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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΘΕΜΑΤΩΝ : Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου 4-6§ & Αδίδακτο 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6 

 

Α1.  

α.  

1) – Λ : Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους 

ἐξέπεμψε.  

2) – Σ: ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον 

πένθ᾽ ἡμέραις.  

3) – Σ : οὔτ᾽ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς 

ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας.  

 

β.  

1) Ο Μαντίθεος αναφέρεται στη μεταβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος σε 

ολιγαρχικό με την εγκαθίδρυση των Τριάκοντα.  

2) Η αντωνυμία «τούτῳ» αναφέρεται στο σανίδιον (ἐκ τοῦ σανιδίου).  

 

 

Β1. 

- σανίδιον ή λεύκωμα ήταν μια μικρή λευκή σανίδα επιχρισμένη με γύψο, πάνω 

στην οποία γράφονταν οι κατάλογοι των ιππέων. Αυτό το σανίδιον αποτελούσε 

την μοναδική απόδειξη των κατηγόρων του Μαντίθεου ότι χρημάτισε ως ιππέας 

την περίοδο των Τριάκοντα. Όμως, ο Μαντίθεος ισχυρίζεται ότι η ίδια η 

αναγραφή δεν αποτελεί ασφαλής απόδειξη, καθώς ο πίνακας ήταν εκτεθειμένος 

σε κοινή θέα και ο καθένας θα μπορούσε να προσθέσει ή να διαγράψει κάποιο 

όνομα. Επιπλέον το επιχείρημα ότι πολλοί από όσους διετέλεσαν ιππείς 

παραλείπονται από τον κατάλογο, ενώ περιλαμβάνονται σ’ αυτόν πολίτες που 

απουσίαζαν από τη χώρα εκείνο το χρονικό διάστημα ισχυροποιεί την θέση του. 

Έτσι θέτει υπό αμφισβήτηση τον κύριο ισχυρισμό των αντιπάλων του. 

- Η πρώτη σημασία της λέξης φύλαρχος είναι «αρχηγός της φυλής». Ως 

στρατιωτικός όρος στην αρχαία Αθήνα δήλωνε τον διοικητή των ιππέων της 

φυλής. Στην Αθήνα εκλέγονταν 10 φύλαρχοι, όσες και οι φυλές. Αρχηγοί όλου 

του ιππικού ήταν οι 2 ίππαρχοι.  

 

Β2. 
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    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∙ Ο Θηραμένης, 

ολιγαρχικός ών, ωστόσο κρατούσε μία μετριοπαθή στάση «Όσοι δεν μετείχαν 

σε καμιά οργάνωση και ως προς τα άλλα ανήκαν στην τάξη των ευγενών, 

επιζητούσαν να εφαρμοστεί το προγονικό πολίτευμα. Μεταξύ αυτών ήταν ο 

Αρχίνος, ο Άνυτος, ο Κλειτοφών, ο Φορμίσιος και πολλοί άλλοι και πρώτος–

πρώτος ανάμεσά τους ο Θηραμένης.»  

    Η μετριοπαθής στάση κατακρίθηκε από τους Τριάκοντα και κυνηγήθηκε 

«ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον».   

    Όταν, μάλιστα, ο Θηραμένης 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 

εγκλήματα 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.  

 

Β3. 

 Λάθος. 

 Σωστό. 

 Σωστό. 

 Λάθος.          
 

  

Β4. 

φορεσιά : συμφορᾶς 

μετάσταση : μεθισταμένης/καταστάσης 

ικέτης : ἀφιγμένους 

φαντασία : φαίνονται 

σκέψη : σκοπεῖν 

                                                           
1  Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ 2,3,24  
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως §§8-10 

 

Γ1.  

Όταν έγινε η πρώτη Συνέλευση για το ζήτημα της ειρήνης, και οι απεσταλμένοι 

των Λακεδαιμονίων δήλωσαν τους όρους με τους οποίους οι Λακεδαιμόνιοι ήταν 

προετοιμασμένοι να συνάψουν ειρήνη, - υπό τον όρο δηλαδή ότι τα Μακρά Τείχη 

θα κατεδαφίζονταν σε έκταση δέκα σταδίων το καθένα, αρνηθήκατε τότε, 

άνδρες Αθηναίοι, να δώσετε την συγκατάθεσή σας σε ό,τι ακούσατε σχετικά με 

την κατεδάφιση των τειχών, και τότε ο Κλεοφών σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε 

εξ ονόματος όλων σας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει αυτό το 

πράγμα. Μετά από αυτά σηκώθηκε και ο Θηραμένης, ο οποίος συνωμοτούσε 

εναντίον της δημοκρατίας σας, και είπε ότι, αν τον διορίζατε πρεσβευτή για την 

ειρήνη με απόλυτη εξουσία, θα κανονίσει να μην γίνει ούτε κατεδάφιση των 

τειχών ούτε άλλη μείωση της πόλης· και ότι πίστευε πως θα επινοούσε κάτι για 

να πάρει από τους Λακεδαιμόνιους κάτι καλύτερο για την πόλη. Αφού σας 

έπεισε, τον διορίσατε πρεσβευτή με απόλυτη εξουσία, τον άνθρωπο που τον 

προηγούμενο χρόνο μετά την εκλογή του σε στρατηγό, τον είχατε απορρίψει 

μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, επειδή τον κρίνατε ως άπιστο στη δημοκρατία 

σας.  

 

Γ2. 

Ο Θηραμένης κατάφερε και έπεισε τους συμπολίτες του μέσα στην συνέλευση 

να αποσταλεί ως πρεσβευτής των Αθηναίων στην Σπάρτη, ώστε να συνάψει 

ειρήνη μαζί τους και να αποτρέψει την κατεδάφιση των τειχών και οποιαδήποτε 

ζημία για την πόλη. Μάλιστα, οι Αθηναίοι τόν όρισαν πρεσβευτή 

«αυτοκράτορα», πράγμα που διέφερε ως αξίωμα, καθώς αυτό δήλωνε πως είχε 

την απόλυτη δικαιοδοσία να ρυθμίσει τα πάντα-ακόμη και πόλεμο ή ειρήνη- 

κατά το δοκούν.  

Ο κατήγορος επισημαίνει την αντίφαση στην οποία έπεσαν οι Αθηναίοι, καθώς 

ήδη γνώριζαν τα πολιτικά του φρονήματα και ήδη τόν είχαν καθαιρέσει 

προηγουμένως από το αξίωμα του στρατηγού για αυτόν τον λόγο. 

 

Γ3α. 

ἔλεγον : εἰπεῖν 

κατασκαφείη : κατασκαφῆναι 

ἀναστὰς : ἀναστῆναι  

ἕλησθε : ἑλέσθαι  

Πεισθέντες : πιθέσθαι. 

 

Γ3β. 

ἐκκλησία : ἐκκλησίαι 

τῶν τειχῶν : τοῦ τείχους 

τῷ πλήθει : τοῖς πλήθεσι 

τι : τινα 
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πρεσβευτὴν : πρέσβεις. 

 

Γ4.  

α.  

τῶν τειχῶν: είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός (γενική αντικειμενική) στο 

κατασκαφῆς.  

πάντων: είναι κατηγορηματικός προσδιορισμός στο ὑμῶν.  

τῷ πλήθει: είναι αντικείμενο στη μετοχή ἐπιβουλεύων.  

τὴν πόλιν: είναι αντικείμενο στο απαρέμφατο ἐλαττῶσαι.  

πρεσβευτήν: είναι κατηγορούμενο στο αντικείμενο ἐκεῖνον (από το εἵλεσθε).  

εὔνουν: είναι κατηγορούμενο στο υποκείμενο του εἶναι (ενν. ἐκεῖνον).   

 

β.  

ἐφ’ οἷς ἕτοιμοι εἶεν τὴν εἰρήνην ποιεῖσθαι Λακεδαιμόνιοι: Η δευτερεύουσα 

(ονοματική) πρόταση είναι αντικείμενο στο ἔλεγον (πλάγια ερώτηση) και 

εκφέρεται με ευκτική πλαγίου λόγου, επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού 

χρόνου (παρατατικός).   

 

ὡς οὐδενὶ τρόπῳ οἷόν τε εἴη ποιεῖν ταῦτα: Η δευτερεύουσα (ονοματική) 

πρόταση είναι αντικείμενο στο ἀντεῖπεν (ειδική πρόταση) και εκφέρεται με 

ευκτική πλαγίου λόγου, επειδή το ρήμα εξάρτησης είναι ιστορικού χρόνου 

(αόριστος).    

 

 

 

 

 

 


