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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ  

( ΚΔΙΜΔΝΑ ΔΝ.1, ΣΟΝΙΜΟ, Α΄& Β΄ΚΛΙΗ ΟΤΙΑΣΙΚΩΝ,  

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΦΩΝΗ) 

ΚΔΙΜΔΝΑ 

Α.  Ἀλὴξ γέλεη Μάξδνο παῖδαο εἶρελ ἑπηά. Σνύησλ ὁ λεώηαηνο θαθὰ πνιιὰ 

ηνὺο ἄιινπο εἰξγάδεην. Καὶ ηὰ κὲλ πξηα ἐπεηξᾶην αὐηὸλ ὁ παηὴξ ῥπζκίδεηλ 

ιόγῳ· ἐπεὶ δὲ νὐθ ἐπείζεην, πξὸο ηνὺο δηθαζηὰο ἤγαγε θαὶ ὅζα αὐηῶ 

ἐηεηόικεην ἀθξηβο θαηεγόξεζε, θαὶ ᾔηεη παξὰ ηλ δηθαζηλ ἀπνθηεῖλαη ηὸλ 

λεαλίζθνλ. Οἱ δὲ ἐμεπιάγεζαλ θαὶ ἀκθνηέξνπο ἐπὶ ηὸλ βαζηιέα Ἀξηαμέξμελ 

ἤγαγνλ. Σὰ αὐηὰ δὲ ιέγνληνο ηνῦ Μάξδνπ, βαζηιεὺο ἔθε: «Δἶηα ηνικήζεηο 

ηὸλ πἱόλ ἀπνζλῄζθνληα ὑπνκεῖλαη;». Ὁ δὲ ἔθε: «πάλησλ κάιηζηα· ἐπεὶ θαὶ 

ὅηαλ ηλ θπνκέλσλ ζξηδαθηλλ ηὰο ἐθθύζεηο ηὰο πηθξὰο ἀθαηξ, νὐδὲλ ἡ 

κήηεξ αὐηλ ιππεῖηαη, ἀιιὰ ζάιιεη κᾶιινλ θαὶ γιπθίσλ γίλεηαη». Σαῦηα 

ἀθνύζαο Ἀξηαμέξμεο ἐπῄλεζε κὲλ ηὸλ ἄλδξα θαὶ ηλ βαζηιηθλ δηθαζηλ 

ἐπνίεζελ ἕλα, εἰπὼλ ὅηη ὁ πεξὶ θαὶ ηλ ἰδίσλ παίδσλ νὕησ δηθαίσο 

ἀπνθαηλόκελνο πάλησο θαὶ ἐλ ηνῖο ἀιινηξίνηο ἀθξηβὴο ἔζηαη δηθαζηὴο θαὶ 

ἀδέθαζηνο, ἀθθε δὲ θαὶ ηὸλ λεαλίαλ ηο ηηκσξίαο, ἀπεηιλ αὐηῶ ζαλάηνπ, 

ἐὰλ ἀδηθλ θσξαζῆ ἕηεξα. 

Β.   Πεξζλ ηὴλ Ἑιιάδα ιεειαηνύλησλ Παπζαλίαο ὁ ηλ Λαθεδαηκνλίσλ 

ζηξαηεγὸο  πεληαθόζηα ρξπζνῦ ηάιαληα παξὰ Ξέξμνπ ιαβὼλ ἔκειιε 

πξνδηδόλαη ηὴλ πάξηελ. Φσξαζέληνο δὲ ηνύηνπ Ἀγεζίιανο ὁ παηὴξ κέρξη 

ηνῦ λανῦ ηο Υαιθηνίθνπ ζπλεδίσμελ Ἀζελᾶο θαὶ ηὰο ζύξαο ηνῦ ηεκέλνπο 

πιίλζῳ θξάμαο ιηκῶ ἀπεθηεῖλελ· ἡ δὲ κήηεξ θαὶ ἄηαθνλ ἔξξηςελ· ὡο 

Υξύζεξκνο ἐλ δεπηέξῳ Ἱζηνξηθλ. 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

1. Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ζηόρνο ηνπ παηέξα ζην θείκελν Α όηαλ 

πξνηείλεη λα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην ην παηδί ηνπ; Πώο θξίλεηε ηελ 

απζηεξόηεηά ηνπ; 



2. Πνηα πεξηζηαηηθά απνδεηθλύνπλ ην δίθαην ραξαθηήξα ησλ γνλέσλ ζηα 

θείκελα Α θαη Β;  

 

3. α)ην παξαθάησ θείκελν λα ηνλίζεηε ηηο ιέμεηο θαη λα βάιεηε ην 

θαηάιιειν πλεύκα όπνπ ρξεηάδεηαη.( Να ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη.) 

Αη λεζνη ηνπ Αηγαηνπ θαηα ην αθξνλ νπληνλ εηζηλ. Δλ ηαηο λεζνηο ην 

αξραηνλ νη θαηνηθνη ακπεινπο εζεξαπεπνλ· πεξηεθιεηνλ δε θαη ερσξηδνλ ηαο 

ακπεινπο βαηνηο θαη αηξαπνηο. Σσλ λεζσλ ε Ναμνο ελδνμνο ελ ηαηο 

ακπεινηο, ε δε Γεινο ηῳ ηεξῳ. 

                            (βαηνηο -> ᾱ ,  Ναμνο -> α π ,   αθξνλ -> ᾱ ) 

 

        β) ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο λα δηθαηνινγεζεί ν ηόλνο  κε βάζε ηνπο 

θαλόλεο ηνληζκνύ. 

 

4. Να γξαθεί ε ίδηα πηώζε ζηνλ άιιν αξηζκό: 

ηνῦ ηακίνπ                                               ηλ καδλ 

ηήλ ὑθήιηνλ                                             ηὰ ἐκπόδηα 

ηο θεδεκνλίαο                                         ηνὺο ὀθζαικνύο 

ηαῖο γιώζζαηο                                           ηλ νἴθσλ 

ηο θακήινπ                                             ηνῖο δῴνηο 

(ὦ) δεζκηαη                                            (ὦ) λζνη 

ἡ ραξὰ                                                      ηῆ δξαθαίλῃ 

ηλ εἰδσινιαηξλ                                     ηὸ ιῖθλνλ  

 

5. δηαγξάθνπζηλ, ρνξεύεηε, πξάηηεηο, εἰζὶ(λ): Να γίλεη ρξνληθή 

αληηθαηάζηαζε ζηα παξαπάλσ ξήκαηα. (ην ηειεπηαίν ξήκα κόλν 

ζηνπο ρξόλνπο πνπ έρεηε κάζεη.) 

 

                                                                   ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 


