ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΡΥΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ
13/1/2019
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Μόιηο (ν Θεξακέλεο), αθνύ είπε απηά, ζίγεζε θαη ε Βνπιή απζόξκεηα ζπγθαηέλεπζε
κε θσλέο επηδνθηκαζίαο, ν Κξηηίαο, επεηδή ζπλεηδεηνπνίεζε όηη, αλ επηηξέςεη ζηε Βνπιή
λα απνθαζίζεη γη’ απηόλ κε ςεθνθνξία, ζα μεθύγεη θαη επεηδή έθξηλε όηη ηνπ ήηαλ
αδύλαην λα αλερηεί θάηη ηέηνην, αθνύ πιεζίαζε θαη αληάιιαμε ιίγα ιόγηα κε ηνπο
Τξηάθνληα, βγήθε έμσ θαη πξόζηαμε ηνπο νπιηζκέλνπο κε καραίξηα λα πάξνπλ ζέζε κέζα
ζηε Βνπιή ζε θαλεξό ζεκείν θνληά ζηηο δξύηλεο δηαρσξηζηηθέο θαηαζθεπέο.
Σηε ζπλέρεηα, αθνύ κπήθε πάιη κέζα, είπε: «Εγώ, βνπιεπηέο, πηζηεύσ όηη απηό είλαη
θαζήθνλ εγέηε θαζσζπξέπεη, όπνηνο δειαδή, όηαλ δηαπηζηώλεη όηη νη θίινη πέθηνπλ
ζύκαηα απάηεο, δελ ην επηηξέπεη. Κη εγώ, ινηπόλ, απηό ζα θάλσ. Γηαηί θη απηνί εδώ πνπ
έρνπλ πάξεη ζέζε θνληά ζηα δηαρσξηζηηθά δειώλνπλ θαηεγνξεκαηηθά όηη δε ζα καο ην
επηηξέςνπλ, αλ ζθνπεύνπκε λα αθήζνπκε ειεύζεξν άλδξα πνπ θαλεξά πξνζπαζεί λα
βιάςεη ην νιηγαξρηθό πνιίηεπκα.
2.α. Τα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Θεξακέλεο γηα λα αλαζθεπάζεη ηε ζε βάξνο
ηνπ θαηεγνξία από ηνλ Κξηηία θαίλεηαη όηη πείζνπλ ηνπο δηθαζηέο γηα ηελ ήπηα θαη ζπλεηή
πνιηηηθή ηνπ, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα ηάζζνληαη κε ην κέξνο ηνπ. Μεηά, ινηπόλ,
ηελ νινθιήξσζε ηεο απνινγίαο ηνπ, ε Βνπιή θαίλεηαη όηη απνδέρεηαη απζόξκεηα θαη κε
θσλέο επηδνθηκαζίαο ηελ αζώσζή ηνπ (εὐκελῶο ἐπηζνξπβήζαζα).
2.β. Ο Κξηηίαο βιέπνληαο ηελ επηδνθηκαζηηθή ζηάζε ησλ βνπιεπηώλ ππέξ ηνπ Θεξακέλε,
ζπλεηδεηνπνίεζε όηη αλ επηηξέςεη ζηνπο βνπιεπηέο λα απνθαζίζνπλ κόλνη ηνπο γηα ηελ
ηύρε ηνπ Θεξακέλε ηόηε απηνί ζα ηνλ αζσώζνπλ θαη ν Θεξακέλεο ζα απνηεινύζε
εκπόδην γηα ηελ επηβνιή ηεο εμνπζίαο ηνπ. Γη΄ απηό ην ιόγν επηβάιιεη θαλεξή
ςεθνθνξία θαη πξνζηάδεη ηνπο νπιηζκέλνπο κε ηα καραίξηα λα πάξνπλ ζέζε κέζα ζηε
Βνπιή. Ο Κξηηίαο, επνκέλσο, δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σκή ηξνκνθξαηία θέξλνληαο
ηνπο λεαξνύο καραηξνθόξνπο κέζα ζην Βνπιεπηήξην θαη βάδνληάο ηνπο λα ζηαζνύλ ζην
θηγθιίδσκα κε ηα εγρεηξίδηα ζηα ρέξηα, έηζη ώζηε λα ηα βιέπνπλ νη βνπιεπηέο θαη λα
ηξνκνθξαηνύληαη.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Θεξακέλε ε ζθιεξόηεηα ηνπ θαζεζηώηνο ησλ Τξηάθνληα ηπξάλλσλ
έθηαζε ζε αθξαίεο κνξθέο: δησγκνί πνιηηώλ, εμνξίεο, βαζαληζηήξηα, δεκεύζεηο
πεξηνπζηώλ θαη ζαλαηηθέο εθηειέζεηο ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο δξάζεο ηνπο. Απηό πνπ ζπλάδεη
θαη από ηα δύν θείκελα είλαη όηη ηα ηπξαλληθά θαζεζηώηα ρξεζηκνπνηνύλ ηε βία θαη ηνλ
εθθνβηζκό ησλ πνιηηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαηώζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, θαηαπαηώληαο
θάζε λόκηκε ιεηηνπξγία ζεζκώλ, όπσο ε Βνπιή.
3. Η θαηαπάηεζε ησλ αλζξώπηλσλ λόκσλ είλαη εκθαλέζηαηε ζηε δίθε ηνπ Θεξακέλε θαη
αζύζηνιε. Ο Κξηηίαο δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σκή ηξνκνθξαηία πξνο ηνπο
βνπιεπηέο θαη λα εμαιείςεη ην όλνκα ηνπ αληηπάινπ ηνπ από ηνλ θαηάινγν ησλ
«ηξηζρηιίσλ». Οη ηξεηο ρηιηάδεο (θαηαγεγξακκέλνη ζε εηδηθό θαηάινγν) ήηαλ ηα πεηζήληα
όξγαλα ησλ Τξηάθνληα. Η Βνπιή απνθάζηδε γηα ηελ επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ηνπο
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ελώ γηα ηνπο εθηόο θαηαιόγνπ δηθαίσκα δσήο θαη ζαλάηνπ είραλ κόλνη νη Τξηάθνληα. Ο
Κξηηίαο κε κίζνο θαη ςπρξόηεηα δηαγξάθεη ην Θεξακέλε από ηνλ θαηάινγν θαη εμαγγέιιεη
ηελ θαηαδίθε ηνπ ζε ζάλαην. Οη ηύξαλλνη, επνκέλσο, θαίλεηαη όηη ζπρλά δελ ηεξνύλ νύηε
ηνπο λόκνπο πνπ νη ίδηνη είραλ ςεθίζεη. Καηαιύεηαη έηζη θάζε έλλνηα λνκηκόηεηαο θαη ν
λόκνο γίλεηαη παηρλίδη ζηα ρέξηα ηνπ ηζρπξνύ ηεο ζηηγκήο.
4. α.
Ελεζηώηαο
Παξαηαηηθόο
Μέιινληαο
Αόξηζηνο
Παξαθείκελνο
Υπεξζπληέιηθνο

Φξνληθή Αληηθαηάζηαζε
παύεηαη
ἐπαύεην
παύζεηαη / παπζήζεηαη
ἐπαύζαην / ἐπαύζε
πέπαπηαη
ἐπέπαπην

γξάθνπζη(λ)
ἒγξαθνλ
γξάςνπζη(λ)
ἒγξαςαλ
γεγξάθαζη(λ)
ἐγεγξάθεζαλ

β. i) ὁξῶληνο - ὁξῶληη - ὁξῶληα / ὁξώλησλ - ὁξῶζη - ὁξῶληαο
ὁξώζεο - ὁξώζῃ - ὁξῶζαλ/ ὁξσζῶλ - ὁξώζαηο - ὁξώζαο
ii) Οξηζηηθή: ὁξᾷο
Υπνηαθηηθή: ὁξᾷο
Επθηηθή: ὁξῷο ή ὁξῴεο
Πξνζηαθηηθή: ὅξα
γ.

ηῇ βνπιῇ  ηαῖο βνπιαῖο
ηνύο θίινπο  ηόλ θίινλ
ὦ ἂλδξεο  ἂλεξ
πάλησλ  παληόο
ηήλ θξίζηλ ηάο θξίζεηο

5.

ηαῦηα: αληηθείκελν ζύζηηρν ζηε ρξνληθή κεηνρή εἰπώλ
δήιε: θαηεγνξνύκελν ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἡ βνπιή
ἐπηζνξπβήζαζα: θαηεγνξεκαηηθή κεηνρή ζπλεκκέλε ζην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἡ βνπιή
ἐπηζηῆλαη: αληηθείκελν ηνπ ξήκαηνο ἐθέιεπζε, ηειηθό απαξέκθαην
ἐπί ηνῖο δξπθάθηνηο: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ

6.

γλσζηόο: γλνύο / ρεηξαςία: ἐγρεηξίδηα / ζρήκα: ἔρνληαο / λόκηζκα: λνκίδσ / όληα: εἶλαη /
ελόξαζε: ὁξώλ / βνύιεζε: βνπιή, βνύιεηαη / γξάκκα: ἒγξαςαλ / αινηθή: ἐμαιείθσ, ἐμαιείθεηλ
/ θξηηήο: θξίζηλ
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