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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

 Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Σόλωνος καὶ Ποπλικόλα Σύγκρισις, ΙΙΙ, 1-5* 

Ο Πλούταρχος, ιστορικός και βιογράφος, παρουσιάζει το έργο δύο σημαντικών ανδρών, 

του Σόλωνα και του Ποπλικόλα. Ο Σόλων ως νομοθέτης έλαβε πολύ τολμηρά 

νομοθετικά μέτρα για τα δεδομένα της εποχής του, επιδιώκοντας να αναμορφώσει 

ριζικά την Αθήνα. Ο Ρωμαίος πολιτικός Ποπλικόλας υπηρέτησε και αυτός τον λαό του 

με σεβασμό, ειλικρίνεια και εντιμότητα. 

 Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος ἡ τῶν χρεῶν ἄνεσις, ᾗ μάλιστα τὴν ἐλευθερίαν ἐβεβαίωσε τοῖς 

πολίταις. οὐδὲν γὰρ ὄφελος νόμων ἰσότητα παρεχόντων, ἣν ἀφαιρεῖται τὰ χρέα τοὺς 

πένητας, ἀλλ' ὅπου μάλιστα χρῆσθαι τῇ ἐλευθερίᾳ δοκοῦσι, δουλεύουσι μάλιστα τοῖς 

πλουσίοις, ἐν τῷ δικάζειν καὶ ἄρχειν καὶ λέγειν ἐπιταττόμενοι καὶ ὑπηρετοῦντες. τούτου 

δὲ μεῖζον, ὅτι πάσῃ χρεῶν ἀποκοπῇ στάσεως ἑπομένης, ἐκείνῃ μόνῃ καθάπερ φαρμάκῳ 

παραβόλῳ μέν, ἰσχυρῷ δὲ χρησάμενος, εὐκαίρως καὶ τὴν οὖσαν στάσιν ἔλυσε, τῇ περὶ 

αὐτὸν ἀρετῇ καὶ δόξῃ τῆς τοῦ πράγματος ἀδοξίας καὶ διαβολῆς περιγενόμενος. Τῆς δ' 

ὅλης πολιτείας τῇ μὲν ἀρχῇ λαμπρότερος ὁ Σόλων· ἡγήσατο γὰρ καὶ οὐκ ἠκολούθησε, 

καὶ καθ' αὑτόν, οὐ μεθ' ἑτέρων, ἔπραξε τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν κοινῶν. τῷ τέλει δ' 

ἅτερος εὐτυχὴς καὶ ζηλωτός· τὴν μὲν γὰρ Σόλωνος πολιτείαν αὐτὸς ἐπεῖδε Σόλων 

καταλυθεῖσαν, ἡ δὲ Ποπλικόλα μέχρι τῶν ἐμφυλίων πολέμων διεφύλαξεν ἐν κόσμῳ τὴν 

πόλιν. ὁ μὲν γὰρ ἅμα τῷ θέσθαι τοὺς νόμους ἀπολιπὼν ἐν γράμμασι καὶ ξύλοις ἐρήμους 

τοῦ βοηθοῦντος, ᾤχετ' ἀπιὼν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, ὁ δὲ μένων καὶ ἄρχων καὶ πολιτευόμενος 

ἵδρυσε καὶ κατέστησεν εἰς ἀσφαλὲς τὴν πολιτείαν. ἔτι δ' ἐκείνῳ μὲν οὐδὲ μέλλοντα 

κωλῦσαι προαισθομένῳ Πεισίστρατον ὑπῆρξεν, ἀλλ' ἡττήθη συνισταμένης τῆς 

τυραννίδος· οὗτος δὲ βασιλείαν ἰσχύουσαν ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων καὶ κρατοῦσαν 
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ἐξέβαλε καὶ κατέλυσεν, ἀρετὴν μὲν ἴσην καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενος, τύχῃ δὲ 

καὶ δυνάμει τελεσιουργῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ χρησάμενος. 

ἅτερος (δωρικός τύπος): ἕτερος 

 

Γ1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά: Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος,.. 

ὑπηρετοῦντες.  

Μονάδες 10 

 Γ2. Τι προσέφερε ο Ποπλικόλας στην πατρίδα του, σύμφωνα με όσα παραθέτει ο 

Πλούταρχος; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με τα αντίστοιχα χωρία του κειμένου.  

Μονάδες 10  

Γ3.α. πάσῃ χρεῶν ἀποκοπῇ στάσεως ἑπομένης, ἐκείνῃ μόνῃ καθάπερ φαρμάκῳ 

παραβόλῳ μέν, ἰσχυρῷ δὲ χρησάμενος, εὐκαίρως καὶ τὴν οὖσαν στάσιν ἔλυσε: i) Να 

γράψετε το υπογραμμισμένο ουσιαστικό στην ονομαστική πτώση του πληθυντικού 

αριθμού (μονάδα 1) και την υπογραμμισμένη μετοχή στη δοτική πτώση του 

πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος (μονάδα 1). ii) ἰσχυρῷ: Να γράψετε τους 

βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήματος (μονάδες 3). 

 

Γ3.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

i. ἑπομένης: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄  

ii. ἐπεῖδε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή 

iii. ἀπιών: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου  

iv. ἡττήθη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή  

v. χρησάμενος: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού.  

 

(μονάδες 5)  

Μονάδες 10  
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Γ4.α. τῇ ἐλευθερίᾳ, τῶν κοινῶν, ζηλωτός, ἀπιών, τῆς τυραννίδος: Να χαρακτηρίσετε 

συντακτικά τους τύπους του κειμένου.  

(μονάδες 5)  

Γ4.β. οὗτος δὲ βασιλείαν ἰσχύουσαν ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων καὶ κρατοῦσαν ἐξέβαλε 

καὶ κατέλυσεν, ἀρετὴν μὲν ἴσην καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενος, τύχῃ δὲ καὶ 

δυνάμει τελεσιουργῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ χρησάμενος.: Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε 

απαρεμφατική με την ακόλουθη εξάρτηση: Πλούταρχος ἔλεγε….  

(μονάδες 5) Μονάδες 10 


