
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ (6‐12‐2020) 

Α1.  α)  

ἐν τούτῳ: αναφέρεται στον όρο «σανίδιον» 

παρ᾽ αὐτῶν: αναφέρεται στον όρο «φυλάρχους» 

ἐκ τούτων: αναφέρεται στον όρο «σανίδιον»  

ἐν ἐκείνοις: αναφέρεται στον όρο «γράμματα» 

 

β)   

1)  ΛΑΘΟΣ («καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν>»)  

2) ΛΑΘΟΣ  («ἤλθομεν  πρὶν  τοὺς  ἀπὸ  Φυλῆς  εἰς  τὸν  Πειραιᾶ  κατελθεῖν 

πρότερον πένθ᾽ ἡμέραις») 

3)  ΣΩΣΤΟ   («οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις») 

 

Β1.   Ο Μαντίθεος αρχικά   αναφέρεται στο «σανίδιον», μικρή σανίδα που 

λεγόταν  και  λεύκωμα,  γιατί  ήταν  αλειμμένη  με  γύψο.  Πάνω  σʹ  αυτήν 

έγραφαν  τα  ονόματα  των  ιππέων  και  την  εξέθεταν  σε  κοινή  θέα.  Η 

αναγραφή του ονόματος του Μαντιθέου στο σανίδιο αποτελούσε για τους 

κατηγόρους του τη μοναδική απόδειξη ότι υπηρέτησε ως  ιππέας επί των 

Τριάκοντα  και  ότι  ως  ολιγαρχικός  ήταν  εχθρός  του  δημοκρατικού 

πολιτεύματος. 

  Ο  Μαντίθεος  προσπαθώντας  να  ανασκευάσει  την  κατηγορία 

αναφέρεται  στην  αναξιοπιστία  του  σανιδίου  («ἔπειτα  δὲ  ἐκ  μὲν  τοῦ 

σανιδίου  τοὺς  ἱππεύσαντας  σκοπεῖν  εὔηθές  ἐστιν»).    Αρχικά  το  σανίδιο 

μπορούσε  εύκολα  να  παραποιηθεί  και  να  γίνει  προσθαφαίρεση 

ονομάτων, γιατί βρισκόταν σε δημόσιο χώρο  («ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον 

ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ»).  Αυτό πιστοποιείται και από το γεγονός 

ότι  περιλαμβάνονται  σε  αυτό  ονόματα  πολλών  που  υπήρξαν  πράγματι 

ιππείς,  ενώ  αντιθέτως  υπάρχουν  σε  αυτό  ονόματα  ανθρώπων  που  τότε 

απουσίαζαν από την Αθήνα («ἐν τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων 

ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν».)   

  Από  την  άλλη  για  τον  Μαντίθεο  πιο  αξιόπιστα  είναι  τα  «γράμματα», 

δηλαδή οι επίσημοι κατάλογοι όπου οι φύλαρχοι κατέγραφαν τα ονόματα 

των  ιππέων  που  είχαν  λάβει  τα  επιδόματα,  τις  «καταστάσεις»,  ένα 

χρηματικό βοήθημα που έπαιρναν από το δημόσιο οι δοκιμαζόμενοι από 

τη  Βουλή  ιππείς  για  τα  έξοδα  της θητείας  τους  στο  ιππικό  και  το  οποίο 

επέστρεφαν  μέσω  των  φυλάρχων,  αν  στη  θέση  τους  εκλέγονταν  άλλοι. 

(«ἐκεῖνος  δʹ  ἐστίν  ἔλεγχος  μέγιστος˙ …  ἵνα  τὰς  καταστάσεις  ἀναπράξητε 

παρʹ  αὐτῶν»).  Τα  γράμματα  ήταν  αξιόπιστα,  καθώς  συντάσσονταν  από 

τους  φυλάρχους,  οι  οποίοι  τιμωρούνταν,  αν  ο  κατάλογος  δεν  ήταν 

ακριβής.    Ο  κίνδυνος  να  παραλειφθούν  από  τους  καταλόγους  κάποια 

ονόματα  ιππέων  και  να  πληρώσουν  οι  φύλαρχοι  τα  οφειλόμενα  από 

εκείνους  χρήματα  έκανε  προσεκτική  και  υπεύθυνη  τη  σύνταξή  τους.  Η 



παράδοση  των  καταλόγων  αυτών  ως  επισήμων  εγγράφων  στη  Βουλή 

απέκλειε  οποιαδήποτε  αλλοίωσή  τους.    Επίσης,  συντάχθηκαν  μετά  την 

αποκατάσταση  της  δημοκρατίας  και  όχι  από  τους  τριάκοντα    και  δεν  

ήταν εύκολο να αλλοιωθούν, αφού φυλάσσονταν ως δημόσια έγγραφα.  

  Ο  Μαντίθεος,  λοιπόν,  με  τη  χρήση    άτεχνων  πίστεων  (σανίδιον‐

γράμματα‐καταστάσεις)  δημιουργεί  ένα  ενθύμημα  και  ακολουθεί  μια 

συλλογιστική  πορεία,  προσπαθώντας  να  μειώσει  την  αποδεικτική  αξία 

του  σανιδίου  και  να  αναδείξει  τα  γράμματα  (όπου  ο  ίδιος  δεν 

αναγραφόταν) ως πιο αξιόπιστες αποδείξεις της συμμετοχής κάποιου στο 

σώμα των ιππέων. 

 

Β2. Με τη φράση «τῶν τειχῶν καθαιρουμένων» ο Μαντίθεος αναφέρεται 

στην  καθαίρεση  των  μακρών  τειχών  που  συνέδεαν  την  Αθήνα  με  τον 

Πειραιά που έγινε με διαταγή του Λυσάνδρου το 404 π.Χ. 

  Με τη φράση «μεθισταμένης τῆς πολιτείας» ο ρήτορας κάνει λόγο για τη 

μεταβολή  του  δημοκρατικού  πολιτεύματος  σε  ολιγαρχικό  με  την 

εγκαθίδρυση  των  Τριάκοντα  που  έγινε  τον Αύγουστο  ή  Σεπτέμβριο  του 

404 π.Χ. 

  Με  τη  φράση  «πρὶν  τοὺς  ἀπὸ  Φυλῆς  εἰς  τὸν  Πειραιᾶ  κατελθεῖν»  ο 

Μαντίθεος  αναφέρεται  στους  χίλιους  δημοκρατικούς  με  ηγέτη  τον 

Θρασύβουλο  που  εξόρμησαν  από  τη  Φυλή,  οχυρό  φρούριο  ΝΔ.  της 

Πάρνηθας,  ίσως  τον  Μάιο  του  403  π.Χ.  και  εγκαταστάθηκαν  στη 

Μουνιχία,  οχυρό  του  Πειραιά,  όπου  αντιμετώπισαν  με  επιτυχία  τις 

επιθέσεις  των Τριάκοντα  και  τον  σπαρτιατικό αποκλεισμό. Η  κατάλυση 

του  τυραννικού  καθεστώτος  στην  Αθήνα  έγινε  τον  Σεπτέμβριο  του  403 

π.Χ.   

  Με τη φράση «εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους» ο Μαντίθεος κάνει λόγο 

για την περίοδο άφιξής του στην Αθήνα, μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο 

για τους Τριάκοντα λóγω της λαϊκής οργής για τα εγκλήματά τους,  των 

εσωτερικών τους διενέξεων και της αντίδρασης των εκ Πειραιώς, δηλ. των 

δημοκρατικών υπό τον Θρασύβουλο. 

  Με  τις  παραπάνω  φράσεις  ο  Μαντίθεος  θέλει  να  ανατρέψει  την 

κατηγορία  που  αφορούσε  την  παραμονή  του  στην  Αθήνα  κατά  την 

περίοδο που τον κατηγορούν, οπότε προσπαθεί να οριοθετήσει τον χρόνο 

άφιξής  του,  και  να  δικαιολογήσει  ότι  δεν  ήταν  πολύ  φυσικό  να 

συμμετάσχει  στο  καθεστώς  των  Τριάκοντα,  αφού,  όταν  έφτασε  στην 

Αθήνα,  οι  τύραννοι  αντιμετώπιζαν  τα  πολύ  σοβαρά  προβλήματα  που 

προαναφέρθηκαν.   

 

Β3. 1 ΛΑΘΟΣ, 2 ΛΑΘΟΣ, 3 ΣΩΣΤΟ, 4 ΛΑΘΟΣ, 5 ΣΩΣΤΟ 

 

Β4.  α5, β7, γ4, δ3, ε1 

 



Β5. Ο Μαντίθεος στην παράγραφο 5 προσπαθεί να διαχωρίσει τον εαυτό 

του  από  τους  Τριάκοντα,  αναδεικνύοντας  στοιχεία  της  ανήθικης 

πολιτικής τους δράσης και συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, διατείνεται 

ότι  οι  τύραννοι  παρείχαν  δικαιώματα  άσκησης  εξουσίας  σε  όσους 

βρίσκονταν  στην  πόλη  και  σε  όσους  χωρίς  κανέναν  ηθικό  φραγμό 

μπορούσαν να διαπράττουν αδικήματα εναντίον πολιτών («ὥστε καὶ τοῖς 

ἀποδημοῦσι  καὶ  τοῖς  μηδὲν  ἐξαμαρτάνουσι  μεταδιδόναι»),  ενώ 

ταυτόχρονα δε δίσταζαν να στερούν τα πολιτικά δικαιώματα και από τους 

συνεργάτες τους στην κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος («ἀλλὰ 

μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον»). 

  Παρόμοια  και  στο  παράλληλο  κείμενο  ο  Λυσίας  περιγράφει  την 

αναίσχυντη συμπεριφορά των τυράννων με ακόμη πιο μελανά χρώματα.  

Κάνει  λόγο  για  βίαιες  και  αναίτιες  συλλήψεις  και  θανατώσεις  πολιτών 

(«άλλους έσερναν … και τους σκότωναν˙ άλλους άρπαζαν βίαια…»), για 

εξώθησή  τους  στην  αυτοκτονία  («τους  ανάγκαζαν  να  αυτοκτονήσουν») 

και  για  απαγόρευση  του  ενταφιασμού  τους,  παραβιάζοντας  έναν 

σημαντικότατο  ιερό  νόμο  («δεν  έδιναν  καν  άδεια  να  θαφτούν  με  τα 

καθιερωμένα έθιμα»).  Τέλος, αναφέρεται στην αυτοεξορία δημοκρατικών 

πολιτών  που  ύστερα  από  πολλές  περιπέτειες,  κακουχίες  και 

περιπλανήσεις  κατάφεραν  να  επιστρέψουν  στον  Πειραιά  («και  όσοι 

ξεφύγατε τον θάνατο … ήρθατε τέλος στον Πειραιά»). 

  Συνεπώς,  και  από  τα  δύο  κείμενα  συνάγεται  ότι  τα  εγκλήματα  και  οι 

αυθαιρεσίες  των  Τριάκοντα  στιγμάτισαν  την  πολιτική  ζωή  της  Αθήνας 

και αποτέλεσαν μια μαύρη σελίδα της ιστορίας της. 

 

Γ1. Αυτά,  λοιπόν,  θα  προσπαθήσουμε  να  σας  εξηγήσουμε  με  ολόκληρο 

τον λόγο, αλλά πρώτα ας συζητήσουμε για την ειρήνη και ας σκεφθούμε 

τι  θα  θέλαμε  να  γίνει  στην  παρούσα  περίσταση  σε  εμάς.  Αν  αυτά  τα 

διευθετήσουμε  σωστά  και  με  σύνεση,  στρέφοντας  την  προσοχή  μας  σε 

αυτή την υπόθεση, θα σκεφτούμε καλύτερα και για τα υπόλοιπα. 

 

Γ2.   Στο  δοθέν  κείμενο  ο  ρήτορας  αναφέρεται  καταρχάς  στα  οφέλη  της 

ειρήνης, όπως η ασφάλεια της πόλης («ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν»), η εξασφάλιση 

μιας ζωής πιο άνετης («εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα»), η ομόνοια («ὁμονοοῖμεν») 

και  τέλος  η  εκτίμηση  των  άλλων  Ελλήνων  («παρὰ  τοῖς  Ἕλλησιν 

εὐδοκιμοῖμεν»).      Όλα  αυτά    θα  εξασφαλίσουν  πως  η  πόλη  θα  είναι 

ολοκληρωτικά  και  από  κάθε  άποψη  ευτυχισμένη  («τελέως  τὴν  πόλιν 

εὐδαιμονήσειν»).  

  Ο  πόλεμος  από  την  άλλη  μεριά  έχει  στερήσει  από  την  πόλη    όλα  τα 

αγαθά που προαναφέρθηκαν(«ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν»)∙ 

και πιο φτωχούς έκανε τους πολίτες («πενεστέρους πεποίηκε») και πολλούς 

κινδύνους  τους  ανάγκασε  να  υποστούν    («πολλοὺς  κινδύνους  ὑπομένειν 

ἠνάγκασε»)  και  στους  Έλληνες  τους  έχει  διαβάλει  («πρὸς  τοὺς  Ἕλληνας 



διαβέβληκε») και τους έχει υποβάλει σε κάθε είδους ταλαιπωρία  («πάντας 
τρόπους τεταλαιπώρηκεν»). 

 

Γ3. α) τοῦτο μὲν οὖν διὰ τῶν λόγων πειράσομαι διδάσκειν σὲ. 

 

β) γενοῦ, διελέχθην, ἠναγκασμένοι εἰσίν, διεβάλλεσθε, εἰρήνῃ, κίνδυνε 

 

Γ4.    α)  τί  ἂν  ἐν  τῷ παρόντιγενέσθαι  βουληθεῖμεν  ἡμῖν:  δευτερεύουσα 

ονοματική  πλάγια  ερωτηματική  πρόταση,  που  εξαρτάται  από  το  ρήμα 

σκέψης σκεψώμεθα και λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα σκεψώμεθα.  

Εισάγεται  με  την  ερωτηματική  αντωνυμία  τὶ,  γι’αυτό  και  είναι  μερικής 

άγνοιας.  Εκφέρεται με δυνητική ευκτική (ἄν βουληθεῖμεν), γιατί δηλώνει 

κάτι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε παρόν και μέλλον. 

 

β)    ταῦτα  (αιτιατική):  έμμεσο  σύστοιχο  αντικείμενο  στο  απαρέμφατο  

διδάσκειν 

παντός (γενική): κατηγορηματικός προσδιορισμός στο λόγου 

διὰ  τοῦ  λόγου  (γενική):  εμπρόθετος  επιρρηματικός  προσδιορισμός  του 

μέσου στο απαρέμφατο διδάσκειν 

ὑμᾶς (αιτιατική): άμεσο αντικείμενο του απαρεμφάτου διδάσκειν 

 

γ) ὑπαρξάντων: μετοχή με υποκείμενο το τούτων (γενική απόλυτη) 

εὐδαιμονήσειν:  άναρθρο  ειδικό  απαρέμφατο  με  υποκείμενο  τὴν  πόλιν 

(ετεροπροσωπία).  Λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος ἡγοῦμαι. 


