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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(4-5 + ΑΔΙΔΑΚΤΟ) 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α. 

 Σωστό : «Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς 

Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε». 

 Λαθος : «καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε 

μεθισταμένης τῆς πολιτείας». 

 Σωστό : «Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους 

ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων». 

 Λάθος : «οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ 

τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς 

πολιτείας». 

 

Β1. 

Ο Μαντίθεος επιχειρηματολογεί, επιδιώκοντας να πείσει τους βουλευτές 

ότι δεν μετείχε στο καθεστώς των Τριάκοντα. 

         α. Αρχικά, δηλώνει ότι την εποχή των Τριάκοντα απουσίαζε από την 

Αθήνα, αφού βρισκόταν στον Πόντο, στην αυλή του βασιλιά Σάτυρου, 

μαζί με τον αδερφό του και επισημαίνει μάλιστα ότι επέστρεψε στην 

Αθήνα πέντε μέρες πριν από την πτώση του καθεστώτος. Το πρώτο 

επιχείρημα του Μαντίθεου είναι και το πιο ισχυρό, διότι είναι 

πραγματικό και μπορεί εύκολα να αποδειχτεί με μάρτυρες. 

      β. Έπειτα, υποστηρίζει ότι το μικρό αυτό διάστημα θα ήταν αφύσικο 

και παράλογο να συνεργαστεί με τους Τριάκοντα σε μια τόσο ρευστή και 

κρίσιμη περίοδο, ενώ αναμενόταν η πτώση τους, συμμετέχοντας σε 

ξένους κινδύνους. Σε αντίθεση με το πρώτο, το δεύτερο επιχείρημα ανήκει 

στα εἰκότα, δηλαδή στα εύλογα και πιθανά επιχειρήματα, τα οποία η 

κοινή λογική μπορεί να αποδεχτεί ως πραγματικά. 

         γ. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι οι Τριάκοντα παρείχαν αξιώματα μόνο σε 

άτομα της πλήρους εμπιστοσύνης τους, τα οποία ζούσαν στην πόλη και 

ήταν το ίδιο πρόθυμα να παρανομήσουν και όχι σε άτομα που 
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αποδημούσαν και δεν ήταν ανήθικοι. Επίσης, διατείνεται ότι οι τύραννοι 

εχθρεύονταν ακόμη και τους παλιούς συνεργούς τους στην κατάλυση της 

δημοκρατίας και τούς αφαιρούσαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, αν 

γίνονταν μετριοπαθείς και κατέκριναν την πολιτική τρομοκρατία τους. 

Μεγάλη πειστικότητα έχει το τρίτο επιχείρημα, το οποίο κατατάσσεται 

και στα εἰκότα και στα πραγματικά. Με αυτό ο κατηγορούμενος 

υπενθυμίζει στους βουλευτές τα τραγικά γεγονότα, που είχαν βιώσει. 

 

Β2. 

     Τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο του 404 π.Χ. εγκαθίσταται με υπόδειξη του 

Λυσάνδρου η αρχή των Τριάκοντα στην Αθήνα σε αντικατάσταση της 

άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας, με τον όρο ότι θα πολιτεύονται 

σύμφωνα με το πατροπαράδοτο πολίτευμα. Στην αρχή οι Τριάκοντα ήταν 

μετριοπαθείς προς τους πολίτες και υποκρίνονταν ότι επεδίωκαν το 

πάτριο πολίτευμα. Οι πολίτες μάλιστα χαίρονταν με την θανάτωση των 

συκοφαντών, των κολάκων και των πονηρών, διότι πίστευαν πως οι 

Τριάκοντα ενεργούσαν έτσι για το κοινό συμφέρον. Όταν, όμως, 

εδραιώθηκαν στην εξουσία, δεν σεβάστηκαν τίποτα και άρχισαν να 

φονεύουν τους επιφανείς πολίτες, δημεύοντας την περιουσία τους. Σε 

μικρό διάστημα 1500 Αθηναίοι πολίτες έχασαν την ζωή τους. 

            Επικεφαλής των Τριάκοντα ήταν ο Κριτίας και ο Θηραμένης· όταν ο 

δεύτερος θέλησε να αντιδράσει στις βιαιότητες των συνεργατών του, 

επέσυρε το μίσος του σκληρού και αδίστακτου Κριτία, με τον οποίον μέχρι 

πρότινος είχαν ομόφρονες πεποιθήσεις. Ο Κριτίας, θείος του Πλάτωνα και 

μαθητής του Σωκράτη, αγορεύοντας στην Βουλή κατά του Θηραμένη, τον 

οποίον εξανάγκασε να πιει το κώνειο, δικαιολόγησε τα εγκλήματά του 

λέγοντας : «κύριοι βουλευτές, αν κάποιος σας θεωρεί ότι αυτή την 

περίοδο πεθαίνουν περισσότεροι από όσους έπρεπε, ας καταλάβει ότι 

όποτε και σε όποιο μέρος τα πολιτεύματα αλλάζουν, πάντα τα ίδια 

συμβαίνουν»1. 

               Οι Τριάκοντα δεν είχαν καμία διάθεση να απονείμουν αξιώματα 

σε ανθρώπους που είτε ζούσαν μακριά από την Αθήνα είτε δεν τούς είχαν 

υποστηρίξει στις εγκληματικές τους ενέργειες κατά των δημοκρατικών. Ο 

Μαντίθεος επέστρεψε στην Αθήνα πέντε μέρες πριν από το τέλος του 

δράματος. Οι καιροί τότε ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τους Τριάκοντα, 

όταν η σθεναρή αντίσταση του Θρασύβουλου προδίκαζε την βέβαιη 

πτώση τους. Τις μέρες εκείνες οι συνεργοί εγκατέλειπαν το καθεστώς που 

κατέρρεε, καθώς ο καθένας αγωνιούσε για την επιβίωσή του. 

          Οι Τριάκοντα σε τόσο δύσκολες περιστάσεις δεν είχαν εμπιστοσύνη 

όχι μόνο σε όσους Αθηναίους αποδημούσαν, αλλά ούτε καν σε 

                                                           
1  Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 2,3,24 
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μετριοπαθείς ολιγαρχικούς, πόσο μάλλον σε έντιμους πολίτες, ώστε να 

τούς παρέχουν αξιώματα στην διοίκηση της πολιτείας. Εμπιστεύονταν 

μόνο τους ένθερμους και κυνικούς ομοϊδεάτες τους, οι οποίοι πρόθυμα 

συμμετείχαν στα κακουργήματά τους στηρίζοντας ενεργά το καθεστώς 

τους. Παρείχαν αξιώματα μόνο σε άτομα της πλήρους εμπιστοσύνης τους, 

που ζούσαν στην πόλη και ήταν το ίδιο πρόθυμα να παρανομήσουν και 

όχι σε άτομα που αποδημούσαν και δεν ήταν ανήθικοι. 

          Επομένως, τα όσα ισχυρίζεται ο Μαντίθεος επιβεβαιώνουν την 

πραγματικότητα της μαρτυρίας στην απολογία του ολιγαρχικού από το 

απόσπασμα του Λυσία. 

 

Β3. 

 Λάθος. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 

Β4α. 

διαιτησομένους : δίαιτα, διαιτητής, ενδιαίτημα, διαιτολόγος. 

καθαιρουμένων: καθαίρεση, αυθαίρετος, αφαίρεση, προαίρεση. 

μεθισταμένης : στάση, μετάσταση, στατικός, ιστίο, στάθμη. 

ἐξαμαρτάνουσιν : αμαρτία, αμαρτωλός, αναμάρτητος. 

 

Β4β. 

1-στ, 2-δ, 3-ε, 4-α, 5-β, 6-γ. 
 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Α1. 

Γι’ αυτούς (Θηβαίους), λοιπόν, δεν απομένει κανένα επιχείρημα, εφόσον έχουν 

διαπράξει τόσο μεγάλα αδικήματα, ωστόσο απομένει ένα μόνο επιχείρημα σε αυτούς 

(κάποιους Αθηναίους ρήτορες) που ακόμη συνηγορούν υπέρ των Θηβαίων, ότι δηλαδή 

τώρα η Βοιωτία πολεμεί για την υπεράσπιση της δικής σας χώρας (Αθήνας) και ότι, αν 

διαλύσετε την φιλία μαζί τους, θα προβείτε στις πιο ασύμφορες ενέργειες για τους 

συμμάχους σας· γιατί (λένε ότι) θα είναι μεγάλη η ανισορροπία, αν η πόλη τους 

προσχωρήσει στους Λακεδαιμόνιους.   

Εγώ θεωρώ ότι ούτε τους συμμάχους μας ωφελεί να υποδουλωθούν οι αδύναμοι στους 

ισχυρούς, -γιατί και στο παρελθόν πολλές φορές πολεμήσαμε υπερασπιζόμενοι τους 

ανίσχυρους-, ούτε ότι οι Θηβαίοι θα φτάσουν σε τέτοια μάνητα ώστε να 
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αποστατήσουν και να παραδώσουν την πόλη τους στους Λακεδαιμονίους, όχι βέβαια 

επειδή έχω εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του ήθους τους·  

 

Α2. 

    Ο Ισοκράτης στον λόγο αυτόν για μία ακόμη φορά υπερασπίζεται την ένωση της 

Ελλάδας υπό την αθηναϊκή ηγεμονία. Κατέκρινε έντονα στον προηγούμενο 

απόσπασμα το ήθος των Θηβαίων, καθώς στο παρελθόν έχουν διαπράξει απίστευτα 

μεγάλα εγκλήματα κατά των Αθηναίων.  

     Κατά τον Ισοκράτη, όμως, οι Θηβαίοι θα αναστείλουν τις υπονομευτικές προς την 

αθηναϊκή συμμαχία κινήσεις τους, όχι λόγω έντιμου χαρακτήρα, αλλά διότι σε μία 

τέτοια περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν και να αφανιστούν είτε 

εξαιτίας της επίθεσης που θα δεχτούν είτε εξαιτίας της έλλειψης πλέον ισχυρού 

ερείσματος προς εθνική επιβίωση.  

 

Β1α. 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ 

Ἕλληνα Ἕλλην 

ἐξημαρτηκότα ἐξημαρτηκὼς 

κρείττονα/κρείττω κρεῖττον 

ἦθος ἦθος 

ἐλπίδα ἐλπὶς 

 

Β1β. 

Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑ 

Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ἐξανδραποδιοῦνται ἐξηνδραποδίσαντο 

περιπεσοῦνται περιέπεσον 

μενοῦσιν ἔμειναν 

ἀποθανοῦνται ἀπέθανον 

φεύξονται/φευξοῦνται ἔφυγον 

 

Β2α. 

-λυσιτελεῖν : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος ἡγοῦμαι. 

-δουλεύειν : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απροσώπου απαρεμφάτου 

λυσιτελεῖν. 

-ἥξειν : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος ἡγοῦμαι (συνδέεται με το 

λυσιτελεῖν μέσω της παράταξης οὔτε… οὔτε).  

-ἐνδώσειν : τελικό απαρέμφατο σε θέση ρήματος στην απαρεμφατική 

συμπερασματική πρόταση ὥστ᾽ ἀποστάντας τῆς συμμαχίας Λακεδαιμονίοις 

ἐνδώσειν τὴν πόλιν. 

-ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν : τελικά απαρέμφατα ως επιμεριστική επεξήγηση στο 

δυοῖν θάτερον. 

-ἀπορεῖν καὶ ἐστερῆσθαι : τελικά απαρέμφατα ως επιμεριστική επεξήγηση στο δυοῖν 

θάτερον (συνδέονται με τα άλλα τελικά απαρέμφατα ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν 

μέσω της παράταξης ἢ… ἢ). 
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Β2β. 

-ὅτι γιγνώσκουσιν : Ειδική πρόταση, αντικείμενο του ρήματος οἶδ᾽. 

-ὡς δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ μένοντας ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν, 

ἢ φεύγοντας ἀπορεῖν καὶ τῶν ἐλπίδων ἁπασῶν ἐστερῆσθαι : Ειδική πρόταση, 

αντικείμενο του ρήματος γιγνώσκουσιν. 

-οἷά περ ἐποίησαν : Αναφορική αυτόνομη πρόταση, σύστοιχο αντικείμενο του 

απαρεμφάτου πάσχειν. 

 

 

Β2γ. 

οὐδὲν ἂν ἐκώλυε τοὺς ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν αἰτίους τῆς σωτηρίας γενομένους 

αὐτοὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐξανδραποδισθῆναι >> 

 

οὐδὲν ἂν ἐκώλυε τοὺς Ἕλληνας ἐξανδραποδίσαι τοὺς ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν αἰτίους 

τῆς σωτηρίας γενομένους αὐτοὺς. 

 

 

 

 

 


