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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ  

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο) 

 

Κείμενο: 

Τοῦτο μὲν πολλῶν ἀκούω, ὡς πάντων κτημάτων κράτιστόν ἐστι φίλος σαφὴς καὶ ἀγαθός, 

παντὸς δὲ μᾶλλον ἐπιμέλονται οἱ πολλοὶ ἢ φίλων κτήσεως. Καὶ γὰρ οἰκίας καὶ ἀγροὺς καὶ 

ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα καὶ σκεύη ἐπιμελῶς κτῶνται, φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί 

φασιν, οὐχ ὅπως κτήσωνται φροντίζουσι. Καίτοι ποῖος ἵππος ἢ ποῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον 

ὥσπερ ὁ χρηστὸς φίλος; Ποῖον δὲ ἀνδράποδον οὕτως εὔνουν καὶ παραμόνιμον; ῍Η ποῖον ἄλλο 

κτῆμα οὕτω  πάγχρηστον; Ὁ γὰρ ἀγαθὸς φίλος ἑαυτὸν τάττει πρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ 

καί, ἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ, συνεπισχύει, ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηθεῖ, καὶ εὖ μὲν 

πράττοντα πλεῖστα εὐφραίνει, σφαλλόμενον δὲ πλεῖστα ἐπανορθοῖ. Ἀλλ’ ὅμως ἔνιοι δένδρα 

μὲν πειρῶνται θεραπεύειν τοῦ καρποῦ ἕνεκεν, τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλεῖται 

φίλος, ἀργῶς καὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται.  

Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα 2.4.1-7 (διασκευή) 

Παρατηρήσεις: 

Α.1. Γιατί ο καλός και πιστός φίλος είναι αναντικατάστατος κατά τον Σωκράτη; Ποια 

επιχειρήματα προβάλλει, για να ενισχύσει την άποψή του;  

(Μονάδες 4) 

 

Α.2. Κατά τη γνώμη σας, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας αληθινός φίλος; 

Αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας σε 100 -120 λέξεις. 

(Μονάδες 4) 

 

Β.1. Να συμπληρώσετε  τα κενά του πίνακα με το ίδιο πρόσωπο των ρημάτων στους 

υπόλοιπους χρόνους.     

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ  

φροντίζουσι      

  τάξει    

(Μονάδες 4) 
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Β.2. Να γράψετε τη γενική και τη δοτική Ενικού και Πληθυντικού αριθμού των 

παρακάτω ονοματικών συνόλων: ὁ ἀγαθός φίλος, ἡ μικρά οἰκία .     

(Μονάδες 4) 

 

Β.3. Να εντάξετε, ανάλογα με τη σημασία τους, τα παρακάτω ουσιαστικά στην 

κατάλληλη στήλη:  ἱππάριον, Δήλιος, ξενών, τεχνίτης, παιδίσκη, γυμνάσιον, σωμάτιον, 

παρθενών, τοξότης, Ἡρακλείδης      

υποκοριστικά περιεκτικά τοπικά παρώνυμα εθνικά 

     

     

     

     

 

(Μονάδες 4) 

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση (Ομήρου Οδύσσσεια) 

 

100  Πήρε τον λόγο τώρα και του μίλησε βασανισμένος ο Oδυσσέας και θείος: 

«Φίλε, θαρρώ πως επιτρέπεται να πω κι εγώ τον λόγο μου. 

Σ' ακούω αλήθεια κι η καρδιά μου γίνεται κομμάτια, 

με τις ξεδιαντροπιές που λέτε των μνηστήρων, όσα μες στο παλάτι 

μηχανεύονται και δεν σε λογαριάζουν, ας είσαι αυτός που είσαι. 

 

 

 

 

 

 

 

105 Πες μου, [...] μήπως από φωνή θεού 

σ' εχθρεύεται ο λαός; ή πικραμένος κατηγορείς 

τ' αδέλφια σου; Kι όμως σ' αυτά στηρίζεται 

όποιος συναγωνίζεται μαζί τους, αν έχει σηκωθεί φιλονικία μεγάλη. 

Nέος ας ήμουνα κι εγώ, αν είχα το κουράγιο σου, 

110 να 'μουνα ο γιος του άψογου Oδυσσέα· [...] 

112 τότε επιτόπου να μου κόψει το κεφάλι ο κάθε ξένος, 

αν δεν γινόμουνα σ' όλους αυτούς η συμφορά τους [...]. 

115 Aν πάλι, έναν εμένα, οι πολλοί με δάμαζαν, 

καλύτερα μες στο παλάτι μου νεκρός να πέσω χτυπημένος, 

παρά να βλέπουν συνεχώς τα μάτια μου τα ανόσια έργα τους· [...].» 

122      Aνταποκρίθηκε στα λόγια του ο φρόνιμος Tηλέμαχος: 

«Ξένε, ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές θα σου μιλήσω. 

Mήτε ο λαός μ' εχθρεύεται κι είναι βαρύς μαζί μου, 

125 μήτε τ' αδέλφια μου κατηγορώ, που όποιος συναγωνίζεται μαζί τους, 

βρίσκει σ' αυτά πράγματι στήριγμα, αν σηκωθεί φιλονικία μεγάλη. 

Γιατί ο Kρονίδης τη γενιά μας μονόκληρη την έκαμε· 

μοναχογιό τον γέννησε ο Aρκείσιος τον Λαέρτη, 
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μοναχογιό ο Λαέρτης τον πατέρα μου Oδυσσέα· 

130 κι ο Oδυσσέας πάλι μόνο εμένα έσπειρε και μ' άφησε4 

σε τούτο το παλάτι, αλλά δεν πρόλαβε το όφελος να δει. 

Kαι να στο σπίτι τώρα χιλιάδες οι κακόβουλοι ξεφύτρωσαν· [...] 

136 τόσοι της μάνας μου οι μνηστήρες, τόσοι λυμαίνονται5 το βιος μου. 

Kι εκείνη μήτε αρνείται τον μισητό της γάμο μήτε μπορεί 

να βάλει τέλος στην υπόθεση· στο μεταξύ τρων κι αφανίζουν 

οι μνηστήρες τ' αγαθά μου· ακόμη λίγο, θα με φαν κι εμένα ολόκληρο – 

140 όμως αυτά το ξέρω πως είναι στο χέρι των θεών. 

 

Παρατηρήσεις: 

Α. Μετά τη συνομιλία του Τηλέμαχου με τον Εύμαιο και τη μακρά σιωπή του 

Οδυσσέα-«ξένου», ο Οδυσσέας τώρα αισθάνεται ότι πρέπει να παρέμβει.  Τι λέει στον 

Τηλέμαχο και τι φαίνεται να επιδιώκει με αυτήν την παρέμβαση;      

(Μονάδες 8) 

 

Β.  

α) Να διακρίνετε ένα στοιχείο προοικονομίας και να εξηγήσετε τι προοικονομείται. 

β) Να εντοπίσετε δύο μεταφορικές εκφράσεις στους παραπάνω στίχους.      

(Μονάδες 6) 

 

Γ.  

α) Να εντοπίσετε την τεχνική των «άστοχων ερωτημάτων» στους παραπάνω στίχους 

(στ.105 κ.ε.) και να προσδιορίσετε τη λειτουργία τους.    

β) Ποιο ιδεολογικό στοιχείο-αντίληψη της ομηρικής κοινωνίας  προβάλλεται μέσα από τα 

άστοχα ερωτήματα του Οδυσσέα;      

 (Μονάδες 6) 
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