
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
 ΚΕΙΜΕΝΟ : Πρωτον μεν ουν τους Δράκοντος νόμους ανειλε πλήν των φονικων 
άπαντας διά την χαλεπότητα και το μέγεθος των επιτιμιων . Μία γάρ ολίγου 
δειν άπασιν ώριστο τοις αμαρτάνουσι ζημία , θάνατος, ώστε και τους αργίας 
αλόντας αποθνήσκειν και τους λάχανα κλέψαντας ή οπώραν ομοίως 
κολάζεσθαι τοις ιεροσύλοις και ανδροφόνοις . Διό Δημάδης ύστερον 
ευδοκίμησεν ειπών ότι δι’ αίματος , ου διά μέλανος τους νόμους ο Δράκων 
έγραψεν. Αυτός δ’ εκεινος , ως φασιν , ερωτωμενος , διατί τοις πλειστοις 
αδικήμασι ζημίαν έταξε θάνατον , απεκρίνατο , τα μεν μικρά ταύτης άξια 
νομίζειν , τοις δε μεγάλοις ουκ έχειν μείζονα.      
                                                                                    (Πλούταρχος, Σόλων 17. 1-4) 
 

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α. 1. Ποιες πράξεις εξίσωνε ο Δράκων προς τον φόνο και ποια η τιμωρία που 
επιβαλλόταν;                                                              (2 μονάδες) 
     2. Σε ποιες αναθεωρήσεις των νόμων προχώρησε ο Σόλων; 
                                                                                    (2 μονάδες) 
     3. Μελετώντας το κείμενο Α (Πλούταρχος , Σόλων , 17. 1-4) και 
συγκρίνοντάς το με το παράλληλο κείμενο να απαντήσετε στην εξής ερώτηση: 
Πώς κρίνετε τη στάση της πολιτείας – εξουσίας απέναντι στον πολίτη ; τι 
είδους πολίτευμα περίγραφεται στο κείμενο Α και στο παράλληλο κείμενο; 
                                                                                      ( 2 μονάδες) 
Β. 1.Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις : ευάλωτος, προαιρετικός   

                        (2μονάδες) 
 2. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας από τις 
παρακάτω λέξεις: αναιρώ , υπεξαίρεση , συναίρεση , αρχαιρεσίες. 
α. Απομακρύνθηκε από την υπηρεσία του , γιατί κατηγορήθηκε για 
…………………. Χρημάτων  
β. Η συγχώνευση δύο φωνηέντων λέγεται …………………… 
γ. Οι …………………..καθυστέρησαν για την ανάδειξη νέων μελών του 
διοικητικού συμβουλίου 
δ. Στη νέα του κατάθεση ………………… όσα αρχικά είχε υποστηρίξει . 
                                                                       ( 2 μονάδες) 



 
Γ.1. έγραψεν : Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο σ’ όλες τις εγκλίσεις ενεστώτα 
και αορίστου ενεργητικής φωνής.      ( 2 μονάδες) 
2. κολάζεσθαι: Να γράψετε το γ ΄πληθυντικό σ’ όλες τις εγκλίσεις του ενεστώτα 
μέσης φωνής.        (1 μονάδα) 
3. Να γράψετε τη δοτική ενικού και τη γενική πληθυντικού των παρακάτω 
κλιτών λέξεων : το μέγεθος, αίματος , χαλεπότητα , ταύτης.  (2 μονάδες) 
Δ . 1. Στις  παρακάτω φράσεις να αναγνωρίσετε το είδος του απαρεμφάτου, το 
συντακτικό τους ρόλο και να δηλώσετε την ταυτοπροσωπία ή την 
ετεροπροσωπία. 
α. Προσήκει ημιν ενθυμεισθαι τας αρειας των προγονων 
β. Οι Λακεδαιμόνιοι βούλονται διαμένειν εν τω χωρίω 
γ. Ανάγκη εστι περί της πόλεως σωτηρίαν μάχεσθαι 
(3 μονάδες) 
2. Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων και τα 
κατηγορούμενα του αντικειμένου, όπου υπάρχουν. 
α. Κυρος έδωκε τοις στρατιώταις όπλα. 
β. Οι Λακεδαιμόνιοι Λύσανδρον ναύαρχον είλοντο. 
γ.  Δαρειος Κυρον σατράπην εποίησε 
(2 μονάδες) 

Παράλληλο κείμενο 
Δεύτερος δ’ ο Βίας έφησε κρατίστην είναι δημοκρατίαν εν η πάντες ως 
τύραννον φοβουνται τον νόμον. 
Επί τούτω Θαλής την μήτε πλουσίους άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας. 
Μετά δε τουτον ο Ανάχαρσις εν η των άλλων ίσων νομιζομένων αρετη το 
βέλτιον ορίζεται, και κακία το χειρον. 
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