
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
 

Α. Κείμενο,  ενότητα 12,  Ο Ερμής και ο αγαλματοποιός 
 

Ερμης, γνωναι βουλόμενος, εν τίνι τιμη παρ΄ανθρώποις εστίν, ηκεν εις 
αγαλματοποιου, εαυτόν εικάσας ανθρώπω. Και θεασάμενος άγαλμα του ∆ιός 
ηρώτα, πόσου τις αυτό πρίασθαι δύναται; Του δε ειπόντος, δραχμης, γελάσας, 
πόσου το της Ήρας ; έφη. Ειπόντος δε, πλείονος ιδών και το εαυτου άγαλμα, και 
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. 
 

Aισώπου Μύθοι 
 

Β. Κείμενο, Ο Αντίοχος και το περιβάλλον του 
 

Αντίοχος ο στρατεύσας δεύτερον επί Πάρθους, εν τινι κυνηγεσίω και διωγμω 
των φίλων και θεραπόντων αποπλανηθείς, εις έπαυλιν πενήτων ανθρώπων 
αγνοούμενος εισήλθε και παρά το δειπνον εμβαλών λόγον περί του βασιλέως 
ήκουσεν, ότι ταλλα χρηστός εστιν, φίλοις δε μοχθηροις επιτρέπων τά πλειστα 
παρορα και πολλάκις αμελει των αναγκαίων διά το λίαν φιλόθηρος είναι. Τότε μέν 
ουν εσιώπησεν άμα δε ημέρα των δορυφόρων παραγενομένων επί την έπαυλιν 
φανερός γενόμενος, προσφερομένης της πορφύρας αυτω και του διαδήματος, 
«αλλ΄αφ ης», είπεν, «ημέρας υμας ανείληφα, πρωτον εχθές αληθινων λόγων ήκουσα 
περί εμαυτου». 
 

Πλούταρχος, Ηθικά, 184 D-E 
 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
1.Τι διαπίστωσε ο Ερμής μετά τη συνομιλία του με τον αγαλματοποιό; (2 μονάδες) 
 
2. Τι διδάσκει ο μύθος του Αισώπου; (2 μονάδες) 
 
3.Όπως φαίνεται από τα κείμενα Α και Β τόσο ο Ερμής  όσο και ο Αντίοχος δεν 
γνωρίζουν καλά τον χαρακτήρα τους. Ποιοι είναι αυτοί που τους αποκαλύπτουν την 
πραγματικότητα; Να αναλύσετε την απάντησή σας.(2 μονάδες) 
 
4 .α. Με τις λέξεις επίτευγμα, καταψηφίζω, αρχομανής, ξενόφερτος να σχηματίσετε 
προτάσεις (μία για κάθε περίπτωση) (2 μονάδες) 
 
Β. Να συμπληρώσετε τα κενά  με την κατάλληλη λέξη που σας δίνεται (τέσσερις 
λέξεις περισσεύουν)(αγνώμονας, επίγνωση, διάγνωση, αναγνωριστικός, 
δυσανάγνωστος, απόγνωση, ανάγνωση, διαγνωστικός )  (2 μονάδες) 
 

I. Μετά την οικονομική τους καταστροφή βρέθηκαν σε……………………… 
II. Ο γιατρός έκανε τη………………..της ασθένειας με βάση τις ιατρικές εξετάσεις. 

III. Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι…………………….και όλοι αποφεύγουν να 
διαβάσουν τα γραπτά του. 

IV. Είναι τόσο ………………., ώστε δεν αναγνωρίζει τις ευεργεσίες που του  
έγιναν. 

 



 

5.α.Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος 
που δίνεται σε παρένθεση: 
 

I. Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη ……………(χωρίζω ,γ΄ενικό Προστακτ. 
Ενεστώτα) 

II. Αν δυνατος………….,νικήσεις(ειμί, β΄ενικό υποτακτικής Ενεστώτα) 
III. Φύλακες εισιν, ίνα την οικίαν…………………….(φυλάττω, γ΄πληθυντικό 

Υποτακτικής Αορίστου) 
IV. Είθε ουτος……………….(δέχομαι, γ΄ενικό ευκτικής Αορίστου) τα δωρα τουτα 
V. Έγνω δε Φρύνιχος ότι………….(εκπέμπω, γ. πληθ.ευκτικής μέλλοντα) 

Αθηναιοι Αλκιβιάδην                                                                    (2,5 μονάδες) 
 
Β. Να μεταφέρετε τους τύπους των παρακάτω ονομάτων στον άλλο αριθμό: 
 
τω αγάλματι , τω πατρί , ω άνδρες , του παιδός , του ευγενους.(2,5 μονάδες) 
 
6. Ι. α. Και θεασάμενος…..δύναται 
       β. Εάν τούτους ωνήση…δίδωμι 
 
Στις παραπάνω περιόδους να βρείτε και να γράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και 
να δηλώσετε αν είναι ονοματικές ή επιρρηματικές.(2,5 μονάδες) 
 
ΙΙ. βουλόμενος , θεασάμενος , νομίσας : να βρείτε τα υποκείμενα των μετοχών και το 
είδος τους (2,5 μονάδες) 
 

 
 
 
 
 
 


