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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Πρωτότυπο) 
 

Κείμενο: 
 

Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή 
 

Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ 

ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ 

Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει 

Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός. 

Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων 

στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος  αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας  ἀποδιδράσκοντας, 

καὶ διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν  χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι  καὶ διαφθεῖραι  τὴν 

ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ' ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ' εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς 

ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν  διακοσίαις  ναυσὶν  ἀναχθέντας  ἤδη διαζῶσαι  τὰς 

νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων. 

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12.2-6 (διασκευή) 
 

Παρατηρήσεις: 
 

Α.1. Ποιο μήνυμα μετέφερε ο Σίκινος στον Ξέρξη για λογαριασμό του Θεμιστοκλή και πώς αντέδρασε ο 

Ξέρξης; 

Ο Σίκινος ήταν Πέρσης αιχμάλωτος του Θεμιστοκλή και παιδαγωγός των παιδιών του. Επομένως ο 
Θεμιστοκλής αντιμετώπιζε με φιλική διάθεση τον Σίκινο και τον εμπιστευόταν. Τον έστειλε, έτσι, στον 
βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, με σκοπό να του μεταφέρει το ψεύτικο μήνυμα ότι δήθεν ο Θεμιστοκλής 
είναι με το μέρος των Περσών, οι Έλληνες βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς το πεζικό και έχουν σκοπό να 
αποχωρήσουν από τη Σαλαμίνα. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, για τον Ξέρξη να τους επιτεθεί και να 
καταστρέψει τον στόλο τους. Ο Ξέρξης πίστεψε όσα του διεμήνυσε ο Θεμιστοκλής και δεν αμφέβαλε 
καθόλου για την ειλικρίνεια των προθέσεων του Αθηναίου στρατηγού. Μάλιστα ένιωσε μεγάλη 
ικανοποίηση και αμέσως διέταξε τους ηγεμόνες του στόλου του να αποκλείσουν τις ελληνικές ναυτικές 
δυνάμεις. 

 
(Μονάδες 8) 
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Β.1. Να χωρίσετε τις παρακάτω σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη και να δηλώσετε αν αυτά είναι 

κλιτά ή άκλιτα. 

συγγράφω συν (άκλιτη) + γράφω (κλιτή) 
 

προλέγω προ (άκλιτη) + λέγω (κλιτή) 
 

υπερμεγέθης υπέρ (άκλιτη) + μέγεθος (κλιτή) 

λογοπαίγνιο λόγος (κλιτή) + παίγνιο (κλιτή) 

μονολεκτικός μόνο- (εἷς: κλιτή) + λέξη (κλιτή) 

φιλόλογος φίλος (κλιτή) + λόγος (κλιτή) 

(Μονάδες 4) 

Β.2. Για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης να αντιστοιχίσετε την αντώνυμή της από τη Β΄ στήλη. 

Α΄ στήλη Β΄ στήλη   

1. απόρρητος γ. α. λιγομίλητος 
 

2. λογικός δ. β. άρρητος 
 

3. πολυλογάς α. γ. δημόσιος 
 

4. λογοκρισία ε. δ. παράλογος 
 

5. ρητός β. ε. ελευθεροτυπία 

(Μονάδες 4) 

Β.3. α) Να γράψετε δίπλα από κάθε ουσιαστικό την πτώση που ζητείται: 

ἡ δύναμις (δοτ. εν.) τῇ δυνάμει 

ὁ κουρεύς (γεν. εν.) τοῦ κουρέως 

τό καῦμα (δοτ. πληθ.) τοῖς καύμασι 

ὁ γραμματεύς (κλητ. εν.) ὦ γραμματεῦ 

ἡ τάξις (αιτ. πληθ.) τήν τάξιν 

Β.3. β) Να αντιστοιχίσετε τον κάθε τύπο που δίνεται στην Α΄ στήλη με τη σωστή γραμματική του 

αναγνώριση από την Β΄ στήλη. 

Α΄ στήλη Β΄ στήλη 
 

1. παιδεύσειν β. α. Μετοχή Αορίστου Αρσεν. Γένους Ενεργ. Φωνής 
 

2. ἔγραψας ε. β. Απαρέμφατο Μέλλοντα Ενεργ. Φωνής 
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3. πείσας α. γ. α΄ πρόσωπο Εν. Παρακειμένου Ενεργ. Φωνής 
 

4. βουλευόμεθα δ. δ. α΄ πρόσωπο Πληθ. Ενεστώτα Μέσης Φωνής 
 

5. ἠγόρευκα γ. ε. β΄ πρόσωπο Εν. Αορίστου Ενεργ. Φωνής 
 

(Μονάδες 4) 
 
 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση-Ομήρου Ιλιάδα 
 
 

Ραψωδία Α στ. 23–53 
 

Όλοι αλαλάξαν οι Αχαιοί, κι είπαν τον ιερέα 
να σεβασθούν και τα λαμπρά λύτρα δεκτά να γίνουν· 

25 μόνος ο Αγαμέμνονας δεν το στεργεν ο Ατρείδης, 
αλλά κακά τον έδιωχνε και βαρύν λόγον είπε: 
«Μη σ' απαντήσω, γέροντα, σιμά στα κοίλα πλοία 
ή τώρα εδώ ν’ αργοπορείς ή πάλιν να γυρίσεις, 
και μη θαρρεύεις στου θεού το σκήπτρο και το στέμμα. 

30 Αυτήν δεν θ' απολύσω εγώ· το γήρας θα την έβρει 
στο Άργος μες στο σπίτι μου μακράν απ' την πατρίδα 
να υφαίνει αυτού και σύντροφον της κλίνης να την έχω. 
Μη μ' ερεθίζεις, σύρ' ευθύς, αν θέλεις να μην πάθεις». 
Τον λόγον του εφοβήθηκε και υπάκουσεν ο γέρος· 

35 την άκραν πήρε σιωπηλός της ηχερής θαλάσσης 
και όταν ευρέθη ανάμερα, τον γόνον της ωραίας 
Λητούς, μεγάν Απόλλωνα, θερμά παρακαλούσε: 
«Άκουσέ με, αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας 
Κίλλας προστάτη, κύριε στην Τένεδο, Σμινθέα, 

40 εάν σου έκτισα ναόν να χαίρεται η καρδιά σου, 
εάν ποτέ σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα 
ταύρων κι ερίφων, τούτον μου τον πόθον τελείωσέ μου· 
τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν». 
Ευχήθη και ως τον ακούσεν ο Φοίβος ο Απόλλων, 

45   κατέβη από τες κορυφές του Ολύμπου θυμωμένος, 
με τόξον και μ' ολόκλειστην φαρέτραν εις τους ώμους. 

Εβρόντησαν επάνω του τα βέλη ως εκινήθη 
ο χολωμένος και όμοιαζε την νύκτα, ως προχωρούσε. 
Των πλοίων κάθισε αντίκρυ και απόλυσε το βέλος 

50 και αχός εβγήκε τρομερός απ' τ' ασημένιο τόξο· 
και αφού τους σκύλους έπληξε και τα μουλάρια πρώτα, 
εις τους ανθρώπους έριχνε τα πικροφόρ' ακόντια 
αδιάκοπα· και των νεκρών παντού πυρές εκαίαν. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1442%2C4843/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1442%2C4843/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1442%2C4843/
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Παρατηρήσεις: 
 

Α.1. Η προσευχή του Χρύση ακολουθεί το συνηθισμένο τυπικό της ομηρικής εποχής. Να επισημάνετε τη 
δομή της προσευχής στους παραπάνω στίχους και να σχολιάσετε για ποιον λόγο ο Χρύσης απομακρύνεται 
στην ακρογιαλιά για να προσευχηθεί. 

 
Η προσευχή του Χρύση ακολουθεί το συνηθισμένο τυπικό της ομηρικής εποχής. Αρχικά ξεκινά με την 
επίκληση του θεού (Άκουσέ με). Αμέσως περνάει στην προσφώνηση του θεού, χρησιμοποιώντας 
χαρακτηρισμούς που είναι σχετικοί με τις ιδιότητες του θεού και με τις ανάγκες της δέησης. Με τις 
προσφωνήσεις αυτές τιμάται ο θεός, ώστε να κερδίσει ο Χρύσης ευκολότερα την εύνοιά του 
(αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας Κίλλας προστάτη, κύριε στην Τένεδο, Σμινθέα). Στη συνέχεια ο 
Χρύσης υπενθυμίζει τις προσφορές και τις θυσίες που έχει κάνει προς τιμήν του Απόλλωνα, ώστε η 
βοήθεια του θεού να έρθει ως αντάλλαγμα (εάν σου έκτισα ναόν να χαίρεται η καρδιά σου, εάν ποτέ 
σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα) και στο τέλος προβάλλει το αίτημά του, που είναι η εκδίκηση του 
θεού προς τους Αχαιούς (τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν) . 
Όταν ο Χρύσης αποχωρεί από το στρατόπεδο των Αχαιών τρομαγμένος και πληγωμένος από την 
προσβλητική και σκληρή συμπεριφορά του Αγαμέμνονα, απομονώνεται στην ακρογιαλιά, για να 
απευθύνει στον Απόλλωνα μια προσευχή. Η δέηση που απευθύνει στον θεό είναι στην ουσία κατάρα 
γι΄ αυτούς που τον ταπείνωσαν και περιφρόνησαν το δίκαιο αίτημά του. Έτσι, κατά τη στιγμή της 
προσευχής πρέπει να βρίσκεται ολομόναχος, ώστε να μην ακουστεί το κακό που πρόκειται να ζητήσει 
και για να μην εξουδετερώσει τη δέηση με μια αντιδέηση. Άλλωστε η ώρα της προσευχής είναι 
συνήθως ώρα μοναξιάς και αυτοσυγκέντρωσης για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ζητήσει την 
προστασία του θεού. 

 

(Μονάδες 8) 
 

Β.1. Εξηγήστε σύντομα τι είναι ο αναχρονισμός στα ομηρικά έπη (σύμφωνα με την εισαγωγή που έχετε 
διδαχθεί και στην προηγούμενη τάξη) και εντοπίστε στους παραπάνω στίχους ένα στοιχείο 
αναχρονισμού. 

 
 

Αναχρονισμός είναι η μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μιας εποχής σε άλλη (συνήθως 
προγενέστερη). Ο Όμηρος συχνά χρησιμοποιεί στοιχεία της δικής του εποχής (Γεωμετρική εποχή- 8ος 
αιώνας) μέσα στα έπη, αν και τα γεγονότα τα οποία αφηγείται ανήκουν στην Μυκηναϊκή εποχή- 12ος 
αιώνας. Στον στίχο 53 η αναφορά του ποιητή σε πυρές νεκρών αποτελεί αναχρονισμό (μεταφορά μιας 
συνήθειας της εποχής του ποιητή σε παλαιότερη), καθώς η καύση των νεκρών επικρατούσε στην εποχή 
του Ομήρου (9ος - 8ος π.Χ. αι.) και όχι στην εποχή του Τρωικού πολέμου (περ. 1200 π.Χ.), όπου 
κυριαρχούσε η συνήθεια της ταφής των νεκρών. 

 

(Μονάδες 3) 
 
 
 

Β.2. Να εντοπίσετε δύο οπτικές και δύο ακουστικές εικόνες στους παραπάνω στίχους. 
 

Στίχοι 45-46 οπτική εικόνα: Ο θεός Απόλλων ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα του ιερέα του, του 
Χρύση, κατεβαίνει οργισμένος από τον Όλυμπο με το τόξο και τα βέλη του στους ώμους. 
Στίχος 49 οπτική εικόνα: Ο Απόλλων κάθεται αντίκρυ στα πλοία και εκτοξεύει τα βέλη. 
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Στίχος 47 ακουστική εικόνα: ο τρομερός ήχος που βγάζουν τα βέλη (εβρόντησαν). 
Στίχος 50 ακουστική εικόνα: ο τρομερός θόρυβος από το τόξο. 
 
(Μονάδες 3) 

 
Γ.1. Να χαρακτηρίσετε τον Αγαμέμνονα μέσα από τη στάση του απέναντι στον ιερέα του Απόλλωνα, τον 
Χρύση. 

 
Ο Αγαμέμνονας φέρεται προσβλητικά και περιφρονητικά απέναντι στον Χρύση. Αρνείται να 
εισακούσει το αίτημά του, φτάνοντας στο σημείο να τον διώξει με απειλές. Δεν σέβεται τον ρόλο του 
Χρύση ως πατέρα που θέλει το παιδί του πίσω και μάλιστα δε διστάζει να τον πληγώσει, 
προδιαγράφοντας την άθλια μοίρα που περιμένει την κόρη του. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει πόσο 
αλαζονικός, σκληρός και απάνθρωπος είναι. Το γεγονός επίσης ότι αγνοεί επιδεικτικά τη γνώμη των 
υπόλοιπων Αχαιών δείχνει άτομο αυταρχικό, εγωκεντρικό που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και 
αδιαφορεί για τη γνώμη των άλλων. Τέλος, ταπεινώνοντας τον Χρύση, ο οποίος είναι ιερέας του θεού 
Απόλλωνα και περιφρονώντας τα θεϊκά σύμβολα, δείχνει ασέβεια προς τον ίδιο τον θεό. Με όλη αυτή 
την στάση του, λοιπόν, είναι φανερό πως ο Αγαμέμνονας διαπράττει ύβρη. 

 

(Μονάδες 6) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

 
 
 
 
 

 
 


