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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (4-5 + ΑΔΙΔΑΚΤΟ) 

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου 4-5 § 

 

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν 

τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων 

<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ’ ἤλθομεν πρὶν τοὺς 

ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ’ ἡμέραις. Καίτοι 

οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν 

τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην 

ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι 

μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς 

συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να δηλωθεί αν οι παρακάτω φράσεις είναι ορθές και η απάντησή σας 

να τεκμηριωθεί με αναφορές από το κείμενο :  

 Ο πατέρας του Μαντίθεου τόν είχε στείλει στον Σάτυρο στον 

Πόντο. 

 Ο Μαντίθεος βρισκόταν στην πόλη όταν γκρεμίστηκαν τα μακρά 

τείχη. 

 Ο Μαντίθεος δεν επιθυμούσε να μετέχει στο πολίτευμα των 

Τριάκοντα. 

 Οι Τριάκοντα κατά την πτώση τους εμπιστεύονταν οποιονδήποτε 

πολίτη. 

Μονάδες 10  
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Β1. Ο Μαντίθεος, δεδομένης της κατηγορίας του για ανάμιξη στο 

πολίτευμα των Τριάκοντα, υπερασπίζεται τον εαυτό του και αντικρούει το 

κατηγορητήριο. Με ποιά επιχειρήματα τό κάνει αυτό στο αρχαίο κείμενο;  

Μονάδες 10 

 

Β2. Τί επικράτησε στην Αθήνα κατά την πτώση των Τριάκοντα βάσει του 

αρχαίου κειμένου και του παρακάτω αποσπάσματος; Να λάβετε υπ’ όψιν 

σας και ιστορικά δεδομένα που γνωρίζετε.  

 

«γιατί εμείς οι ολιγαρχικοί δεν κρίναμε άξιο να τιμούμε αυτούς που 

ευεργετούσαν τον λαό, αλλά διορίζαμε σε τιμητικές θέσεις αυτούς που 

σάς έκαναν μεγάλο κακό, επειδή τούς εμπιστευόμασταν»1.  

Μονάδες 10 

 

Β3. Να διευκρινίσετε αν οι κάτωθι προτάσεις είναι ορθές ή όχι :  

 Η ρητορική τέχνη δεν έχει σχέση με το έμφυτο τάλαντο των 

ανθρώπων. 

 Εκπρόσωπος της ρητορικής τέχνης στην Αθήνα ήταν ο Πλάτωνας 

και πολέμιος ο Ισοκράτης. 

 Οι συμβουλευτικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Εκκλησία του Δήμου. 

 Κύριος εκπρόσωπος των δικανικών λόγων ήταν ο Δημοσθένης. 

 Η “πίστις” των ρητορικών λόγων διακρίνεται στις έντεχνες και 

άτεχνες αποδείξεις.                                                                               

Μονάδες 10 

 

 

Β4α. Ένα ομόρριζο της νέας ελληνικής για τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου : διαιτησομένους, μεθισταμένης, ἀφιγμένους, 

ἐξαμαρτάνουσιν.  

Μονάδες 4 

 

Β4β.  Να ενώσετε τους αριθμούς με τα γράμματα βάσει ετυμολογίας :  

 

1. πατὴρ α. εικάζω 

2. καθαιρουμένων β. αλλοτρίωση 

3. μεθισταμένης γ. γνώμονας 

4. εἰκὸς δ. καθαίρεση 

5. ἀλλοτρίων ε. μετάσταση 

6. γνώμην στ. πατροκτόνος 

Μονάδες 6 
                                                           
1  Λυσίου, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 13 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ἰσοκράτους, Πλαταϊκὸς 32-34. 

 

Το συμφέρον των Θηβαίων υπερτερεί του ήθους τους. 

 

Ο Ισοκράτης στο απόσπασμα αυτό, υπερασπιζόμενος τις Πλαταιές από την ύπουλη 

και άνανδρη επίθεση των Θηβαίων, κατακρίνει το ήθος των Θηβαίων, αλλά 

καταδεικνύει την ρεαλιστική επιλογή που τελικά έχουν οι Θηβαίοι να μην 

υπονομεύσουν τις αθηναϊκές κινήσεις και  συνταχθούν με τους Λακεδαιμονίους.  

 

Ὣστ᾽ εἰ Λακεδαιμόνιοι τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον Θηβαίοις, οὐδὲν ἂν ἐκώλυε τοὺς 

ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν αἰτίους τῆς σωτηρίας γενομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 

ἐξανδραποδισθῆναι καὶ ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιπεσεῖν. Καίτοι τίνα τηλικαύτην 

εὐεργεσίαν ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν, ἥτις ἱκανὴ γενήσεται διαλῦσαι τὴν ἔχθραν τὴν ἐκ τούτων 

δικαίως ἂν ὑπάρχουσαν πρὸς αὐτούς; Τούτοις μὲν οὖν οὐδεὶς λόγος ὑπολείπεται 

τηλικαῦτα τὸ μέγεθος ἐξημαρτηκόσι, τοῖς δὲ συναγορεύειν βουλομένοις ἐκεῖνος 

μόνος, ὡς νῦν μὲν ἡ Βοιωτία προπολεμεῖ τῆς ὑμετέρας χώρας, ἢν δὲ διαλύσησθε τὴν 

πρὸς τούτους φιλίαν, ἀσύμφορα τοῖς συμμάχοις διαπράξεσθε· μεγάλην γὰρ ἔσεσθαι 

τὴν ῥοπήν, εἰ μετὰ Λακεδαιμονίων ἡ τούτων γενήσεται πόλις. Ἐγὼ δ᾽ οὔτε τοῖς 

συμμάχοις ἡγοῦμαι λυσιτελεῖν τοὺς ἀσθενεστέρους τοῖς κρείττοσι δουλεύειν, --γὰρ 

τὸν παρελθόντα χρόνον ὑπὲρ τούτων ἐπολεμήσαμεν--, οὔτε Θηβαίους εἰς τοῦτο 

μανίας ἥξειν ὥστ᾽ ἀποστάντας τῆς συμμαχίας Λακεδαιμονίοις ἐνδώσειν τὴν πόλιν, 

οὐχ ὡς πιστεύων τοῖς τούτων ἤθεσιν, ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυοῖν θάτερον 

ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ μένοντας ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν οἷά περ ἐποίησαν, ἢ 

φεύγοντας ἀπορεῖν καὶ τῶν ἐλπίδων ἁπασῶν ἐστερῆσθαι.                                                                                    

 

ἐξανδραποδίζομαι : υποδουλώνομαι. /προπολεμῶ : πολεμώ για χάρη κάποιου. /ῥοπὴ 

: η επιρροή, η διατάραξη της ισορροπίας. /λυσιτελεῖ (απρόσωπο) : ωφελεί. /ἥκω (ἥξω) 

: έχω έρθει. /δυοῖν θάτερον : το ένα από τα δύο. /φεύγω : εξορίζομαι. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : «Τούτοις μὲν οὖν 

οὐδεὶς λόγος ὑπολείπεται τηλικαῦτα τὸ μέγεθος ἐξημαρτηκόσι …. ὥστ᾽ 

ἀποστάντας τῆς συμμαχίας Λακεδαιμονίοις ἐνδώσειν τὴν πόλιν, οὐχ ὡς 

πιστεύων τοῖς τούτων ἤθεσιν,». 

Μονάδες 20 
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Α2. Γιατί ο Ισοκράτης πιστεύει πως οι Θηβαίοι δεν θα υπονομεύσουν τις αθηναϊκές 

κινήσεις;                                                                              

Μονάδες 10 

 

Β1α. Να γραφεί η αιτιατική και κλητική ενικού στο ίδιο γένος των κάτωθι πτωτικών 

του κειμένου : τοῖς Ἕλλησιν, ἐξημαρτηκόσι, τοῖς κρείττοσι, ἤθεσιν, τῶν ἐλπίδων. 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Β1β. Να γραφεί το γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα και αορίστου ίδιας φωνής των 

κάτωθι ρηματικών τύπων του κειμένου : ἐξανδραποδισθῆναι (μέσους τύπους, όχι 

παθητικούς), περιπεσεῖν, μένοντας, ἀποθνῄσκειν, φεύγοντας. 

 

Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΑ 

Γ΄ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

  

  

  

  

  

Μονάδες 5 

 

Β2α. Να αναγνωριστούν τα απαρέμφατα και ο συντακτικός τους ρόλος από το κάτωθι 

απόσπασμα του κειμένου : «Ἐγὼ δ᾽ οὔτε τοῖς συμμάχοις ἡγοῦμαι λυσιτελεῖν τοὺς 

ἀσθενεστέρους τοῖς κρείττοσι δουλεύειν, --γὰρ τὸν παρελθόντα χρόνον ὑπὲρ 

τούτων ἐπολεμήσαμεν--, οὔτε Θηβαίους εἰς τοῦτο μανίας ἥξειν ὥστ᾽ ἀποστάντας 

τῆς συμμαχίας Λακεδαιμονίοις ἐνδώσειν τὴν πόλιν, οὐχ ὡς πιστεύων τοῖς τούτων 

ἤθεσιν, ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ 

μένοντας ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν οἷά περ ἐποίησαν, ἢ φεύγοντας ἀπορεῖν καὶ 

τῶν ἐλπίδων ἁπασῶν ἐστερῆσθαι.» 

Μονάδες 6 

 

Β2β. «ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυοῖν θάτερον ……..ἐστερῆσθαι.» : Στο 

απόσπασμα αυτό να αναγνωριστούν οι ονοματικές προτάσεις ως προς την φύση και 

την θέση τους.                                                                  

Μονάδες 3 

 

Β2γ. Στο κάτωθι απόσπασμα του κειμένου η παθητική σύνταξη να τραπεί σε 

ενεργητική : «οὐδὲν ἂν ἐκώλυε τοὺς ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν αἰτίους τῆς σωτηρίας 

γενομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐξανδραποδισθῆναι». 
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Μονάδες 1 


