
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 1, Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. 

 

Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἄν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἤ ἄκοντος 

Ἀλεξάνδρου. Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβής 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 συνῲκει, 

ἀπέδωκεν ἄν 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. 

 

Β’. Ερωτήσεις  

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια 

του κειμένου. 

α. Ποια είναι η εκδοχή του Τρωικού πολέμου που παρουσιάζει ο Ηρόδοτος στο 

παραπάνω απόσπασμα; 



 

 

 

β. Ποιος ήταν τελικά ο λόγος που προκάλεσε αυτήν την περίεργη κατάσταση 

κατά τον Ηρόδοτο; 

  (4 μονάδες) 

2. Να γράψετε 5 παράγωγες λέξεις (σύνθετες ή απλές) της λέξης οἰκέω-οἰκῶ. 

 (3 μονάδες) 

3. κινδυνεύω: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β’ενικό υποτακτικής.  

(2 μονάδες) 

4. παύομαι: Να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων. 

(3 μονάδες) 

5. Να γράψετε τους τύπους των παρακάτω ουσιαστικών που ζητώνται: 

(4 μονάδες) 

ἱππεύς        γενική ενικού………………………… / /αιτιατική 

πληθυντικού……………………..  

ἐπίθεσις     κλητική ενικού………………………/ /δοτική 

πληθυντικού……………………………. 

κόραξ          δοτική ενικού……………………...//δοτική  

πληθυντικού……………………………... 

γύψ            γενική ενικού…………………..…..//αιτιατική 

πληθυντικού……………………………. 

ἄνθρωπος κλητική ενικού………………...….//δοτική 

πληθυντικού…………………………………. 

Θεατής       κλητική ενικού…………….…....//ονομαστική 

πληθυντικού…………………………. 

Θάλασσα   γενική ενικού………………...….//γενική 

πληθυντικού………………………………….. 

Νεανίας      κλητική ενικού ………….………//αιτιατική 

πληθυντικού…………………………….. 

 

6. Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων: σώφρων, θερμός, σοφός, ξηρός, 

κακός 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


