνουν 

στους θεούς τα βάρη τους· έρχεται λένε το κακό από μας – 

κι όμως οι ίδιοι, κι από φταίξιμο δικό τους, πάσχουν και βασανίζονται, 

και πάνω απ’ το γραφτό τους. 

Έτσι και τώρα ο Aίγισθος, την ορισμένη μοίρα παραβαίνοντας, 40 

πήγε να σμίξει με τη νόμιμη γυναίκα ενός Aτρείδη, 

κι αυτόν τον σκότωσε στου γυρισμού την ώρα, 

γνωρίζοντας τι τιμωρία σκληρή τον περιμένει· 
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αφού εμείς του στείλαμε τον άγρυπνον αργοφονιά Eρμή με μήνυμα, 

  μήτε εκείνον να σκοτώσει μήτε και τη γυναίκα του να μπλέξει 45 
 

σε παράνομο κρεβάτι· αλλιώς θα πέσει στο κεφάλι του η εκδίκηση 

του γιου για τον πατέρα, όταν ο Oρέστης, παλικάρι πια, 

θελήσει να γυρίσει στην πατρίδα. 
 

Aυτά, με τόση φρόνηση ο Eρμής μιλώντας, του μηνούσε, 
 

κι όμως τον νου του Aιγίσθου δεν κατόρθωσε ν’ αλλάξει. 50 
 

Tώρα, ακέριο και μεμιάς, το άνομο κρίμα του ξεπλήρωσε.» 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Προσέξτε τη δήλωση του Δία για την ευθύνη του ανθρώπου σε σχέση με τη μοίρα του (στ. 36-39) 

και το παράδειγμα του Aίγισθου (στ. 40-51). 

 

Α1. Ποια αντίληψη φαίνεται ότι έχουν οι άνθρωποι της ομηρικής εποχής για τις συμφορές 

που τους βρίσκουν και τι δηλώνει ο Δίας σχετικά με αυτό το θέμα; 

(Μονάδες 4) 

 
Α2. Πού φαίνεται ότι ο ομηρικός άνθρωπος αποφασίζει ελεύθερα και έχει, άρα, την ευθύνη των 

πράξεών του; 

(Μονάδες 4) 

 
Β1. Να χωρίσετε τους στίχους σε ενότητες και να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο.  

(Μονάδες 3) 

 

Β2. Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο στοιχείο προοικονομίας στους παραπάνω στίχους;  

(Μονάδες 3) 

 

Γ1. Να χαρακτηρίσετε τον Αίγισθο έτσι όπως φαίνεται μέσα από την αναδρομική αφήγηση που 

κάνει ο Δίας. 

(Μονάδες 3) 

 
Γ2. Αν ο Ποσειδώνας παρευρισκόταν στο συμβούλιο των θεών, τι νομίζετε ότι θα υποστήριζε σχετικά 

με  την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα και με ποιο επιχείρημα θα προσπαθούσε να στηρίξει 

την άποψή του; 

(Μονάδες 3) 

 

 


