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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

 

Αρχαία από πρωτότυπο 

 

Κείμενο: 

 

Eἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ’ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ 

νόμοι καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο· Εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις 

ποιεῖν; Ἄλλο τι ἢ τούτῳ τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς διανοῇ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ 

σύμπασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; Ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ 

ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε 

γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται; Τί ἐροῦμεν, ὦ Κρίτων, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; Πολλὰ 

γὰρ ἄν τις ἔχοι, ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτου τοῦ νόμου ἀπολλυμένου ὃς τὰς δίκας 

τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι. Ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι «Ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ 

πόλις καὶ οὐκ ὀρθῶς τὴν δίκην ἔκρινεν;» Ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 

Πλάτων, Κρίτων 50a-c 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α.1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Eἰ μέλλουσιν ἡμῖν… γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται;» 

Μονάδες 4 

Α.2. Πώς εξηγείτε την άρνηση του Σωκράτη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνουν οι 

φίλοι του να αποδράσει; Πώς θα τον χαρακτηρίζατε ως πολίτη και ως δάσκαλο; 

Μονάδες 4 

 

Β.1. 

α) Να σχηματίσετε τέσσερα σύνθετα ουσιαστικά με β’ συνθετικό το ρ. ἔχω. 

β) Να εντοπίσετε στο κείμενο μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω: δραστικός, 

χειρωνακτικός, δίκαιος, τάγμα. 

Μονάδες 4 

 

Β.2. 

α)  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 
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α) Το γ’ ενικό της ευκτικής παθητικού αορίστου α’ του ρ. λέγω είναι λεχθείη / ῥηθείη. 

β) Το α’ πληθυντικό οριστικής παθητικού μέλλοντα α’ του ρ. ποιῶ είναι ποιηθήσομαι. 

γ) Το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου α’ του ρ. γίγνομαι είναι γενηθήσεσθαι. 

δ) Το γ’ πληθυντικό της υποτακτικής του παθητικού αορίστου του ρ. τάττομαι είναι 

ταχθῶσι και ταγῶσι. 

 

β) Να κλίνετε την οριστική και την προστακτική του παθητικού αορίστου α’ του ρ. κρίνομαι. 

Μονάδες 4 

 

Β.3. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση: 

 

 Το απαρέμφατο ἀποδιδράσκειν είναι: 

o τελικό 

o ειδικό 

 Η μετοχή ἐλθόντες είναι: 

o χρονική και απόλυτη 

o χρονική και συνημμένη 

 Το απαρέμφατο ὀνομάσαι είναι ………. του ρ. δεῖ: 

o υποκείμενο 

o αντικείμενο 

 Υποκείμενο του ρ. εἰπέ είναι: 

o το εννοούμενο σύ 

o το μοι 

 Στη φράση «Πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι…» το μόριο ἄν είναι: 

o υποθετικό 

o δυνητικό 

 Στην πρόταση «ὃς τὰς δίκας τὰς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶναι» στο 

απαρέμφατο εἶναι παρατηρείται: 

o ταυτοπροσωπία 

o ετεροπροσωπία 

 Το κυρίας είναι: 

o κατηγορούμενο 

o αντικείμενο 

 Αντικείμενο του ρ. ἔκρινεν είναι το: 

o τὴν δίκην 

o οὐκ ὀρθῶς 

 

Μονάδες 4 
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Αρχαία από μετάφραση - ΕΛΕΝΗ 

 

Κείμενο: 

 

ΕΛE. Πέφτω στα γόνατά σου, αφού 'σαι φίλος.    

ΘΕO. Τι μου ζητάς, παρακαλώντας έτσι;   

ΕΛE. Τον πεθαμένο άντρα μου να θάψω.   

ΘΕO. Τάφος χωρίς νεκρό· σκιά θα θάψεις; 1360   

ΕΛE. Συνήθεια των Ελλήνων, τον πνιγμένο...     

ΘΕO. Είναι πολύ σοφοί σ' αυτά· τι κάνουν;     

ΕΛE. σ' αδειανά πέπλα εντάφια τον κηδεύουν.     

ΘΕO. Στη χώρα μου όπου θες χτίσ' του έναν τάφο.     

ΕΛE. Όσοι πνιγήκαν, δεν τους θάβουμε έτσι. 1365   

ΘΕO. Μα τότε πώς; Δεν ξέρω τα έθιμά σας.     

ΕΛE. Γι' αυτούς σκορπάμε δώρα μες στο κύμα.      

ΘΕO. Για το νεκρό τι θέλεις να σου δώσω;      

ΕΛE. Τίποτα δε γνωρίζω, ετούτος ξέρει.      

ΘΕO. Μας έφερες καλό μαντάτο, ξένε. 1370  

ΜΕΝ. Μήτε για το νεκρό μήτε για μένα.   

ΘΕO. Πώς θάβετε τους θαλασσοπνιγμένους;   

ΜΕN. Σύμφωνα με το βιος που 'χε καθένας.   

ΘΕO. Για χάρη της, ό,τι κι αν πεις, στο δίνω.   

ΜΕN. Πρώτα για τους νεκρούς ένα σφαχτάρι.  1375 

ΘΕO. Όποιο διαλέξεις ζώο, θα σου το δώσω.     

ΜΕN. Εσύ να ορίσεις· δώσε μου ό,τι θέλεις.     
 

ΘΕO. Εδώ σφάζουμε εμείς άλογο ή ταύρο.     
 

ΜΕN. Από καλή μονάχα να 'ναι ράτσα.      
 

ΘΕO. Πολλά μες στα κοπάδια μας υπάρχουν. 1380   
 

ΜΕN. Κι ένα αδειανό κρεβάτι με στρωσίδια.      
 

ΘΕO. Κι αυτό θα γίνει. Τι άλλο του προσφέρουν;     
 

ΜΕN. Τον πόλεμο αγαπούσε, χάλκινα όπλα. 
   

ΘΕO. Αντάξια για του Πέλοπα το γένος.     
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ΜΕN. Κι όσους καλούς καρπούς η γη δωρίζει. 1385   

ΘΕO. Λοιπόν; Πώς τα σκορπάτε μες στο κύμα;     

ΜΕN. Καράβι θα χρειαστεί με λαμνοκόπους.     

ΘΕO. Και πόσο αλάργα απ’ τη στεριά θα πάει;     

ΜΕN. Όσο που τ’ αφρονέρια του να βλέπεις.     

ΘΕO. Γιατί; Έτσι συνηθίζουν στην Ελλάδα;   1390   

ΜΕN. Για να μη βγει το μίασμα στ’ ακρογιάλι.      

ΘΕO. Γρήγορο πλοίο φοινικικό θα δώσω.     

ΜΕN. Σωστά θα τιμηθεί ο Μενέλαος έτσι.     

ΘΕO. Δίχως αυτήν εσύ δε φτάνεις τάχα;     

ΜΕN. Μάνας το έργο αυτό, γυναίκας, τέκνου. 1395   

ΘΕO. Πρέπει, όπως λες, αυτή να τόνε θάψει.     

ΜΕN. Ασέβεια το νεκρό να μην τιμήσει. 
  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

Α.1. Με ποιο σχέδιο σκοπεύουν να φύγουν η Ελένη και ο Μενέλαος από την Αίγυπτο και με 

ποιον τρόπο επιχειρούν να το εφαρμόσουν; 

Μονάδες 4 

 

Α.2.  

α) «Για να μη βγει το μίασμα στ’ ακρογιάλι.» : Τι εννοεί ο στίχος; 

β) Γιατί ο Θεοκλύμενος θέλει να δώσει στην Ελένη φοινικικό (και όχι ένα οποιοδήποτε) πλοίο; 

Μονάδες 4  

 

Β.1. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε δύο ενότητες και να καταγράψετε έναν πλαγιότιτλο για 

την καθεμία. 

Μονάδες 3 

 

Β.2. Να εντοπίσετε δύο σημεία με τραγική ειρωνεία και να τα αναλύσετε. Ποιο κωμικό 

στοιχείο χαρακτηρίζει το δοθέν απόσπασμα; 

Μονάδες 3 

 

Γ.1.Να χαρακτηρίσετε τον Θεοκλύμενο , όπως παρουσιάζεται στους στ. 1357-1397.  

Μονάδες 4 
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Γ.2. Ποια ταφικά έθιμα της αρχαίας Ελλάδας αναφέρονται στο δοθέν απόσπασμα (παράθεση 

στίχων); Ποια από αυτά χρησιμοποιούνται και στη σημερινή εποχή; 

Μονάδες 4 
 


