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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΙΛΙΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Καλὸς δὲ παρὰ Σεληνίταις νομίζεται, ἤν πού τις φαλακρὸς ᾖ. Καὶ μὴν καὶ γένεια φύουσιν μικρὸν ὑπὲρ τὰ 

γόνατα. Καὶ ὄνυχας ἐν τοῖς ποσὶν οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ πάντες εἰσὶν μονοδάκτυλοι. Καὶ ἐπειδὰν ἢ πονῶσιν ἢ 

γυμνάζωνται, γάλακτι πᾶν τὸ σῶμα ἱδροῦσιν, ὥστε καὶ τυροὺς ἀπ' αὐτοῦ πήγνυνται. Τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς 

περιαιρετοὺς ἔχουσι καὶ πολλοὶ τοὺς σφετέρους ἀπολέσαντες παρ' ἄλλων χρησάμενοι ὁρῶσιν. Τινὲς δὲ 

καὶ πολλοὺς ἀποθέτους ἔχουσιν, οἱ πλούσιοι. Κάτοπτρον δὲ μέγιστον κεῖται ὑπὲρ φρέατος οὐ πάνυ 

βαθέος. Ἂν μὲν οὖν εἰς τὸ φρέαρ καταβῇ τις, ἀκούει πάντων τῶν ἐν τῇ γῇ λεγομένων, ἐὰν δὲ εἰς τὸ 

κάτοπτρον ἀποβλέψῃ, πάσας μὲν πόλεις, πάντα δὲ ἔθνη ὁρᾷ. Τότε καὶ τοὺς οἰκείους ἐγὼ ἐθεασάμην καὶ 

πᾶσαν τὴν πατρίδα, εἰ δὲ κἀκεῖνοι ἐμὲ ἑώρων, οὐκέτι ἔχω εἰπεῖν. Ὅστις δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν, 

ἄν ποτε καὶ αὐτὸς ἐκεῖσε ἀφίκηται, εἴσεται ὡς ἀληθῆ λέγω. 

Λουκιανός, Ἀληθής Ἱστορία 1.23-26 (διασκευή) 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  

1. Ποια εξωτερικά χαρακτηριστικά φέρουν οι Σεληνίτες σύμφωνα με τον Λουκιανό; 

Μονάδες 4 

2. Τι σημαίνει η λέξη κάτοπτρον που αναφέρεται στο κείμενο, πώς λειτουργεί και ποια δυνατότητα 

δίνει στους Σεληνίτες; Να παρατεθεί και το αντίστοιχο χωρίο. 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Στήλης Α με τις ετυμολογικά συγγενείς τους στη Στήλη Β. 

  

1. φύουσιν α. εύχρηστος 

2. ποσίν β. φιλόπονος 

3. πονῶσιν γ. διαίρεση 

4. πήγνυνται δ. άφιξη 

5. περιαιρετοὺς ε. αποικία 

6. χρησάμενοι στ. πηκτικός 
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7. οἰκείους ζ. αυτοφυής 

8. ἀφίκηται η. εμπόδιο 

 

Μονάδες 4 

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο που ζητείται στην παρένθεση. 

βαθέος: _________________ (δοτική ενικού), _________________ (δοτική πληθυντικού)   

πόλεις: _________________ (γενική ενικού), __________________ (αιτιατική πληθυντικού) 

ᾖ: _________ (α’ ενικό οριστικής ενεστώτα), ______________ (β’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα) 

φύουσιν: __________ (β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα), __________ (γ’ πληθυντικό οριστικής 

παρατατικού) 

Μονάδες 4 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση:  

«Τότε καὶ τοὺς οἰκείους ἐγὼ ἐθεασάμην καὶ πᾶσαν τὴν πατρίδα…» 

Το υποκείμενο του ρήματος ἐθεασάμην είναι: 

α. τοὺς οἰκείους 

β. ἐγὼ 

γ. τὴν πατρίδα 

 

Το αντικέιμενο του ρήματος ἐθεασάμην είναι: 

α. τοὺς οἰκείους 

β. τὴν πατρίδα 

γ. τοὺς οἰκείους και τὴν πατρίδα 

«Ὅστις δὲ ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν…» 

Το οὕτως είναι: 

α. τροπικό επίρρημα 

β. χρονικό επίρρημα 

γ. προσωπική αντωνυμία 

 

Το ἔχειν είναι: 

α. τελικό απαρέμφατο 

β. ειδικό απαρέμφατο 

γ. ρήμα 

Μονάδες 4 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) – ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (Ζ 404-439) 

Εκείνος (ενν. ο  Έκτορας) χαμογέλασε κοιτώντας το παιδί του 

 ήσυχα· κι απ’ το χέρι του πιασμένη η Ανδρομάχη 405 

εδάκρυσε και του ‘λεγεν: «Οϊμέ! Θα σ’ αφανίσει 

τούτη σου η τόλμη, ω τρομερέ· το βρέφος δεν λυπείσαι 

τούτο κι εμέ την άμοιρην που χήρα σου θα γίνω 

ογρήγορα, ότι ογρήγορα θα ορμήσουν όλοι αντάμα 

    να σε φονεύσουν οι Αχαιοί και άμα σε χάσω, κάτω 410  

στον μαύρον Άδη ας κατεβώ, διότι αν αποθάνεις 

και συ, καμιά παρηγοριά δι’ εμέ δεν θ’ απομείνει, 

και πόνοι μόνον· έχασα πατέρα και μητέρα· 

τον μέγαν Αετίωνα μου φόνευσεν ο θείος 

 Πηλείδης, όταν έριξε την πόλιν των Κιλίκων, 415 

την Θήβην την υψίπυλον· αλλά τον εσεβάσθη 

νεκρόν, δεν τον εγύμνωσε, και μ’ όλην την λαμπρήν του 

αρματωσιά τον έκαυσε κι εσήκωσέ του μνήμα, 

κι ολόγυρά του εφύτευσαν πεύκα μεγάλα οι νύμφες 

 Ορεστιάδες, του Διός αιγιδοφόρου κόρες·     420 

ήσαν επτά στο σπίτι μας γλυκείς αυτάδελφοί μου, 

κι εις μιαν ημέραν όλοι ομού ροβόλησαν στον Άδη· 

όλους τους εθανάτωσεν ο θείος Αχιλλέας 

των μόσχων μέσα εις τες κοπές και των λευκών προβάτων. 

 Και την σεπτήν μητέρα μου, βασίλισσαν στην Θήβην,  425 

δούλην εδώ την έφερε με τ’ άλλα λάφυρά του. 

Και αφού με δώρ’ αμέτρητα κατόπι εξαγοράσθη, 

την έσβησεν η Άρτεμις στο σπίτι του πατρός μου. 

Έκτωρ, συ είσαι δι’ εμέ πατέρας και μητέρα, 

 συ αδελφός, συ ανθηρός της κλίνης σύντροφός μου.  430 

Αλλά λυπήσου μας, και αυτού μείνε στον πύργον, μήπως 

ορφανό κάμεις το παιδί και χήραν την γυναίκα. 

Κι εκεί στην αγριοσυκιά τους άνδρες στήσε οπού ‘ναι 

η πόλις καλοανέβατη, καλόπαρτο το τείχος· 

 τρεις το δοκίμασαν φορές των Αχαιών οι πρώτοι, 435 

οι Αίαντες, και ο δοξαστός Ιδομενεύς και οι δύο 
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Ατρείδες και ο ατρόμητος Τυδείδης ενωμένοι· 

ή το φανέρωσε σ’ αυτούς χρησμών εξαίσιος γνώστης, 

ή τους κινεί μόν’ η ψυχή σ’ αυτό και τους διδάσκει». 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο  

1. Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί η Ανδρομάχη να πείσει τον Έκτορα να απέχει από τη μάχη; Σε 

ποια χρονικά επίπεδα κινούνται;  

Μονάδες 4 

 

2. Ποιες πληροφορίες παίρνουμε απ’ τον λόγο της Ανδρομάχης για την τύχη των ηττημένων αλλά και 

του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης στην ομηρική εποχή;  

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. Να χωρίσετε τον λόγο της Ανδρομάχης σε τρεις (3) θεματικές ενότητες και να δώσετε έναν 

πλαγιότιτλο σε καθεμιά από αυτές.   

Μονάδες 3 

 

2. Ποια αφηγηματική τεχνική εντοπίζεται στους στίχους 414-428 και ποια η λειτουργία της;  Γιατί 

γίνεται τόσο έντονη αναφορά στον Αχιλλέα ως πολεμιστή που ξεκλήρισε την οικογένεια της 

Ανδρομάχης;  

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. Να χαρακτηρίσετε την Ανδρομάχη, όπως αυτή παρουσιάζεται, στο παραπάνω απόσπασμα. 

Μονάδες 3  

 

2. Στο μεγαλύτερο μέρος της ραψωδίας Ζ παρατηρούμε μια οικογένεια, αυτή του Έκτορα και της 

Ανδρομάχης, να έρχεται αντιμέτωπη με τον παραλογισμό του πολέμου και την πιθανότητα να 

χωριστεί για πάντα. Στο παρόν απόσπασμα (στ. 404-439) οι αντιδράσεις και οι φόβοι της 

Ανδρομάχης για την τύχη των αγαπημένων της προσώπων είναι εμφανείς. Ο πόλεμος είναι 

φαινόμενο που απαντά σε κάθε κοινωνία και επηρεάζει κάθε πυρήνα της, προφανώς και τον θεσμό 

της οικογένειας. Στη σημερινή εποχή οι οικογένειες βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις; Ποιες 

ομοιότητες παρατηρείτε ανάμεσα στην περίπτωση των ομηρικών ηρώων και των σύγχρονων 

ανθρώπων;  

Μονάδες 3 


