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Α΄    ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ 

Πρῶτον μέν οὖν τοὺς Δράκοντος νόμους ἀνεῖλε πλήν τῶν φονικῶν ἃπαντας διά τὴν 
χαλεπότητα καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἐπιτιμίων. Μία γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπασιν ὣριστο τοῖς 
ἁμαρτάνουσι ζημία, θάνατος, ὥστε καὶ τοὺς ἀργίας ἁλόντας ἀποθνῄσκειν καὶ τοὺς λάχανα 
κλέψαντας ἢ ὀπώραν ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδροφόνοις. Διὸ Δημάδης 
ὓστερον εὐδοκίμησεν εἰπὼν ὅτι δι᾿ αἳματος, οὐ διὰ μέλανος, τοὺς νόμους ὁ Δράκων 
ἒγραψεν. Αὐτός δ᾿ ἐκεῖνος, ὥς φασιν, ἐρωτώμενος, διατὶ τοῖς πλείστοις ἀδικήμασι ζημίαν 
ἔταξε θάνατον, ἀπεκρίνατο, τὰ μὲν μικρὰ ταύτης ἄξια νομίζειν, τοῖς δὲ μεγάλοις οὐκ ἔχειν 
μείζονα. 

Πλούταρχος, Σόλων, 17. 1-4 
 
Ερωτήσεις: 
1) Ποιες πράξεις ο Δράκων εξίσωσε προς το φόνο και ποια ποινή επέβαλε; 
2) Πως δικαιολόγησε ο ίδιος την επιβολή της ίδιας ποινής για όλα τα αδικήματα; 
3) Ποια ήταν η άποψη του Δημάδη για τους νόμους του Δράκοντα; 

 (μονάδες 6) 
Β’   ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
1) Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α’ με τις ομόρριζες λέξεις της στήλης Β᾿. 
 

   Α’       Β’       
τυγχάνω εισαγωγέας 
ψηφίζω  καλαίσθητος 
άγω φιλοξενία 
άρχω ψηφοδέλτιο 
αισθάνομαι τυχαίος 
ξενίζω διαίρεση 
αιρώ αναγνωστήριο 
γιγνώσκω άρχοντας 
 

2) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την 
παρένθεση 

 
α. Ο ελληνικός λαός επέλεξε με __________________ το δημοκρατικό πολίτευμα. 
β. Ποιος είναι ο θεματικός _____________του κειμένου; 
γ. Οι απελπισμένοι βρίσκονται σε ______________; 
δ. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει ____________στο Αρχαιολογικό μουσείο. 
 
διάγνωση, απόγνωση, επίγνωση, αγωγός αγωγέας, άξονας, ξενοφοβία, 
 ξενάγηση, ξενομανία, καταψήφιση, συμψηφισμός, δημοψήφισμα.   

(μονάδες 6) 
 

Γ’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 
1) Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη πτώση των λέξεων που είναι 

στην παρένθεση. 

α) Εὐσεβοῦς γυναικός ἔργον ἐστί ____________ (ὁ παῖς, αιτιατική πληθυντικού) πρός 



 

 

 ενικού) παιδεύειν. 
φομαι, γ’ ενικό 

γ) νικού) οὐδείς ἐκοιμήθη. 
 ________ (ἡ 

πατρίς, γενική πληθυντικού) φυλάττουσι. 
ε) Ἄν δυνατός ________ (εἰμί, β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα) νικήσεις. 

 (μονάδες 4) 

 
1) αρακ όρους των προτάσεων: 

ιά μέλανος τούς νόμους

___________(ἀρετή, αιτιατική
β) Ἡ ψυχή __________ (μάθημα, δοτική πληθυντικού) ________ (τρέ

οριστικής ενεστώτα). 
Ὥστ᾿ ἐκείνης __________ (ἡ νύξ, γενική ε

δ) Οἱ ὁπλῖται _____________(ὁ βωμός, αιτιατική πληθυντικού) καί τά ἱερά

 

Δ’ ΣΥΝΤΑΞΗ  

Να χ τηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους 
α)  Ὁ Δράκων δι᾿ αἵματος, οὐ δ  ἔγραψεν. 
β)  Οἱ ἀγαθοί ἄνδρες τήν πατρίδα σῴζουσι.   
γ)  Ἀλκιβιάδης ἦν στρατηγός.  
δ)  Ἐδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς συμμάχοις  λόγον. 
ε)  Ἀνάγκη ἐστίν ἡμῖν τήν πόλιν φυλάττειν. 
στ) Σόλων ἐνόμιζε Τέλλον εὐδαιμονέστερον Κροίσου εἶναι. 

(μονάδες 4)
 
 

 

 


