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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ  

 

Αρχαία Ελληνικά από Πρωτότυπο 

 

Κείμενο : Η ομορφιά δεν είναι το παν 

Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ  θέρους διψῶν  παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ  

βαθεῖαν καὶ  πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ  μάλιστα μὲν 

ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ  τῷ  σώματι.  Ἔψεγεν δὲ  τὴν 

τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ  βάρος. Ἐν ᾧ  δὲ  πρὸς 

τούτοις ἦν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ  κυνηγέται πλησίον.  Ὁ  δὲ πρὸς 

φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ  πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσῴζετο ὑπὸ  τῆς 

ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεὶ  δὲ  εἰς πυκνὴν καὶ  δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, 

ἐμπλακέντων αὐτῷ  τῶν  κεράτων ἑάλω, πείρᾳ  μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων 

κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῲζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν. 

Μύθος του Αισώπου (διασκευή)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α1.  Ποιο από τα ανατομικά του χαρακτηριστικά επαινούσε το ελάφι και ποιο 

θεωρούσε ότι δεν ταίριαζε με τη συνολική του εικόνα; Τελικά ποιο από τα δύο 

αποδείχθηκε μοιραίο;  

Μονάδες 4 

Α2. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βαθύτερο νόημα του παραπάνω μύθου;   

Μονάδες 4 

Β1. Να σχηματίσετε δικές σας προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις: γεωλόγος, 

υπόγειος,  γήπεδο, πρόποση, πόσιμος, ποτοαπαγόρευση.   

Μονάδες 4 
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Β2. Στα παρακάτω ουσιαστικά να γράψετε την ίδια πτώση  του άλλου αριθμού : 

τῶν στρατιωτῶν, τόν τραυματίαν, ταῖς ψυχαῖς, τῶν βοηθειῶν, τῆς νίκης, ταῖς 

γλώσσαις.    

Μονάδες 4 

Β3. Να σχηματίσετε το β ενικό  καθώς και το γ  πληθυντικό  πρόσωπο της 

Οριστικής Ενεστώτα  και Μέλλοντα  των παρακάτω ρημάτων:  βασιλεύω, ἁλιεύω, 

κηρύττω, στρέφω.  

Μονάδες 4 

 

Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση - Οδύσσεια 

Πρώτο απόσπασμα:  στίχοι 256-279 

256 Της αποκρίθηκε ο Τηλέμαχος, φρόνιμος πάντα και με γνώση: 

Αφού τέτοια ερωτήματα μου θέτεις, γυρεύοντας εξήγηση- 

ήταν ένας καιρός που αυτό το σπίτι είχε την τύχη του στα πλούτη, 

στις τιμές, όσο εκείνος κατοικούσε αυτή τη χώρα. 

260 Αλλά βουλήθηκαν αλλιώς κάποιοι θεοί, βάζοντας το κακό στον νου τους, 

και τώρα εκείνον άφαντον τον έκαναν, παρά κανέναν άλλο. 

Αν έβρισκε τον θάνατο, δεν θα ΄ταν ο καημός μου τόσος, 

αν είχε σκοτωθεί στην Τροία εκεί, με τους συντρόφους του στο πλάι, 

 ή, με το τέλος του πολέμου, ξεψυχούσε στων δικών τα χέρια 

265 τότε οι Παναχαιοί θα τον τιμούσαν τύμβο υψώνοντας,  

και για κληρονομιά στον γιο του θ΄άφηνε μεγάλη δόξα. 

Μα να που τώρα ανήκουστον τον έχουν αναρπάξει οι Άρπυιες, 

κι εξαφανίστηκε, χωρίς κανείς να μάθει πού και πώς, 

αφήνοντας σ΄εμένα οδυρμούς κι οδύνες. 

270 Αλλά δεν κλαίω, δεν στενάζω εκείνον μόνο, 

Αφού μου δώσαν οι θεοί πρόσθετα και μεγάλα βάρη: 
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όσοι τριγύρω στα νησιά αρχηγεύουν, οι πρώτοι 

στο Δουλίχιο, στη Σάμη και στη δασωμένη Ζάκυνθο, 

 κι άλλοι, ρηγόπουλα στον βράχο της Ιθάκης, 

275 όλοι τους έγιναν της μάνας μου μνηστήρες και μας μαδούν το σπιτικό 

εκείνη μήτε τον φριχτό τους γάμο αρνείται, μήτε και βρίσκει δύναμη 

να δώσει τέλος στην υπόθεση στο μεταξύ οι μνηστήρες 

αρπάζουν και ρημάζουν τα αγαθά μου- σε λίγο 

 279 θα κατασπαράξουνε κι εμένα. 

 

Δεύτερο απόσπασμα : στίχοι 315- 337 

315΄Πρώτα να πας στην Πύλο, ρωτώντας  τον σεβάσμιο Νέστορα, 

ύστερα συνεχίζεις για τη Σπάρτη, να δεις και τον ξανθό Μενέλαο, 

που τελευταίος γύρισε από τους άλλους Αχαιούς[…]. 

Εκεί ανίσως τον νόστο ακούσεις του πατέρα σου, πως ζει, 

μ΄όλη τη παιδωμή σου, κάνε υπομονή γι’ αυτόν τον χρόνο 

320 αν μάθεις όμως πως τον βρήκε ο θάνατος κι έσβησε η ζωή του, 

τότε γυρίζεις πίσω στη γλυκιά πατρίδα, 

υψώνεις επιτάφιο σήμα, τιμώντας τον νεκρό και με κτερίσματα 

πολλά, όσα του πρέπουν- ύστερα δώσε και τη μάνα σου 

σε κάποιον άλλον άντρα. 

325 Κι όταν τελειώσεις μ’ όλα αυτά και γίνουν πράξη, 

τότε με νου και σκέψη συλλογίσου, τρόπο να βρεις, 

μες στο παλάτι, να σκοτώσεις τους μνηστήρες, με δόλο 

ή και αναφανδόν δεν πρέπει αλήθεια σαν μωρό παιδί να φέρεσαι, 

αφού δεν είσαι πια κανένα παιδαρέλι. 

330 Ή μήπως και δεν άκουσες πόσο μεγάλη δόξα, πανανθρώπινη, 
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κατέκτησε ο θείος Ορέστης, αφότου σκότωσε τον πατροκτόνο του, 

τον δόλιο Αίγισθο, εκείνον τον φονιά του ξακουστού πατέρα του.  

333 Έτσι, καλέ μου, σε βλέπω ωραίο κι αψηλό 

δείξου κι εσύ πως είσαι παλικάρι, να σε δοξάσουν οι μελλούμενες γενιές. 

Όσο για μένα, αρμόζει να κατηφορίσω στο γοργό καράβι μου 

και στους συντρόφους- θα αδημονούν μες στη μεγάλη αναμονή τους. 

337 Δικό σου μέλημα τα υπόλοιπα, θυμήσου και να σκέφτεσαι τις συμβουλές μου.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. α. Να αναφέρετε τα προβλήματα  τα οποία αντιμετωπίζει ο Τηλέμαχος. Ποια στάση 

κρατά απέναντι στη τωρινή κατάσταση στην Ιθάκη; 

        β. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα  που αφορούν στους ομηρικούς ήρωες είναι η 

απόκτηση φήμης/δόξας μετά θάνατον(υστεροφημία). Πώς αυτή εκφράζεται μέσα από τα 

λόγια του Τηλέμαχου για τον πατέρα του (στο πρώτο απόσπασμα) και γιατί είχε ιδιαίτερη 

σημασία για τον ομηρικό άνθρωπο;  

Μονάδες 5 

Α2. α. Ποιες συμβουλές δίνει η θεά Αθηνά στον Τηλέμαχο και με ποιον σκοπό; 

        β.  Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι η θεά αναφέρεται στον Ορέστη; Τι προσπαθεί να 

πετύχει με αυτό όσον αφορά στον Τηλέμαχο;  

Μονάδες 5 

Β1.  Γιατί ήταν αναγκαίο η θεά Αθηνά να επισκεφτεί τον Τηλέμαχο; Θεωρείτε ότι μετά από 

την επίσκεψη αυτή θα αλλάξει στάση ο Τηλέμαχος;  

Μονάδες 5 

Β2. Να καταγράψετε τους στίχους όπου υπάρχει προοικονομία και να τους σχολιάσετε.  

Μονάδες 5 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


