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Κεφάλ α ι ο  Ι Ι Ι  

 

§§ 11 - 16  (από µετάφραση) 
 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Από τη φράση «όπως ήθελαν αυτοί» (ὡς ἐδόκει αὐτοῖς) ποια 

συµπεράσµατα προκύπτουν όσον αφορά το ήθος της «πολιτείας» που 

επέβαλαν οι Τριάκοντα; Να εντοπίσετε µέσα στο κείµενο ανάλογες 

εκφράσεις.  

2.  Πρωταρχικό µέληµα των Τριάκοντα υπήρξε η πάταξη της 

συκοφαντίας. Πού απέβλεπε η ενέργειά τους αυτή; ΄Ηταν ειλικρινείς οι 

προθέσεις τους;  

3.  Το κείµενο µας πληροφορεί πως κατά τον πρώτο καιρό ὁ Κριτίας τῷ 
Θηραµένει ὁµογνώµων καὶ φίλος ἦν, ενώ αργότερα ο Θηραµένης 

διαφοροποιήθηκε αρκετά από την πολιτική του Κριτία. Να 

παρακολουθήσετε τις σχέσεις των δύο ανδρών µέχρι την οριστική ρήξη 

και να προσπαθήσετε να τις εξηγήσετε.  

4.  Θηραµένης: «Στο κάτω-κάτω κι εγώ κι εσύ έχουµε πει και κάνει πολλά 

για ν� αποχτήσουµε δηµοτικότητα». Να χαρακτηρίσετε, µε βάση την 

οµολογία αυτή, το πολιτικό ήθος του Θηραµένη και της οµάδας του.  

5.  Ποια πολιτικά ήθη εισάγει η θέση του Κριτία ότι «όποιος θέλει να 

κυριαρχεί είναι υποχρεωµένος να βγάζει από τη µέση εκείνους που θα 

µπορούσαν να του σταθούν εµπόδιο»; Τι είδους κοινωνία θα προκύψει, 

αν τα ήθη αυτά εδραιωθούν;  

6.  Νοµίζετε πως δίκαια οι Τριάκοντα ονοµάστηκαν τύραννοι; Να 

τεκµηριώσετε την άποψή σας µε στοιχεία από το κείµενο. 
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7.  Ποια συναισθήµατα καταλαµβάνουν το σηµερινό αναγνώστη, καθώς 

διαβάζει την σχετική µε το καθεστώς των Τριάκοντα αφήγηση του 

Ξενοφώντα; 

8.  ΄Ενας από τους βασικούς όρους που έθεσαν οι νικητές Σπαρτιάτες 

στους Αθηναίους για τη σύναψη συνθήκης ειρήνης ήταν η κατεδάφιση 

των µακρών τειχών και των τειχών του Πειραιά. Πού απέβλεπαν οι 

Σπαρτιάτες µε τον όρο αυτό; (Να απαντήσετε λαµβάνοντας υπόψη 

ποια ήταν, από παλαιά8, η πολιτική των Σπαρτιατών απέναντι στο 

θέµα της οχύρωσης της Αθήνας.) 

9.  Να παρουσιάσετε το ήθος και την πολιτική των δύο βασικών 

παραγόντων του καθεστώτος των Τριάκοντα, του Θηραµένη και του 

Κριτία. Να κρίνετε την πολιτική τους στάση.  

 

Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι Τριάκοντα καθυστερούσαν να συντάξουν 

νόµους, σύµφωνα µε τους οποίους θα κυβερνούσαν;  

2.  Ποια δηµαγωγικά µέσα χρησιµοποίησαν οι Τριάκοντα προκειµένου να 

αποκτήσουν λαϊκά ερείσµατα και να επιβάλουν στη συνέχεια τη 

στυγνή, εγκληµατική πολιτική τους;  

3.  Πού αποσκοπούσαν οι Τριάκοντα µε την επιβολή της θανατικής ποινής 

σ� αυτούς που άσκησαν τη συκοφαντία ως επάγγελµα κατά την 

περίοδο της δηµοκρατίας;  

4.  Ποιον λόγο πρόβαλαν οι Τριάκοντα προκειµένου να πείσουν τους 

Σπαρτιάτες να στείλουν φρουρά στην Αθήνα;  

5.  Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος που 

εγκαθίδρυσαν οι Τριάκοντα;  

 

                                                      
8  Βλ. Θουκ., Ι, 89-93. 
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