
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΟΔΥΣΣΕΙA 

 

Το δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο βασίζεται στον Προγραμματισμό και το Υποστηρικτικό 

Υλικό για τον καθηγητή (βλ. www.moec.gov.cy – Μέση Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Υλικό – 

Αρχαία Ελληνικά) που αφορούν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από 

μετάφραση. Ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη ότι: 

 για τις ραψωδίες ε και ζ έχουν αφιερωθεί συνολικά 4 διδακτικές περίοδοι (2+2) 

 έχουν καλυφθεί οι διδακτικοί στόχοι των δύο ραψωδιών, όπως προβλέπεται στο 

Υποστηρικτικό Υλικό 

 έχει γίνει επανάληψη και προετοιμασία για το διαγώνισμα (1δ.π.) 

Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η επικέντρωση του δοκιμίου αξιολόγησης στα σημεία 

που εξηγήθηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επαφίεται στον/στην 

διδάσκοντα/ουσα η αξιοποίηση του Υποστηρικτικού Υλικού μέσα από τις επιλογές που θα 

κάνει, αρκεί να καλύπτονται οι διδακτικοί στόχοι που θέτει. Εξυπακούεται ότι 

διδασκαλία και δοκίμιο αξιολόγησης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση. Ο/Η 

εκπαιδευτικός καθορίζει την ύλη του διαγωνίσματος (που δεν είναι κατ' ανάγκη δύο 

ραψωδίες) σε σχέση πάντα με τη διδασκαλία του. 

Προτείνεται όπως το εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει ασκήσεις: 

1. πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, τύπου σωστό-λάθος, κατάταξης σε 

χρονική/λογική ακολουθία κλπ. (2 ασκήσεις) 

2. διερεύνησης, ανάπτυξης, αιτιολόγησης, τεκμηρίωσης, ΠΑΝΤΑ σε σχέση με δοσμένο 

κείμενο 

3. σύγκρισης διδαγμένων κειμένων 

 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης δεν πρέπει να περιορίζεται στο 

διαγώνισμα. "Πρέπει να πλαισιωθεί με διαδικασίες διαρκούς, ενεργητικής και δημιουργικής 

αξιολόγησης, οι οποίες να διαγιγνώσκουν την εμπέδωση δεξιοτήτων πέραν της 

αποστήθισης" (Πρόγραμμα Σπουδών, σ. 21). 

http://www.moec.gov.cy/


 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΙA - Ραψωδίες ε-ζ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Προσδιόρισε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι  Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). (μον. 3)                                     

α.  Στην Ωγυγία ο Οδυσσέας ζει σε απραξία, μελαγχολία και μοναξιά.   

β. Η Καλυψώ και ο Ερμής βοηθούν τον Οδυσσέα να κατασκευάσει μια σχεδία.   

γ. Η παραμονή του Οδυσσέα στη Ωγυγία διαρκεί μόνο τρεις μέρες.  

δ.  Στη ραψωδία ζ η θεά Αφροδίτη εξωραΐζει τον Οδυσσέα μετά το μπάνιο.  

ε. Η Σχερία είναι ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα πριν φτάσει στην Ιθάκη.  

στ. Η Ναυσικά είναι κόρη του βασιλιά Αλκίνοου.  

 

 
2. Αρίθμησε τα πιο κάτω γεγονότα, ώστε να μπουν στη σωστή χρονική σειρά.   (μον. 3) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Ο Οδυσσέας κατασκευάζει σχεδία.   

β. Η Ναυσικά συναντά τον Οδυσσέα στη χώρα των Φαιάκων.   

γ. Η Καλυψώ πληροφορεί τον Οδυσσέα πως αν φύγει από το νησί 

της, θα βιώσει πολλές συμφορές μέχρι να φθάσει στην Ιθάκη.  

 

δ. Ο Οδυσσέας λούζεται σε ποτάμι, αλείφεται με λάδι  και φορά 

ρούχα.  

 

 ε. Ο Ερμής επισκέπτεται την Καλυψώ, για να της πει πως είναι 

απόφαση του Δία να αφήσει  τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην 

Ιθάκη. 

 

στ.  Η σχεδία του Οδυσσέα  σπάει εξαιτίας της θαλασσοταραχής.   

  



 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

1. Στο ακόλουθο απόσπασμα της συνομιλίας Οδυσσέα-Καλυψώς, ο Οδυσσέας δεν αναφέρει 

τίποτε για την αθανασία που του πρόσφερε η θεά. Δέχεται ή απορρίπτει την προσφορά της και 

γιατί;            (μον. 3) 

«Λαερτιάδη διογέννητε, πολύτροπε Οδυσσέα, 
τόσο πολύ πεθύμησες το σπίτι σου; 
τώρα αμέσως θέλεις να γυρίσεις στην πατρίδα;        225 
Πήγαινε στο καλό λοιπόν. 
Κι όμως αν ήξερες ποια πάθη γράφει η μοίρα σου να κακοπάθεις, 
προτού πατήσεις χώμα πατρικό, 
εδώ μαζί μου θα ’μενες, φύλακας νοικοκύρης της σπηλιάς. 
Θα’ σουν κι αθάνατος, μόλο που σε φλογίζει ο πόθος της γυναίκας σου, 230 
σε τυραννά ο καημός για να την ξαναδείς, μέρα και νύχτα. 
Κι όμως δεν θα ’λεγα πως είμαι κατώτερή της, 
μήτε στην όψη μήτε και στο ανάστημα. 
Έτσι κι αλλιώς, καθόλου δεν τους πρέπει, θνητές 
να ανταγωνίζονται θεές στης ομορφιάς τη χάρη».      235 
Ανταποκρίθηκε μιλώντας ο Οδυσσέας πολύγνωμος: 
«Ω σεβαστή θεά, παρακαλώ σε μην πικραίνεσαι μαζί μου· 
το είδα και καλά το ξέρω, η Πηνελόπη 
αντίκρυ σου, όσο κι αν δεν της λείπει η φρόνηση, 
σου υπολείπεται και στη μορφή και στο παράστημα.     240 
Είναι θνητή, κι εσύ ’σαι αθάνατη, στον χρόνο αγέραστη. 
Κι όμως εν γνώσει μου το θέλω και το επιθυμώ, απ’ το πρωί ως το βράδυ, 
σπίτι μου να γυρίσω, να δω κι εγώ τη μέρα της επιστροφής. 
Κι αν, όπως λες, κάποιος θεός θελήσει 
να με χτυπήσει καταμεσής στο μπλάβο πέλαγος, θα το υπομείνω·   245 
ξέρει η καρδιά μου μες στα στήθη μου να υπομένει, γιατί 
έχω πάθει πολλά πάθη και δοκιμάστηκα πολύ στο κύμα και στη μάχη. 
Λοιπόν, μαζί με τ’ άλλα, ας πάει κι αυτό.»        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Η σχεδία που ο Οδυσσέας κατασκεύασε με μεγάλη επιδεξιότητα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο 

απόσπασμα, καταστράφηκε με την πρώτη τρικυμία. Γιατί οι θεοί δεν του εξασφάλισαν ένα 

ασφαλέστερο μέσο διαφυγής;                      (μον. 2) 

Εκείνος άρχισε να κόβει τους κορμούς (γρήγορα πήγαινε η δουλειά), 
συμπλήρωσε τους είκοσι κομμένους 
και τους πελέκησε με τον χαλκό τους κλώνους,        270 
τους έξυσε μετά και τους εστάθμισε, για να ’ναι ίσοι. 
Στην ώρα της, θεόμορφη κι η Καλυψώ φέρνει τα τρύπανα. 
Κι αυτός τα ξύλα τρύπησε και τα σοφίλιασε, 
ταιριάζοντάς τα με ξύλινα καρφιά κι αρμούς. 
Όσο φαρδύ τορνεύει μάστορης που κατέχει την τέχνη του άριστα   275 



 

 

τον πάτο καραβιού για φόρτωμα, 
τόσο φαρδιά κι ο Οδυσσέας την έφτιαξε την πλάβα, 
στεριώνοντας τα ίκρια με πολλά στραβόξυλα, 
ώσπου απλώνοντας μακριές σανίδες τέλειωσε την κουβέρτα. 
Τότε και το κατάρτι το έμπηξε στη μέση μ’ αντένα ταιριασμένη,   280 
και το τιμόνι το μαστόρεψε, να ’ναι ο κυβερνήτης του. 
Ύστερα τη σχεδία περίφραξε, στο κύμα για ν’ αντέχει, 
με κλωνάρια ιτιάς, ρίχνοντας από πάνω φύλλα. 
Και ξαναφτάνει η Καλυψώ θεόμορφη με το λινό για τα πανιά· 
καλά κι αυτά τα μαστορεύει.           285 
Τα ξάρτια και τα κάτω καραβόσχοινα της έδεσε, 
και με φαλάγγια τη σχεδία τη σέρνει και τη ρίχνει 
στο θείο κύμα της θαλάσσης. 

 

3. Σύγκρινε τον Οδυσσέα του α΄ και β΄ αποσπάσματος της ραψωδίας ζ που ακολουθεί και 

απάντησε στις ερωτήσεις. 

Α. Ποιο σχήμα λόγου χρησιμοποιεί ο ποιητής και στις δύο περιπτώσεις; Να εξηγήσεις. (μον. 2) 

Β. Τι πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο ο ποιητής;              (μον. 2) 

Γ. Πώς παρουσιάζεται να αντιδρά η Ναυσικά στις δύο περιπτώσεις;    (μον. 1) 

Απόσπασμα α΄ 
Και κίνησε σαν το περήφανο λιοντάρι που περιφέρεται στα όρη, 
το δέρνει ο άνεμος και το μουσκεύει η μπόρα, 
εκείνο όμως με τα μάτια φλογισμένα προχωρεί        165 
ψάχνοντας για γελάδια, αρνιά κι ελάφια ανήμερα, 
το σπρώχνει η πείνα στα κοπάδια, ακόμη και σε μάντρα φυλαγμένη· 
παρόμοιος έμελλε κι ο Οδυσσέας να σμίξει με κόρες καλλιπλόκαμες, 
έτσι όπως ήτανε γυμνός, γιατί τον πίεζε η ανάγκη. 
Όμως τους φάνηκε φριχτός, απ’ την αλμύρα φαγωμένος·     170 
σκόρπισαν τότε πανικόβλητες, εδώ η μια 
η άλλη αλλού, γυρεύοντας πού να κρυφτούν στα υψώματα της όχθης. 
Μόνο του Αλκινόου η θυγατέρα παραμένει ακίνητη· 
η Αθηνά τής έδωσε το θάρρος της καρδιάς, 
αυτή της πήρε την τρομάρα από τα μέλη.         175 
Κι όπως απέναντί του στάθηκε αποφασισμένη, 
ο Οδυσσέας διχογνώμησε·  

Απόσπασμα β΄ 

Κι όταν όλα τα μέλη του τ’ απόλουσε, 
με λάδι αλείφτηκε και φόρεσε τα ρούχα,                   280 
εκείνα που του πρόσφερε η ανύπαντρη παρθένα. 
Τότε κι η Αθηνά, του Δία το γέννημα, τον έκανε να φαίνεται 
σαν πιο ψηλός και στιβαρός· κι απ’ το κεφάλι του να πέφτουν 
τα μαλλιά σγουρά, σαν άνθη ζουμπουλιάς. 
Πώς στο ασήμι πάνω μάλαμα χύνει ο επιδέξιος τεχνίτης -              285 
τον δίδαξαν την τέλεια τέχνη ο Ήφαιστος κι η Αθηνά Παλλάδα, 
κι αυτός τα έργα του αποτελειώνει ωραία· 
τόση ομορφιά χύνει η θεά στην κεφαλή του και στους ώμους. 



 

 

Επήγε τότε να καθίσει απόμερα μόνος του στο ακρογιάλι, 
λάμποντας όλος ομορφιά και χάρες,                    290 
ενώ η κόρη τον κοιτούσε και τον θαύμαζε. 

 

4. Αξιοποιώντας όλα τα προηγούμενα αποσπάσματα που δόθηκαν, να απαντήσεις στις ακόλουθες 

ερωτήσεις. 

Α. Η Καλυψώ και η Ναυσικά αποτελούν γυναικείες μορφές που δυνατόν να εμποδίσουν την 

επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του. Ποια από τις δύο είναι, τελικά, ο μεγαλύτερος 

«πειρασμός» για τον Οδυσσέα και γιατί;       (μον. 2) 

Β. Ο Οδυσσέας αποδεικνύεται πολύτροπος και πολύπαθος. Να τεκμηριώσεις τους 

χαρακτηρισμούς αυτούς με μία αναφορά για τον καθένα μέσα από τα κείμενα.   (μον. 2) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


