
 

Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο 
 
Α. Κείμενο: ΄΄Δρακόντεια μέτρα΄΄, Πλούταρχος, Σόλων, 17, 1- 4. 
 
Πρωτον μεν ουν τους Δράκοντος νόμους ανειλε πλην των φονικων άπαντας δια την 
χαλεπότητα και το μέγεθος των επιτιμίων. Μια γαρ ολίγου δειν απασιν ώριστο τοις 
αμαρτάνουσι ζημία, ο θάνατος, ώστε και τους αργίας αλόντας αποθνήσκειν και τους 
λάχανα κλέψαντας ή οπώραν ομοίως κολάζεσθαι τοις ιεροσύλοις και ανδροφόνοις. 
Διο Δημάδης ύστερον ευδοκίμησεν ειπών ότι δι αίματος, ου μέλανος, τους νόμους ο 
Δράκων έγραψεν. Αυτός δ εκείνος, ως φασιν, ερωτώμενος, διατί τοις πλείστοις 
αδικήμασι ζημίαν έταξε θάνατον, απεκρίνατο, τα μεν μικρά ταύτης άξια νομίζειν, τοις 
Δε μεγάλοις ουκ έχειν μείζονα. 
Β. Ερωτήσεις. 
1.α) ΄΄Πρωτον μεν ουν τους Δράκοντος …….. τους νόμους ο Δράκων έγραψεν.΄΄ 
Να αποδώσετε το νόημα του αποσπάσματος.                                                     (Μον.2) 
  β) Γιατί ο Σόλων διατήρησε μόνο τους φονικούς από τους νόμους του Δράκοντα; 
                                                                                                                             (Μον.2) 
  γ) Πως ο Δημάδης τόνισε τη σκληρότητα της νομοθεσίας του Δράκοντα;      (Μον.2) 
2.α) Να συμπληρώσετε τα κενά τοποθετώντας κατάλληλα τις επόμενες λέξεις: 
αναρχία, κυριαρχία, αρχομανία, αρχηγία. 
-Επεδίωκε την εξουσία με κάθε τρόπο. Ήταν χαρακτηριστική ----------------- του. 
-Στη δημοκρατία η ------------- ανήκει στο λαό. 
-Ο εμφύλιος πόλεμος οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις σε -------------------. 
-Την -------------- του στόλου είχε ο Θεμιστοκλής.                                             (Μον.2) 
β) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις ακόλουθες λέξεις: υπόληψη, θρησκόληπτος, 
λήμμα, δανειολήπτης.                                                                                          (Μον.2) 
3. α) Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού των ονομάτων που ακολουθούν: 
μέγεθος, αίματος, αδικήμασι, βραχει, ω εγκρατεις.                                            (Μον.2) 
β) Να γράψετε στα ρήματα που ακολουθούν στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή ό,τι 
ζητείται για το καθένα: 
κλέψαντες: γ΄ ενικό υποτακτικής. 
Κολάζεσθαι: β΄ ενικό προστακτικής. 
Έγραψεν: β΄ ενικό ευκτικής 
Έταξε: γ΄ πληθυντικό προστακτιής. 
Νομίζειν: γ΄ πληθυντικό προστακτιής                                                              (Μον.2,5) 
4.α) Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι ακόλουθοι όροι: θάνατος, ύστερον, 
Δράκοντος, λάχανα, άπαντας.                                                                          (Μον.2,5) 
β1) Να προσδιορίσετε ως συνημμένη ή απόλυτη τη μετοχή ειπών και να 
δικαιολογήσετε αυτόν το χαρακτηρισμό. 
β2) ΄΄ Διο Δημάδης ύστερον ευδοκίμησεν ειπών ότι δι αίματος, ου μέλανος, τους 
νόμους ο Δράκων έγραψεν.΄΄ Να χωρίσετε  την  περίοδο σε προτάσεις και να 
δηλώσετε τον τρόπο σύνδεσης αυτών.                                                             (Μον.2,5) 
 


