
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΡΟΜΑΥΩΝ 
 

Ωριαία γραπηή δοκιμαζία α΄ ηριμήνοσ ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής 
Λογοηετνίας 

 

 
Ολνκαηεπώλπκν…………………………………………………………. 
Τάμε…………… 
Ηκεξνκελία……………………….. 
Βαζκόο…………(αξηζ.)………………………………………(νινγξάθωο) 
Υπνγξαθή θαζεγεηή……………….. 

                                                    ΟΜΑΓΑ 1 
 

Α΄ ΚΔΙΜΔΝΟ: Εξωηόθξηηνο [Γ. 891-936. Δηάινγνο ξήγα Ηξάθιε θαη 
Πεδόζηξαηνπ] 

 
ΠΟΗΖΣΖ 
Δθείλε ε κέξα επέξαζε θη ε άιιε μεκεξώλεη 
Κη ν θύξεο* ηνπ Ρσηόθξηηνπ γιπθαίλεη θαη κεξώλεη∙* 
Γε ζέιεη πιην* λα θαξηεξεί θη ν γηνο ηνπ λα ‘ρεη θξίζε,* 
µα εβάιζεθε ηελ πξνμεληάλ εηνύηε λα µηιήζεη.  

 895   Δπήγελ  εηο ηνπ βαζηιηνύ λα ηόλε δηθηµάζεη  

θη ειόγηαδελ από µαθξά µε μόµπιηα*  λα ηνλ πηάζεη∙  

αγάιηα αγάιηα αξρίληζελ απνθνηηά* λα παίξλεη  

θαη µηα θαη θη άιιε αζηβνιήλ* αιινηηλή ηνπ θέξλεη.  

                    
                      ΠΔΕΟΣΡΑΣΟ 

                           Λέγεη: « ηνπο παιαηνύο θαηξνύο, πνπ ‘ζα κεγάινη αζξώπνη,* 

               900  ηα πινύηε θαη βαζίιεηα εθξάδνπληάλε θόπνη,  

                          ‘πεηδή εηηµνύζαλε πνιιά ηεο αξεηήο ηε ράξε  

                           παξά ηζη ρώξεο, ηζ’ αθεληηέο, ηα πινύηε, ην ινγάξη,* 

θη εζµίγαζη ηα ηέθλα ησο νη αθέληεο νη µεγάινη  

µε ηνπο µηθξνύο νπνύ ‘ραζη γλώζε, αληξεηά θαη θάιιε.  

 905   Όια ηα πινύηε θη νη αθεληηέο* εζβήλνπλ θαη ραινύζη  

θαη µεηαιιάζζνπλ, θη νη θαηξνί ζπρληά ηα θαηαινύζη,*  

µα ε γλώζε εθεί πνπ βξίζθεηαη θαη ηζ’ επγεληάο ηα δώξα  

μάδνπ* άιιν παξά βαζηιεηά, παξά ρσξηά θαη ρώξα∙  

νπδ’ ν ηξνρόο δελ έρεη εμάλ,* σο ζέιεη λα γπξίζεη,  

910 ηε γλώζε θαη ηελ αξεηή πνηέ λα θαηαιύζεη».  

                   

            ΠΟΗΖΣΖ 

            Κη ήθεξλε μόκπιηα απόκαθξα, πξάκαηα πεξαζκέλα 

            θαη θαηαπώο ηνπ ζάδαζη* ηα ‘ ιεγελ έλαλ έλα. 

                          Με ηνύηεο ηεο παξαβνιέο αγάιηα αγάιηα ζώλεη*  

                          εηο ην ζεµάδη ην µαθξύ θη ήξρηζε λα μαµώλεη.*  

 915       Απνθνηά δπν ηξεηο θνξέο λα ην μεθαλεξώζεη  

                          θη νπίζσ ηνλ εγηάγεξλε* θη εθξάηεηέ ηνλ ε γλώζε.  

                          ην ύζηεξνλ ελίθεζελ ε αγάπε ηνπ παηδηνύ ηνπ  

θαη θαλεξώλεη ηα θνπξθά* θαη ηα ρσζηά* ηνπ λνπ ηνπ∙ 

µα σο ελεράζθηζε* λα πεη ηελ πξνμεληά ηνπ γάµνπ,  

 



 

 

ΒΑΗΛΗΑ 

              920      ηνπ ιέγεη ν ξήγαο: «Πήγαηλε θαη θύγε από θνληά µνπ!  

Πώο εβνπιήζεο θη είπεο ην, ισιέ, µηζαθνξµάξε,* 

γπλαίθα ηνπ ν Ρσηόθξηηνο ηελ Αξεηή λα πάξεη; 

Φύγε ην γιεγνξύηεξν θαη πιην* ζνπ µελ παηήζεηο  

εηο ηελ απιή ηνπ παιαηηνύ θαη θαθνζαλαηίζεηο.  

 925  Γηαηί ζε βιέπσ αλήµπνξν, γηαύηνο* δε ζε μνξίδσ,  

µα ν γηνο ζνπ µελ παηήζεη πιην ζ’ ηζη ηόπνπο νπ’ νξίδσ.  

Σέζζεξηο µέξεο θη όρη πιηα* ηνπ δίδσ λα µηζέςεη,* 

ηόπνπο µαθξνύο θη αδηάβαηνπο αο πάγεη λα γπξέςεη  

θαη µελ παηήζεη ώζηε λα δσ ζηα µέξε ηα δηθά µνπ,  

 930  αιιηώο ηνπ δίδσ ζάλαην γηα ράξηζµα ηνπ γάµνπ.  

Κη εθείλν πνπ απνθόηεζεο θη είπεο ηνύηε ηελ ώξα  

µε γξνηθεζεί,* µελ αθνπζηεί ζ’ άιιν εδεπά* ζηε ρώξα  

θαη θάµσ πξάµαλ εηο εζέ νπνύ λα µε ζ’ αξέζεη,  

λα ηξέµνπ όζνη η’ αθνύζνπλε θη εθείλνη νπνύ ην ιέζη.  

 935  Γε ζέισ πιην λα ζνπ µηιώ∙ ζην ξήγα δελ ηπραίλεη  

                          ηα ηόζα λα πνιπµηιεί∙ θη απόβγαι’ ηνλ* λα πεαίλεη». 

 

 
θύξεο: παηέξαο   κεξώλεη: εξεκεί   πιην: πηα   θξίζε: καξηύξην, βάζαλν   μόµπιη: παξάδεηγµα  απνθνηηά: 

ζάξξνο  αζηβνιή: ιόγνο  µεγάινη αζξώπνη: ζεµαληηθνί  ινγάξη: ζεζαπξόο  αθεληηά: εμνπζία  θαηαινύζη: 

θζείξνπλ  μάδνπ: αμίδνπλ   εμά: εμνπζία   ζάδαζη: ηαίξηαδαλ  ζώλεη, μαµώλεη: θηάλεη ζην θξίζηµν ζεµείν θαη 

δνθηµάδεη λα πεη   γηαγέξλσ: επηζηξέθσ  θνπξθά, ρσζηά: θξπθά   ελεράζθηζε: ηόιµεζε   ισιέ, µηζαθνξµάξε: 

παιαβέ, µηζόηξειε   πιην: ζην εμήο   γηαύηνο: γη’ απηό   πιηα: πεξηζζόηεξν   λα µηζέςεη: λα θύγεη   γξνηθεζεί: 

αθνπζηεί   εδεπά: εδώ   απόβγαι’ ηνλ: δηώμε ηνλ   

 

 
Β΄ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ παξαπάλω 

απνζπάζκαηνο. [Μνλάδεο 5] 

2. Να ρωξίζεηε ην απόζπαζκα ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη λα δώζεηε έλα 

ηίηιν γηα θαζεκηά. [Μνλάδεο 5] 

3. α) Να ζρνιηάζεηε ηε γιωζζηθή θαη ζηηρνπξγηθή κνξθή ηνπ παξαπάλω 

απνζπάζκαηνο. [Μνλάδεο 2,5] 

β) Να εληνπίζεηε ηξεηο κεηαθνξέο ζην παξαπάλω απόζπαζκα ηνπ 

Εξωηόθξηηνπ. [Μνλάδεο 2,5] 

4. α) Πώο αληηδξά ν βαζηιηάο ζηελ πξόηαζε γάκνπ ηνπ Εξωηόθξηηνπ θαη 

γηαηί; Πώο ηνλ ραξαθηεξίδεηε; [Μνλάδεο 2,5] 

β) Πώο ελεξγεί ν Πεδόζηξαηνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνγελεηαθή 

επηπρία ηνπ παηδηνύ ηνπ; Πώο ηνλ ραξαθηεξίδεηε; [Μνλάδεο 2,5] 

 

           
 


