ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ:
Α’ΚΕΙΜΕΝΟ :
Κείμενο : Ενότητα 11η, Δρακόντεια μέτρα (Πλούταρχος, Σόλων, 17.1-4)

Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
Ι α) Ποιες πράξεις εξίσωσε ο Δράκων προς το φόνο και γιατί ο Σόλων κατάργησε σχεδόν όλους τους
νόμους του Δράκοντος;
β) Ποια κρίση διατύπωσε ο Δημάδης για τους νόμους του Δράκοντος και πώς ο ίδιος ο Δράκων
δικαιολογούσε την σκληρότητα των νόμων του;
γ) Ποια ομοιότητα και ποια διαφορά εντοπίζετε ανάμεσα στο κείμενο και στην άποψη του Βία;
Δεύτερος δ’ ο Βίας έφησε κρατίστην είναι δημοκρατίαν εν η πάντες ως τύραννον φοβούνται τον νόμον.
ΙΙ α) Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την παρένθεση.
1. Δεν περίμεναν πως ακόμα και βουλευτές της συμπολίτευσης θα ………………………. αυτό το
νομοσχέδιο (αψηφώ, καταψηφίζω, συμψηφίζω)
2. Πολλές από τις σημερινές πόλεις έχουν ……………………….. δόμηση (άναρχος, αναρχικός,
αρχαϊκός)
3. Η ……………………….. της είναι έκδηλη στη διακόσμηση του σπιτιού της (ευαισθησία,
αναισθησία, καλαισθησία)
4. Ο δικαστής πρέπει να είναι ……………………….., για να παίρνει τη σωστή απόφαση
(επιλήψιμος, αμερόληπτος, ακατάληπτος)
β) Αντιστοιχίστε τα συνώνυμα
εθελουσία

αρχαιρεσίες

αχάριστος

επιψηφίζω

εκλεγμένος

μεταλαμβάνω

ευπαθής

γνωμάτευση

μετέχω

προαιρετικά

εγκρίνω

αγνώμονας

εκλογές

ευαίσθητος

κρίση

αιρετός

ΙΙΙ α) Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
¾ την χαλεπότητα

¾ το μέγεθος
¾ τοις αδικήμασι
¾ τω ανδρί
¾ τας χάριτας
β) Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται
¾ κλέπτω : β’ ενικό Ευκτικής Αορίστου
¾ κολάζομαι : γ’ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα
¾ γράφομαι : α’ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου
¾ τάττω : α’ ενικό Ευκτικής Παρακειμένου
¾ καθορίζω : γ’ πληθυντικό Οριστικής Παρατακτικού
IV α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες επί του κειμένου λέξεις :
τους νόμους, τους κλέψαντας, ο Δράκων, νομίζειν, ζημίαν.
β) Να βρείτε το είδος της σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτική – υποτακτική) και να
χαρακτηρίσετε τις προτάσεις (κύριες – δευτερεύουσες).
1. Διό Δημάδης ύστερον ευδοκίμησεν ειπών ότι δι’ αίματος, ου διά μέλανος, τους νόμους ο
Δράκων έγραψεν.
2. Ο Δράκων τοις πλείστοις αδικήμασι ζημίαν έταξε θάνατον και ώρισεν κολάζεσθαι ομοίως τοις
ανδροφόνοις τους κλέψαντας λάχανα.

