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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

Εἰ ἐλ Ἰιίῳ Ἑιέλε ἦλ, νἱ Σξεο ἀπέδνλην ἄλ αὐηήλ ηνῖο Ἕιιεζηλ, ἑθόληνο γε ἤ ἄθνληνο 

Ἀιεμάλδξνπ. Οὐ γάξ δή νὕησ γε θξελνβιαβήο ἦλ ὁ Πξίακνο νὐδέ νἱ ἄιινη Σξεο, ὥζηε 

ἐβνύινλην θηλδπλεύεηλ ηνῖο ζθεηέξνηο ζώκαζη θαί ηνῖο ηέθλνηο θαί ηῇ πόιεη ὅπσο 

Ἀιέμαλδξνο Ἑιέλε ζπλνηθῇ. Εἰ δέ ηνη θαί ηαῦηα ἐγίγλσζθνλ ἐλ ηνῖο πξώηνηο ρξόλνηο , 

ἐπεί πνιινί κέλ ηλ ἄιισλ Σξώσλ ἀπώιιπλην, ὁπόηε ζπκκίζγνηελ ηνῖο Ἕιιεζηλ, κάιηζηα 

δέ νἱ αὐηνῦ πἱεῖο, Πξίακνο, εἰ θαί αὐηόο ζπλῴθεη Ἑιέλῃ, ἀπέδσθελ ἄλ αὐηήλ Μελειάῳ, ἵλα 

ἀπαιιαγεῖελ αὐηόο θαί νἱ ὑπήθννη αὐηνῦ ηλ παξόλησλ θαθώλ. Ἀιι’ νὐ γάξ εἶρνλ Ἑιέλελ 

ἀπνδνῦλαη νὐδέ ἐπίζηεπνλ νἱ Ἕιιελεο ιέγνπζηλ αὐηνῖο ηήλ ἀιήζεηαλ, ὡο κέλ ἐγώ γλώκελ 

ἀπνθαίλνκαη, ηνῦ δαηκνλίνπ παξαζθεπάδνληνο ὅπσο πνηήζσζη παλσιεζξίᾳ ἀπνιόκελνη 

θαηαθαλέο ηνῖο ἀλζξώπνηο ηνῦην, ὡο ηλ κεγάισλ ἀδηθεκάησλ κεγάιαη εἰζί θαη αἱ ηηκσξίαη 

παξά ηλ ζελ. 

                                                                                 Ἡξόδνηνο, Ἱζηνξίε 2.120 (δηαζθεπή) 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: " Οὐ γάξ δή νὕησ ... ... ηλ παξόλησλ θαθώλ".  

(5 κνλάδεο) 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ν Ηξόδνηνο απνδεηθλύεη όηη ε Ειέλε δε ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη 

ζηελ Σξνία; 

(3 κνλάδεο) 
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3. ηνῖο ζθεηέξνηο ζώκαζη, ηῇ πόιεη, γλώκελ, ηνῦ δαηκνλίνπ, ηλ ζελ: Να κεηαθεξζνύλ νη 

παξαπάλσ ιέμεηο ζηελ ίδηα πηώζε ηνπ άιινπ αξηζκνύ. 

(2,5 κνλάδεο) 

4. Να γξαθηεί γηα θάζε ξήκα ν ηύπνο πνπ δεηείηαη:  

    ἀπαιιάηησ: γ΄ εληθό νξηζηηθήο ανξίζηνπ ελεξγεηηθήο θσλήο 

    ἱδξύσ: β΄ πιεζπληηθό επθηηθήο παξαθεηκέλνπ κέζεο θσλήο 

    ζηξαηεύσ: γ΄ πιεζπληηθό πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ ελεξγεηηθήο θσλήο  

    ζύσ: α΄ πιεζπληηθό ππνηαθηηθήο ελεζηώηα κέζεο θσλήο 

    ἐπηθεξύηησ: β΄ εληθό νξηζηηθήο ππεξζπληειίθνπ κέζεο θσλήο 

(5 κνλάδεο) 

5.  Να αλαγλσξηζηνύλ ζπληαθηηθώο νη ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ:  

  ηνῖο Ἕιιεζηλ, θξελνβιαβήο, ηλ παξόλησλ, ηὴλ ἀιήζεηαλ, παξαζθεπάδνληνο 

 (2,5 κνλάδεο) 

6. Να γξάςεηε δπν νκόξξηδεο ιέμεηο (απιέο ή ζύλζεηεο) ζηα λέα ειιεληθά γηα θαζέλα από 

ηα ξήκαηα: ιέγνπζηλ, πνηήζσζη. 

(2 κνλάδεο)  

 

Καλή Επιτυχία !  


