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Α. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το απόσπασµα: «φανήσεται δ' ὁ µὲν
πρυτανεύσα̋ ... ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοία̋»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα αποδειχθεί λοιπόν ότι ο Μαύσωλο̋, που του̋ υποκίνησε σε αυτά και του̋
έπεισε, αν και ισχυριζόταν ότι είναι φίλο̋ των Ροδίων, του̋ έχει στερήσει την
ελευθερία του̋, και οι Χίοι και οι Βυζάντιοι, που δήλωναν ψευδώ̋ ότι ήταν
σύµµαχοί του̋, (θα αποδειχθεί ότι) δεν του̋ έχουν βοηθήσει στι̋ ατυχίε̋ του̋,
ενώ εσεί̋, που σα̋ φοβούνταν, (θα αποδειχθεί ότι είστε) µόνοι από όλου̋ αίτιοι
τη̋ σωτηρία̋ του̋. Και αφού αυτά θα τα διαπιστώσουν όλοι, θα κάνετε του̋
δηµοκρατικού̋ σε όλε̋ ανεξαιρέτω̋ τι̋ πόλει̋ αυτό να θεωρούν εγγύηση τη̋
σωτηρία̋ του̋, αν δηλαδή είναι φίλοι σα̋· δε θα µπορούσε να υπάρξει καµία
µεγαλύτερη ωφέλεια σε σα̋ από αυτήν, από το να αποκτήσετε δηλαδή την
ανεπιφύλακτη φιλία από όλου̋ µε τη θέλησή του̋.
Β 1. Το 357 π.Χ. η Χίο̋, η Κω̋ και η Ρόδο̋ συνήψαν συµµαχικού̋ δεσµού̋
µε το Βυζάντιο, που είχε αποστατήσει από την Β΄ Αθηνἀκή συµµαχία.
Ποιε̋ αποφάσει̋ των συµµάχων ανάγκασαν του̋ Αθηναίου̋ να κηρύξουν
πόλεµο εναντίον του̋ και ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτού του πολέµου
για του̋ Αθηναίου̋ και του̋ Ροδίου̋ ;

ΘE

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ιµπεριαλιστική συµπεριφορά των Αθηναίων και η τάση κατάλυση̋ τη̋
ανεξαρτησία̋ των συµµάχων οδήγησαν του̋ τελευταίου̋ σε άρνηση
καταβολή̋ των «συντάξεων», των συµµαχικών δηλαδή εισφορών. Έτσι οι
Αθηναίοι κήρυξαν εναντίον του̋ το λεγόµενο «συµµαχικό πόλεµο» (357
π.Χ.). Ο πόλεµο̋ αυτό̋ είχε αρνητικά αποτελέσµατα για του̋ Ροδίου̋ και
του̋ Αθηναίου̋. Οι Ρόδιοι δηµοκρατικοί έχασαν την εξουσία στο νησί,
αφού οι καρικέ̋ φρουρέ̋ του Μαυσώλου απέκτησαν τον έλεγχο τη̋
Ρόδου. Οι εξελίξει̋ αυτέ̋, άλλωστε, ώθησαν του̋ δηµοκρατικού̋ εξόριστου̋
να ζητήσουν αργότερα την επέµβαση των Αθηναίων. Ταυτόχρονα το 355
π.Χ., οι Αθηναίοι υποχρεώθηκαν µε περσικό τελεσίγραφο να διακόψουν
τι̋ επιχειρήσει̋ στα Μικρασιατικά παράλια, ενώ λόγω των µεγάλων
χρηµατικών ποσών που δαπανήθηκαν για την επέµβαση αυτή
προκλήθηκαν οικονοµικά προβλήµατα. Η ανάµνηση του πολέµου αυτού
ήταν ακόµη έντονη και τραυµατική όταν εκφωνήθηκε ο λόγο̋ και
λειτούργησε αποτρεπτικά για την αποστολή βοήθεια̋ στου̋ Ροδίου̋.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Β2. Στην πρόθεση του λόγου (παράγραφοι 3 – 4) ο ρήτορα̋
επιχειρηµατολογεί µε τρόπο που χαρακτηρίζεται αριστοτεχνικό̋. Να
αναπτύξετε το επιχείρηµα και να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισµό που
του αποδίδεται.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην πρόθεση του λόγου ο ∆ηµοσθένη̋, στην προσπάθειά του να
υπερασπιστεί το αίτηµα των Ροδίων, εκθέτει σύντοµα την πρόταση που
θα στηρίξει στην «πίστη». Παρουσιάζει του̋ Χίου̋ και του̋ Βυζαντίου̋
ω̋ αναξιόπιστου̋ συµµάχου̋ , ενώ επιρρίπτει στο Μαύσωλο (που είναι
ήδη νεκρό̋) την ηθική αυτουργία τη̋ αποστασία̋ των Ροδίων. Με αυτό
τον τρόπο, µειώνει την ευθύνη αυτών που εκπροσωπεί, θεωρώντα̋ του̋
θύµατα απάτη̋ και ταυτόχρονα απαλλάσσει από την ευθύνη του̋
Αθηναίου̋, θεωρώντα̋ συκοφαντίε̋ τι̋ κατηγορίε̋ εναντίον του̋. Έτσι, ο
ρήτορα̋ στοχεύει στο έλεο̋ των συµπολιτών του απέναντι στου̋
εξαπατηθέντε̋ νησιώτε̋, ενώ παράλληλα κολακεύει το ακροατήριό του
αποκρύπτοντα̋ την ιστορική πραγµατικότητα. Εποµένω̋, µε έργα
µεγαλοψυχία̋ θα διαλυθούν οι «άδικε̋» φήµε̋ και η Αθήνα θα καταστεί
εγγυήτρια δύναµη τη̋ ελευθερία̋ των απανταχού δηµοκρατιών (η γενική
αυτή παραδοχή τονίζεται µε το ετυµολογικό σχήµα "τῶν πάντων...ὑφ'
ἁπάντων ... ἐν ἁπάσαι̋ ... παρὰ πάντων").
Β3. Στο απόσπασµα από το πρωτότυπο, ο ρήτορα̋ αναφέρεται στο
µακροπρόθεσµο συµφέρον τη̋ Αθήνα̋ από την παροχή βοήθεια̋ στου̋
Ροδίου̋. Να εντοπίσετε στο κείµενο από µετάφραση, που ακολουθεί,
ποια οφέλη θεωρεί ο ∆ηµοσθένη̋ ότι θα αποκοµίσει η Αθήνα αν
ικανοποιήσει το αίτηµα των δηµοκρατικών Ροδίων.

ΘE

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο µεταφρασµένο απόσπασµα τονίζεται ότι αν η πόλη πράξει το δίκαιο,
συγχρόνω̋ πράττει και το συµφέρον, ενώ γίνεται προσπάθεια να
υποβαθµιστούν οι κίνδυνοι των θυσιών που θα απαιτηθούν. Συγκεκριµένα
τονίζεται, όπω̋ και στο πρωτότυπο απόσπασµα, η αποκατάσταση τη̋
φήµη̋ τη̋ Αθήνα̋. Η ηγεµονική συµπεριφορά που είχε επιδείξει η
αθηνἀκή πολιτεία και οι οικονοµικέ̋ - διοικητικέ̋ καταπιέσει̋ εναντίον
των συµµάχων τη̋ προκαλούσαν αντιδράσει̋ και αµαύρωναν την εικόνα
τη̋ πόλη̋. Ο ∆ηµοσθένη̋ θεωρεί πω̋ η βοήθεια στη Ρόδο είναι µοναδική
ευκαιρία για να αποδείξει η Αθήνα ότι εµπνέεται από αισθήµατα
µεγαλοψυχία̋ και να αποκοµίσει τη δόξα τη̋ προστάτρια̋ των
αδικουµένων. Έτσι η τήρηση των κανόνων δικαίου θα αποβεί προ̋
όφελο̋ τη̋ πόλη̋. Ταυτόχρονα ο ρήτορα̋ προσπαθεί να πείσει πω̋ οι
θυσίε̋ που θα απαιτηθούν δε θα είναι µεγάλε̋, αρκεί να είναι σταθερή η
απόφαση των Αθηναίων. Η προσπάθειά του αυτή όµω̋ δε µπορεί εύκολα
να βρει ανταπόκριση, αφού τα ολέθρια αποτελέσµατα του συµµαχικού
πολέµου και το µέγεθο̋ των θυσιών στι̋ οποίε̋ υποβλήθηκαν οι
Αθηναίοι, του̋ κάνουν ιδιαίτερα δύσπιστου̋ και επιφυλακτικού̋.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Β 4. Τι γνωρίζετε για του̋ συµβουλευτικού̋ λόγου̋ ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απάντηση βρίσκεται στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου σελ. 15-17 (Οι
συµβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί ……..θεωρείται ο ∆ηµοσθένη̋.)
Β 5. Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείµενο τι̋ λέξει̋ που έχουν ετυµολογική
συγγένεια µε τι̋ ακόλουθε̋: πολιούχο̋, επίφαση, ηδονή, πανόραµα,
καθαίρεση.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
πολιούχο̋: ἔχειν
επίφαση: φανήσεται
ηδονή: ἡσθῆναι
πανόραµα: ὀφθῆναι
καθαίρεση: ἀφῃρηµένο̋

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Γ1. Να αποδώσετε στα νέα Ελληνικά το παραπάνω απόσπασµα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εκείνο λοιπόν τον καιρό, ανακοινώθηκε στου̋ στρατηγού̋ των Συρακοσίων
από την πατρίδα ότι εξορίστηκαν από του̋ δηµοκρατικού̋. Αφού
συγκέντρωσαν, λοιπόν, του̋ δικού̋ του̋ στρατιώτε̋, ενώ µιλούσε για
λογαριασµό του̋ ο Ερµοκράτη̋, θρηνούσαν µεγαλόφωνα εξαιτία̋ τη̋
συµφορά̋ του̋, επειδή κατά τη γνώµη του̋ άδικα εξορίστηκαν όλοι
ανεξαιρέτω̋ παράνοµα (ενάντια στο νόµο). Και (του̋) συµβούλευσαν να είναι
πρόθυµοι και στο εξή̋, όπω̋ και προηγουµένω̋, (και να είναι) άνδρε̋ γενναίοι
απέναντι στι̋ διαταγέ̋ που δίνονταν κάθε φορά και πρόσταζαν (προέτρεπαν)
να εκλέξουν άρχοντε̋ (αρχηγού̋) µέχρι τυχόν να φτάσουν οι εκλεγµένοι στη
δική του̋ θέση. Αυτοί, αφού φώναξαν δυνατά (από λύπη), προέτρεπαν
(παρακαλούσαν) εκείνου̋ να εξουσιάζουν και περισσότερο οι τριήραρχοι και
τα πληρώµατα (οι πολεµιστέ̋) και οι κυβερνήτε̋. Αυτοί αρνήθηκαν ότι πρέπει
να επαναστατήσουν (εξεγερθούν) ενάντια στη δική του̋ πόλη.

ΘE

Γ2.α. Να γράψετε του̋ ζητούµενου̋ τύπου̋ :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
τούτῳ: ταῦτα
ἠγγέλθη: ἀγγέλθητι
φεύγοιεν: ἔφυγε
ἄνδρα̋: ἄνερ
ἑλέσθαι: αἱροῦνται
πόλιν: πόλει

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Γ2.β. προθύµου̋, µάλιστα: Να γράψετε του̋ άλλου̋ βαθµού̋
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
συγκριτικό̋: προθυµοτέρου̋ / υπερθετικό̋: προθυµοτάτου̋
θετικό̋: µάλα / συγκριτικό̋: µᾶλλον
Γ3.α. «ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήµου»: Να αναγνωριστεί το είδο̋ τη̋
δευτερεύουσα̋ πρόταση̋ και να προσδιοριστεί ο συντακτικό̋ τη̋ ρόλο̋
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
∆ευτερεύουσα ονοµατική ειδική πρόταση. Εξαρτάται από το λεκτικό ρήµα τη̋
κύρια̋ πρόταση̋ "ἠγγέλθη" και συντακτικά λειτουργεί ω̋ υποκείµενό του
(ἠγγέλθη: απρόσωπο ρήµα).
Γ3.β. συγκαλέσαντε̋, ἄρχειν: Να αναγνωριστεί ο συντακτικό̋ ρόλο̋ των
παραπάνω τύπων και να εντοπιστεί το υποκείµενό του̋ .

ΘE

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
συγκαλέσαντε̋: επιρρηµατική χρονική µετοχή που δηλώνει το προτερόχρονο
και λειτουργεί ω̋ επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ του χρόνου στο ρήµα τη̋
πρόταση̋. Υποκείµενο τη̋ µετοχή̋: οὗτοι (οἱ στρατηγοὶ). Η µετοχή είναι
συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατο̋
ἄρχειν: τελικό απαρέµφατο, που λειτουργεί ω̋ έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα
ἐκέλευον. Υποκείµενο απαρεµφάτου: ἐκείνου̋ (ετεροπροσωπία).

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

