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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ 

Αρχαία από πρωτότυπο: 

Κείμενο: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἂν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἢ ἄκοντος 

Ἀλεξάνδρου. Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες, ὥστε τοῖς 

σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν ἐβούλοντο, ὅπως Ἀλέξανδρος 

Ἑλένῃ συνοικῇ. Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις ταῦτα ἐγίγνωσκον, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν τῶν 

ἄλλων Τρώων, μάλιστα δὲ οἱ αὑτοῦ υἱεῖς, ὁπότε συμμίσγοιεν τοῖς Ἕλλησιν, ἀπώλλυντο, 

Πρίαμος, εἰ καὶ αὐτὸς Ἑλένῃ συνῴκει, ἀπέδωκεν ἂν αὐτὴν Μενελάῳ, ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ 

ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν. Ἀλλ' οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι 

οὐδὲ λέγουσιν αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν ἐπίστευον οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ γνώμην ἀποφαίνομαι, 

τοῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος ὅπως πανωλεθρίᾳ ἀπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖς 

ἀνθρώποις ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν 

θεῶν. 

 Ἡρόδοτος, Ἱστορίη 2.120 (διασκευή) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Εἰ δέ τοι καὶ ἐν τοῖς πρώτοις χρόνοις … ἀπαλλαγεῖεν 

τῶν παρόντων κακῶν». 

Μονάδες 4 

Α2. Πού αποδίδει ο Ηρόδοτος την αδυναμία των Τρώων να πείσουν τους Έλληνες ότι δεν 

είχαν την Ελένη στην κατοχή τους; Να παρατεθεί και το σχετικό απόσπασμα.  

Μονάδες 4 

Β1.  Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις της Στήλης Α με τις ομόρριζές τους στη 

Στήλη Β’  Προσοχή! Δύο στοιχεία της Στήλης Β’ περισσεύουν. 
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Στήλη Α’ Στήλη Β’ 

1. ἑκόντος α. σώφρων 

2. συμμίσγοιεν β. επισκευή 

3. ἐγίγνωσκον γ. χειροποίητος 

4. ἀπώλλυντο δ. μείγμα 

5. ποιήσωσι ε. εκουσίως 

6. παρασκευάζοντος στ. καταφανής 

7. φρενοβλαβὴς ζ. πανωλεθρία 

8. ἀποφαίνομαι η. ευγνώμων 

 θ. παράδοση 

 ι. πειθήνιος 

Μονάδες 4 

Β2. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος: 

 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

i. Ο τύπος «ἦν» είναι το ρήμα εἰμί σε χρόνο Παρατατικό, έγκλισης 

Οριστικής. 

  

ii. Ο τύπος «κινδυνεύειν» είναι μετοχή, χρόνου Ενεστώτα.   

iii. Το ουσιαστικό «πόλει» βρίσκεται σε πτώση δοτική και κλίνεται 

σύμφωνα με την Α’ κλίση. 

  

iv. Το ρήμα «ποιήσωσι» βρίσκεται σε έγκλιση Υποτακτική και χρόνο 

Αόριστο.  

  

Μονάδες 4 

Β3. Να επιλέξετε τη σωστή συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων όρων του 

κειμένου:  

i. φρενοβλαβὴς:  α) Αντικείμενο Ρήματος «ἦν» 

β) Κατηγορούμενο  Ρήματος «ἦν» 

γ) Κατηγορούμενο Υποκειμένου «ὁ Πρίαμος» απ’ το ρήμα «ἦν» 
 

ii. κινδυνεύειν:  α) Αντικείμενο Ρήματος «ἐβούλοντο» 

β) Υποκείμενο Ρήματος «ἐβούλοντο» 

γ) ειδικό απαρέμφατο 

 

iii. Μενελάῳ:  α) έμμεσο Αντικείμενο Ρήματος «ἀπέδωκεν ἄν» 

β) άμεσο Αντικείμενο Ρήματος «ἀπέδωκεν ἄν» 

γ) Υποκείμενο Ρήματος «ἀπέδωκεν ἄν» 

 

iv. παρὰ τῶν θεῶν: α) εμπρόθετος προσδιορισμός απομάκρυνσης  

β) εμπρόθετος προσδιορισμός προέλευσης 

γ) εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου            Μονάδες 4 
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Αρχαία από μετάφραση – ΕΛΕΝΗ: 

Κείμενο: Πρόλογος – Σκηνή 1η (στ. 26-59) 

Tα βάσανά μου θα σας ιστορήσω. 

Oι τρεις θεές, η Κύπριδα κι η Ήρα 

κι η Αθηνά, του Δία η θυγατέρα, 

σε μια βραχοσπηλιά πήγαν της Ίδης 

  

την πιο όμορφη να κρίνει ο Πάρης. Όμως 

την ομορφιά μου τάζοντάς του η Κύπρη 

–αν όμορφο λογιέται  ό,τι σου φέρνει 

τη δυστυχία– και ταίρι του πως θα 'μαι, 

κερδίζει το βραβείο. Και της Ίδης 

30 

αφήνοντας τις στάνες φτάνει ο Πάρης 

γοργά στη Σπάρτη, για να με κερδίσει. 

Οργίστηκ' η ΄Ηρα που έτσι τη νικήσαν 

κι εμπόδισε το γάμο μου μ' εκείνον. 

Στου Πρίαμου το γιο δε δίνει εμένα, 

35 

παρά το είδωλό μου, φτιάχνοντάς το 

σαν πλάσμα ζωντανό από τον αιθέρα 

κι αυτός θαρρεί πως μ' έχει –κούφια ιδέα– 

ενώ δε μ' έχει καν. Έπειτα οι γνώμες 

του Δία στα πάθη αυτά σωριάσαν κι άλλα· 

40 

γιατί σήκωσε πόλεμο αναμέσο 

στη χώρα των Ελλήνων και στους δόλιους 

τους Τρωαδίτες, για να ξαλαφρώσει 

τη μάνα γη απ' το πλήθος των ανθρώπων 

κι ο πιο μεγάλος άντρας της Ελλάδας 

45 

να γίνει ξακουστός. Εγώ βραβείο 

παλικαριάς στους Έλληνες και Τρώες 

ποτέ δεν ήμουν, ήταν τ' όνομά μου. 

Mε πήρε στις πτυχές ο Ερμής του αιθέρα 

και σκεπασμένη σε θαμπή νεφέλη 

50 

–δε μ' άφησε χωρίς φροντίδα ο Δίας– 

μ' έφερε στου Πρωτέα εδώ τα σπίτια, 

κρίνοντας πως αυτός απ' όλους ήταν 

πιο γνωστικός κι αγνό το γάμο μου έτσι 

για το Μενέλαο θα κρατούσα. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Ποιες θεές ήταν υπεύθυνες για την αρχή των βασάνων της Ελένης; Αφού τις 

εντοπίσετε μέσα στο απόσπασμα, να καταγράψετε τη δράση καθεμιάς από αυτές (όσες 

αναφέρονται).  

Μονάδες 4 

Α2. Ποια ήταν η πραγματική αιτία και η ποια η πρόφαση για το ξέσπασμα του τρωικού 

πολέμου σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε από την Ελένη;  

Μονάδες 4 

Β1. Να χωρίσετε το απόσπασμα σε τέσσερις (4) ενότητες βασιζόμενοι στη δράση των 

θεών που εν τέλει οδήγησε την Ελένη στην Αίγυπτο. Να γράψετε και από έναν 

πλαγιότιτλο για καθεμιά από αυτές.   

Μονάδες 3 

Β2. Ποιους προβληματισμούς της ηρωίδας απηχεί η αντίθεση του φαίνεσθαι με το είναι 

στους στίχους 32-33; 

Μονάδες 3 

Γ1. Πώς διαγράφεται το ήθος της Ελένης μέσα στο απόσπασμα και τι αντίκτυπο 

φαίνεται να είχαν οι αποφάσεις των θεών στη ζωή της; 

Μονάδες 3 

Γ2. Να συγκρίνετε την «καινή» Ελένη του αποσπάσματος με την «παραδοσιακή» Ελένη, 

όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα λόγια της Ανδρομάχης στο παρακάτω κείμενο:  

Ω του Τυνδάρεου 

βλαστάρι, κόρη εσύ του Δία δεν είσαι, 

από πολλούς θα φύτρωσες πατέρες, 

απ' τον Αλάστορα,1 ύστερ' απ' το Φθόνο, 

το Φόνο και το Θάνατο κι απ' όσα 

η γη θρέφει κακά· δε θα πιστέψω 

ποτέ πως σ' έχει κάμει ο Δίας, εσένα, 

λάμια τόσων Ελλήνων και βαρβάρων. 

Α να χαθείς! Απ' τα όμορφά σου μάτια 

βγήκε η φριχτή καταστροφή, η ρημάχτρα 

των ξακουσμένων κάμπων της Φρυγίας. 

                           Ευριπίδης, Τρωαδίτισσες     

Μονάδες 3                                           


