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Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Β΄ Λυκείου 2000

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο

∆ηµοσθένους, Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20)

18 …Ὥστ' ἔγωγ' οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ' εἰπεῖν µᾶλλον ἡγεῖσθαι
συµφέρειν δηµοκρατουµένους τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας
πολεµεῖν ὑµῖν ἤ ὀλιγαρχουµένους φίλους εἶναι πρός µέν γάρ
ἐλευθέρους ὄντας ού χαλεπῶς ἄν εἰρήνην ὑµᾶς ποιήσασθαι
νοµίζω, [...] πρὸς δ' ὀλιγαρχουµένους οὐδέ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ
νοµίζω οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καί ζητοῦντες
ἄρχειν τοῖς µετ' ἰσηγορίας ζῆν ἡρηµένοις εὖνοι γένοιντ' ἄν.
19 Θαυµάζω δ' εἰ µηδεὶς ὑµῶν ἡγεῖται Χίων
ὀλιγαρχουµένων καὶ Μυτηληναίων, καὶ νυνὶ Ῥοδίων καὶ
πάντων ἀνθρώπων ὀλίγου δέω λέγειν εἰς ταύτην καὶ τὴν
δουλείαν ὑπαγοµένων, συγκινδυνεύειν τι τὴν παρ' ἡµῖν
πολιτείαν, µηδὲ λογίζεται τοῦθ'ὅτι οὐκ ἔστιν ὅπως, εἰ
δι'ὀλιγαρχίας ἅπαντα συστήσεται, τὸν παρ' ἡµῖν δῆµον
ἐάσουσιν. ἴσασι γὰρ οὐδένας ἄλλους πάλιν εἰς ἐλευθερίαν
<ἄν> τὰ πράγµατ' ἐξάγοντας·ὅθεν δὴ κακὸν αὐτοῖς ἄν τι
γενὲσθαι προσδοκῶσι, τοῦτ' ἀνελεῖν βουλήσονται.
20 τοὺς µὲν οὗν ἄλλους τοὺς ἀδικοῦντας τινας αὐτῶν τῶν
κακῶς πεπονθότων ἐχθροὺς ἡγεῖσθαι χρή·τοὺς δὲ τὰς
πολιτείας καταλύοντας καὶ µεθιστάντας εἰς ὀλιγαρχίαν
κοινοὺς ἐχθροὺς παραινῶ νοµίζειν ἁπάντων τῶν ἐλευθερίας
ἐπιθυµούντων.

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετρά-

διο σας το τµήµα: "πρός µέν γὰρ ἐλευθέρους… δῆµον
ἐάσουσιν".
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(Μονάδες 10)

Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις απαντήσεις των παρακάτω

ερωτήσεων:

1. Κατά τον ∆ηµοσθένη είναι προτιµότερο οι Αθηναίοι να

έχουν πόλεµο προς όλους τους Έλληνες "δηµοκραO
τουµένους" παρά να είναι φίλοι και σύµµαχοι µε ό-

λους τους Έλληνες "ὀλιγαρχουµένους". Ποια είναι η

σκοπιµότητα αυτής της ρητορικής υπερβολής και µε

ποια επιχειρήµατα τη δικαιολογεί ο ρήτορας;

(Μονάδες 10)

2. "Οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως ὀλίγοι... εὖνοι γένοντ' ἄν": Να

εξηγήσετε αν η διακήρυξη αυτή των άρχουν της εξω-

τερικής πολιτικής της Αθήνας ανταποκρίνεται προς

την ιστορική πραγµατικότητα της Αθηναϊκής Συµµα-

χίας.

(Μονάδες 10)

3. Αφού διαβάσετε την παράγραφο 15 του µεταφρασµέ-

νου κειµένου σε σχέση µε την παράγραφο 19 του

πρωτότυπου κειµένου, να απαντήσετε στο ερώτηµα:

Ποιο ήταν κατά τον ∆ηµοσθένη το σφάλµα των Ροδίων

και ποιες οι συνέπειες του για τους ίδιους;

Κείµενο από µετάφραση

15. Και δεν θα τα έλεγα ποτέ αυτά, αν πίστευα ότι συµφέρουν µό-

νον τη δηµοκρατική παράταξη της Ρόδου, διότι ούτε εκπροσωπώ

τους ανθρώπους αυτούς ως πρόξενος ούτε µε κανέναν τους έχω

προσωπική φιλία. Αλλά και στην περίπτωση ακόµη που θα συνέ-

βαιναν αυτά τα δύο, πάλι δεν θα µιλούσα έτσι, αν δεν πίστευα πως

αυτό είναι το συµφέρον σας, επειδή εγώ, αν µπορεί να το πει αυτό

κάποιος που συνηγορεί για τη σωτηρία  τους, συµµερίζοµαι τη χα-

ρά σας γι' αυτά που έπαθαν οι Ρόδιοι. Γιατί µε το να σας αρνηθούν

να λάβετε αυτά που σας ανήκαν έχουν χάσει την ελευθερία τους

και ενώ είχαν κεκτηµένο το δικαίωµα να είναι σύµµαχοι ισότιµοι
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µε σας που είσθε Έλληνες και ανώτεροι τους, έχουν καταντήσει

δούλοι βαρβάρων και δούλων, τους οποίους δέχτηκαν στις ακρο-

πόλεις.

(Μονάδες 10)

4. Ποιο είναι το περιεχόµενο του όρου "ἤθη" στη ρητο-

ρική τέχνη;

(Μονάδες 10)

5. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τις λέξης που σης

δίνονται παρακάτω. ∆ίπλα σε καθεµιά από αυτές να

γράφετε µιαν άλλη λέξη, ετυµολογικώς συγγενή από

το αρχαίο κείµενο:

α) πάθος
β) ἡγεµόνας
γ) οὐσία
δ) ἱστορία
ε) νόµισµα.

(Μονάδες 10)

Κείµενο αδίδακτο

Αισχίνου του Σωκρατικού Αλκιβιάδης, αποσπ. 1

"Ἐνθυµήθητι γὰρ, ὁπόθεν ἥλιος ἀνίοχει καί ὅπου δύεται".
"Ἀλλ' οὐδέν" ἔφη" χαλεπόν, ὧ Σώκρατες, τά τοιαῦτα εἰδέναι."
"Ἤδη οὖν σοι πώποτ' ἐµέλησεν, ὅτι ταύτης τῆς χώρας τοO
σαύτης οὔσης, ὅσον ὁ ἥλιος πορεύεται, ἥ καλεῖται Ἀσία, εἷς
ἀνήρ ἄρχει;" "Πάνυ µέν οὖν", ἔφη, "ὁ µέγας βασιλεύς". "Οἶσθ'
οὖν, ὅτι ἐκεῖνος ἐστράτευσε δεῦρο καί ἐπί Λακεδαιµονίους,
ἡγούµενος, εἰ τούτω τώ πόλει* καταστρέψαιτο ῥᾳδίως τούς
γε ἄλλους Ἕλληνας ὑπηκόους αὑτῷ ἔσεσθαι καί οὕτως εἰς
φόβον Ἀθηναίους κατέστησεν, ὥστ' ἐκλιπόντες τήν χώραν
εἰς Σαλαµῖνα ἔφυγον."

*τούτω τώ πόλει= αυτές τις δύο πόλεις
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1 Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας το παραπάνω κείµενο.

(Μονάδες 20)

2 α. Να γράψετε τους ρηµατικούς τύπους του κειµένου που βρί-

σκονται σε χρόνο Αόριστο στον αντίστοιχο τύπο του Ενε-

στώτα.

(Μονάδες 7)

   β. χαλεπόν, µέγας, ῥᾳδίως: Να µεταφέρετε τους τύπους αυ-

τούς στους άλλους βαθµούς.

(Μονάδες 3)

3 α. δύεται, καλεῖται, ἄρχει, καταστρέψαιτο, ἔφυγον: Να

γράψετε τις προτάσεις στις οποίες βρίσκονται τα προηγού-

µενα ρήµατα και να αναγνωρίσετε το είδος της καθεµιάς.

(Μονάδες 5)

   β. οὔσης, ἡγούµενος, ἐκλιπόντες, εἰδέναι ἔσεσθαι: Να

χαρακτηριστούν συντακτικώς οι προηγούµενοι τύποι.

(Μονάδες 5)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κείµενο διδαγµένο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

18. Γιατί νοµίζω ότι εσείς θα κάνατε ειρήνη εύκολα (µε αυτούς),

αν ζούσαν υπό καθεστώς ελευθερίας, ενώ, αν ζούσαν υπό

καθεστώς ολιγαρχικό, νοµίζω ότι και η φιλία ακόµη δε θα ή-
ταν βέβαιη γιατί σε καµιά περίπτωση οι ολιγαρχικοί δε θα έ-
δειχναν συµπάθεια προς τους δηµοκρατικούς και αυτοί που
επιδιώκουν να ασκούν απόλυτη εξουσία προς αυτούς που έ-
χουν επιλέξει να ζουν µε ισότητα στο δικαίωµα του λόγου.

19. Και απορώ που κανένας από σας δεν πιστεύει ότι και το
(δηµοκρατικό) µας πολίτευµα αντιµετωπίζει κάποιο κίνδυνο,
ενώ οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα
και ενώ τώρα δα οι Ρόδιοι και σχεδόν όλοι οι άνθρωποι οδη-
γούνται στο ζυγό της δουλείας, ούτε αναλογίζεται τούτο, ότι
δηλαδή µε κανένα τρόπο δε θα αφήσουν ήσυχη τη δηµοκρα-
τία σας, αν όλα στις πόλεις οργανωθούν κατά το ολιγαρχικό

σύστηµα.

Β. 1. Σύµφωνα µε την άποψη του ∆ηµοσθένη είναι προτιµότερο

να υπάρχουν περισσότερα δηµοκρατικά πολιτεύµατα, aκόµη
κι αν οι Αθηναίοι έχουν πόλεµο προς αυτά, γιατί η συνεν-

νόηση µ' αυτά είναι ευκολότερη, καθώς χαρακτηρίζονται α-
πό κοινές αρχές και ιδέες, κοινό τρόπο σκέψης και ζωής.
Μπορούν, εποµένως, να λύσουν τις τυχόν διαφορές τους και
να επιτύχουν φιλία ασφαλή. Αντίθετα, η φιλία µε ολιγαρχι-
κές πόλεις δε συµφέρει τους Αθηναίους, γιατί πρόκειται για
µια φιλία ή συµµαχία ασταθή, καθώς η διαφορά δηµοκρατι-
κών - ολιγαρχικών δεν είναι µόνο ποσοτική, δεν περιορίζε-
ται, δηλαδή, στον αριθµό των ασκούντων την εξουσία (ολί-
γοι - πολλοί) αλλά και ποιοτική, επεκτείνεται, δηλαδή, στον
τρόπο σκέψης και ζωής. Εποµένως, δεν µπορεί να υπάρξει
ουσιαστική φιλία και εµπιστοσύνη µεταξύ των δύο πολιτευ-
µάτων και οι συµµαχίες µε ολιγαρχικούς µπορούν να οδηγή-
σουν σε πόλεµο, καθώς οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις µόνο
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πιεζόµενες από κάποια ανάγκη θα υπέγραφαν συνθήκη ειρή-
νης και φιλίας µε τη δηµοκρατική Αθήνα, περιµένοντας
προφανώς την κατάλληλη ευκαιρία, για να την αθετήσουν.
Η παραπάνω άποψη, βέβαια, όπως είναι διατυπωµένη, απο-
τελεί ένα ρητορικό πυροτέχνηµα που σκοπό έχει να κολα-
κεύσει το δηµοκρατικό φρόνηµα των Αθηναίων ακροατών,
να τονίσει την ιδεολογική ταυτότητα του ρήτορα, να ενισχύ-
σει τη δηµοτικότητά του και εποµένως την αποτελεσµατικό-
τητα του λόγου του.

2. Ο ∆ηµοσθένης παρουσιάζει µια ιδανική εικόνα της Αθηναϊ-
κής πολιτείας. ∆ιακηρύσσει ότι βασική αρχή της εξωτερικής
πολιτικής των Αθηναίων είναι η ισότητα, µε βάση την οποία
έχουν επιλέξει να ζουν. Προβάλλει χαρακτηριστικά την α-
ντίθεση ανάµεσα στους δηµοκρατικούς Αθηναίους, οι οποίοι
σέβονται και υπερασπίζουν τις ελευθερίες των άλλων πόλε-
ων και στους ολιγαρχικούς που, κατά την εκτίµηση του, επι-
διώκουν την καθολική επιβολή.
Την ιδανική αυτή, εκ των έσω τουλάχιστον, εικόνα της Αθη-
ναϊκής πολιτείας δε δικαιώνει η εξωτερική πολιτική των Α-
θηναίων, οι οποίοι ήταν «ζητουντες άρχειν», επιδίωκαν, δη-
λαδή, την ηγεµονία επί συµµάχων και µη. Είναι χαρακτηρι-

στικό ότι οι Λακεδαιµόνιοι στην αρχή του Πελοποννησιακού
πολέµου διακήρυτταν ότι σκοπός τους ήταν η απελευθέρωση
των Ελλήνων από τους Αθηναίους. Η πραγµατικότητα απο-
δείκνυε ότι βασική αρχή που καθόριζε την εξωτερική πολι-
τική Αθήνας και Σπάρτης ήταν η ενίσχυση της δύναµης των
δύο αντίπαλων πόλεων.

3. Κατά την εκτίµηση του ρήτορα το σφάλµα των Ροδίων ήταν
ότι αρνήθηκαν να καταβάλουν στους Αθηναίους τις συµµα-
χικές εισφορές («συντάξεις») που δικαιωµατικά τους ανή-

καν. Η εχθρική αυτή κίνηση εναντίον των Αθηναίων, στην
οποία συµµετείχαν και άλλες συµµαχικές πόλεις, είχε ως α-
ποτέλεσµα το συµµαχικό πόλεµο, κατά τη διάρκεια του ο-
ποίου ο Μαύσωλος πέτυχε την εγκατάσταση Κσρικών
φρουρών στη Ρόδο. Επακόλουθο ήταν να χάσουν οι Ρόδιοι
την ελευθερία τους και το κεκτηµένο δικαίωµα να είναι «Ι-
σότιµοι σύµµαχοι» των και να καταντήσουν δούλοι βαρβά-
ρων και δούλων. «∆ούλοι» χαρακτηρίζονται, γιατί υπαγωγή
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σε ολιγαρχικό καθεστώς ισούται, κατά την άποψη του ∆η-
µοσθένη, µε δουλεία·«δούλοι δούλων», γιατί κανένας βάρ-
βαρος δε θεωρείται ελεύθερος, αφού στο περσικό κράτος ό-
λοι ήταν δούλοι πλην του Μ. Βασιλέως.

4. Τα ήθη. Η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται σε σηµαντικό
βαθµό από την εντύπωση που θα προξενήσει στο ακροατή-
ριο ο ίδιος ως προσωπικότητα. Αν κατορθώσει να επιβάλει
την εικόνα του ως έντιµου ανθρώπου και πολίτη, οι λόγοι

του γίνονται πειστικότεροι, αφού είναι λογικό οι άνθρωποι
να εµπιστεύονται τους φρόνιµους και ενάρετους. Αντιθέτως
προσπαθεί να µειώσει ηθικά τον αντίπαλο και έτσι να εξου-
δετερώσει την πειστικότητα των επιχειρηµάτων του. Συγ-
χρόνως φροντίζει να γίνει συµπαθής στους ακροατές επαι-
νώντας π.χ. τους προγόνους των, κολακεύοντας αυτούς τους
ίδιους ή δικαιολογώντας τα λάθη και τις αδυναµίες τους. Και
όταν ακόµη είναι υποχρεωµένος να ψέξει τη συµπεριφορά
τους, σπεύδει να την αποδώσει στην κακή επίδραση ή την
προδοτική δράση άλλων, των αντιπάλων του. Αυτή η ηθο-
ποιία (ρήτορα, αντιπάλου, ακροατή) ασκούσε µεγάλη επί-
δραση στο ακροατήριο και απαντάται σε όλα τα µέρη του
ρητορικού λόγου.

βλ. σχολικό βιβλίο σελίδα 20.

5.

α) πάθοςOπεπονθότων
β) ἡγεµόναςOἡγεῖοθαι
γ) οὐσίαOὄντας
δ) ἱστορίαOἴσασι
ε) νόµισµαOνοµίζειν
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Κείµενο αδίδακτο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

1. «Συλλογίσου, λοιπόν, από πού ανατέλει ο ήλιος και πού δύ-
ει». «Αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο, Σωκράτη», είπε, «να
γνωρίζει κανείς τέτοιου είδους πράγµατα». «Σκέφτηκες,
λοιπόν, ποτέ µέχρι τώρα ότι αυτή τη χώρα, η οποία ονοµάζε-
ται Ασία, αν και είναι τόσο µεγάλη, όσο (διάστηµα) ο ήλιος
διανύει, ότι την εξουσιάζει ένας άνδρας»; «Βεβαιότατα», εί-

πε. «ο µέγας βασιλιάς». «Γνωρίζεις, λοιπόν, ότι εκείνος εκ-
στράτευσε προς τα εδώ και ενάντια στους Λακεδαιµονίους,
επειδή πίστευε ότι εάν υποτάξει αυτές τις δύο πόλεις, εύκολα
βέβαια οι υπόλοιποι Έλληνες θα γίνουν υπήκοοι του και
προξένησε τόσο φόβο στους Αθηναίους, ώστε, αφού εγκα-
τέλειψαν τη χώρα, κατέφυγαν στη Σαλαµίνα».

2. α. Αόριστος Ενεστώτας

ἐνθυµήθητι ἐνθυµοῦ

ἐµέλησεν µέλει.

ἐστράτευσε στρατεύει

καταστρέψαιτο καταστρέφοιτο

κατέστησεν καθίστησι(ν)

ἐκλιπόντες ἐκλείποντες

ἔφυγον φεύγουσι(ν)

β. Θετικός Συγκριτικός  Υπερθετικός

χαλεπόν χαλεπώτερον χαλεπώτατον
µέγας µείζων µέγιστος
ῥᾳδίως ῥᾷον ῥᾷστα

3. α. ὅπου δύεται: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηµατική πρότα-

ση µερικής άγνοιας.
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ἥ καλεῖται Ἀσία; δευτερ. αναφορική προσδιοριστική

πρόταση.

ὅτι ταύτης τῆς χώρας τοσαύτης οὔσης εἷς ἀνήρ
ἄρχει: δευτερεύουσα ειδική πρόταση.

εἰ τούτω τω πόλει καταστρέψαιτο: δευτερ. υποθετική

πρόταση

ὥστ' ἐκλιπόντες τήν χώραν εἰς Σαλαµῖνα ἔφυγον:

δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση.

β. οὔσης: εναντιωµατική µετοχή, συνηµµένη στο αντικείµε-

νο του ρήµατος ἄρχει.
ἡγούµενος: αιτιολογική µετοχή, συνηµµένη στο Υποκεί-

µενο του ρήµατος ἐστράτευσε.

ἐκλιπόντες: χρονική µετοχή, συνηµµένη στο Υποκείµενο

του ρήµατος ἔφυγον.

εἰδέναι: τελικό απαρέµφατο. Υποκείµενο στην απρόσωπη

έκφραση χαλεπόν (ἐστί).
ἔσεσθαι: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στη µετοχή


