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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἀγαπητοί, μὴ γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι. Ἐκείνοις πάντα κοινὰ καὶ οὐδὲν τοῦ 

ἄλλου πλέον ἔχει∙ σὺ δὲ ἄνθρωπος ὤν, θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος, μυρίων πενήτων τροφὰς 

μιᾷ κατακλείων οἰκίᾳ. Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή, ἀλλὰ καὶ ἕτερα πλείονα∙ 

οὐρανὸς κοινὸς καὶ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες καὶ ἀὴρ καὶ θάλασσα καὶ γῆ καὶ ζωὴ καὶ 

τελευτὴ καὶ γῆρας καὶ νόσος καὶ ὑγεία καὶ χρεία τροφῆς καὶ ἐνδυμάτων. Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον 

τοὺς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις ἐν τοῖς χρήμασιν οὕτως εἶναι πλεονέκτας, καὶ τὴν 

αὐτὴν μὴ διατηρεῖν ἰσονομίαν; Ὁ γὰρ θάνατος τῆς μὲν ἀπολαύσεως ἀπάγει, πρὸς δὲ τὰς 

εὐθύνας ἄγει. Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ. Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ 

βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἥ καὶ ἐξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. Τὰ περιττὰ δὴ ποιήσωμεν 

χρήσιμα, τὸν πολὺν προέμενοι πλοῦτον, καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, κἄν μυρία 

πεπλημμεληκότες ὦμεν, ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  

1. Ποιες είναι οι διαφορές του ανθρώπου από τα ζώα σύμφωνα με τον Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο;  

Μονάδες 4 

2. Ποια τύχη περιμένει τον άνθρωπο που δε λαμβάνει υπόψη του τους ανήμπορους 

συνανθρώπους του, σύμφωνα με το κείμενο; Ποιο μέσο έχει στη διάθεσή του, προκειμένου 

να αποφύγει τη μετά θάνατον τιμωρία και με ποια φράση δηλώνεται στο κείμενο;  

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2ο  

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

Β.  
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Στήλη Α Στήλη Β 

1. χρεία α. θηριωδία 

2. πεπλημμεληκότες β. πλεονεξία 

3. κοινωνοῦντες γ. πλημμέλημα 

4. θηριωδέστεροι δ. αχρείαστος 

5. ἀπάγει ε. ατόπημα 

6. ἄτοπον στ. απαγωγέας 

7. πλέον ζ. άχρηστος 

8. χρησώμεθα η. κοινωνικός 

Μονάδες 4 

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

α. τροφάς: __________ (αιτιατική ενικού), ___________ (δοτική πληθυντικού) 

β. τῶν ἀλόγων: ______________ (ονομαστική ενικού), ______________ (αιτιατική 

πληθυντικού) 

γ. ἥ: __________ (δοτική ενικού), __________ (ονομαστική πληθυντικού) 

δ. ἡμῖν: ____________ (αιτιατική πληθυντικού), _____________ (γενική ενικού) 

ε. ποιήσωμεν: ______________ (γ’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου) 

στ. πεπλημμεληκότες ὦμεν: ________________ (γ’ ενικό υποτακτικής παρακειμένου) 

Μονάδες 4 

4. Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση:  

 

«Ὁ γὰρ θάνατος τῆς μὲν ἀπολαύσεως ἀπάγει…» 

 

Το υποκείμενο του ρήματος ἀπάγει είναι: 

α. Ὁ θάνατος 

β. τῆς ἀπολαύσεως 

γ. Και τα δύο 

 

«Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν…» 

 

Το ουσιαστικό βασίλισσα λειτουργεί ως: 

α. Αντικείμενο του ρήματος ἐστιν 

β. Κατηγορούμενο του ρήματος ἐστιν 

γ. Κατηγορούμενο του υποκειμένου αὕτη  

 

«…ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης.» 

 

Η αντωνυμία ἡμῖν λειτουργεί ως: 

α. Άμεσο αντικείμενο 

β. Έμμεσο αντικείμενο 
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γ. Υποκείμενο 

 

Το ουσιαστικό συγγνώμης λειτουργεί ως: 

α. Άμεσο αντικείμενο 

β. Έμμεσο Αντικείμενο 

γ. Κατηγορούμενο 

 

Μονάδες 4 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) – ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ  

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Και ο Έκτωρ απ’ τες φάλαγγες, άμ’ είδε τον γενναίον 

Πάτροκλον ν’ αποσύρεται κονταροπληγωμένος, 

προχώρησε, του εστήθη εμπρός, και μέσα εις το λαγγόνι 820 

την λόγχην όλην έμπηξε κι η άκρη εβγήκε πέρα. 

Έπεσε και κατήφεια στους Αχαιούς εχύθη. 

Και ως λέοντας και αδείλιαστος αγριόχοιρος στο όρος 

μάχονται μεγαλόψυχα για μια μικρή βρυσούλα, 

ότι να πιουν θέλουν και οι δυο με λύσσαν, ώσπου ο χοίρος 825 

ασκομαχώντας ξεψυχά στον λέοντ’ αποκάτω∙ 

ομοίως τον ανδράγαθον υιόν του Μενοιτίου, 

πολλών φονέα μαχητών ο Πριαμίδης Έκτωρ 

με λόγχην εθανάτωσε κι επάνω του εκαυχήθη: 

«Την πόλιν μας, ω Πάτροκλε, θαρρούσες ν’ αφανίσεις, 830 

και δούλες στην πατρίδα σου να πάρεις τες γυναίκες, 

ανόητε! Και ακούραστα γι’ αυτές ετρικυμίζαν 

τ’ άλογα τα φτερόποδα του Έκτορος, κι εκείνος, ― 

που είμαι πρώτος μαχητής των φιλομάχων Τρώων, 
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και δεν θα ιδούν, ενόσω ζω, την δουλικήν ημέρα∙ 835 

και τώρα σε τα όρνεα θα φάγουν εις την Τροίαν. 

Άθλιε! Δεν σε ωφέλησεν ο ανδρείος Αχιλλέας∙ 

θα σου παράγγελνε πολλά την ώραν που εκινούσες: 

“Να μη γυρίσεις Πάτροκλε ιππόμαχε, στα πλοία 

πριν σχίσεις εις του Έκτορος τα στήθη τον χιτώνα 840 

βαμμένον εις το αίμα του”∙ αυτά θα είπ’ εκείνος 

και αυτά τα λόγια σ’ άρεσαν, ανόητος ως είσαι». 

Και, Πάτροκλε, του απάντησες με την ψυχήν στο στόμα: 

«Έκτορ, καυχήσου όσο ημπορείς, τώρα που ο Ζευς και ο Φοίβος 

την νίκην σού εχάρισαν ― και αυτοί με καταβάλλουν 845 

εύκολ’, αφού μου αφαίρεσαν τα όπλ’ από τους ώμους. 

Κι είκοσιν όμοιοι με σε να είχαν έλθει εμπρός μου 

όλοι νεκροί θα έπεφταν στην λόγχην μου αποκάτω. 

Εμένα η μοίρα εφόνευσεν η μαύρη με τον Φοίβον 

και απ’ τους θνητούς ο Εύφορβος∙ τρίτος εσύ με γδύνεις. 850 

Και άκουσε ακόμα τι θα ειπώ και βάλε το στον νου σου∙ 

ολίγες είν’ οι μέρες σου∙ και ιδού σε παραστέκει 

η μοίρα η παντοδύναμη κι η ώρα του θανάτου, 

οπού απ’ το χέρι αδάμαστο θα πέσεις του Αχιλλέως». 

Με αυτά τα λόγι’ απέθανε∙ και κλαίοντας θλιμμένη 855 

την μοίραν, που νεότητα και ανδρείαν της επήρε, 

από τα μέλη του η ψυχή κατέβηκε στον Άδη. 

Νεκρόν τον επροσφώνησεν ο λαμπροφόρος Έκτωρ: 

«Ω Πάτροκλε, τον θάνατον γιατί μου προμαντεύεις; 

Ποιος ξέρει μήπως ο Αχιλλεύς, της Θέτιδος ο γόνος, 860 
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χάσει αυτός πρώτος την ζωήν στην λόγχη μου αποκάτω;» 

Είπε και μέσ’ απ’ την πληγήν, πατώντας τον, την λόγχην 

ανέσπασε και ανάσκελον τον έσπρωξε στο χώμα. 

Κι ευθύς στον Αυτομέδοντα με το κοντάρι εχύθη, 

που είχε ακόλουθον λαμπρόν ο ασύγκριτος Πηλείδης, 865 

να τον κτυπήσει, αλλ’ έπαιρναν αυτόν οι ταχείς ίπποι, 

οι αθάνατοι, που οι θεοί χαρίσαν του Πηλέως. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο  

1. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα τα τελευταία λόγια του Πατρόκλου (παράθεση 

στίχων). Τι ακριβώς προφητεύει στον Έκτορα και πώς ήταν δυνατό να γνωρίζει μια 

τέτοια πληροφορία; 

 Μονάδες 4 

2. Ποια τύχη περιμένει τον ετοιμοθάνατο Πάτροκλο σύμφωνα με τα λεγόμενα του 

Έκτορα στον στίχο 836; Τι σήμαινε ένα τέτοιο τέλος για έναν ομηρικό ήρωα;  

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε τρεις (3) ενότητες και να βρείτε έναν πλαγιότιτλο για 

καθεμιά από αυτές.  

Μονάδες 3 

2. Αφού εντοπίσετε την πλατιά παρομοίωση του αποσπάσματος (παράθεση στίχων), να 

την αναλύσετε στα μέρη της (αναφορικό, δεικτικό, κοινός όρος) και να εξηγήσετε τη 

λειτουργία της.  

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. Να χαρακτηρίσετε τον Έκτορα, όπως αυτός παρουσιάζεται στο παραπάνω 

απόσπασμα. 

Μονάδες 3 

 

2. Διαβάσετε προσεκτικά τους στίχους 855-857 του αποσπάσματος και το παρακάτω 

μοιρολόι. Στη συνέχεια να τα συγκρίνετε ως προς τις αντιλήψεις που διαφαίνονται 

σχετικά με τον θάνατο.  
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Για πες μου, τι του ζήλεψες αυτού του Κάτου κόσμου; 

Ευτού βιολιά δεν παίζουνε, παιγνίδια δε βαρούνε, 

ευτού συδυό δεν κάθουνται, συντρείς δεν κουβεντιάζουν, 

είναι κ' οι νιοι ξαρμάτωτοι, κ' οι νιες ξεστολισμένες, 

και των μανάδων τα παιδιά σα μήλα ραβδισμένα. 

 

Λεξιλόγιο: 

ευτού: σ' αυτό το μέρος, εκεί 

συδυό: δυο δυο μαζί 

συντρεις: τρεις τρεις μαζί 

ραβδισμένα: που έχουν ραβδιστεί (έχουν χτυπηθεί με ραβδί) για να πέσουν οι καρποί τους (για δέντρο) 

Μονάδες 3 

 


