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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

Κείμενο: 

Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον 

εὐπορώτεροι  γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 

εὐδοκιμοῖμεν; Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων  τελέως τὴν πόλιν 

εὐδαιμονήσειν. Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· καὶ 

γὰρ πενεστέρους ἐποίησεν καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ᾐνάγκασεν καὶ πρὸς τοὺς 

Ἕλληνας διαβέβληκεν καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Ἢν δὲ τὴν εἰρήνην 

ποιησώμεθα, [...] μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες 

πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, [...] καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν 

ἐπιδώσομεν, [...] ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες καὶ ταῖς ἄλλαις 

ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες αἳ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν 

διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ 

ξένων καὶ μετοίκων, ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. Τὸ δὲ μέγιστον· συμμάχους ἕξομεν 

ἅπαντας ἀνθρώπους, οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους.  

Ἰσοκράτης, Περὶ εἰρήνης 19-21 

 

Ερωτήσεις: 

 

Α.1. Να μεταφράσετε το εξής απόσπασμα: «Ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν … 

τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς.». 

Μονάδες 4 

Α.2. Ποια είναι η ευεργετική επίδραση της ειρήνης και ποιες οι αρνητικές συνέπειες του 

πολέμου στην οικονομική ανάπτυξη και, γενικότερα, στην ευημερία μιας πόλης; 

Μονάδες 4 

Β.1. Να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση σχετικά με την κλίση του Αορίστου Β. 

 ἄγομαι : β’ ενικό ευκτικής  
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α) ἀγάγοιο 

β) ἀγαγοῖο 

 ἐξαμαρτάνω : γ’ πληθυντικό υποτακτικής 

α) ἐξαμάρτωσι 

β) ἐξαμαρτάνωσι 

 ἐξέρχομαι : β’ ενικό προστακτικής 

α) ἔξελθε 

β) ἐξελθέ 

 αἰσθάνομαι : απαρέμφατο 

α) ᾐσθέσθαι 

β) αἰσθέσθαι 

 πάσχω : ονομαστική ενικού της μετοχής (θηλυκό γένος) 

α) παθοῦσα 

β) πάθουσα 

 φέρω : γ’ πληθυντικό οριστικής 

α) ἤνεγκον 

β) ἔδραμον 

 παρέχομαι : β’ ενικό προστακτικής 

α) παρασχοῦ 

β) παράσχου 

 λανθάνω : α’ πληθυντικό ευκτικής 

α) λαθοῖτε 

β) λάθοιτε 

Μονάδες 4 

Β.2. α) οἰκοῖμεν, ἐποίησεν, τεταλαιπώρηκεν, ἐπιχειροῦντες : Για καθεμία λέξη να γραφεί μία 

ομόρριζη στα νέα ελληνικά.  

β) πολιτισμός, επιμονή, παράδοση, παραλήπτης : Για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις να 

βρείτε μία λέξη από το κείμενο που να σχετίζεται ετυμολογικά μαζί της.          

Μονάδες 4 

Β.3. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: 

 Το «εὐπορώτεροι» είναι ……………… (κατηγορούμενο, αντικείμενο) στο………………. . 

 Η μετοχή «ὑπαρξάντων» είναι …………….. (χρονική, υποθετική) και ………………….. 

(συνημμένη, απόλυτη). 

 Το «πολλοὺς» είναι ………………. (επιρρηματικός προσδιορισμός, επιθετικός 

προσδιορισμός) στο ………………. . 

 Το «ἀδεῶς» είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του …………… (τρόπου, ποσού) στα 

……………………………………………… . 

Μονάδες 4 
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΛΕΝΗ 

 

Κείμενο: 

MEN. Στάσου, μην τρέχεις πια και μην τρομάζεις.     

ΕΛE. Στέκομαι, γιατί αγγίζω αυτό το μέρος.      

MEN. Ποια είσαι; Ποια γυναίκα βλέπω μπρος μου;     

ΕΛE. Ρωτώ κι εγώ το ίδιο. Εσύ ποιος είσαι; 620   

MEN. Τόσο πολύ να μοιάζει άλλη δεν είδα.     

ΕΛE. Θεοί! Θεϊκό ’ναι να ’βρεις τους δικούς σου.     

MEN. Είσαι Ελληνίδα ή ντόπια από εδώ γύρω;     

ΕΛE. Ελληνίδα· εσύ ποιος είσαι; Πες μου.     

MEN. Όμοια, απαράλλαχτη με την Ελένη!  625 
 

ΕΛE. Κι εσύ με το Μενέλαο, τα ’χω χάσει. 

MEN. Σωστά το δύστυχο μ’ έχεις γνωρίσει.   
 

ΕΛE. Μετά από χρόνια στη γυναίκα σου ήρθες.   
 

MEN. Γυναίκα μου; Σταμάτα, μη μ’ αγγίζεις.   
 

ΕΛE. Που σου ’δωσε ο Τυνδάρεως, ο γονιός μου. 630 
 

MEN. Φαντάσματα αγαθά στείλε μου, Εκάτη.   
 

ΕΛE. Συντρόφισσα δεν είμαι της Εκάτης.    
 

MEN. Κι εγώ δεν έχω πάρει δυο γυναίκες.   
 

ΕΛE. Ποιας άλλης είσαι ομόκλινος κι αφέντης;   
 

MEN. Αυτής μες στη σπηλιά που ήρθε απ’ την Τροία. 635 
 

ΕΛE. Εμένα μοναχά γυναίκα σου έχεις.   

MEN. Σωστά δε βλέπω ή σάλεψεν ο νους μου;   

ΕΛE. Κοιτώντας με για την Ελένη δε με παίρνεις;   

MEN. Μοιάζετε στη θωριά, μα ολότελα όχι.    

ΕΛE. Δε με γνωρίζεις; Σκέψου, τι άλλο λείπει; 640   

MEN. Της μοιάζεις· τούτο βέβαια δεν τ’ αρνιέμαι.     

ΕΛE. Τα μάτια σου θα σου το φανερώσουν.     

MEN. Μα έχω άλλη γυναίκα, εδώ χαλάει.     

ΕΛE. Στην Τροία πήγε μόνο το είδωλό μου.     

MEN. Ίσκιους που δείχνουν ζωντανοί ποιος φτιάχνει; 645   

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2342/Dramatiki-Poiisi-Evripidi-Eleni_G-Gymnasiou_empl/index_04_01.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2342/Dramatiki-Poiisi-Evripidi-Eleni_G-Gymnasiou_empl/index_04_01.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2342/Dramatiki-Poiisi-Evripidi-Eleni_G-Gymnasiou_empl/index_04_01.html
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ΕΛE. Ο αιθέρας, που το ταίρι σου έχει πλάσει.     

MEN. Απίστευτα όσα λες· θεός ο πλάστης;     

ΕΛE. Έργο της Ήρας, να μη μ’ έχει ο Πάρης.     

MEN. Μα σύγκαιρα στην Τροία κι εδώ πώς ήσουν;     

ΕΛE. Τ’ όνομα ολούθε πάει, όχι το σώμα. 650 
 

 

Ερωτήσεις:  

 

Α.1. Ποιος από τους δύο ήρωες φτάνει πρώτος στην αναγνώριση και γιατί; 

Μονάδες 4 

 

Α.2. Στον διάλογο του Μενέλαου και της Ελένης κυριαρχεί η αντίθεση ανάμεσα στο είναι και 

το φαίνεσθαι. Να εντοπίσετε δύο σημεία με αυτή την αντίθεση και να εξηγήσετε την επιλογή 

σας. 

Μονάδες 4 

 

Β.1. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε τρεις ενότητες και να βρείτε έναν πλαγιότιτλο για την 

καθεμία. 

Μονάδες 3 

 

Β.2. Οι ήρωες προβαίνουν σε γρήγορο διάλογο, ανά στίχο. Πώς λέγεται αυτή η αφηγηματική 

τεχνική και γιατί τη χρησιμοποιεί ο τραγικός ποιητής; 

Μονάδες 3 

 

Γ.1. Να χαρακτηρίσετε τον Μενέλαο. 

Μονάδες 3 

 

Γ.2. Αφού διαβάσετε το κείμενο που περιγράφει τη σκηνή της αναγνώρισης ανάμεσα στην 

Πηνελόπη και τον Οδυσσέα, να εντοπίσετε τις ομοιότητες σε σχέση με την αναγνώριση 

Ελένης-Μενέλαου. Για τον εντοπισμό των ομοιοτήτων μπορείτε να αξιοποιήσετε και στοιχεία 

που ήδη γνωρίζετε και δεν εμπεριέχονται στα δοθέντα αποσπάσματα. 

 

Tου αντιμίλησε με τη δική της λογική η Πηνελόπη: 

«Γιε μου, μέσα μου νιώθω θάμβος και κατάπληξη, 

και δεν μπορώ μήτε μια λέξη να προφέρω, κάτι να τον ρωτήσω 

ή να τον δω κατάματα. Aν όμως πράγματι ο Oδυσσέας 

είναι αυτός που γύρισε στο σπίτι, 

μπορούμε μεταξύ μας, και καλύτερα, να γνωριστούμε· 

κρυφά σημάδια έχουμε, που τα γνωρίζουμε οι δυο μας μόνο – / άλλος κανείς.» 

Aκούγοντας τα λόγια της εκείνος χαμογέλασε, βασανισμένος 

ο Oδυσσέας και θείος. Ύστερα γύρισε προς τον Tηλέμαχο, 

κι όπως του μίλησε, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά: 
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«Tηλέμαχε, άσε τη μάνα σου μέσα σε τούτο το παλάτι 

να με δοκιμάσει – θα καταλάβει γρήγορα, και τότε πιο καλά. 

Tώρα με βλέπει βρόμικο, με τ' άθλια ρούχα που φορώ, 

γι' αυτό και με περιφρονεί, αρνείται να δεχτεί ποιος είμαι. [...]» 

     [O Oδυσσέας συζήτησε έπειτα με τον γιο του το πρόβλημα της αντεκδίκησης και έδωσε 

εντολή να σκηνοθετήσουν ατμόσφαιρα γιορτής στο παλάτι με τραγούδι και χορό.] 

«Παράξενη πολύ! Aπό τις άλλες τις ωραίες γυναίκες μόνο σ' εσένα 

έβαλαν καρδιά ανελέητη οι Oλύμπιοι. 

Άλλη καμιά γυναίκα δεν θα μπορούσε να το αντέξει, 

να στέκει τόσην ώρα από τον άντρα της μακριά, όταν, 

μετά από τόσα βάσανα και πάθη, γυρίζει πάλι στην πατρική του γη 

κι έχουν περάσει είκοσι χρόνια ολόκληρα. 

Aλλά, καλή γερόντισσα, έλα και στρώσε μου τώρα την κλίνη, 

μόνος μου να πλαγιάσω – αυτή μέσα στα στήθη της 

κρύβει καρδιά από σίδερο.» 

      Tου αντιμίλησε με λογική και φρόνηση η Πηνελόπη: 

«Παράξενος κι εσύ! Mήτε ψηλώνει ο νους μου μήτε περιφρονώ κανένα, 

αλλά και δεν θαμπώνομαι – ξέρω καλά πώς ήσουν, όταν το αποφάσισες 

να φύγεις από την Iθάκη μ' εκείνο το μακρόκουπο καράβι. 

Έλα, τώρα, Eυρύκλεια, φέρε και στρώσε του τη στέρεη κλίνη 

έξω από την καλοχτισμένη κάμαρή μας, που μόνος του την έφτιαξε· 

τραβήξτε το γερό κρεβάτι εκεί και βάλτε πάνω του στρωσίδια, 

προβιές, φλοκάτες, σεντόνια πεντακάθαρα που λάμπουν.» 

                                                                               Οδύσσεια, ραψωδία ψ 

Μονάδες 3 
 

 

 

 

 


