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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

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; 

(Μονάδες 8) 
 

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

κλιτά ή άκλιτα. 

 

συγγράφω ……………………………………………………… 

προλέγω ……………………………………………………… 

υπερμεγέθης ……………………………………………………... 

λογοπαίγνιο …………………………………………………….. 

μονολεκτικός …………………………………………………….. 
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φιλόλογος ……………………………………………………… 

 (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 α. λιγομίλητος 
 

2. λογικός β. άρρητος 
 

3. πολυλογάς γ. δημόσιος 
 

4. λογοκρισία δ. παράλογος 
 

5. ρητός ε. ελευθεροτυπία 
 

(Μονάδες 4) 
 

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

ἡ δύναμις (δοτ. εν.) ……………………………… 
 

ὁ κουρεύς (γεν. εν.) ………………………………. 
 

τό καῦμα (δοτ. πληθ.) ………………………………. 
 

ὁ γραμματεύς (κλητ. εν.) ……………………………... 
 

ἡ τάξις (αιτ. πληθ.) ……………………………….. 
 

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 α. Μετοχή Αορίστου Αρσεν. Γένους Ενεργ. Φωνής 
 

2. ἔγραψας β. Απαρέμφατο Μέλλοντα Ενεργ. Φωνής 
 

3. πείσας γ. α΄ πρόσωπο Εν. Παρακειμένου Ενεργ. Φωνής 
 

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

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

(Μονάδες 4) 
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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. 

 

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. 

 

(Μονάδες 8) 
 

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

 

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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(Μονάδες 3) 
 
 Β.2. Να εντοπίσετε δύο οπτικές και δύο ακουστικές εικόνες στους παραπάνω στίχους. (Μονάδες 3) 
 
Γ.1. Να χαρακτηρίσετε τον Αγαμέμνονα μέσα από τη στάση του απέναντι στον ιερέα του Απόλλωνα, τον 
Χρύση. 
(Μονάδες 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

 
 

 
 


