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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (4-7) 

 

 

Α. 

 Λάθος : «ἀλλ΄ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν 

Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ΄ ἡμέραις.» 

 Σωστό : «ἐκεῖνος δ΄ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος· ἐπειδὴ γὰρ 

κατήλθετε͵ ἐψηφίσασθε τοὺς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς 

ἱππεύσαντας͵ ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ΄ 

αὐτῶν.» 

 

Β1. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Σωστό. 

 Λάθος.          

 

Β2. 

1. 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 

γύρισε 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. 

 2. 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 είναι λογικό και ανήκει στα εἰκότα, 
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δηλαδή στα εύλογα και πιθανά επιχειρήματα, τα οποία η κοινή 

λογική μπορεί να αποδεχτεί ως πραγματικά. 

3. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι οι Τριάκοντα παρείχαν αξιώματα μόνο 

σε άτομα της πλήρους εμπιστοσύνης τους, που ζούσαν στην 

πόλη και ήταν το ίδιο πρόθυμοι να παρανομήσουν, και όχι σε 

άτομα που αποδημούσαν και δεν ήταν ανήθικοι· επίσης και 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. Αυτό το επιχείρημα 

κατατάσσεται και στα πραγματικά και στα εἰκότα, καθώς η 

αναφορά του στις πρακτικές των Τριάκοντα είναι γεγονότα 

αποδεδειγμένα, ενώ η μη εμπλοκή του στηρίζεται στην 

πιθανότητα και στην κοινή λογική.  

4. Το επόμενο επιχείρημα στηρίζεται στην αναξιοπιστία του 

σανιδίου, μοναδικού τεκμηρίου ενοχής του Μαντίθεου. Δεν 

αποτελεί αξιόπιστη απόδειξη της ενοχής του, καθώς η αναγραφή 

του ονόματός του στο σανίδιον δεν επιβεβαιώνει τους 

ισχυρισμούς των κατηγόρων του. Εξάλλου, το σανίδιον 

επιδεχόταν αφαιρέσεις και προσθήκες ονομάτων καθώς 

βρισκόταν σε κοινή θέα. Αυτό τό καταδεικνύει και ένα άλλο 

γεγονός κατά τον Μαντίθεο : πολλοί από αυτούς που ομολογούν 

ότι υπήρξαν ιππείς στην εποχή των Τριάκοντα δεν 

αναγράφονται, όπως επίσης και πολλοί από αυτούς που 

αποδημούσαν, όπως εκείνος, αναγράφονταν. Το επιχείρημα αυτό 

είναι λογικό, διότι αναφέρεται στην αναξιοπιστία του σανιδίου. 

5. Με το αμέσως επόμενο επιχείρημά του, ο Μαντίθεος θεωρεί  

εγκυρότατο μέσο ελέγχου αλήθειας τον κατάλογο των ιππέων 

που υπέβαλλαν οι φύλαρχοι στην Βουλή. Οι ιππείς, κατά την 

περίοδο των 30 τυράννων, που είχαν εγκριθεί από την Βουλή, 

λάμβαναν μία κατάστασιν1. Αν εκλέγονταν αργότερα άλλοι 

στην θέση τους, επέστρεφαν αυτήν την κατάστασιν μέσω των 

φυλάρχων2. Επομένως, οι φύλαρχοι είχαν γνώση των ατόμων 

που υπηρέτησαν. Μετά την πτώση της δικτατορίας αυτής, 

υποχρεώθηκαν οι φύλαρχοι, κατ’ εντολή του αθηναϊκού δήμου, 

να καταγράψουν τα ονόματα όσων διετέλεσαν ιππείς την 

                                                             
1  κατάστασις : το επίδομα των ιππέων  
2 φύλαρχοι : αρχηγοί ιππικού 
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περίοδο των 30 τυράννων, για να εισπραχθούν πίσω αυτά τα 

επιδόματα. Οι φύλαρχοι, λοιπόν, συνέτασσαν ένα επίσημο 

έγγραφο3 που τό παρέδιδαν στην Βουλή με τους διατελέσαντες 

ιππείς εκείνη την περίοδο. Αν αποδεικνυόταν ότι κάποιος 

παραλείφθηκε απ’ τον κατάλογο αυτόν, οι φύλαρχοι ήταν 

υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι ίδιοι το επίδομα. Επομένως, ο 

Μαντίθεος ισχυριζόμενος πως ούτε στον επίσημο αυτόν 

κατάλογο αναγράφεται ούτε επέστρεψε ποτέ τέτοιο επίδομα, άρα 

δεν διετέλεσε ιππέας εκείνη την περίοδο, παρουσιάζει ένα πολύ 

ισχυρό επιχείρημα της αθωότητάς του. Το επιχείρημα είναι και 

πραγματικό, όσον αφορά στην εντολή που είχε δώσει ο 

αθηναϊκός λαός στους φυλάρχους, αλλά και λογικό, διότι η μη 

αναγραφή του ονόματός του στους καταλόγους αυτούς 

συνηγορεί υπέρ της αθώωσής του.  

6. Σύμφωνα με το τελευταίο επιχείρημά του, το δικό του όνομα 

δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο αυτόν, οι σύνδικοι4 δεν 

στράφηκαν σε αυτόν για την ἀνάπραξιν5, αλλά ούτε ο ίδιος 

επέστρεψε στο δημόσιο καμία κατάστασιν. Αυτό το επιχείρημα 

είναι και το πιο σοβαρό, καθώς με αυτό ο Μαντίθεος έχει την 

δυνατότητα να άρει οποιαδήποτε αμφιβολία των βουλευτών για 

την αθωότητά του και την καταλληλότητά του στο βουλευτικό 

αξίωμα. Πραγματικό επιχείρημα και αρκετά πειστικό.  

 

 

Β3. 

            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 

                                                             
3 ο κατάλογος των φυλάρχων : τα γράμματα 
4 σύνδικοι : οι συνήγοροι του δημοσίου 
5
 ἀνάπραξις : η επιστροφή του επιδόματος των ιππέων στο δημόσιο σε 

περίπτωση λήξης της θητείας τους ή αντικατάστασής τους 
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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 οποίο 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 αυτήν την περίοδο πεθαίνουν 

περισσότεροι από όσους έπρεπε, ας καταλάβει ότι όποτε και 

σε όποιο μέρος τα πολιτεύματα αλλάζουν, πάντα τα ίδια 

συμβαίνουν»6. Εύλογα, λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι 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. Οι ίδιοι οι ολιγαρχικοί παραδέχονταν, μετά την 

πτώση του τυραννικού καθεστώτος, σε δίκες που έγιναν εις 

βάρος τους, τις πρακτικές και τακτικές αυτές, όπως φαίνεται και 

σε μία δίκη ολιγαρχικού :  «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»7. 

    Ο Μαντίθεος, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι ήταν σχεδόν αδύνατον να 

συμμετείχε στο τότε καθεστώς, ενώ 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 εμπιστεύονταν όχι 

μόνο όσους Αθηναίους αποδημούσαν, αλλά ούτε καν τους 

μετριοπαθείς ολιγαρχικούς, πόσο μάλλον έντιμους πολίτες, ώστε 

                                                             
6
 Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 2,3,24 

7
 Λυσίου, Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 13 
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να τούς παρέχουν αξιώματα στην διοίκηση της πολιτείας. 

Εμπιστεύονταν μόνο τους ένθερμους και κυνικούς ομοϊδεάτες 

τους, που 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 πρόθυμοι να παρανομήσουν, και όχι σε 

άτομα που αποδημούσαν και δεν ήταν ανήθικοι.  

 

 

Β4α. 

ἐκπομπή. 

σχῆμα. 

μετάστασις.  

ἀποδημία.  

μετάδοσις. 

 

 

Β4β. 

τειχίζω. 

πολιτεύομαι. 

κινδυνεύω. 

δημηγορῶ, ἀποδημῶ, ἐνδημῶ. 

ἐξελέγχω. 

 

 

 

 

 


