ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ Α΄
Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ
Διονυσίου τυραννουντος Φιντίας τις Πυθαγόρειος επιβεβουλευκώς τω τυράννω,
μέλλων δε της τιμωρίας τυγχάνειν, ητήσατο παρά του Διονυσίου χρόνον εις το
πρότερον ά βούλεται διοικησαι δώσειν δ’ έφησεν εγγυητήν των φίλων ένα. Του δε
δυνάστου θαυμάσαντος, ει τοιουτος εστι φίλος ός εαυτόν εις την ειρκτήν αντ’ εκείνου
παραδώσει, προεκαλέσατο τινα των γνωρίμων ο Φιντίας, Δάμωνα όνομα,
Πυθαγόρειον φιλόσοφον, ος έγγυος ευθύς εγενήθη. Τινές μέν ουν επήνουν την
υπερβολήν της προς τους φίλους ευνοίας, τινές δε του εγγύου προπέτειαν και μανίαν
κατεγίνωσκον. Προς δε την τεταγμένην ώραν άπας ο δημος συνέδραμεν, καραδοκων
ει φυλάξει την πίστιν Φιντίας. Ήδη δε της ώρας συγκλειούσης Φιντίας ανελπίστως επί
της εσχάτης του χρόνου ροπης δρομαιος ηλθεν. Θαυμάσας ουν ο Διονύσιος απέλυσεν
της τιμωρίας τον εγκαλούμενον και παρεκάλεσε τους άνδρας τρίτον εαυτόν εις την
φιλίαν προσλαβέσθαι.
Β’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. α) Για ποιο λόγο είχε καταδικαστεί ο Φιντίας από τον Διονύσιο;
β) Ποια χάρη ζήτησε ο Φιντίας πριν από την εκτέλεση της ποινής του και πως
εγγυήθηκε την επιστροφή του;
Μονάδες 1,25
2. α) Πώς αντέδρασαν οι συμπολίτες του Δάμωνα στην απόφασή του να βοηθήσει
το φίλο του;
β) Ποιες ενέργειες έκανε ο Διονύσιος μετά την επιστροφή του Φιντία στη
φυλακή και τη διαπίστωση της ισχυρής φιλίας του με το Δάμωνα;
Μονάδες 1,25
3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις λέξεις που σας
δίνονται: συγκράτηση, ελευθεροτυπία, πολίτευμα, τυραννία, συμπόσιο.
α) Η σωστή λειτουργία ………………… ελέγχεται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
β) Η Κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει ………………. των τιμών.
γ) Ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου οργάνωσε ένα ……………. ποίησης.
δ) Βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι …………………….
ε) Ο Πεισίστρατος είχε επιβάλει ………………. στην αρχαία Αθήνα.
Μονάδες 2,50
4. Να γράψετε δίπλα στα ρήματα που σας δίνονται από μία παράγωγη λέξη που να
δηλώνει αυτό που σας δίνεται στην παρένθεση:
Τυραννω ……………….. (πρόσωπο που ενεργεί)
Τιμωρω
……………….. (ενέργεια)
Αιτω
……………….. (ενέργεια)
Φυλάττω ……………….. (τόπος)
Διοικω
………………... (τόπος)
Μονάδες 2,50
5. Να μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση από τον ενικό αριθμό στον πληθυντικό:
Η επιθυμία του χρήματος δουλείαν τοις ανθρώποις φέρει.

Μονάδες
6. Φυλάξει, απέλυσεν: να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους της ίδιας
φωνής για κάθε ένα από τα παραπάνω ρήματα.
Μονάδες
7. Να αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των παρακάτω λέξεων του κειμένου:
την υπερβολήν, ο δημος.
Μονάδες
8. Δώσειν, προσλαβέσθαι: να αναγνωρίσετε το είδος (ειδικό ή τελικό) των
απαρεμφάτων και να δηλώσετε την ύπαρξη ταυτοπροσωπίας ή ετεροπροσωπίας
ως προς το υποκείμενο τους
Μονάδες
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

