
 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Αισώπου Μυθοι- Ο Ερμής και ο Αγαλματοποιός. 
 
«Ερμης, γνωναι βουλόμενος, εν τίνι τιμη παρ’ ανθρώποις εστίν, ηκεν εις αγαλματοποιου, 
εαυτόν  εικάσας  ανθρώπω.  Και  θεασάμενος  άγαλμα  του  Διός  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 εστί 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.» 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
 

1.  α) Σύμφωνα με τον παραπάνω μύθο του Αισώπου τι ήθελε ο Ερμής να μάθει από    
    τον αγαλματοποιό και τι διαπίστωσε στο τέλος; 
β) Ποιο είναι το επιμύθιο (=δίδαγμα) του μύθου; 
γ) Να εντοπίσετε τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στον Ερμή του αισώπειου μύθου και 
στο βασιλιά Αντίοχο του παρακάτω κειμένου:                 Μονάδες 6 

 
«Αντίοχος ο στρατεύσας δεύτερον επί Πάρθους, εν τινι κυνηγεσίω και διωγμω των φίλων 
και  θεραπόντων  αποπλανηθείς,  εις  έπαυλιν  πενήτων  ανθρώπων  αγνοούμενος  εισηλθε. 
Και παρά το δειπνον εμβαλων λόγον περί του βασιλέως ήκουσεν, ότι ταλλα χρηστός εστίν, 
φίλοις δε μοχθηροις  επιτρέπων τα πλειστα παρορα και πολλάκις αμελει  των αναγκαίων 
δια  το  λίαν  φιλόθηρος  είναι.  Τότε  μεν  ουν  εσιώπησεν.  Άμα  δε  ημέρα  των  δορυφόρων 
παραγενομένων επί την έπαυλιν φανερός γενόμενος, προσφερομένης της πορφύρας αυτώ 
και  του  διαδήματος,  «αλλά  αφ’  ης»,  ειπεν,  «ημέρας  υμας  ανείληφα,  πρωτον  εχθές 
αληθινων λόγων ήκουσα περί εμαυτου». 
 
2.  α) Να σχηματίσετε τέσσερις προτάσεις στη νέα ελληνική χρησιμοποιώντας κάθε   
    φορά μια από τις παρακάτω λέξεις ώστε να φαίνεται η σημασία τους: 

σύλληψη, άλωση, καταψηφίζω, χορηγός. 
 

β) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας τη σωστή λέξη από τις 
παρακάτω και τοποθετώντας τη στον κατάλληλο τύπο: 

επίγνωση, διάγνωση, ψευδαίσθηση, παραίσθηση 
i. Ο γιατρός ετοιμάζει τη …………………… της ασθένειας με βάση την 

ακτινογραφία. 
ii. Έχει …………………… του προβλήματός του και καταβάλλει προσπάθειες να το  

    ξεπεράσει. 
iii. Είχε ……………………… Νόμιζε πως άκουγε φωνές. 
iv. Δεν αντιλαμβανόταν σωστά τους ήχους που άκουγε. Είχε ………………………   

      Μονάδες 4 
3.  α) Στις επόμενες προτάσεις να βάλετε το ουσιαστικό ή το επίθετο που είναι σε    
     παρένθεση στο σωστό τύπο: 

i. Κατελείφθη το έργον …………………… (ημιτελής) εν τη μεταβολη των 
πραγμάτων. 



 

ii. Φύλαττε το μεν σωμα …………………… (υγιής), την δε ψυχήν …………………… 
(ευσεβής). 

iii. Λακεδαιμόνιοι τοις αγαθοις ……………………… (ανηρ) απένειμαν πάσας τιμάς. 
iv. Οι εν Ιταλία …………………… (Έλλην) και οι ……………………… (γείτων) αυτων, οι 

Σικελιωται, πολλά δωρα τω Αρίονι προσέφερον. 
v. Ο Κύριος ήψατο της …………………… (χείρ) της κόρης και επεμέλετο των 

μικρων ………………… (παις). 
 
     β) Στις επόμενες προτάσεις να βάλετε το ρήμα που είναι σε παρένθεση στο   
    σωστό πρόσωπο και αριθμό, στην έγκλιση και το χρόνο που ζητείται:  

i. Πρόθυμοι εισίν, ινα πασαν φυλακήν ………………………… (φυλάττομαι, 
υποτακτική αορίστου). 

ii. Κυρος έλεγεν ότι η οδός ……………………… (ειμί, ευκτική μέλλοντα) προς 
βασιλέα μέγαν εις Βαβυλωνα. 

iii. ………………………… (ειμί, προστακτική, β΄πληθ.) εγκρατεις και μηδέν άγαν 
……………………….. (πράττω, προστακτική ενεστώτα). 

iv. Ει ουτος την αλήθειαν μη ………………………… (αποκρύπτω, ευκτική 
παρακειμένου), ευδαίμων αν γίγνοιτο η πόλις. 

v. Βελτίους τους παίδας ποιήσετε, αν τας ψυχάς αυτων δεόντως ……………………… 
(παρασκευάζομαι, υποτακτική αορίστου). 

       Μονάδες 5 
 
4.  α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά (αντικείμενα, ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί,   

επιρρηματικοί προσδιορισμοί) τις υπογραμμισμένες λέξεις των παρακάτω 
προτάσεων: 
i. Ο αγαλματοποιός έδωκε τω Ερμη το άγαλμα. 
ii. Ο Ερμης, ο άγγελος των θεων, εβούλετο γνωναι εν τίνι τιμη παρ’ ανθρώποις 

εστίν. 
iii. Ερμής εθεάσατο πάντα τα αγάλματα και ηρώτα περί αυτων. 
iv. Ερμης χθες ηκεν εις την οικίαν αγαλματοποιου, εαυτόν εικάσας ανθρώπω. 
v. Ο βασιλεύς, ο Αντίοχος, ήκουε τους μοχθηρούς φίλους. 

 
β) Να βρείτε το υποκείμενο των μετοχών στις παρακάτω προτάσεις και να 
χαρακτηρίσετε καθεμία από αυτές ως συνημμένη ή απόλυτη αιτιολογώντας την 
άποψη σας. 
i. Κυρος συλλέξας στράτευμα επολιόρκει Μίλητον. 
ii. Πολλών κινδύνων υπαρχόντων προς την θάλασσαν οι Αθηναιοι έπλεον. 

        Μονάδες 5 
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