Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Α. Κείμενο:

Ο Ερμής και ο αγαλματοποιός

Ερμης, γνωναι βουλόμενος, εν τίνι τιμη παρ’ ανθρώποις εστίν, ηκεν εις
αγαλματοποιου, εαυτόν εικάσας ανθρώπω. Καί θεασάμενος άγαλμα του
Διός ηρώτα, πόσου τις αυτό πρίασθαι δύναται; Του δέ ειπόντος, δραχμης,
γελάσας, πόσου το της Ήρας; έφη. Ειπόντος δε, πλείονος, ιδών καί τό
εαυτου άγαλμα, καί νομίσας, ως, επειδή άγγελος εστι θεων, και κερδωος,
πολύν αυτου παρά τοις ανθρώποις είναι τον λόγον, ήρετο περί αυτου. Ο δ’
αγαλματοποιός έφη. Εάν τούτους ωνήση, και τουτον προσθήκην σοι
δίδωμι.
Αισώπου Μυθοι

Β. Ερωτήσεις-Ασκήσεις:
I. α) Ποια θεωρούσε ο Ερμής ότι ήταν η θέση του στα μάτια των ανθρώπων και πως
προσπάθησε να το εξακριβώσει;
β) Τι διαπίστωσε τελικά και πώς;
γ) Ποιους ανθρώπινους χαρακτήρες εκπροσωπεί ο Ερμής στο συγκεκριμένο μύθο
και ποιο δίδαγμα πρέπει ν’ αντλήσουμε απ’ αυτόν;
(Μονάδες 6)
II. α) Να κλίνετε στον αριθμό που βρίσκονται τα παρακάτω ουσιαστικά:
άγαλμα – ανθρώποις – ανήρ - λιμήν - γυνή
β) Προσθέστε τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:
Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

βούλονται
νομίσητε
είημεν
γελάσεται
εθεάσω
(Μονάδες 5)
III. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις απ’ το κείμενο:
εαυτόν , Διός , άγγελος, άγαλμα, σοί
β) Στις παρακάτω προτάσεις έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία;

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
•

Τίς δύναται πρίασθαι αυτό;

•

Ερμης εβούλετο τούς ανθρώπους αγαθούς είναι
(Μονάδες 5)

IV. α) Να συμπληρώσετε με μία από τις λέξεις του πλαισίου (στον σωστό τύπο) τα
κενά των παρακάτω φράσεων:
διαγνωστικός , γευσιγνώστης , αγνοούμενος ,
δυσανάγνωστος , γνωστικός , παντογνώστης
•

Κατά τη Θεολογία, ο Θεός είναι ………………………………….

•

Στην Οινολογία χρησιμοποιούνται οι ……………………………… για να
δοκιμάσουν την ποιότητα των κρασιών.

•

Σ’ έναν πόλεμο μεταξύ των θυμάτων υπολογίζονται και οι
…………………………...

•

Η εξέταση με την οποία ελέγχεται η κατάσταση της υγείας κάποιου λέγεται
………………………..

•

Ο άνθρωπος που έχει φρόνηση χαρακτηρίζεται ……………………………..

•

Τα κείμενα που έγραψε ο συμμαθητής μας, λόγω του κακού γραφικού του
χαρακτήρα, ήταν ……………………………

β) Σχημάτισε από μία πρόταση με τις λέξεις:
επίγνωση

αγνώμονας
(Μονάδες 4)

