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Α
• διδάσκαλος συστηµατικής ρητορικής
• ποιητής
• ποιητής, νοµοθέτης
• διδάσκαλος συστηµατικής ρητορικής
• ιστορικός
• πολιτικός, φυσικός ρήτωρ
• στρατηγός, φυσικός ρήτωρ
• ποιητής, φυσικός ρήτωρ

Β
Σόλων
Πίνδαρος
Όµηρος
Ηρόδοτος
Θεµιστοκλής
Περικλής
Κόραξ
Τ(ε)ισίας

Α
Στους ήρωες του Οµήρου
Η «ισηγορία»
Η συστηµατική ρητορική

Β
• η φυσική ικανότητα στον λόγο βοή-
θησε τους πολίτες να ασκήσουν την
ικανότητά τους στο λόγο
• δεν γνωρίζει φυσικές διακρίσεις
• έχει κανόνες 
• η ευγλωττία
• περιγράφεται ως θεϊκό χάρισµα

a1. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ φυσικής ευγλωττίας και συστηµατικής ρητορικής;
2. Σε ποια γεωγραφική περιοχή, κάτω από ποιες κοινωνικές συνθήκες και µε ποια µορφή

αναπτύχθηκε αρχικά η συστηµατική ρητορεία;
3. Ποιοι θεωρούνται οι πρώτοι διδάσκαλοι της ρητορικής τέχνης και σε τι συνίσταται η

προσφορά τους;
4. Να συνδέσετε κάθε όνοµα της στήλης Α µε το στοιχείο που του αντιστοιχεί στη στήλη

Β. Η στήλη Β περιέχει πληροφορίες από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου.

5. Να συνδέσετε τις εκφράσεις της στήλης Α µε τις συµπληρωµατικές τους της στήλης Β,
ώστε να ολοκληρωθεί το νόηµά τους:

6. Αθήνα, σε αντίθεση µε τη Σπάρτη και άλλες πόλεις, αποτελεί το κέντρο της συστηµα-
τικής ρητορικής κατά τους 5ο και 4ο αιώνες π.Χ. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, συµβαίνει αυτό;

7. Ο Γοργίας ο Λεοντίνος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αντικειµενική αλήθεια και ηθική
και ο Πρωταγόρας ότι για κάθε ζήτηµα υπάρχουν δύο απόψεις (5ος-4ος αι. π.Χ.). Σήµερα,
στο τέλος του 20ού αι. χρησιµοποιούµε τις εκφράσεις: «Όλα τα ζητήµατα δεν είναι άσπρο-
µαύρο» και «Το νόµισµα έχει δύο όψεις». Πόσο συγγενείς εννοιολογικά φαίνονται οι θέσεις
αυτές, παρά το ότι ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και γιατί, κατά τη γνώµη σας, τις απο-
δέχθηκε η κοινωνία;

8. Η διαφωνία Πλάτωνα και σοφιστών και η απόρριψη των θέσεων των τελευταίων
από τον Πλάτωνα οδηγεί και στην απόρριψη των ρητοροδιδασκάλων της Αθήνας. Ποιο
κοινωνικό κλίµα µπορείτε να περιγράψετε προσπαθώντας να φανταστείτε εκείνη την ιδεο-
λογική διαµάχη;

9. Ποια θέση υιοθετεί ο Ισοκράτης απέναντι στη διαφωνία φιλοσοφίας και ῥητορικῆς
που αποκτά και κοινωνικές συνέπειες;

10. Ποια είναι η έννοια της φιλοσοφίας κατά τον Ισοκράτη;
11. Να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας από τις λέξεις που βρίσκονται σε παρένθεση

εκείνη που ταιριάζει για κάθε περίπτωση:

η ρητορική
στην αρχαία Ελλάδα
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α. Ο ................ στο έργο του Ῥητορική Τέχνη υποστηρίζει ότι ο Πρωταγόρας λόγω επαγ-
γέλµατος υποσχόταν ότι µπορεί να καταστήσει πειστικό ένα ασθενές επιχείρηµα7. Έτσι
έκρινε και ..................... (αποδοκίµαζε / επιδοκίµαζε) τους σοφιστές.

β. Ο Γοργίας ο Λεοντίνος επηρέασε την εξέλιξη της ρητορικής τέχνης στην Αθήνα. Επε-
σήµανε τη σηµασία που έχει για την (εγκυρότητα / γνησιότητα / πειστικότητα) του λόγου
..................... (ο «καιρός» / η εκπαίδευση / η ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών).

γ. Η ρητορική κατά τον ...................... (Ισοκράτη / Πλάτωνα / Πρωταγόρα) έχει στόχο
να .................. (διδάξει / πείσει / αποτρέψει) και να ............................. (ανακαλύψει / προβάλει
/ παρουσιάσει) τα «εἰκότα», δηλ. τα ......................... (αληθή / συµφέροντα / αληθοφανή).

1. Πόσο επηρέασε τη ζωή και το έργο του Λυσία το ταξίδι του στην Κάτω Ιταλία;
2. Πόσο επηρέασε το καθεστώς των Τριάκοντα τη ζωή του Λυσία; 
3. Ποιοι λόγοι οδήγησαν το Λυσία στο επάγγελµα του λογογράφου;
4. Με ποια είδη ρητορικού λόγου ασχολήθηκε ο Λυσίας;
5. Μπορεί το έργο του Λυσία να θεωρηθεί αξιόπιστη ιστορική πηγή; Να δικαιολογήσετε

την απάντησή σας.
6. Για ποιες περιόδους της αθηναϊκής ιστορίας αντλούµε πληροφορίες από το έργο του

Λυσία;
7. Ποια χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την τεχνική αρτιότητα των λόγων του Λυσία;
8. Ποιες είναι οι αρετές του λόγου του Λυσία και ποια χαρακτηρίζει ο Διονύσιος ο Αλι-

καρνασσεύς «εὐπρεπεστάτην ἀρετήν»;
9. Ποιο ήταν το περιεχόµενο της «δοκιµασίας» και ποιος ο στόχος της; 
10. Γιατί κατηγορείται ο Μαντίθεος;
11. Με ποιο τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί να πείσει το δικαστήριο και να αποκρούσει

την κατηγορία που του αποδίδουν;
12. Ποια εικόνα παρουσιάζει στο δικαστήριο ο Μαντίθεος και µε ποιο θέµα ασχολείται

περισσότερο;
13. Με ποια στοιχεία του λόγου µπορούµε να καθορίσουµε το χρόνο απαγγελίας του;

ο βίος του Λυσία
Εισαγωγή στο «ὑπέρ

Μαντιθέου»
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aΠροοίμιον (§1–3): Ο Μαντίθεος ελπίζει σε έγκριση της εκλογής του

Το προοίμιο κατέχει κεντρική θέση σε ένα λόγο. Σε αυτό ο ρήτορας εκθέτει εν συντομία
την κεντρική του θέση, την αθωότητά του. Έτσι κι εδώ βλέπουμε να δίνεται έμφαση ιδιαίτερα
σε αυτήν και από κατηγορία για συνέργεια στην τυραννία του Τριάκοντα, να μετατρέπεται
σε δοκιμασία.

Η ίδια η δοκιμασία αποτελεί μία αθηναϊκή καινοτομία. Δε δίνεται απλά το δικαίωμα
στο κάθε έναν να ανέλθει σε αξιώματα (διά κλήρωσης ή εκλογής) ανεξάρτητα από την κα-
ταγωγή του, αλλά και να δοκιμαστεί για τις ικανότητές του και να εκτεθεί ξανά στο δῆμο.

μετάφραση

[1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς
κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς
τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν
αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς
κατηγορίας• ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων
ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς
ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς
βεβιωμένων καταστῆναι. 

[2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ
πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με
τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος,
ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν
πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ
πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον
ἡγήσεσθαι. 

[3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον
ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς
ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι•
ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα
μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ παρὰ τοὺς λόγους τοὺς τῶν
ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν,
τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον
δὲ ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον οὔτ’
ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ
μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Κύριοι βουλευτές, αν δε γνώριζα καλά ότι
οι κατήγοροι θέλουν να με βλάψουν με κά-θε
τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη ευ-
γνωμοσύνη γι' αυτή την κατηγορία. Γιατί νο-
μίζω ότι, για όσους έχουν συκοφαντηθεί
άδικα, αυτοί είναι αίτιοι πολύ μεγάλων
αγαθών, που θα τους ανάγκαζαν να λογο-
δοτήσουν για τις πράξεις της ζωής τους.

Γιατί, εγώ έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη
στον εαυτό μου, ώστε έχω την ελπίδα, και αν
κάποιος τυχαίνει να συμπεριφέρεται άσχημα
και εχθρικά σε μένα, όταν με α-κούσει να μιλάω
για όσα έχω κάνει, ότι θα αλλάξει γνώμη και
θα με θεωρήσει πολύ καλύτερο στο μέλλον.

Έχω λοιπόν την αξίωση, κύριοι βουλευτές,
να μην ωφεληθώ σε τίποτα περισσότερο, αν
σας αποδείξω μόνο αυτό, ότι δηλαδή διάκειμαι
ευνοϊκά προς το τωρινό (δημοκρατικό) πολί-
τευμα και ότι έχω αναγκαστεί να συμμετέχω
στους ίδιους κινδύνους με σας. Αν, όμως, φαί-
νομαι να έχω ζήσει και σχετικά με τα υπόλοιπα
με μέτρο και πολύ διαφορετικά από τη φήμη
(που επικρατεί) και αντίθετα από τις διαδόσεις
των αντιπάλων (μου), σας παρακαλώ εμένα
να εγκρίνετε για βουλευτή, ενώ αυτούς να τους
θεωρείτε ότι είναι φαύλοι. Αρχικά, λοιπόν, θα
αποδείξω ότι δεν ανήκα στην τάξη των ιππέων
ούτε ζούσα στην πατρίδα κατά την περίοδο
των τριάντα τυράννων ούτε συμμετείχα
ενεργά στο πολίτευμα (που ίσχυε) τότε.

εμηνευτικά σχόλια
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Αξίζει δε να προσέξουμε πώς στηρίζεται το προοίμιο στους υποθετικούς λόγους με φανερές
άλλοτε κι άλλοτε με κρυφές αποδόσεις (βλ. παρακάτω στα γλωσσικά και συντακτικά σχόλια).

πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας: αποτελεί πρωτοτυπία η ευγνω-
μοσύνη αυτή στους κατηγόρους. Με τον τρόπο αυτό ο λογογράφος επιδιώκει από τις πρώτες
κιόλας λέξεις της δημηγορίας να κερδίσει ευνοϊκά το ακροατήριό του. Την ίδια στιγμή εκ-
φράζει και τη βεβαιότητά του για την πρόθεση της κατηγορίας μειώνοντας ηθικά και συ-
ναισθηματικά στο κοινό τους κατηγόρους του («ήθος του αντιπάλου»). Βασική αρχή της
ρητορικής είναι η προσπάθεια να κερδίσει κάποιος συναισθηματικά το ακροατήριό του
προκειμένου να το πείσει. Και ο Λυσίας γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη.

ἡγοῦμαι γὰρ … τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι: επεξηγεί την αμέσως προηγούμενη
άποψή του. Οι κατήγοροί του όχι μόνο άδικα τον σέρνουν σε δίκη, αλλά και του δίνουν τη
μοναδική ευκαιρία να εκθέσει τη ζωή του δημόσια και να αποδείξει την αθωότητά του.

ἀναγκάζωσιν: και μόνο η επιλογή της λέξης τονίζει την αδικία που δέχεται από τους
κατηγόρους του.

σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω: Δείχνει μία υπερβολική αυτοπεποίθηση που συνάδει όμως
με την προηγούμενη άποψή του, Είναι βέβαιος για την αθωότητά του («ήθος του λέγοντος»).
Έτσι, όμως προκαλεί το ενδιαφέρον των βουλευτών. Προετοιμάζει δε το κοινό για τη μετα-
στροφή της όποιας γνώμης σχηματίστηκε μέχρι τώρα.

βουλομένοις: κατηγορηματική μετοχή από το γνωστικό ρήμα συνῄδη.
τούτους: υποκείμενο απαρεμφάτου
εἶναι: ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στο ἡγοῦμαι
αἰτίους: κατηγορούμενο στο τούτους από το συνδετικό (απρφ) εἶναι
ἀγαθῶν: γενική αντικειμενική από το αἰτίους
εἰ μὴ συνῄδη…ἂν χάριν εἶχον: εκφράζει το αντίθετο του πραγματικού (εί +οριστική

ιστορικού χρόνου δυνητική οριστική)
εἴ τις τυγχάνει … ἐλπίζω μεταμελήσειν: εκφράζει το πραγματικό (εί +οριστική  κάθε έγ-

κλιση)
ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ … μεταμελήσειν: (εξαρτημένος κρυφός υποθετικός λόγος),

εκφράζει το προσδοκώμενο (ἐάν +υποτακτική μέλλοντας)
ἐὰν τοῦτο ἐπιδείξω … ἀξιῶ μηδέν πλέον εἶναι: εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο

παρόν και μέλλον (ἐάν +υποτακτική ενεστώτας)
ἐὰν δὲ φαίνωμαι … δέομαι ὑμῶν δοκιμάζειν: εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο πα-

ρόν και το μέλλον (ἐάν +υποτακτική ενεστώτας)
χείρους: κατηγορούμενο στο τούτους από το εἶναι.
εἶναι: αντικείμενο στο ἡγεῖσθαι.
μετέχειν: τελικό απρφ, αντικείμενο στο ἠνάγκασμαι.
τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι: δοτική αντικειμενική στο εὔνους (το καθεστηκόσι  είναι

επιθετική μτχ σε θέση επιθετικού προσδιορισμού στο πράγμασι).
βεβιωκὼς: κατηγορηματική μετοχή από το φαίνωμαι.
ἡγεῖσθαι … δοκιμάζειν: τελικά απρφ αντικείμενο στο δέομαι (ετεροπροσωπία, υποκείμενο

το ὑμᾶς).
λέγοντος: κατηγορηματική μτχ από το ἀκούσῃ.
μεταμελήσειν … ἡγήσεσθαι: απρφ σε θέση ρημάτων στη συμπερασματική πρόταση

(ὥστε…)

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια
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a1. διάκειµαι: Να αντικαταστήσετε την πρόθεση διά µε τις προθέσεις: κατά, ἐπί, παρά, ἐν,
ἀπό, ὑπό και να σχηματίσετε στη νέα ελληνική σύντομες προτάσεις ή φράσεις µε τα ρήµατα
αυτά ή παράγωγά τους, όπου θα φαίνεται η σηµασία τους. 

2. ἡγοῦµαι: Να προσδιορίσετε τις δύο σημασίες του ρήματος.
3. Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε ουσιαστικά ή επίθετα µε β΄ συνθετικό το ρ.

πράττω και παραγωγικές καταλήξεις -ος, -ία, -τος, -η και να δηλώσετε τη σηµασία τους.
4. βούλοµαι, βουλεύοµαι: Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων.
5. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις:

πράττω, βιόω-ῶ, φαίνοµαι, δέοµαι, ἡγοῦµαι. 
6. σφόδρα, διακείµενος, πεπραγµένα: Να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις αυτές σε ισάριθµες

προτάσεις στη νέα ελληνική, ώστε να φαίνεται η σηµασία τους.
7. εὔνους < εὖ + νοῦς < εὔνοια: Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε λέξεις αλλάζοντας

το α΄ συνθετικό.
8. φέρω: Να γράψετε στα νέα ελληνικά τρία παράγωγα ή σύνθετα από κάθε θέμα του

ρήµατος: θ. φερ- / φορ- / ενεκ- / και ένα σύνθετο από το θ. φωρ-.
9. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων πιστεύω, πιστεύοµαι και της περίφρασης

πιστεύω ἐµαυτῷ.
10. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις παράγωγες ή οµόρριζές της στη στήλη Β,

γράφοντας πριν από κάθε γράµµα τον ή τους αριθµούς από τη στήλη Β.

βιόω-ῶ
ἔχω
ποιῶ
λέγω
φαίνοµαι
πράττω

ρήση
ποίηση
φάσµα
βιώσιµος
πράγµα
ευεξία
πράκτωρ
ρήµα
βίωµα
φανός
έξις
αβίωτος
σχεδόν
ποίηµα
λέσχη
βιώνω
άπραγος

ασκήσεις
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aΔιήγησις–ἀπόδειξις (§4–8): αναίρεση της κατηγορίας

[4] Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν
Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν
ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε,
καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων
<ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς
πολιτείας, ἀλλ’ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ
Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον
πένθ’ ἡμέραις. 

[5] καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον
καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν
τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ’ ἐκεῖνοι
φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε
καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν
ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας,
ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς
συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. 

[6] ἔπειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς
ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν. ἐν
τούτῳ γὰρ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων
ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν
ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν.
ἐκεῖνος δ’ ἐστὶν ἔλεγχος μέγιστος• ἐπειδὴ
γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τοὺς
φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τοὺς ἱππεύσαντας,
ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ’
αὐτῶν. 

[7] ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν
οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε
παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε
κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι
ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν
τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς
ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς
ζημιοῦσθαι.

Ο πατέρας, δηλαδή, πριν από τη συμφορά
στον Ελλήσποντο, μας έστειλε στο Σάτυρο,
που ήταν βασιλιάς του Πόντου, για να ζή-
σουμε (εκεί) με ορισμένο τρόπο και ούτε ζού-
σαμε (εδώ) στην πατρίδα, όταν γκρεμίζονταν
τα τείχη ούτε όταν άλλαζε το πολίτευμα, αλλά
επιστρέψαμε πέντε μέρες νωρίτερα, προτού
όσοι βρίσκονταν στη Φυλή να επανέλθουν
από την εξορία στον Πειραιά. 

Και, πράγματι, ούτε ήταν φυσικό να θέ-λουμε
να μετέχουμε σε ξένους κινδύνους, επειδή εί-
χαμε φτάσει σε τέτοια κρίσιμη στιγμή, ούτε εκεί-
νοι φαίνεται να είχαν τέτοια γνώμη, ώστε να
παρέχουν αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας
και σ' εκείνους που ήταν μακριά από την πα-
τρίδα τους και σ' αυτούς που δε διέπραξαν κα-
νένα αδίκημα, αλλά περισσότερο στερούσαν
τα πολιτικά δικαιώματα από εκείνους που μαζί
τους κατέλυσαν τη δημοκρατία.

Και έπειτα, βέβαια, είναι ανόητο να εξετάζει
(κανείς) αυτούς που υπηρέτησαν στην τάξη
των ιππέων από την (ξύλινη) πινακίδα. Γιατί,
σ' αυτήν (την πινακίδα) δεν είναι γραμμένοι
βέβαια πολλοί απ' αυτούς που παραδέχονται
ότι ήταν ιππείς ενώ είναι καταγραμμένοι με-
ρικοί από εκείνους που είχαν φύγει από την
πατρίδα. Αλλά εκείνος (ο κατάλογος της πι-
νακίδας) είναι πολύ μεγάλη απόδειξη. Όταν,
δηλαδή, ξαναγυρίσατε στην πατρίδα, αποφα-
σίσατε με ψηφοφορία να σας παραδώσουν οι
φύλαρχοι κατάλογο των ιππέων, για να ει-
σπράξετε πίσω το επίδομα απ' αυτούς. 

Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδεί-
ξει ούτε ότι εγώ αναφέρθηκα από τους φυλάρ-
χους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους
του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα τη χρημα-
τική προκαταβολή. Και όμως είναι εύκολο σ'
όλους να καταλάβουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν
υποχρεωτικό στους φυλάρχους να τιμωρούν-
ται οι ίδιοι, αν δεν αποκάλυπταν αυτούς που
είχαν λάβει τη χρηματική προκαταβολή. 

μετάφραση
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Βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής γραμμής του Μαντίθεου είναι ότι απουσίαζε από

την Αθήνα κατά την τυραννίδα των Τριάκοντα. Έλειπε από την πόλη και γύρισε σχεδόν
ταυτόχρονα με το Θρασύβουλο και τους δημοκρατικούς. Έτσι, σημειώνει ότι δεν ήταν λογικό
να εμπλακεί με ένα καθεστώς που όδευε προς το τέλος του και του οποίου οι ηγέτες όχι μόνο
δεν έψαχναν νέα «στελέχη» ανάμεσα σε ξένους αλλά δίωκαν ακόμη και τους «δικούς» τους.

Παράλληλα, αποδεικνύει πως το σανίδιον είναι αναξιόπιστο τεκμήριο σε σχέση με τους
καταλόγους των φυλάρχων, διότι το πρώτο ήταν εκτεθειμένο, ενώ οι δεύτεροι έπρεπε να
είναι ακριβείς, μια και, αν εκείνοι απέκρυπταν έναν ιππέα, θα έπρεπε οι ίδιοι να καταβάλουν
το επίδομα.

Τρίτο επιχείρημά του είναι πως δεν κρίνεται κακό κανείς να υπηρετεί στρατιωτικά,
ακόμα και σε ένα τυραννικό καθεστώς. Η υπηρεσία κατά τη διάρκεια ενός ολιγαρχικού κα-
θεστώτος δεν καθιστά τον στρατιώτη φαύλο. Εξάλλου, πολλοί που υπηρέτησαν ως ιππείς
επί των Τριάκοντα έχουν γίνει βουλευτές, στρατηγοί, ίππαρχοι.

πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς: αναφέρεται στην τελική ήττα στους Αιγός ποταμούς
από το σπαρτιατικό στόλο που διηύθυνε ο Λύσανδρος. Εκεί οι Αθηναίοι ουσιαστικά είχαν
πάθει συμφορά.

τῶν τειχῶν καθαιρουμένων:  η καθαίρεση των τειχών είχε γίνει ως όρος της ειρήνης με
τη Σπάρτη. Οι συμμετέχοντες στην καθαίρεση δεν ήταν βέβαια όλοι τους ολιγαρχικοί, αλλά
δηλώνει μία χρονική στιγμή στα γεγονότα μετά το πέρας του Πελοποννησιακού Πολέμου.

πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν: πρόκειται για τους δημοκρατικούς
υπό τον Θρασύβουλο που κατήλθαν στον Πειραιά και ανέτρεψαν την τυραννίδα. Η άφιξή

εμηνευτικά σχόλια

ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς
γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε• ἐκ μὲν
γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ
βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς
ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν
φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.

[8] ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ
ἂν ἦν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς,
ἀλλ’ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ’ ἐμοῦ
τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε,
δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ
γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν
τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς
δ’ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους
κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο
με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν
ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν
μου καταψεύσασθαι. ἀνάβηθι δέ μοι καὶ
μαρτύρησον.

Επομένως, θα μπορούσατε να πιστεύετε σ'
εκείνους τους καταλόγους (των φυλάρχων)
πολύ πιο δίκαια παρά σ' αυτές (τις ξύλινες πι-
νακίδες). Γιατί, απ' αυτές (τις ξύλινες πινακί-
δες) ήταν εύ-κολο, σ' όποιον ήθελε, να σβηστεί
το όνομά του ενώ σ' εκείνους (στους καταλό-
γους των φυλάρχων) ήταν υποχρεωτικό να
αναφερθούν από τους φυλάρχους εκείνοι που
υπηρέτησαν ως ιππείς.

Και ακόμη, κύριοι βουλευτές, αν βέβαια
υπηρέτησα ως ιππέας, δε θα το αρνιόμουν με
επιμονή σα να είχα κάνει κάτι φοβερό αλλά
θα είχα την αξίωση να εγκριθώ ως βουλευτής
ύστερα από δοκιμασία, αν θα αποδείκνυα ότι
κανένας από τους συμπο-λίτες μου δεν έχει
κακοποιηθεί από μένα. Και βλέπω ότι και εσείς
έχετε αυτή τη γνώμη και ότι πολλοί, βέβαια,
από εκεί-νους που τότε υπηρέτησαν ως ιππείς
είναι (τώρα) βουλευτές και ότι πολλοί απ' αυ-
τούς έχουν εκλεγεί (τώρα) στρατηγοί και ίπ-
παρχοι. Επομένως, να θεωρείτε ότι δεν κάνω
αυτή την απολογία για τίποτε άλλο παρά
γιατί τόλμησαν (οι κατήγοροι) να πουν ψεύδη
εναντίον μου ολοφάνερα. (Εμπρός), λοιπόν,
ανέβα (στο βήμα) και κατάθεσε τη μαρτυρία
σου για μένα.
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του πέντε μέρες πριν τη σύγκρουση των δημοκρατικών με τους Τριάκοντα, ουσιαστικά δεν
του επέτρεπε να εμπλακεί με καμία παράταξη.

ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων: σε τέτοιες αμφίβολες καταστάσεις (με
ένα ισχυρό δημοκρατικό κίνημα να αντικρούει και να απειλεί το καθεστώς των Τριάκοντα),
είναι λογικό να μην ήθελε να εμπλακεί στα πολιτικά δρώμενα, ειδικά αφού μόλις επέστρεψαν
από τον Πόντο. Πρόκειται για ένα λογικό επιχείρημα, ικανό να πείσει το ακροατήριο.

μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον: όχι μόνο δεν ήθελε ο Μαντί-
θεος να εμπλακεί με τους Τριάκοντα, αλλά ακόμα κι εκείνοι είχαν εσωτερικές συγκρούσεις.
Ο Κριτίας είχε οδηγήσει στο θάνατο τον άλλοτε φίλο του, μετριοπαθή ολιγαρχικό Θηραμένη,
επειδή διαφωνούσε με την τρομοκρατική πρακτική του Κριτία.

σανιδίου: πινακίδα όπου αναγράφονταν όλα τα ονόματα όσων υπηρετούσαν στο ιππικό.
Η αναγραφή του ονόματος του Μαντίθεου στο σανίδιον αποτελούσε και τη μόνη απόδειξη
κατά το κατηγορητήριο. Έτσι, είναι λογικό, στην υπερασπιστική του γραμμή ο Μαντίθεος
να προσπαθήσει να ακυρώσει αυτή την απόδειξη ή τη σημασία της. Ουσιαστικά, ο ομιλητής
δεν προσπαθεί να αποδείξει πως ήταν εγγεγραμμένος, αλλά να ακυρώσει την ουσία του
επιχειρήματος-απόδειξης.

ἐν τούτῳ πολλοὶ μὲν τῶν ὁμολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δὲ τῶν
ἀποδημούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν: βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής του γραμμής
είναι πως στο σανίδιον δεν είναι γραμμένοι πολλοί που μόνοι τους ομολόγησαν ότι συμμε-
τείχαν, ενώ αντίθετα άλλοι που δεν υπηρέτησαν στο ιππικό είναι γραμμένοι. Έτσι, θέτει σε
αμφισβήτηση και ακυρώνει τη σπουδαιότητα της απόδειξης. Αυτή, εξάλλου, ήταν και η μο-
ναδική απόδειξη των κατηγόρων του.

ἔλεγχος μέγιστος: προϊδεάζει για το ακολουθούμενο επιχείρημα. Έτσι, προκαταλαμβάνει
το κοινό του και προσελκύει την προσοχή του.

ἵνα τὰς καταστάσεις ἀναπράξητε: μετά την αλλαγή του καθεστώτος, οι φύλαρχοι είχαν
αναλάβει να πάρουν πίσω από όσους είχαν υπηρετήσει ως ιππείς το επίδομα που τους πα-
ρέχονταν (και που έπρεπε βάσει νόμου να επιστρέφεται με το πέρας της θητείας τους, αλλά
επί τυραννίδας δεν είχαν επιστραφεί).

αὐτοῖς ζημιοῦσθαι: άλλο ένα ισχυρό επιχείρημα, που συμπληρώνεται παρακάτω (ὥστε
πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε). Μεγαλύτερη σημασία
δεν έχει το σανίδιον, αλλά οι καταστάσεις των φυλάρχων, καθώς εκείνοι ήταν υποχρεωμένοι
να δώσουν το αντίστοιχο ποσό αν κάποιος αποδεικνύονταν ότι είχε υπηρετήσει ως ἱππεύς,
αλλά δεν επέστρεφε το επίδομα.

οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν: η βεβαιότητά του, ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι ανα-
φέρθηκε ή κατηγορήθηκε ή επέτρεψε το πρόστιμο, σίγουρα επηρεάζει συναισθηματικά τους
βουλευτές. Αυτή η βεβαιότητα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αθωότητάς του.

οὑδείς…οὔτε…οὔτε…οὔτε: η επανάληψη δίνει έμφαση στην αδυναμία να του προσα-
φθούν κατηγορίες. Ουσιαστικά με την άρνηση ακυρώνει όλο το κατηγορητήριο.

ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι: με τη φράση αυτή σημειώνει το αυτονόητο που όλοι γνώριζαν.
Ωστόσο, το συμπληρώνει αμέσως μετά.

ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι … τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι: μεγαλύτερη αξία είχαν οι
καταστάσεις των φυλάρχων, παρά το σανίδιον.

εἴπερ ἵππευσα: πρόκειται για υπόθεση εργασίας. Είναι μία υποθετική κατάσταση, προ-
κειμένου να μπει στο πνεύμα του κατηγορητηρίου και να μπορέσει να αντικρούσει την κα-
τηγορία.

ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς κακῶς πέπονθε: ακόμα κι αν υπηρέτησε, δεν μπορεί κανείς να
τον κατηγορήσει ότι αδίκησε κάποιον.

πολλοὺς μὲν τῶν ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ’ στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους
κεχειροτονημένους: σημαντικό επιχείρημα προκειμένου να αποδείξει πως η θητεία στο ιπ-
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πικό κατά την τυραννίδα των Τριάκοντα, δεν αποτελεί πολιτικό έγκλημα, αφού και πολλοί
από τους παρόντες είχαν υπηρετήσει. Πρόκειται για ψυχολογικό επιχείρημα, σχεδόν απει-
λητικό για τα μέλη του ακροατηρίου. Έτσι, επιδιώκει τη συμπάθειά τους και μια ευνοϊκή με-
ταχείριση. Εξάλλου, δεν έβλαψε κανέναν, όπως κι οι βουλευτές κι οι στρατηγοί.

ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς
ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι: η δημηγορία του δε γίνεται για να απολογηθεί, αλλά για
να ελέγχει τα ψέματα των κατηγόρων του.

διαιτησομένους: τελική συνημμένη στο αντικείμενο του ἐξέπεμψε μετοχή.
καθαιρουμένων…μεθισταμένης: γενικές απόλυτες χρονικές μετοχές.
κατελθεῖν: απρφ. Σε θέση ρήματος στη χρονική πρόταση (πρίν…ἡμέραις). Η δευτε-

ρεύουσα έχει απρφ επειδή είναι καταφατική.
ἀφιγμένους: αιτιολογική συνημμένη στο υποκείμενο του εἰκός ἦν, το ἠμᾶς.
ἐπιθυμεῖν: τελικό απρφ υποκείμενο στο εἰκός ἦν.
μετέχειν: τελικό απρφ αντικείμενο στο ἐπιθυμεῖν (ταυτοπροσωπία με υποκείμενο το

ἠμᾶς).
κινδύνων: αντικείμενο στο μετέχειν.
ἔχοντες: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα φαίνονται.
ἀπενεχθέντα…παραδοθέντα…καταβαλόντα: κατηγορηματικές μετοχές από το ρήμα ἄν

ἀποδείξειεν.
εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις…ζημιοῦσθαι: υποθετικός λόγος που εκ-

φράζει το πραγματικό.
ἀπενεχθῆναι: υποκείμενο στο απρόσωπο ῥάδιον ἦν.

1. Να εντοπίσετε στο κείµενο τα σηµεία που ο Μαντίθεος αμφισβητεί την αξιοπιστία του
σανιδίου.

2. Με ποιο επιχείρηµά του ο Μαντίθεος προσπαθεί έµµεσα να αποσπάσει τη θετική
ψήφο των βουλευτών;

3. εἴπερ ἵππευσα: Με ποια προϋπόθεση θα µπορούσε να αποτελεί εµπόδιο για την εκλογή
του.

4. φύλαρχοι, στρατηγοὶ, κατάστασις: Ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αρχαία Αθήνα;
5. Με ποιο τρόπο ο Μαντίθεος αμβλύνει την κατηγορία του ιππέα;
6. Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β. Δύο στοιχεία

της στήλης Β περισσεύουν .

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια

ασκήσεις

1. πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ
συµφορᾶς

2. εὔηθές ἐστιν . ἔλεγχος µέγιστος
3. οὔτε... οὔτε... οὔτε
4. φαίνονται ἔχοντες τοιαύτην

γνώµην
5. πολλοὺς δ. αὐτῶν στρατηγοὺς
6. ὡς πεποιηκὼς δεινόν τι

α) περίφραση
β) υπερβατό
γ) µετωνυµία
δ) βραχυλογία
ε) αντίθεση
στ) έµφαση
ζ) υπερβολή
η) απροσδόκητο



αρχαία ελληνικά, Β΄ Λυκείου,  ρητορικά κείμενα

g
17

a
7. Να συνθέσετε το ρήµα ἔχω ή ἔχοµαι:
α) µε τις προθέσεις: ἐν, ἀνά, κατά, παρά, ἀντί, ἀπό, ὑπό, ὑπέρ, ἐκ, σύν,
πρός, µετά, ἐπί, περί.
8. Να γράψετε προτάσεις στα νέα ελληνικά µε τις λέξεις ή παράγωγά τους:ἐ
κπέµπω, ἀποδηµῶ, καταβάλλω, ἀξιῶ, δοκιµάζοµαι, διαιτῶµαι, πάσχω.
9. Να γράψετε δύο παράγωγα και δύο σύνθετα ουσιαστικά από τα ρήµατα:
α) πέµπω: ........................ ........................ .................... ....................
β) δίδωµι: ........................ ........................ .................... ....................
γ) πάσχω: ........................ ........................ .................... ....................
δ) ἔχω: ........................ ........................ .................... ....................
10. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις µε παράγωγα των ρηµάτων που δίδονται:
καθαιρέω-ῶ: Η ....................................... του στρατηγού
ἐξαιρέω-ῶ: Έχει .................................. ήθος, γι’ αυτό αποτελεί .................................. στη 

διαφθορά που επικρατεί.
δίδωµι (δω/δο-): Πληρώνω τις ....................................................

Το βιβλίο είναι ένα καλό ..............................
Είναι ..................του ναού 
Όποιος προσφέρει δώρα λέγεται ..........................

γιγνώσκω: Η .............. είναι δύναµη
Έχει πλήρη .................... του γεγονότος
Είναι επιστήµων ............................. κύρους.

10. Ποια είναι η διαφορά στην αρχαιοελληνική σηµασία των λέξεων:
α) αἱρῶ - καθαιρῶ - καθαίρω
β) φέρω - ἀποφέρω
γ) ἀποδηµῶ - ἐνδηµῶ

11. Ποια είναι η σηµασία των ρηµάτων πυνθάνοµαι, µανθάνω και ἐπίσταµαι;

j
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aΜαρτυρία (§9–13): απολογία για την ιδιωτική και τη δημόσια  ζωή του και για τη
στρατιωτική του θητεία

[9] Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ
οἶδ’ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν• δοκεῖ δέ μοι, ὦ
βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ
αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων
προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς
δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου
λόγον διδόναι. δέομαι οὖν ὑμῶν μετ’
εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. ποιήσομαι δὲ
τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ
βραχυτάτων.

[10] Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ
πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς
καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο
μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα
μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ’ οὕτως
ἐνειμάμην ὥστ’ ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν
ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς
ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε
μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν
ἔγκλημα γενέσθαι.

[11] καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα•
περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι
τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι
τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους
ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας
τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι,
πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους
ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ
λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. καίτοι
δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ
ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. 

[12] ἔτι δ’, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι
περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν
οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν
γεγενημένην• 

Γι' αυτή, λοιπόν, την κατηγορία δε γνωρίζω
γιατί πρέπει να πω περισσότερα. Μου φαίνε-
ται, όμως, κύριοι βουλευτές, ότι αρμόζει να
απολογείται (κάποιος) στους άλλους δικαστι-
κούς αγώνες για αυτές μόνες τις κατηγορίες,
στις δοκιμασίες όμως (μου φαίνεται ότι) είναι
δίκαιο να λογοδοτεί για όλη του τη ζωή. Σας
παρακαλώ, λοιπόν, να με ακούσετε με εύνοια.
Και θα απολογηθώ όσο μπορώ πιο σύντομα.

Εγώ δηλαδή κατ' αρχάς, αν και δε μου απέ-
μεινε μεγάλη περιουσία εξαιτίας των συμφο-
ρών και του πατέρα μου και της πόλης, πάν-
τρεψα δύο αδελφές, δίνοντας στην καθεμιά
ως προίκα τριάντα μνες, και μοιράστηκα (την
πατρική περιουσία) με τον αδελφό μου, έτσι
ώστε να παραδέχεται εκείνος ότι έχει περισ-
σότερα από μένα από την πατρική περιουσία,
και σε σχέση με όλους τους άλλους έχω ζήσει
έτσι, ώστε να μη δώσω καμιά αφορμή για πα-
ράπονο ποτέ μέχρι τώρα ούτε σε έναν (από
τους συμπολίτες μου).

Και τις ιδιωτικές μου, λοιπόν, υποθέσεις έτσι
τις έχω διευθετήσει. Σχετικά, όμως, με το δη-
μόσιο βίο νομίζω ότι είναι για μένα πολύ με-
γάλη απόδειξη της δικής μου τιμιότητας ότι,
όσοι από τους νεότερους τυχαίνει να χάνουν
τον καιρό τους στα ζάρια ή στα ποτά ή σε τέ-
τοιες ακολασίες, θα δείτε όλους αυτούς να εί-
ναι αντίπαλοί μου και να διαδίδουν πάρα
πολλές ψευδείς φήμες για μένα και να λένε
(πάρα πολλά) ψέματα. Και όμως είναι φανερό
ότι, αν επιθυμούσαμε τα ίδια (πράγματα), δε
θα είχαν για μένα τέτοια γνώμη. 

Και ακόμα, κύριοι βουλευτές, κανείς δε θα
μπορούσε να αποδείξει ότι έχει γίνει σε βάρος
μου ούτε αισχρή ιδιωτική δίκη ούτε έγγραφη
καταγγελία για δημόσιο αδίκημα ούτε μήνυση
για δημόσιο αδίκημα. 

μετάφραση
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Περὶ τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν… μόνων τῶν κατηγορημένων

ἀπολογεῖσθαι… ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι: αφού κατέρριψε
τις εναντίον κατηγορίες, ο λογογράφος αρπάζει την ευκαιρία να αλλάξει το κατηγορητήριο
σε δοκιμασία. Ενώ σε μία δημόσια κατηγορία αναφέρεται μόνο στα κατηγορημένα, στη δο-
κιμασία αναφέρεται/απολογείται για τη ζωή του. Έτσι, κλείνει τον 1ο άξονα του λόγου
(την αναίρεση συγκεκριμένα του κατηγορητηρίου) και ανοίγει το 2ο (την αναφορά στη ζωή
και το ήθος του ευρύτερα).

Ο 2ος άξονας χωρίζεται σε τρία μέρη: α) τη στάση του απέναντι στην οικογένειά του, β)
το γεγονός ότι δεν έχει διωχθεί δικαστικά ούτε για ιδιωτική ούτε για δημόσια υπόθεση και
γ) τη συνέπεια στις στρατιωτικές του υποχρεώσεις όπου μάλιστα προτίμησε να κινδυνεύσει
μαζί με τον απλό λαό στο πεζικό, παρά να είναι στο ιππικό με τους αριστοκράτες που πολε-
μούν εκ του ασφαλούς. Έτσι, αναδεικνύεται ένας δημοκράτης που νοιάζεται και αγωνιά
για το λαό, κάτι που τελικά αντικρούει την κατηγορία ότι ήταν στην ουσία αριστοκρατικός
και φιλικά διακείμενος προς το ολιγαρχικό καθεστώς των Τριάκοντα.

διὰ τὰς συμφορὰς: ο Μαντίθεος θέλει να αναδείξει ότι είναι ένας αυτοδημιούργητος
νέος ο οποίος έχασε την πατρική του περιουσία στον πόλεμο και ξαναδημιούργησε περιουσία
μόνος. Η αντίληψη του αυτοδημιούργητου νέου, του εργατικού ακόμα και σήμερα προσελ-
κύει το λαό, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην κοινωνική ζωή. Προφανώς όπως πολλοί
ευκατάστατοι με τον πόλεμο και την ανατροπή του καθεστώτος και ακόμα και την πολύμηνη
πολιορκία της Αθήνας, λογικό ήταν να είχαν σοβαρές απώλειες στις περιουσίες τους. Η δε
σύνδεση αυτή της προσωπικής του συμφοράς με την τύχη της πόλης στόχο έχει και να επη-
ρεάσει συναισθηματικά το κοινό. Οι συμφορές δεν είχαν ακόμα λησμονηθεί και κυρίως
είχαν ταλαιπωρηθεί δημοκρατικοί πολίτες.

Η παρουσίαση της συνετής ιδιωτικής ζωής και της εκτέλεσης των υποχρεώσεων κάποιου

καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς
τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. πρὸς
τοίνυν τὰς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους
τοὺς πρὸς τοὺς πολεμίους σκέψασθε οἷον
ἐμαυτὸν παρέχω τῇ πόλει. 

[13] πρῶτον μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν
ἐποιήσασθε πρὸς [τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς
Ἁλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπὸ Ὀρθοβούλου
κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας
ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφάλειαν
εἶναι δεῖν νομίζοντας, τοῖς δ’ ὁπλίταις
κίνδυνον ἡγουμένους, ἑτέρων ἀναβάντων
ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν
νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ
Ὀρθοβούλῳ ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ
καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ
πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν
ἐμαυτῷ παρασκευάσαντα στρατεύεσθαι.
καί μοι ἀνάβηθι, Ὀρθόβουλε.

Και όμως, βλέπετε ότι άλλοι έχουν μπλεχτεί
πολλές φορές σε τέτοιους δικαστικούς αγώνες.
Σχετικά, λοιπόν, με τις εκστρατείες και τους
κινδύνους απέναντι στους εχθρούς εξετάστε
πώς συμπεριφέρομαι στην πόλη.

Πρώτα δηλαδή, όταν συνάψατε συμμαχία
με τους Βοιωτούς και έπρεπε να τους βοη-θή-
σετε στην Αλίαρτο, αν και είχα γραφτεί στον
κατάλογο από τον Ορθόβουλο να υπηρετήσω
στους ιππείς, επειδή έβλεπα ότι για τους ιππείς
όλοι νόμιζαν ότι έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια,
ενώ (αντίθετα) για τους οπλίτες (επειδή έβλεπα
ότι) θεωρούσαν (ότι θα μπορούσε να υπάρξει)
κίνδυνος, μολονότι άλλοι κατατάχθηκαν στο
ιππικό χωρίς να υποβληθούν σε δοκιμασία
κατά παράβαση του νόμου, εγώ, αφού παρου-
σιάστηκα στον Ορθόβουλο, του είπα να με
διαγράψει από τον κατάλογο (των ιππέων),
επειδή νόμιζα ότι είναι αισχρό να εκστρατεύω,
αφού προετοιμάσω για τον εαυτό μου ασφά-
λεια, ενώ ο λαός επρόκειτο να διατρέχει κιν-
δύνους. (Σε παρακαλώ, λοιπόν,) για μένα
ανέβα στο βήμα, Ορθόβουλε. εμηνευτικά σχόλια
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πάντα επηρεάζει συναισθηματικά το ακροατήριο. Το γεγονός ότι πάντρεψε με προίκα 30
μνῶν τις αδελφές του (με δεδομένη τη μικρή περιουσία που κληρονόμησε), σίγουρα αποτελεί
ένα στοιχείο προκειμένου να τον εκτιμήσουν οι βουλευτές. Αναδεικνύει το νέο άνθρωπο
που ικανοποιεί όλες του τις κοινωνικές υποχρεώσεις χωρίς φειδώ. Εξάλλου, προετοιμάζει
έτσι το έδαφος για να κάνει την αντίθεση τους συνομηλίκους του που νοιάζονταν μόνο για
τη διασκέδαση. Η συνηθισμένη προίκα ήταν 30-40 µνες, όχι σπάνια όµως υπερέβαινε το
ποσό αυτό. Οι πλούσιοι έδιδαν συνήθως προίκα 1 τάλαντο.

ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ [περὶ] τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς
ποιούμενοι: πολλοί νεαροί συνήθιζαν να περνούν το χρόνο τους διασκεδάζοντας έκλυτα.
Αντί να συχνάζουν σε γυμναστήρια (=παλαίστρες), σύχναζαν σε καπηλειά, που ήταν τόποι
διαφθοράς. Είναι μία πάγια αντίληψη για τον τρόπο που διασκεδάζει η νεολαία και ένα αι-
ώνιο κατηγορητήριο, θα λέγαμε, με αναφορά ακόμα και στο σήμερα.

ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας: τονίζει τη διαφορά με τη στάση των άλλων νέων. Αυτός
ενδιαφέρονταν για την οικογένειά του και τα κοινά. όχι για τη διασκέδαση.

περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶψευδομένους: ένα ψυχολογικό επιχείρημα-επίθεση κατά
των κατηγόρων του. Ουσιαστικά τους ταυτίζει με τους διεφθαρμένους νέους της εποχής και
τους κατηγορεί για συκοφαντία. Μειώνει ηθικά τους κατηγόρους του στα μάτια των βου-
λευτών (συνηθισμένη δικαστική τακτική μέχρι σήμερα). Έτσι σκιαγραφεί και το ήθος των
αντιπάλων του.

εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ: ένα λογικό
επιχείρημα που όμως δε στηρίζεται σε κάποιο τεκμήριο, αλλά στην ψυχολογία και το συ-
ναίσθημα του ακροατηρίου. Το γεγονός ότι δεν είναι όμοιοι δε σημαίνει ότι θα τον κατηγο-
ρούσαν ή ότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα σιωπούσαν. Ωστόσο, το επιχείρημα είναι τόσο εύ-
στοχο, ώστε μάλλον πετυχαίνει το σκοπό του, καθώς έμμεσα σκιαγραφεί το ήθος των
αντιπάλων του.

οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι: το απόλυτο οὑδείς επισφραγίζει την άμεμπτη ιδιωτική και δημόσια
ζωή του. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν ενεπλάκη σε δικαστικούς αγώνες στο παρελθόν, δεν
αποδεικνύει μόνο του την αθωότητά του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται όμως για
μία απόδειξη του πρότερου έντιμου βίου του («αἱ πράξεις ἐκ τοῦ βίου»), ένα επιχείρημα που
ακόμα και σήμερα έχει βαρύνουσα σημασία στο δικαστήριο και μετριάζει ενδεχόμενη ποινή.

ἐπειδὴ πάντας ἑώρων …κίνδυνον ἡγουμένους: ακόμα και σήμερα υπάρχει η πεποίθηση
ότι το πεζικό κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλη στρατιωτική μονάδα. Λογικό ήταν
όποιοι είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν τομέα και από το πεζικό να πάνε στο ιππικό,
ειδικά όταν πρόκειται για πόλεμο. Το πολεμικό έργο του ιππικού (σήμερα τεθωρακισμένα)
ήταν σαφώς ευκολότερο, ειδικά αν σκεφτούμε ότι το ιππικό των αντίπαλων Λακεδαιμονίων
δεν ήταν αξιόμαχο.

ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀδοκιμάστων παρὰ τὸν νόμον: είναι μία μαρτυρία η οποία αναδεικνύει
ένα πρόβλημα που σήμερα θα ονομάζαμε διαφθορά. Οι νέοι που θα υπηρετούσαν στο
ιππικό έπρεπε κάθε χρόνο να δοκιμάζονται μαζί με τα άλογα. Οι αδοκίμαστοι δεν υπηρε-
τούσαν στο ιππικό, αλλά στο πεζικό. Με τη μαρτυρία τούτη ουσιαστικά αναδεικνύει τον
εαυτό του και μειώνει γενικώς κι αορίστως τους άλλους δειλούς νέους.

ἐξαλεῖψαί με ἐκ τοῦ καταλόγου, ἡγούμενος αἰσχρὸν εἶναι τοῦ πλήθους μέλλοντος
κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ: ήταν τόσο συνεπής, ώστε προτίμησε να κινδυνεύει με το λαό
στο πεζικό παρά να μείνει στην ασφάλεια του ιππικού μαζί με άλλους αριστοκράτες.

Έτσι, εμφανίζει τον εαυτό του ως ένα δημοκράτη που νοιάζεται και αγωνιά για τον
απλό λαό, που συμπάσχει και κινδυνεύει μαζί του. Και ένας αριστοκράτης που διαφωνεί
έτσι με τους άλλους αριστοκράτες δε θα μπορούσε να έχει συνεργαστεί με τους Τριάκοντα.
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διδόναι: υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση δίκαιον εἶναι.
προσήκει…δίκαιον εἶναι: τελικό απρφ, υποκείμενα στο δοκεῖ μοὶ.
καταλειφθείσης: εναντιωματική απόλυτη μετοχή.
ἐπιδοὺς: τροπική συνημμένη μετοχή.
ὁμολογεῖν: τελικό απρφ σε θέση ρήματος στη συμπερασματική πρόταση ὥστε…πατρῴων.
ἔχειν: τελικό απρφ αντικείμενο στο ὁμολογεῖν.
ἐμοῦ: γενική συγκριτική ως β΄ όρος σύγκρισης από το πλέον.
ὥστε…γενέσθαι: συμπερασματική απαρεμφατική πρόταση.
καθεστηκότας: κατηγορηματική μετοχή από το ὁρᾶτε.
νομίζοντας… ἀναβάντων …ἡγουμένους…ἡγούμενος: κατηγορηματικές μετοχές από το

ρήμα ἑώρων.
προσελθὼν: συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος χρονική μετοχή

1. Ποια ήταν η αξία των ελληνικών νομισμάτων ;
2. Να ενώσετε τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της στήλης Β
(δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).

3. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική από ένα αντίθετο για τις παρακάτω λέξεις:
βιόω-ῶ, φηµί, αἰσχρός, νεώτερος, ὁµολογῶ .
4. διατριβή: Ποια είναι η σηµασία της λέξης στην αρχαία και στη νέα ελληνική; Να γρά-

ψετε µια πρόταση.
5. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β, µε τις οποίες έχει

κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη), γράφοντας µπροστά από κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα
γράµµατα από τη στήλη Β28.

ασκήσεις

1. τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούµενοι
2. δύο ἀδελφὰς ἐξέδωκα
3. µηδὲ ... µηδὲν
4. ἑτέρων - ἁπάντων - ἀναβάντων
5. οὐκ ἂν τοιαύτην γνώµην εἶχον
6. µηδὲ πρὸς ἕνα
7. οὐ πολλῆς

α) σχήµα λιτότητας
β) υπερβολή
γ) µεταφορά
δ) περίφραση
ε) σχήµα υπερβατό
στ) οµοιοτέλευτο
ζ) συνωνυµία
η) έµφαση
θ) επανάληψη

α) εισηγητής
β) αυτόπτης
γ) γενεά
δ) προφήτης
ε) προγενέστερος
στ) κατάφαση
ζ) όραση
η) όραµα
θ) ηγούµενος
ι) ιστορία
ια) ηγεµόνας
ιβ) κάτοπτρο
ιγ) είδηση

1. φηµὶ
2. ἡγοῦµαι
3. ὁρῶ
4. γίγνοµαι
5. οἶδα

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια
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6. Να σχηματίσετε στη νέα ελληνική προτάσεις µε τις λέξεις: δοκιµασία, ακρόαση, τεκ-

µήριο, πολέµιος, καθεστώς.
7. Να συνθέσετε το ρήµα ἔχω µε πέντε προθέσεις.
8. Να εντοπίσετε τις λέξεις του κειµένου που είναι οµόρριζες µε τις παρακάτω: δόγµα,

όψη, γηγενής, ευεξία, άβατος, δέηση, τύχη.
9. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις ακολουθώντας το παράδειγμα:
κατά + φηµί = κατάφαση, καταφατικός
πρό + φηµί = ................................................................................................
α (στερ.) + φηµί = ................................................................................................
ἀπό + φηµί = ................................................................................................
ἀντί + φηµί = ................................................................................................
ἀνά + λαµβάνω = ................................................................................................
πρό + λαµβάνω = ................................................................................................
πρό + κατά + λαµβάνω = ................................................................................................

j
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aΜαρτυρία (§14–17): πρόταση για οικονομική ενίσχυση συνδημοτών και ο ηρωισμός του

[14] Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν
πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους
πολίτας μὲν χρηστοὺς ὄντας καὶ
προθύμους, ἐφοδίων δὲ ἀποροῦντας,
εἶπον ὅτι χρὴ τοὺς ἔχοντας παρέχειν τὰ
ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακειμένοις. καὶ
οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις,
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν
τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ, οὐχ ὡς
πολλὰ κεκτημένος, ἀλλ’ ἵνα παράδειγμα
τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται. καί μοι
ἀνάβητε.

[15] Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ βουλή, εἰς
Κόρινθον ἐξόδου γενομένης καὶ πάντων
προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύειν,
ἑτέρων ἀναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην
ὥστε τῆς πρώτης τεταγμένος μάχεσθαι τοῖς
πολεμίοις• καὶ μάλιστα τῆς ἡμετέρας
φυλῆς δυστυχησάσης, καὶ πλείστων
ἐναποθανόντων ὕστερος ἀνεχώρησα τοῦ
σεμνοῦ Στειριῶς τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις
δειλίαν ὠνειδικότος. 

[16] καὶ οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον
μετὰ ταῦτα ἐν Κορίνθῳ χωρίων ἰσχυρῶν
κατειλημμένων, ὥστε τοὺς πολεμίους μὴ
δύνασθαι παριέναι, Ἀγησιλάου δ’ εἰς τὴν
Βοιωτίαν ἐμβαλόντος ψηφισαμένων τῶν
ἀρχόντων ἀποχωρίσαι τάξεις αἵτινες
βοηθήσουσι, φοβουμένων ἁπάντων
(εἰκότως, ὦ βουλή• δεινὸν γὰρ ἦν
ἀγαπητῶς ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένους
ἐφ’ ἕτερον κίνδυνον ἰέναι) προσελθὼν
ἐγὼ τὸν ταξίαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτὶ τὴν
ἡμετέραν τάξιν πέμπειν. 

[17] ὥστ’ εἴ τινες ὑμῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ
μὲν τῆς πόλεως ἀξιοῦσι πράττειν, ἐκ δὲ τῶν
κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν, οὐκ ἂν δικαίως
περὶ ἐμοῦ τὴν γνώμην ταύτην ἔχοιεν• 

Όταν, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν οι συνδη-
μότες (μου) πριν από την εκστρατεία, επειδή
γνώριζα ότι μερικοί από αυτούς ήταν βέβαια
τίμιοι πολίτες και πρόθυμοι αλλά ότι είχαν έλ-
λειψη από προμήθειες, είπα ότι πρέπει οι πλού-
σιοι να χορηγούν τα απαραίτητα στους φτω-
χούς. Και δε συμβούλευσα στους άλλους μόνο
αυτό αλλά και ο ίδιος έδωσα τριάντα δραχμές
σε καθέναν από δύο άντρες, όχι επειδή είχα
πολλά (χρήματα) αλλά για να αποτελέσει αυτό
παράδειγμα στους άλλους. Ανεβείτε για χάρη
μου στο βήμα (να το επιβεβαιώσετε). 

Μετά από όλα αυτά λοιπόν, κύριοι βουλευ-
τές, όταν έγινε η εκστρατεία στην Κόρινθο και
όλοι γνώριζαν από πριν ότι θα χρειαστεί να
κινδυνεύσουν, ενώ κάποιοι απέφευγαν τη
μάχη, εγώ τόλμησα να πολεμώ τους εχθρούς
παραταγμένος στην πρώτη γραμμή και μάλι-
στα, παρόλο που η δική μας φυλή νικήθηκε
και σκοτώθηκαν πάρα πολλοί, αποχώρησα
από τη μάχη μετά τον αλαζόνα Στειριέα, ο
οποίος έχει κατηγορήσει όλους τους ανθρώ-
πους για δειλία. 

Λίγες μέρες μετά από αυτά, ενώ είχαν κα-
ταληφθεί οχυρές θέσεις στην Κόρινθο, με απο-
τέλεσμα οι εχθροί να μη μπορούν να περά-
σουν, κι ενώ ο Αγησίλαος εισέβαλε στη
Βοιωτία κι ενώ οι άρχοντες αποφάσι-σαν να
αποσπάσουν παρατάξεις (στρατού) για να
τους βοηθήσουν, αν και όλοι γενικά φοβούν-
ταν (εύλογα, κύριοι βουλευτές• γιατί ήταν
φοβερό να βαδίζουμε για νέο κίνδυνο, ενώ
λίγο πρωτύτερα είχαμε σωθεί μόλις και μετά
βίας), εγώ, αφού παρουσιάστηκα, πρότρεπα
τον ταξίαρχο να αποστείλει το δικό μου τάγμα
χωρίς κλήρωση. 

Επομένως, αν κάποιοι από σας οργίζονται
εναντίον εκείνων που έχουν την αξίωση να
ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα αλλά
δε θα είχαν δίκαια για μένα αυτή τη γνώμη. 

μετάφραση
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ἐφοδίων ἀποροῦντας: οι Αθηναίοι φρόντιζαν οι ίδιοι για τα εφόδιά τους. Το σχετικό
επίδομα ήταν όμως πολύ μικρό κι έτσι οι ευπορότεροι συχνά με έμμεση έκτακτη φορολόγηση
κάλυπταν αυτές τις ανάγκες. 

οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον, ἀλλὰ αὐτὸς ἔδωκα τριάκοντα δραχμὰς: με τη διήγηση
αυτή ο Μαντίθεος θέλει να τονίσει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα των συνδημοτών
του και πως συμπάσχει κι εκείνος παρά την οικονομική του αδυναμία («οὐχ ὡς πολλὰ
κεκτημένος»). Έτσι, αναδεικνύει ξανά το φιλολαϊκό του πρόσωπο. Βέβαια, τέτοιες πράξεις
ήταν συνηθισμένες στους ευπορότερους, αλλά αυτό το αποσιωπά στη διήγηση. Αποδεικνύει
ακόμα και τον πατριωτισμό του έναντι του προσωπικού οφέλους. Το ίδιο έπραξε κατά τον
ίδιο όταν ζήτησε να πάει σε επικίνδυνες αποστολές χωρίς κλήρωση («ἐκέλευον ἀκληρωτὶ
τὴν ἡμετέραν τάξιν πέμπειν»).

καὶ πλείστων ἐναποθανόντων ὕστερος ἀνεχώρησα: το επιχείρημα αυτό συμπληρώνει
τα προηγούμενα για την ανδρεία του.

δυστυχησάσης: η μετοχή σαφώς και δε δηλώνει απλά την ήττα. Ορθό θα ήταν το
ἡττημένης. Θέλει να μετριάσει την κακή ανάμνηση και να μην εγείρει κακές ενθυμήσεις στο
ακροατήριό του.

Η Ἀκαµαντίς φυλή στην οποία ανήκε ο Μαντίθεος, αλλά και οι υπόλοιπες φυλές των
Αθηναίων ηττήθηκαν κατά κράτος. Ο ρήτορας χρησιμοποιεί τη μετοχή δυστυχησάσης στην
προσπάθειά του να παρουσιάσει την ήττα αυτή ἐπὶ τὸ ἠπιώτερον. Ο Δημοσθένης για τα γε-
γονότα που σχετίζονται µε την εκστρατεία και την έκβασή της αναφέρει: ὅθ’ ἡ µεγάλη µάχη
πρὸς Λακεδαιµονίους ἐγένεθ. ἡ ἐν Κορίνθῳ, τῶν ἐν τῇ πόλει βουλευσαµένων µετὰ τὴν
µάχην µὴ δέχεσθαι τῷ τείχει τοὺς στρατιώτας, ἀλλὰ πρὸς Λακεδαιµονίους ἐπικηρυκεύεσθαι,
ὁρῶντες ἠτυχηκυῖαν τὴν πόλιν καὶ τῆς παρόδου κρατοῦντας Λακεδαιµονίους, οὐχὶ
προὔδωκαν οὐδ. ἐβουλεύσαντ. ἰδίᾳ περὶ τῆς αὑτῶν σωτηρίας, ἀλλὰ πλησίον ὄντων µεθ.
ὅπλων ἁπάντων Πελοποννησίων ἀνέῳξαν τὰς πύλας ὑµῖν βίᾳ τῶν πολλῶν, καὶ µᾶλλον
εἵλοντο µεθ. ὑµῶν τῶν τότε στρατευσαµένων εἴ τι δέοι, πάσχειν ἢ χωρὶς ὑµῶν ἀκινδύνως
σεσῶσθαι, καὶ εἰσέφρουν τὸ στράτευµα, καὶ διέσωσαν καὶ ὑµᾶς καὶ τοὺς συµµάχους» . 

εἴ τινες ὑμῶν ὀργίζονται…ἐκ δὲ τῶν κινδύνων ἀποδιδράσκουσιν: πρόκειται για μία
δικαιολογημένη οργή που ισχύει ακόμα και σήμερα. Με την έμμεση καταγγελία αυτή ο
Μαντίθεος θέλει να αποδείξει ότι εκείνος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, σε αντίθεση
με άλλους που λιποτακτούσαν, και γενναίος αποδείχτηκε στη μάχη και φιλάνθρωπος και
φιλολαϊκός.

εμηνευτικά σχόλια

οὐ γὰρ μόνον τὰ προσταττόμενα
ἐποίουν προθύμως, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύειν
ἐτόλμων. καὶ ταῦτ’ ἐποίουν οὐχ ὡς οὐ
δεινὸν ἡγούμενος εἶναι Λακεδαιμονίοις
μάχεσθαι, ἀλλ’ ἵνα, εἴ ποτε ἀδίκως εἰς
κίνδυνον καθισταίμην, διὰ ταῦτα βελτίων
ὑφ’ ὑμῶν νομιζόμενος ἁπάντων τῶν
δικαίων τυγχάνοιμι. καί μοι ἀνάβητε
τούτων μάρτυρες.

Γιατί, δεν εκτελούσα πρόθυμα μόνο τις δια-
ταγές (των αρχόντων), αλλά τολμούσα και να
διακινδυνεύω τη ζωή μου. Και αυτά τα έκανα,
όχι διότι πίστευα ότι δεν είναι επικίνδυνο να
πολεμά κανείς με τους Λακεδαιμονίους αλλά
για να κερδίζω όλα τα δίκαιά μου, αφού εσείς
εξαιτίας αυτών θα με θεωρούσατε καλύτερο,
αν κάποτε εμπλεκόμουν άδικα σε δικαστικό
αγώνα. Και, παρακαλώ, ανεβείτε για χάρη
μου ως μάρτυρες (στο βήμα) γι' αυτά. δραπε-
τεύουν από τη μάχη,
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aσυλλεγέντων: γενική απόλυτη χρονική μετοχή (υποκείμενο το δημοτῶν)
εἰδὼς: αιτιολογική συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος μετοχή.
ὄντας…ἀποροῦντας: κατηγορηματικές μετοχές από το εἰδώς.
παρέχειν: υποκείμενο στο απρόσωπο χρἡ. 
κεκτημένος: εναντιωματική συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος μετοχή.
ἵνα παράδειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται: τελική μετοχή που δηλώνει το προσδοκώμενο

(εκφέρεται με υποτακτική).
προειδότων… ἀναδυομένων: γενικές απόλυτες χρονικές μετοχές.
ὅτι δεήσει κινδυνεύειν:: δευτερεύουσα ειδική πρόταση αντικείμενο στο ρήμα προειδότων.
ὥστε μάχεσθαι: δευτερεύουσα αποτελεσματική πρόταση που εκφέρεται με τελικό απρφ.
δυστυχησάσης..ἐναποθανόντων: εναντιωματικές απόλυτες μετοχές.
ὕστερος: επιρρηματικό κατηγορούμενο (δηλώνει τη σειρά) 
ὥστε μὴ δύνασθαι: αποτελεσματική πρόταση που εκφέρεται με τελικό απρφ.
εἴ τινες ὀργίζονται…οὐκ ἂνέχοιεν: υποθετικός λόγος που δηλώνει το πραγματικό (εἰ

+οριστική ð κάθε έγκλιση).

εἴ ποτε ἀδίκως εἰς κίνδυνον καθισταίμην…τυγχάνοιμι: υποθετικός λόγος που δηλώνει

την απλή σκέψη του λέγοντος (εἰ + ευκτικήð ευκτική).

1. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.

2. Να συνδέσετε το ρήµα πέµπω µε τις προθέσεις και μετά να επιλέξετε τέσσερα από τα
σύνθετα ρήµατα που σχηματίσατε και να γράψετε στη νέα ελληνική µία πρόταση για το καθένα.

3. Να αντικατασταθούν εγκλιτικά οι λέξεις:
ὄντας, γένηται, ἀνάβητε, γενομένης, ἀξιοῦσι, ἔχοιεν.

ασκήσεις

µάχοµαι
ὀνειδίζω
φοβοῦµαι
νέµω
σκοπῶ
δεῖ
δέοµαι
βοηθῶ
δίδωµι
δύναµαι
ἡγοῦµαι

πρέπει, προσήκει, χρή
ἱκετεύω, κελεύω
ἐπικουρῶ
παρέχω, προσφέρω
οἷός τ. εἰµί + απαρέµφατο
ὁδηγῶ / ἄρχω, κρατῶ / δοκῶ, κρίνω
βουλεύοµαι, λογίζοµαι, φρονῶ
διαµερίζω / βόσκω / ἀπολαύω, καρποῦµαι
δέδοικα, ὀκνῶ
ἐπιτιµῶ, ψέγω, αἰτιῶµαι
ἀγωνίζοµαι, πολεµῶ

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια

ἀνά =>
παρά =>
ἀπό =>
πρό =>

ἐκ =>
σύν =>
µετά =>
σύν + ἐκ =>
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aΜάρτυρες (§18–19): κριτήρια αξιολόγησης του πολίτη

Ο Μαντίθεος συνεχίζει την αναφορά του στις στρατιωτικές του υπηρεσίες. Αντιδιαστέλλει
την όλη δημόσια παρουσία του (το εἶναι) που την προβάλλει ωφέλιμη για την πόλη, με την
εμφάνισή του (το φαίνεσθαι, μακριά μαλλιά), που συνδεόταν στην Αθήνα της εποχής με
λακωνίζοντες αριστοκράτες. Το πρώτο το θέτει ως την ουσία, που πρέπει να επηρεάζει τους
βουλευτές, και το δεύτερο ως κάτι ανούσιο, που μόνο εντυπώσεις προκαλεί. Αντιθέτει μάλιστα
ανθρώπους που δείχνουν ευπρεπείς αλλά κάνουν κακό στην πόλη (ίσως νύξη για τους κα-
τηγόρους του) με ανθρώπους που δεν είναι συμβατικοί στην εμφάνιση αλλά την ωφελούν
(μάλλον αναφορά στον ίδιο).

μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν:
συνεχίζει να σημειώνει την ανδρεία του. Με τους πρώτους έκανε εφόδους (πολύ επικίνδυνο)
και με τους τελευταίους υποχωρούσε/επέστρεφε στη βάση του.

ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν: αυτά πρέπει κατά το ρήτορα να εξετάσουν οι βουλευτές, κα-
θώς η άψογη και γενναία στρατιωτική του θητεία αποτελούν απόδειξη του τρόπου με τον
οποίο θα χειριστεί τα κοινά της πόλης.

οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν: φαίνεται πως ως νέος κι εκείνος έτρεφε μεγάλη και
φροντισμένη κόμη (συνηθισμένο ειδικά στους γόνους αριστοκρατών). Ωστόσο, αυτή η εικόνα

εμηνευτικά σχόλια

[18] Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ
φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε,
ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ
τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος,
μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι
χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως
πολιτευομένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν,
ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν• τὰ
μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς
ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως
βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων
πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς
ὠφελεῖσθε. 

[19] ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλή,
οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ ἐκ
τῶν ἔργων σκοπεῖν• πολλοὶ μὲν γὰρ
μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως
ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι
γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων
ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν
εἰργασμένοι.

Λοιπόν, ποτέ ως τώρα δεν απουσίασα από
καμιά από τις υπόλοιπες εκστρατείες και φυ-
λάξεις φρουρίων αλλά πάντα εκστράτευα με
τους πρώτους και αποχωρούσα με τους τελευ-
ταίους. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάζετε με τέτοια
κριτήρια αυτούς που αναμιγνύονται στα πο-
λιτικά με φιλοτιμία και με ευπρέπεια και όχι,
αν κάποιος είναι μακρυμάλλης, να τον μισείτε
γι' αυτό το λόγο. Γιατί, αυτού του είδους οι
συνήθειες δε βλάπτουν ούτε τους απλούς πο-
λίτες ούτε τις αρχές της πόλης, όμως από εκεί-
νους τους πολίτες, που είναι αποφασισμένοι
να κινδυνεύουν απέναντι στους εχθρούς, όλοι
σας γενικά ωφελείστε. 

Επομένως δεν αξίζει, κύριοι βουλευτές, ούτε
να αγαπάμε ούτε να μισούμε κανέναν από
την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά να (τον)
κρίνουμε από τις πράξεις (του). Γιατί πολλοί,
ενώ μιλούν χαμηλόφωνα και ντύνονται κα-
θωσπρέπει, έχουν γίνει αίτιοι μεγάλων συμ-
φορών ενώ άλλοι, παρόλο που παραμελούν
αυτά, έχουν κάνει σε σας πολλά καλά. 

μετάφραση
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δεν πρέπει να οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα ούτε και στην αντιπάθεια για το άτομο. Η
ουσία και ανδρεία είναι που μετρούν κι όχι η εμφάνιση. Οι πράξεις πρέπει να ελέγχονται σε
μία δοκιμασίαν κι όχι η εξωτερική του εμφάνιση. Αναλόγως και ο Πλάτων σημειώνει «οὐχ
ὑπερήφανος δοκῶν εἶναι πολίτης οὐδὲ ὀγκώδης τε καὶ ἐπαχθής, ἀλλὰ κόσµιος καὶ εὐσταλὴς
ἀνὴρ». Προφανώς ο Λυσίας συμπεριέλαβε στην επιχειρηματολογία του και την εξωτερική
εµφάνιση του Μαντιθέου επειδή διέφερε από νέους της εποχής του ή ακόμα και να είχαν
γίνει σχετικά σχόλια/κουτσομπολιά.

πολλοὶ…κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων κακῶν αἴτιοι: η εμφάνιση όχι απλά δεν παίζει
κάποιο ρόλο, αλλά πολλοί καλοντυμένοι ευθύνονται για τις μεγαλύτερες συμφορές της
πόλης.  Τα φαινόμενα συχνά απατούν. Και σήμερα ακόμα πολύ συχνά κρίνουμε βάσει στε-
ρεότυπων απόψεων κάποιον από την εμφάνισή του. Προβάλλει την άποψη ότι πολλοί από
αυτούς που θεωρούνται σώφρονες και παρουσιάζονται ως ενάρετοι πολίτες υπήρξαν προ-
δότες της πόλεως. Καταφέρνουν όµως µε την υποκριτική τους συμπεριφορά να αποκρύπτουν
την εσωτερική τους ακοσµία µε την εξωτερική τους ευκοσµία.

1. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.

2. Να γράψετε τα ρήµατα από τα οποία παράγονται οι λέξεις:
διάλογος, διάλεξη, διάλεκτος
γένος, γενεά, γένεση, γόνος
φίλτρο
έλλειψη, λοιπός, ελλιπής
όψη, οπή, είδος, ιδέα, ύποπτος
πολιτεία, πολίτευµα
τελετή

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις αντίθετές τους στη στήλη Β.

ασκήσεις

θέλω
ἀµπέχω - ἀµπίσχω
ὠφελῶ
ποιῶ
βλάπτω
ἀµελῶ
χωρῶ
γίγνοµαι
διαλέγοµαι
φιλῶ

ἀδικῶ, φθείρω
δρῶ, ἐργάζοµαι, κατασκευάζω
βαδίζω, βαίνω, πορεύοµαι
συζητῶ, συνοµιλῶ
ἀµφιέννυµι, ἐνδύω
βοηθῶ, ὀνίνηµι
εἰµί, γεννῶµαι, φύοµαι
ἀγαπῶ
ὀλιγωρῶ, ῥᾳθυµῶ
βούλοµαι, ἐπιθυµῶ, ποθῶ, ἐφίεµαι

βλάπτω
ἀναχωρῶ
φιλῶ
ἀµελῶ
κοσµίως
πολέµιος
ἀµπέχω ή ἀµπίσχω
πρῶτος
µείζων

ἐκδύω
µισῶ
ἀφικνοῦµαι
ὀνίνηµι, λυσιτελῶ, ὠφελῶ
ἐπιµέλοµαι
ἔσχατος
ἥττων
σύµµαχος, φίλος 
ἀκόσµως
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μετάφραση

εμηνευτικά σχόλια

[20] Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή,
καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι
νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ
δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην
ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων
δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτῷ
δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ
δέοντος, ἅμα μὲν τῶν προγόνων
ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ
τῆς πόλεως πράττοντες, 

[21] ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ
χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους
<τινὸς> ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε
ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς
οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λέγειν ὑπὲρ
τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις
ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί
εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς.

Έχω αντιληφθεί όμως τώρα, κύριοι βουλευ-
τές, ότι μερικοί οργίζονται εναντίον μου γι'
αυτό, διότι δηλαδή, αν και νεότερος, προσπά-
θησα να μιλήσω δημόσια στην εκκλησία του
δήμου. Εγώ, βέβαια, αρχικά αναγκάστηκα να
εκφωνήσω λόγους για προσωπικές μου υπο-
θέσεις, έπειτα όμως φαίνεται ότι έδειξα μεγα-
λύτερη από ό,τι έπρεπε φιλοδοξία, από τη μια
αναλογιζόμενος ότι οι πρόγονοί (μας) δεν εί-
χαν σταματήσει καθόλου να ασχολούνται με
τα κοινά της πόλης 

και από την άλλη επειδή έβλεπα εσάς (γιατί
πρέπει να λέω την αλήθεια) να θεωρείτε ότι
μόνο τέτοιοι άνθρωποι είναι αξιόλογοι για
κάτι• ώστε ποιος (πολίτης), βλέποντας εσάς
να έχετε αυτή τη γνώμη, δε θα σεμνυνόταν
να ενεργεί και να μιλά για την πόλη; Ακόμη,
γιατί δυσανασχετούσατε εσείς με τέτοιους (αν-
θρώπους); Γιατί, γι' αυτούς δεν είναι άλλοι οι
κριτές αλλά εσείς.

Ἐπίλογος (§20–21): Τα κίνητρα της ανάμειξης του Μαντίθεου στα πολιτικά πράγματα της
πόλης

Ο Μαντίθεος στον επίλογο συνεχίζει την επιχειρηματολογία του. Αναφέρεται σε κάποια
φήμη που τον θέλει αλαζονικό να μιλά νέος στην εκκλησία του δήμου, κάτι που δεν το
ήθελαν οι άγραφοι νόμοι της πόλης. Παρά την παραδοχή ότι κάτι τέτοιο ήταν μάλλον
υπερβολή εκ μέρους του, δικαιολογεί την πράξη του σημειώνοντας ότι μίλησε για ιδιωτικής
φύσεως ζήτημα, πως είχε ως παράδειγμα τους προγόνους που προέβαλλαν τη δημόσια πα-
ρουσία του πολίτη και διότι έβλεπε ότι στην πόλη εκτιμώνται οι πολίτες με τέτοια δημόσια
παρουσία. 

νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ: όπως και σήμερα έτσι και τότε θεωρούνταν
ότι οι νέοι δεν είναι ικανοί να μεταχειριστούν τα κοινά λόγω ανωριμότητας. Προφανώς
πάντως φαίνονταν προκλητικό σε κάποιους γηραιότερους να δημηγορεί ένας νέος.

ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι: σημειώνει ότι δε μίλησε στη συνέλευση
του λαού λόγω φιλοδοξίας, αλλά για προσωπικά του ζητήματα. Έτσι, προσπαθεί να μετριάσει
την πιθανή ενόχληση κάποιων εκ του ακροατηρίου και να δικαιολογηθεί.

μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος: η αναφορά στους προγόνους αποτελεί κάτι το συ-
νηθισμένο στις αρχαίες δημηγορίες. Συνηθίζονταν στους επιτάφιους, αλλά και σε προσωπικές
υποθέσεις. Συχνά οι αρχαίοι υπερηφανεύονταν για την καταγωγή τους κι εδώ ο Λυσίας
αριστοτεχνικά θίγει χωρίς να κουράζει το θέμα, αφού οι πρόγονοι του Μαντίθεου ασχο-
λούνταν με τα κοινά και έτσι αποτέλεσαν πρότυπο για το νεαρό δοκιμαζόμενο.

ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς:
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δεν πρέπει να δυσανασχετούν επειδή εκείνοι είναι που έχουν τη δύναμη να κρίνουν. Ου-
σιαστικά, κλείνει τον λόγο του τονίζοντας τη δύναμη κρίσης που τελικά έχουν οι βουλευτές
(ήθος ακροατηρίου). Είναι ένας έπαινος, μία φιλοφρόνηση προς τους βουλευτές προκειμένου
να τους επηρεάσει συναισθηματικά. 

ὢν: εναντιωματική συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος μετοχή.
ὅτι ἐπεχείρησα: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα ᾐσθόμην

(ψυχικού πάθους).
λέγειν: τελικό απρφ αντικείμενο στο ἐπεχείρησα.
ὅτι οὐδὲν πέπαυνται: δευτερεύουσα ειδική πρόταση.

1. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα παράγωγά τους στη στήλη Β.

2. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.

3. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα αντίθετά τους στη στήλη Β:

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια

ασκήσεις

δοκῶ

λέγω

αἴρω

ρήµα
δόξα
ρήτρα
άρση
ρήση
δόγµα
αορτή
ρήτορας
δοκίµιο
αντάρτης
αντίρρηση
δοκιµή
άδοξος
µετέωρος
ρητός

ἄχθοµαι
αἴρω
λέγω
δοκῶ
ἐπιχειρῶ
ἐνθυµοῦµαι

ἀναλαµβάνω, ἐπιλαµβάνοµαι
νοµίζω, ὑπολαµβάνω, οἴοµαι, ἡγοῦµαι
διανοοῦµαι, µνηµονεύω, λογίζοµαι
ἀνίστηµι, ἀνορθῶ, ἐγείρω
φηµί, φθέγγοµαι, ἀγορεύω
ἀγανακτῶ, ἀνιῶµαι, θλίβοµαι, λυποῦµαι

ἄρχοµαι
ἐπιλανθάνοµαι
καθαιρῶ, καθίστηµι
ἥδοµαι, τέρποµαι, χαίρω

ἄχθοµαι
αἴρω
παύω
ἐνθυµοῦµαι
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a[1]Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ
ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας• ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως δια-
βεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι.

[2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ᾽ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μετα-
μελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι.

[3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθεστηκόσι
πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι.
ἐὰν δὲ φαίνωμαι καὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ παρὰ τοὺς λό-
γους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐκ ἵππευον [οὔτ᾽ ἐπεδήμουν] ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον
τῆς τότε πολιτείας.

κριτήριο αξιολόγησης I

παρατηρήσεις

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε την 3η παράγραφο («ἀξιῶ δε…τότε

πολιτείας»).

ΜΟΝάΔΕς 10

Β. Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα:

1) σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο ρήτορας επιδιώκει εξαρχής να επιτύχει την πρόσεξιν,

την εύνοια και την κατατόπιση του ακροατηρίου. Ανταποκρίνεται η άποψη αυτή στο

συγκεκριμένο προοίμιο;

ΜΟΝάΔΕς 15

2) να αναφέρετε δύο σημεία του αποσπάσματος στα οποία είναι εμφανής η προσπάθεια

του Λυσία να σκιαγραφήσει αριστοτεχνικά και άμεσα το χαρακτήρα του Μαντίθεου.

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

ΜΟΝάΔΕς 15

3) τι γνωρίζετε για τα ρητορικά πάθη ως μέσα πειθούς;

ΜΟΝάΔΕς 10

4) τυγχάνει, καθεστηκόσι, φαίνωμαι, ἡγεῖσθαι, μετέσχον: γράψτε δύο ομόρριζα (απλά ή

σύνθετα) της νέας ελληνικής

ΜΟΝάΔΕς 10

5) τυγχάνει, μετέσχον: να γίνει χρονική κι εγκλιτική αντικατάσταση.

ΜΟΝάΔΕς 20

6) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.

ΜΟΝάΔΕς 10
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[7] ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδο-
θέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι
ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς
ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε ἐκ μὲν
γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας
ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.

[8] ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦν ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ’
ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ’ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ
καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας,
πολλοὺς δ’ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι’ ἄλλο με
ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι.
ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.

κριτήριο αξιολόγησης II

παρατηρήσεις

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε την 7η παράγραφο («ἐμὲ τοίνυν …

ἀπενεχθῆναι»).

ΜΟΝάΔΕς 10

Β. Να απαντήσετε τα παρακάτω ερωτήματα:

1) «ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον…πιστεύοιτε»: Πώς προκύπτει η αναξιοπιστία του

σανιδίου και η εγκυρότητα των καταλόγων των φυλάρχων; Έχει πειστική αξία το

επιχείρημα αυτό του Μαντίθεου

ΜΟΝάΔΕς 15

2) «ὥστε μηδὲν…τὴν ἀπολογίαν»: Να σχολιάσετε το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο

Μαντίθεος σε συνδυασμό με τα επιχειρήματα που ;μόλις πριν έχει αναπτύξει. Τι επιδιώκει

να αποδείξει;

ΜΟΝάΔΕς 15

3) τι γνωρίζετε για τα ρητορικά ήθη (ηθοποιία) ως μέσα πειθούς (έντεχνες αποδείξεις);

ΜΟΝάΔΕς 10

4) καταβαλόντα, ἔχοντας, πέπονθε, ὁρῶ, χρωμένους: γράψτε δύο ομόρριζα (απλά ή

σύνθετα) της νέας ελληνικής.

ΜΟΝάΔΕς 10

5) ἀπενεχθέντα, ἀποδείξειαν, καταβαλόντα, πέπονθε: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

6) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.

ΜΟΝάΔΕς 10
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a[18] Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην πώποτε, ἀλλὰ
πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν
τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους ἐκ τῶν
τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ’ οὐκ εἴ τις κομᾷ, διὰ τοῦτο μισεῖν• τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα
οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρὸς
τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφελεῖσθε. 

[19] ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ’ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ’ ἐκ τῶν
ἔργων σκοπεῖν• πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων
κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν
εἰργασμένοι.

[20] Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν
ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ.

παρατηρήσεις

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «καίτοι χρὴ τοὺς φιλοτίμως...ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι».

ΜΟΝάΔΕς 10

2.  Ποιο επιχείρημα αναπτύσσει ο Μαντίθεος στη 19η παράγραφο; Πώς σχετίζεται με

τη δική του εμφάνιση και γιατί πρέπει να απολογηθεί και γι’ αυτήν;

ΜΟΝάΔΕς 15

3. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παρακάτω λέξεις/ φράσεις του κειμένου:

στρατειῶν, πάντα, σκοπεῖν, ἐπιτηδεύματα, τῆς πόλεως, (παρ. 18) κακῶν, τῶν τοιούτων

(παρ. 19), νεώτερος, ὢν (παρ. 20).

ΜΟΝάΔΕς 9

4. Να βρεθεί και να χαρακτηριστεί ο υποθετικός λόγος.

ΜΟΝάΔΕς 5

5. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων: βλάπτει, φιλεῖν,

γεγόνασιν.

ΜΟΝάΔΕς 15

6. Να βρεθούν στο κείμενο ομόρριζα των παρακάτω νεοελληνικών λέξεων: κομήτης,

θέληση, όφελος, διάλεκτος, επιμέλεια, εργάτης.

ΜΟΝάΔΕς 6

κριτήριο αξιολόγησης III
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Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 19-21
19 Ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ' ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδένα, ἀλλ' ἐκ τῶν

ἔργων σκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοσμίως ἀμπεχόμενοι μεγάλων
κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν
εἰργασμένοι.

20 Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καὶ διὰ ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὢν
ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἠναγκάσθην ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ
πραγμάτων δημηγορῆσαι, ἔπειτα μέντοι καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ
δέοντος,

21 ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτι οὐδὲν πέπαυνται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες,
ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν (τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους <τινὸς> ἀξίους
νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν
καὶ λέγειν ὑπὲρ τῆς πόλεως; ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν
κριταί εἰσιν, ἀλλ' ὑμεῖς.

κριτήριο αξιολόγησης IV

παρατηρήσεις

Α. Να μεταφράσετε το τμήμα: «ἐγὼ δὲ τὸ μὲν πρῶτον…ἀλλ' ὑμεῖς».

ΜΟΝάΔΕς 10

Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:

Β1. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος αιτιολογεί την ενασχόλησή του με τα κοινά, παρά
τη νεαρή του ηλικία; Να απαντήσετε σύμφωνα με τα δεδομένα των παραγράφων 20-21. 

ΜΟΝάΔΕς 15

Β2. Το απόσπασμα: «Ἤδη δέ τινων ... ἀλλ' ὑμεῖς» αποτελεί τον επίλογο του Ὑπέρ

Μαντιθέου λόγου του Λυσία. ςύμφωνα με την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου: «Με τον

επίλογο συνήθως επιδιώκονται δύο κυρίως σκοποί, η ανάμνηση, που επιτυγχάνεται με

μια συντομότατη ανακεφαλαίωση των βασικών θέσεων του λόγου και η παθοποιία που

καταλήγει σε προτροπή ή αποτροπή». Αφού διαβάσετε το απόσπασμα αυτό, να

απαντήσετε στο ερώτημα αν ο Λυσίας επιδιώκει ή όχι τους σκοπούς αυτούς στον

επίλογό του. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία
του αποσπάσματος. 

ΜΟΝάΔΕς 15

Β3. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί λόγοι που ευνόησαν τη γέννηση της συστηματικής

ρητορείας στην αρχαιότητα; Ποιοι ήταν οι θεμελιωτές της και τι γνωρίζετε για το έργο

τους;

ΜΟΝάΔΕς 10

Β4. ἀχθομένων, διατεθῆναι, ὁρῶν, ἀξίους, πράττειν: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό
και ένα ομόρριζο επίθετο της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για καθεμιά από τις

παραπάνω λέξεις (τα ομόρριζα μπορούν να είναι απλά ή σύνθετα).

ΜΟΝάΔΕς 10
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aΛυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 
1 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ

ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως
διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς
ἔλεγχον τῶν 

2 αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ' ἐλπίζω
καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ
περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον 

3 ἡγήσεσθαι. ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς
καθεστηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ
μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι <καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους
δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὐδ'ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν
τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας. 

παρατηρήσεις

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το τμήμα: "ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα . .

. χείρους εἶναι". 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 

Β1. Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το εναντίον του Μαντιθέου κατηγορητήριο,

σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου 3 του κειμένου; 

ΜΟΝάΔΕς 15 

Β2. Να υποδείξετε τις εκφράσεις του κειμένου με τις οποίες ο Μαντίθεος χαρακτηρίζει το

ήθος των αντιπάλων του και αυτές με τις οποίες προβάλλει το δικό του ήθος. 

ΜΟΝάΔΕς 15 

Β3. Ποια υπήρξε η συμβολή του Γοργία στην ανάπτυξη της αρχαίας ρητορικής; 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις που σας δίνονται παρακάτω. Δίπλα σε

καθεμιά από αυτές, να γράψετε μία άλλη λέξη, ετυμολογικώς συγγενή, από το αρχαίο
κείμενο που σας δίνεται: συνείδηση, ηγεμόνας, διάβολος, ευτυχία, βίος. 

ΜΟΝάΔΕς 10 

κριτήριο αξιολόγησης V
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Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 7-8 
[7] Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ' ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε

παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι,
ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς
ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν
γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας
ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 

[8] ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ' ἠξίουν,
ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ' ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς
ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς
δ' αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι' ἄλλο με ἡγεῖσθε
ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι
δέ μοι καὶ μαρτύρησον.

κριτήριο αξιολόγησης VI

παρατηρήσεις

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το τμήμα "ἔτι δέ,
ὦ βουλή ... καὶ μαρτύρησον". 

ΜΟΝάΔΕς 10 
Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 
Β1. Σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου 7, να εντοπίσετε τα εναντίον του

Μαντιθέου ενοχο-ποιητικά στοιχεία και να διευκρινίσετε το περιεχό-μενό τους. 

ΜΟΝάΔΕς 15 
Β2. Σε ποιο γεγονός αναφέρεται ο Μαντίθεος με τη φράση "εἴπερ ἵππευσα, ...

δοκιμάζεσθαι" και ποια είναι η βαθύτερη επιδίωξή του; 

ΜΟΝάΔΕς 15 
Β3. Να αναφέρετε συνοπτικά τα είδη πίστεων της αρχαίας ρητορικής (Μονάδες 4). Σε

ποιο απ' αυτά τα είδη ανήκουν τα ενθυμήματα και τι γνωρίζετε γι' αυτά; (Μονάδες 6). 

ΜΟΝάΔΕς 10 
Β4. Να γράψετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής)

από το β′ συνθετικό καθεμιάς από τις παρακάτω λέξεις: ἀποδείξειεν, ἀπενεχθέντα,
συνδίκοις, στρατηγούς, ἀνάβηθι . 

ΜΟΝάΔΕς 10 



g
39

a1. Ποιο ήταν το επάγγελµα του λογογράφου, για ποιο λόγο το άσκησε ο Δηµοσθένης
και σε ποιες φάσεις της ζωής του;

2. Με ποιους λόγους του Δηµοσθένη σηµειώνεται η στροφή του στην πολιτική και ποιοι
είναι οι στόχοι των λόγων αυτών;

3. Γιατί οι λόγοι του Δηµοσθένη έχουν µεγάλη ιστορική αξία;
4. Ποια γεγονότα σφράγισαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του Δηµοσθένη και ποιο

ήταν το τέλος της ζωής του;
5. Είναι γνωστό ότι ο Ισοκράτης διεκήρυττε την ανάγκη της ενότητας των Ελλήνων υπό

τον Φίλιππο εναντίον των Περσών. Ποια θέση έπαιρνε ο Δηµοσθένης στο θέµα αυτό;
6. Ποιες πληροφορίες για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Αθήνας αντλούµε:

α) από τους πολιτικούς λόγους και β) από τους δικανικούς λόγους του Δηµοσθένη;
7. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των λόγων του Δηµοσθένη από αισθητική

άποψη;
8. Ποιες πόλεις αποτελούσαν τη «Δωρική Εξάπολη» και ποιο ήταν το θρησκευτικό τους

κέντρο;
9. Ποια ήταν τα αίτια της αποστασίας της Ρόδου από τη Β΄ Αθηναϊκή Συµµαχία και

ποια ήταν η συµµετοχή του νησιού στο «Συµµαχικό Πόλεµο»;
10. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα των επιχειρηµάτων του Δηµοσθένη στο ζήτηµα της βοήθειας

προς τους Ροδίους;

ο βίος και το έργο του Δημοσθένη
Εισαγωγή στον «περὶ τῆς Ῥοδίων

ἐλευθερίας» λόγο του

WRJ
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aΠροοίμιο (§1–2): Είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που παρουσιάστηκε 

Ο λόγος του Δημοσθένη «Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας» είναι ένας έπαινος προς το δη-
μοκρατικό πολίτευµα και αντίστοιχα ένα «κατηγορώ» κατά του ολιγαρχικού πολιτικού συ-
στήματος. Είναι, επίσης, ένα «κήρυγµα» υψηλών ηθικών αρχών, οι οποίες πρέπει να διέπουν
την άσκηση της πολιτικής στην Αθήνα και επιπλέον µια υπόδειξη ότι η άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής πρέπει να αίρεται πάνω από ασύµφορους συναισθηματισμούς και προκαταλήψεις
και να έχει στόχο το γενικότερο και μόνιµο συμφέρον των πολιτών της Αθήνας και κατ’
επέκταση και κάθε πόλης. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερα σηµαντικό ύφος και την
επιχειρηματολογία του ρήτορα, κάνουν το λόγο ακόµη πιο σπουδαίο.

Το δε προοίμιο κατέχει κεντρική θέση σε ένα λόγο. Σε αυτό ο ρήτορας εκθέτει εν συντομία
την κεντρική του θέση. 

διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων: βασική αρχή της εκκλησίας του
δήμου ήταν να δημηγορήσει όποιος ήθελε. Το δικαίωμα της παρρησίας, της ανεμπόδιστης
δηλαδή ελευθερίας του λόγου, ήταν δεδομένο. Ο Δημοσθένης, ωστόσο, το παρουσιάζει ως
κάτι μη δεδομένο. Και τούτο επειδή ήθελε να προκαταβάλει να περιορίσει τις αντιδράσεις
των πολιτών απέναντί του, επειδή θα εξέφραζε μία θέση ίσως κατά του κοινού αισθήματος.
Εξάλλου, όπως και σήμερα, δημηγορίες και τοποθετήσεις που διαφωνούν με τους πολλούς,

[1] Οἶμαι δεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ
τηλικούτων βουλευομένους διδόναι
παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων.
ἐγὼ δ’ οὐδεπώποθ’ ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ
διδάξαι τὰ βέλτισθ’ ὑμᾶς (ὡς γὰρ εἰπεῖν
ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες μοι
δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν ταῦτα•
ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον
τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν
δόξαι. 

[2] ἔστι μὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν
ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν, τὸ τοὺς διὰ τὴν
αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν πολεμήσαντας οὐ πάλαι
νῦν ἐν ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας
ἔχειν τὰς ἐλπίδας. ἄξιον δ’ ἡσθῆναι τῷ
παρόντι καιρῷ• συμβήσεται γὰρ ὑμῖν, ἐὰν
ἃ χρὴ βουλεύσησθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰς παρὰ
τῶν διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡμῶν
βλασφημίας ἔργῳ μετὰ δόξης καλῆς
ἀπολύσασθαι. 

Άνδρες Αθηναίοι, νομίζω πως πρέπει, όταν
παίρνετε αποφάσεις για τόσο μεγάλα ζητή-
ματα, να δίνετε απόλυτη ελευθερία λόγου στον
καθένα που θέλει να σας συμβουλέψει. Όσο
για μένα ποτέ ως τώρα δε θεώρησα δύσκολο
να σας υποδείξω ποιο είναι το καλύτερο (αυτό,
για να μιλήσω ειλικρινά, όλοι σας μου φαίνε-
ται πως το ξέρετε καλά), αλλά να σας πείσω
να το πράξετε• γιατί, όταν κάτι θεωρηθεί σω-
στό και ψηφιστεί, ακόμα και τότε απέχει τόσο
από την εκτέλεση, όσο και πριν αποφασιστεί. 

Συμβαίνει λοιπόν ένα γεγονός από εκείνα
για τα οποία πιστεύω πως χρωστάτε ευγνω-
μοσύνη στους θεούς: οι άνθρωποι που εδώ και
λίγο καιρό από τη θρασύτητά τους πολέμησαν
εναντίον σας, τώρα στηρίζουν τις ελπίδες της
σωτηρίας τους μόνο σ' εσάς. Και αξίζει να χα-
ρείτε με την τωρινή ευκαιρία• γιατί, αν απο-
φασίσετε σωστά σ' αυτήν την περίσταση, θα
κατορθώσετε να αναιρέσετε έμπρακτα τις συ-
κοφαντίες αυτών που δυσφημούν την πόλη
μας και να κερδίσετε συνάμα καλή φήμη.

μετάφραση

εμηνευτικά σχόλια
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συχνά δέχονταν αντιδράσεις από το κοινό. Ζητά από τους Αθηναίους να τον αφήσουν να
μιλήσει, γιατί ξέρει καλά πως αυτό που θα προτείνει θα τους εξοργίσει. Προλαμβάνει λοιπόν
πιθανές έντονες αντιδράσεις.

ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε: κολακεύει το ακροατήριό του. Σκοπός του
είναι να διδάξει τα καλύτερα, αλλά και να τους πείσει να τα εφαρμόσουν. Κολακεύει (για
την ευθυκρισία).

ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι: η απόφαση με την εφαρμογή/εκτέλεση
απέχουν τόσο όσο σα να μην είχαν αποφασιστεί ποτέ. Με την αποφθεγματική φράση αυτή
ο Δημοσθένης σημειώνει την αδυναμία των Αθηναίων να εκτελέσουν πολλές από τις απο-
φάσεις τους. Βασικά, μέμφεται (για την απραξία) τους ακροατές του. Δεν είναι σπάνιο να
επιπλήττει ο Δημοσθένης ή άλλοι ρήτορες τους Αθηναίους.

τοὺς ὑμῖν πολεμήσαντας ἐν ὑμῖν ἔχειν τὰς ἐλπίδας: βασικό σημείο της δημοσθένειας
δημηγορίας είναι ότι δεν αρνείται την ύβρη των Ροδίων που πολέμησαν παλαιότερα εναντίον
των Αθηναίων και από τους οποίους οι τελευταίοι δέχτηκαν σημαντική ήττα. Αντίθετα, ο
ρήτορας κατηγορεί τους Ρόδιους. Έτσι προσπαθεί να προσεγγίσει συναισθηματικά το ενο-
χλημένο ακροατήριό του ώστε να τους πείσει να ψύχραιμα το ροδιακό αίτημα. Εξάλλου,
φοβάται μην κατηγορηθεί ότι ευνοεί τους Ρόδιους και δε σκέφτεται το αθηναϊκό συμφέρον.

Οι Ρόδιοι, άλλωστε, τιμωρήθηκαν για την αλαζονεία τους με το ταπεινωτικό αίτημα
προς τους πρώην εχθρούς τους να τους βοηθήσουν. Τιμωρήθηκαν επιπλέον με το να βρεθούν
υποδουλωμένοι από Πέρσες, ενώ πριν υποτίθεται ότι αγωνίζονταν για την ελευθερία τους
από τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι, βέβαια, δεν ευθύνονται -σύμφωνα με το ρήτορα- για
την αποστασία. Δεν επιρρίπτει τις ευθύνες στην πόλη του, αλλά στους ίδιους τους Ρόδιους.

τοῖς θεοῖς ὀφείλειν: παρουσιάζει το αίτημα των Ροδίων ως ευκαιρία για τους Αθηναίους
να αποκαταστήσουν το διαβεβλημένο στην Ελλάδα όνομα της πόλης τους. Δείχνει από την
αρχή τη διάθεσή του να δείξει ότι αγορεύει στην ουσία όχι για το καλό των Ροδίων, αλλά
για το καλό των Αθηναίων.

βουλομένους (ὑμᾶς): αιτιολογική συνημμένη μετοχή.
διδόναι: τελικό απρφ αντικείμενο στο οἶμαι.
παρρησίαν: άμεσο αντικείμενο στο διδόναι.
ἑκάστῳ: έμμεσο αντικείμενο στο διδόναι. 
ἐγνωκότες: κατηγορηματική μετοχή από το συνδετικό ὑπάρχειν. 
τὸ διδάξαι…τὸ πεῖσαι: έναρθρα τελικά απρφ, άμεσα αντικείμενα στο ἡγησάμην.
χαλεπόν: κατηγορούμενο στο έναρθρα απρφ από το ἡγησάμην.
πράττειν: τελικό απρφ, αντικείμενο στο πεῖσαι.
ἡσθῆναι:τελικό απρφ, υποκείμενο στο απρόσωπο ἄξιον (ἐστὶ).
ἐπειδὰν τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ: δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική πρόταση.
ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν: δευτερεύουσα αναφορική ονοματική πρό-

ταση σε θέση γενικής διαιρετικής στο ἓν.
ἐὰν βουλεύσησθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ…: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Απόδοση είναι η

κύρια («συμβήσεται γὰρ ὑμῖν») και εκφράζει το προσδοκώμενο (ἐάν + υποτακτική => ορι-
στική μέλλοντα).

ἃ χρὴ: δευτερεύουσα αναφορική ονοματική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα βουλεύσησθε.
βουλομένους (ὑμᾶς): αιτιολογική συνημμένη μετοχή.
διδόναι: τελικό απρφ αντικείμενο στο οἶμαι.

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια
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a
παρρησίαν: άμεσο αντικείμενο στο διδόναι.
ἑκάστῳ: έμμεσο αντικείμενο στο διδόναι. 
ἐγνωκότες: κατηγορηματική μετοχή από το συνδετικό ὑπάρχειν. 
τὸ διδάξαι…τὸ πεῖσαι: έναρθρα τελικά απρφ, άμεσα αντικείμενα στο ἡγησάμην.
χαλεπόν: κατηγορούμενο στο έναρθρα απρφ από το ἡγησάμην.
πράττειν: τελικό απρφ, αντικείμενο στο πεῖσαι.
ἡσθῆναι:τελικό απρφ, υποκείμενο στο απρόσωπο ἄξιον (ἐστὶ).
ἐπειδὰν τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ: δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική πρόταση.
ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν: δευτερεύουσα αναφορική ονοματική πρό-

ταση σε θέση γενικής διαιρετικής στο ἓν.
ἐὰν βουλεύσησθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ…: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση. Απόδοση είναι η

κύρια («συμβήσεται γὰρ ὑμῖν») και εκφράζει το προσδοκώμενο (ἐάν + υποτακτική => ορι-
στική μέλλοντα).

ἃ χρὴ: δευτερεύουσα αναφορική ονοματική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα βουλεύσησθε.

1. Ποια ήταν τα βέλτιστα για τα οποία κάνει λόγο ο Δημοσθένης στο προοίµιο;
2. Να εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου όπου ο Δημοσθένης κολακεύει ή κατηγορεί

τους Αθηναίους.
3. Γιατί ο Δημοσθένης νοµίζει ότι οι Αθηναίοι πρέπει στην παρούσα περίσταση να χρω-

στούν ευγνωμοσύνη στους θεούς;
4. α) Ποια σηµασία έχει η λέξη ὕβρις για τους αρχαίους Έλληνες και β) τι θεωρεί στο

συγκεκριμένο κείμενο ὕβριν ο Δημοσθένης;
5. Ποια συναισθήματα για τους Ροδίους έχουν οι Αθηναίοι, σύµφωνα µε όσα υπαινίσ-

σεται ο Δημοσθένης και πώς προσπαθεί να τα μεταβάλει;
6. ἡγοῦµαι, βλασφηµία, δόξα: Να δώσετε τις σηµασίες των λέξεων στην αρχαία και στη

νεότερη εποχή.
7. Να συνδέσετε τη στήλη Α µε τα στοιχεία της Β (δύο στοιχεία περισσεύουν).

8. Ποιες λέξεις του κειµένου (§§ 1-2) έχουν ετυµολογική συγγένεια µε τις παρακάτω: δά-
σκαλος, βελτιωµένος, πειθώ, ηδονή, βρισιά, κατάλυση, διαβολή, επίγνωση, συµβάν, ηγέτης.

9. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις µε παράγωγες διαβάλλω (βάλλω)
από τον πίνακα:

• Αυτά που είπε εναντίον µου ήταν ........ και αποδείχτηκαν καθαρά ψέµατα.
• Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την πλήρωση είκοσι κενών θέσεων στην εταιρεία

θεωρήθηκαν ........ και ακυρώθηκαν επειδή δεν τηρήθηκαν τα εχέγγυα ........ διεξαγωγής του. 
• Λόγω της απαράδεκτης διαγωγής του κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ........ από την

ασκήσεις

1. ἐγὼ δ. . τὸ διδάξαι . ἀλλὰτὸ πεῖσαι
2. τὰς παρὰ τῶν . βλασφηµίας
3. ἄξιον (δ. ἡσθῆναι)
4. ὑπάρχειν ἐγνωκότες
5. οὐ πάλαι

α. υπερβατό
β. λιτότητα
γ. συνεκδοχή
δ. περίφραση
ε. αντίθεση
στ. µετωνυµία
ζ. βραχυλογία

αδιάβλητος, αποβάλλω, διαβλητός, διαβολή,
καταβάλλω, παρεµβάλλω, παραβάλλω, παραβολή
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τάξη.
• Οι µαθητές που µετείχαν στη θεατρική οµάδα του σχολείου ........ έντονη προσπάθεια

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
• Δεν τέλειωσε την εργασία του ακόµη επειδή εντωμεταξύ ........ ένα άλλο ζήτηµα, το

οποίο απαιτούσε άµεση επίλυση.
• Στην Καινή Διαθήκη περιέχονται πολλές ........ που χρησιµοποίησε ο Ιησούς για να µι-

λήσει και να διδάξει µε τρόπο αλληγορικό.
10. Να σημειώσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τα παρακάτω:
Ο Δημοσθένης απευθυνόμενος προς τους Αθηναίους στο προοίµιο
α) επιπλήττει το ακροατήριό του
β) αναγνωρίζει τη δυσκολία του να πείσει τους Αθηναίους. 
γ) δείχνει σεβασµό προς τους Αθηναίους, αλλά διατυπώνει µε σαφήνεια και θάρρος τη

γνώµη του. 
δ) δεν κάνει κανένα λόγο για την υπόθεση των Ροδίων. 
ε) επαινεί τους Αθηναίους γιατί πάντοτε υλοποιούν αµέσως τις αποφάσεις που ψηφίζουν. 
στ) εκφράζει την άποψη ότι οι Αθηναίοι πρέπει να αποκαταστήσουν την καλή τους

φήµη µε την ευκαιρία δράσης που τους παρουσιάζεται τώρα.
11. Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις ομόρριζες της λέξης «καιρός»  από τον πίνακα:

• Έχασε μια μεγάλη ........................... να αγοράσει φθηνά ένα σπίτι.
• Το θέμα του τερματισμού ενός πολέμου βρίσκεται πάντα στην ............................
• Είναι .......................................... γιατί όσα πετυχαίνει δεν οφείλονται στην αξία του,

αλλά στο ότι επωφελείται από τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.
• Η αστυνομία κατάφερε .......................... πλήγμα στα κυκλώματα των κακοποιών.
• Θα εξαρτηθεί από τις ........................... συνθήκες αν θα πάμε εκδρομή το Σαββατοκύ-

ριακο.
• Από την ασυνήθιστη για την εποχή …………............................. έγιναν πολλές
καταστροφές στις γεωργικές καλλιέργειες.
• Δεν ............................. να παρακολουθήσω αυτή την ωραία εκδήλωση λόγω φόρτου ερ-

γασίας.
• Πάντα ............................... για να πλήξει τα συμφέροντα του ανταγωνιστή του.

ευκαιρία, ευκαιρώ, επικαιρότητα, κακοκαιρία,
καιρικός, καίριος, καιροσκόπος, καιροφυλακτώ
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aΠρόθεσις (§3–4):Τι θα αποδείξει η βοήθεια προς τους Ροδίους

Ο Δημοσθένης αντιδιαστέλλει τους αφερέγγυους Χίους, Βυζαντίους Κάρες με τους με-
γαλόψυχους και εγγυητές της δημοκρατίας και της σταθερότητας Αθηναίους. Η επέμβαση
στη Ρόδο κρίνει ότι θα ξανακαταστήσει την Αθήνα την κυρίαρχη δημοκρατική δύναμη
στην Ελλάδα, κάτι που θα ισχυροποιήσει ξανά τη Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία.

τουτονὶ πόλεμον: το επίθετο τουτονὶ δείχνει το πόσο ζωντανός ήταν στη μνήμη -παρά
τα τρία έτη που πέρασαν- των Αθηναίων ο καταστρεπτικός Συμμαχικός Πόλεμος.

ἐπιβουλεύειν αὑτοῖς Χῖοι καὶ Βυζάντιοι καὶ Ῥόδιοι: και οι τρεις πόλεις είχαν συμμα-
χήσει κατά των Αθηναίων στη Β΄ Αθηναϊκή Ηγεμονία (377 π.Χ.). αποστάτησαν και αργότερα
συμμάχησαν με το Βυζάντιο και την Κω. Η Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία ουσιαστικά επέβαλε την
αθηναϊκή κυριαρχία σε όλο το Αιγαίο. Ήδη η σπαρτιατική δύναμη είχε εξασθενήσει. Οι
Αθηναίοι κατηγορούνταν για ηγεμονική συμπεριφορά προς τους συμμάχους τους.

ὁ μὲν πρυτανεύσας ταῦτα καὶ πείσας Μαύσωλος, φίλος εἶναι φάσκων Ῥοδίων, τὴν
ἐλευθερίαν αὐτῶν ἀφῃρημένος: σύμφωνα με το Δημοσθένη κύριος υπεύθυνος ήταν ο Μαύ-
σωλος και όχι οι ίδιοι οι Ρόδιοι. Ενώ πριν τους κατηγόρησε για ύβρη, τώρα μετριάζει και
μεταθέτει τις ευθύνες στο Μαύσωλο, το σατράπη, και τη γυναίκα την Αρτεμισία. Με τα ει-
ρωνικά πρυτανεύσας και φάσκων καταλήγει στο τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν ἀφῃρημένος (τους
ξεσήκωσε κατά των Αθηναίων ως τάχα φίλος και αργότερα τους στέρησε την ελευθερία).

οὓς ἐφοβοῦντο…σωτηρίας αἴτιοι: με το αντιθετικό σχήμα προσπαθεί να τονίσει το
πόσο θα τους χρωστούν ευγνωμοσύνη οι Ρόδιοι αν τους σώζουν από το Μαύσωλο.

ποιεῖσθαι σύμβολον τῆς αὑτῶν σωτηρίας: η μεγαλόψυχη στάση των Αθηναίων θα κα-

μετάφραση

εμηνευτικά σχόλια

[3] ᾐτιάσαντο μὲν γὰρ ἡμᾶς
ἐπιβουλεύειν αὑτοῖς Χῖοι καὶ Βυζάντιοι καὶ
Ῥόδιοι, καὶ διὰ ταῦτα συνέστησαν ἐφ’
ἡμᾶς τὸν τελευταῖον τουτονὶ πόλεμον•
φανήσεται δ’ ὁ μὲν πρυτανεύσας ταῦτα
καὶ πείσας Μαύσωλος, φίλος εἶναι φάσκων
Ῥοδίων, τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν
ἀφῃρημένος, οἱ δ’ ἀποδείξαντες ἑαυτοὺς
συμμάχους Χῖοι καὶ Βυζάντιοι τοῖς
ἀτυχήμασιν αὐτῶν οὐ βεβοηθηκότες, 

[4] ὑμεῖς δ’, οὓς ἐφοβοῦντο, μόνοι τῶν
πάντων τῆς σωτηρίας αὐτοῖς αἴτιοι. ἐκ δὲ
τοῦ ταῦθ’ ὑφ’ ἁπάντων ὀφθῆναι ποιήσετε
τοὺς πολλοὺς ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσι
τοῦτο ποιεῖσθαι σύμβολον τῆς αὑτῶν
σωτηρίας, ἐὰν ὑμῖν ὦσι φίλοι• οὗ μεῖζον
οὐδὲν ἂν ὑμῖν γένοιτ’ ἀγαθόν, ἢ παρὰ
πάντων ἑκόντων ἀνυπόπτου τυχεῖν
εὐνοίας.

Μας κατηγόρησαν λοιπόν οι Χίοι, οι Βυζάν-
τιοι και οι Ρόδιοι ότι μηχανορραφούμε εναν-
τίον τους και γι' αυτό οργάνωσαν εναντίον μας
αυτόν τον τελευταίο πόλεμο. Θα φανεί όμως
καθαρά ότι ο Μαύσωλος, που τους υποκίνησε
σ' αυτά και τους έπεισε, με τον ισχυρισμό πως
είναι φίλος των Ροδίων, τους έχει στερήσει την
ελευθερία τους και ότι οι Χίοι και οι Βυζάντιοι,
που παρίσταναν τους συμμάχους, δεν τους
βοήθησαν στις κακοτυχίες τους• 

ενώ εσείς, που σας φοβόνταν, μόνοι από
όλους σταθήκατε η αιτία της σωτηρίας τους.
Κι όταν όλοι τα δουν αυτά, θα κάνετε τους
δημοκρατικούς σε όλες τις πόλεις να θεωρούν
τη φιλία σας εγγύηση για την ασφάλειά τους•
δε θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο πλε-
ονέκτημα για σας από το να επιτύχετε τη φιλία
όλων πρόθυμα και χωρίς υποψία.
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ταντήσει ένα σύμβολο των δημοκρατικών πόλεων. Ο ρήτορας επιχειρηματολογεί υπέρ της
θέσης που πήρε στο προοίμιο. Η βοήθεια προς τους Ρόδιους είναι για το συμφέρον της Αθή-
νας. Κατηγορώντας το Μαύσωλο μειώνει την ευθύνη των Ροδίων προκειμένου οι Αθηναίοι
να τους συμπαρασταθούν. Η βοήθεια, εξάλλου, τούτη θα μειώσει τις συκοφαντίες κατά των
Αθηναίων για την ηγεμονική τους θέση.

εἶναι: ειδικό απρφ αντικείμενο στο φάσκων.
φάσκων: εναντιωματική συνημμένη μετοχή.
ἀφῃρημένος, οὐ βεβοηθηκότες, (ὄντες):κατηγορηματικές μετοχές από τα φανήσεται, φα-

νήσονται, φανήσεσθε.
αἴτιοι (ὄντες): κατηγορούμενο (από στην κατηγορηματική μετοχή ὄντες).

1. Να εντοπίσετε στο κείμενο λέξεις που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε τις λέξεις: απεί-
θεια, παραποίηση, αντίφαση, σύσταση, εξόφθαλµος, διαίρεση, επίδειξη, εκουσίως, υποπτεύο-
µαι.

2. Να γράψετε τέσσερα σύνθετα ρήµατα µε το «ποιῶ» ως β΄ συνθετικό και µία πρόθεση
ως α΄ συνθετικό.

3. Να γράψετε τέσσερις (συνολικά) λέξεις συγγενείς ετυµολογικά του «ὁράω-ῶ»: δύο
που σχετίζονται µε το θέµα του ενεστώτα και δύο µε το θέµα του µέλλοντα.

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια
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aΠίστις (§5–16): Οι αντιφατικές προτάσεις των αντιπάλων και η συνέπεια του ρήτορα –
Μ. Βασιλιάς και Αρτεμισία δεν θα αντιδράσουν στις αθηναϊκές ενέργειες - Το συμφέρον
της πόλης, και όχι η μνησικακία, οδηγός για ορθή απόφαση

1. Ο ρήτορας είναι συνεπής στις απόψεις του. Προτείνει στους συμπολίτες του Αθηναίους
ό,τι ακριβώς είχε προτείνει και την εποχή που βοήθησαν τους Αιγυπτίους (361 π.χ.), όταν
αυτοί επαναστάτησαν εναντίον του Βασιλιά των Περσών. Είχε δηλαδή προτείνει και τότε
να είναι έτοιμοι για μια πολεμική σύγκρουση μαζί του και να προετοιμαστούν κατάλληλα.
Αφού λοιπόν βοήθησαν οι Αθηναίοι τους Αιγυπτίους δε θα μπορούσαν να αρνηθούν τη
βοήθεια προς τους Ροδίους.

2. Αν ο Δημοσθένης ήταν σύμβουλος του Βασιλιά θα πρότεινε να πολεμάει μόνο για
πράγματα που ανήκουν στην κυριαρχία του και όχι για όσα δεν του ανήκουν. Πολλές
φορές οι Πέρσες είχαν Έλληνες συμβούλους και αρκετές φορές Έλληνες εξόριστοι έβρισκαν
καταφύγιο στην περσική αυλή (Δημάρατος, Θεμιστοκλής κ.ά.). Με την υπόθεση αυτή προ-
σπαθεί να προσεγγίσει τη λογική του Πέρση βασιλιά.

3.Οι Αθηναίοι οφείλουν να πολεμήσουν και να θυσιαστούν για το δίκαιο με σταθερή
απόφαση. Έτσι θα αποκτήσουν τη φήμη ότι μάχονται για πρέπουσες αντιλήψεις και σωστά
ιδανικά. Με κανένα τρόπο λοιπόν δεν πρέπει να επιτρέψουν στο Βασιλιά να καταλαμβάνει
πόλεις με δόλο ή να υποθάλπει εξαπατώντας φιλικές προς αυτόν πολιτικές παρατάξεις μέσα
σε αυτές.

4.Οταν κατά το παρελθόν έδιωξαν από τη Σάμο την Περσική φρουρά και την ελευθέρω-
σαν, ο Βασιλιάς όχι μόνο δεν τους κήρυξε τότε τον πόλεμο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αντι-
δράσει καθόλου. Επομένως γιατί να το κάνει τώρα σε περίπτωση επέμβασης των Αθηναίων
στα εσωτερικά της Ρόδου; Εξάλλου, “κανείς δεν πολεμά για να επεκτείνει τις κτήσεις του με
την ίδια ένταση που πολεμά για να διατηρήσει αυτές που του ανήκουν”.

5. Αν οι επιχειρήσεις του Βασιλιά στην Αίγυπτο πηγαίνουν καλά, η Αρτεμισία θα προ-
σπαθήσει να του προσφέρει τη Ρόδο, όχι από συμπάθεια, αλλά επειδή θέλει τώρα που είναι
κοντά της να του προσφέρει μια εκδούλευση, ώστε να κερδίσει την εύνοιά του.

6. Αν οι επιχειρήσεις του Βασιλιά στην Αίγυπτο έχουν κακό τέλος για εκείνον, και απο-
τύχουν, τότε το νησί της Ρόδου δε θα χρησιμεύει σε τίποτε στο Βασιλιά, παρά μόνο ως βάση
ελέγχου της σατραπείας της, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί εναντίον του. Επομένως προτι-
μάει η Αρτεμισία να κατέχουν οι Αθηναίοι το νησί, παρά να το κατακτήσει ο Βασιλιάς.
Ακόμη όμως κι αν επέμβει η Αρτεμισία, αυτό θα γίνει με τρόπο πρόχειρο και αδέξιο.

7. Συμφέρει στην Αθήνα να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι η στάση που θα κρατήσει
ο Βασιλιάς δηλαδή πρόκειται να εμπλακεί στην υπόθεση της Ρόδου ή όχι; Αν όμως εγείρει
αξιώσεις, τότε κινδυνεύει όχι μόνον  η Ρόδος, αλλά και η Αθήνα και όλοι οι Έλληνες.

8. Οι απόψεις του Δημοσθένη δεν υπαγορεύονται από τη συμπάθεια και τη φιλία που
τρέφει για τους Ρόδιους, ούτε από κάποιο ιδιαίτερο ατομικό συμφέρον, αλλά μόνον από εν-
διαφέρον για το καλό της Αθήνας. Συμμερίζεται βέβαια το μίσος που νιώθουν για τους
“προδότες” πρώην συμμάχους τους, αλλά όμως δεν πρέπει να είναι μνησίκακοι, γιατί οι
Ρόδιοι πήραν το μάθημά τους και δεν πρόκειται να επαναλάβουν το ίδιο λάθος στο μέλλον.
Οι Αθηναίοι δεν είναι καλό να απαιτούν την τιμωρία των Ροδίων, γιατί και οι ίδιοι σε ανά-
λογα λάθη που έκαναν στο παρελθόν δεν απαίτησαν την παραδειγματική τιμωρία για τους
εαυτούς τους.

σχόλια σε μεταφρασμένο κείμενο
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Σημαντικό σημείο στην επιχειρηματολογία του ρήτορα είναι η αντίφαση (παρ. 5) για
τη στάση των Αθηναίων που συμμετέχουν σε ριψοκίνδυνες εκστρατείες για βάρβαρους και
δε θέλουν να βοηθήσουν Έλληνες εναντίον των Περσών (Αρτεμισία). Η δε συμμετοχή υπέρ
της Αιγύπτου ουσιαστικά παραβίαζε τη συνθήκη, όπως ίσως και τώρα η συνηγορία υπέρ
των Ροδίων. Υπαινίσσεται μάλιστα πως η αντιφατική αυτή στάση οφείλεται είναι υποκριτική
και υστερόβουλη.

Ο Δημοσθένης  είχε ταχθεί κατά της ενός πολέμου εναντίον των Περσών και υπέρ του
εξοπλισμού και της πολεμικής ετοιμασίας της Αθήνας. Βέβαια, η θέση του υπέρ των Ροδίων
δεν είναι ακριβώς συνεπής με την παλαιότερη στάση του. Οι τότε ειρηνόφιλοι παραταξιακοί
φίλοι του τώρα διαφωνούν με μία επέμβαση στο πλευρό των Ροδίων. Με τη δήλωσή του με
συνέπεια με παλαιότερες θέσεις, ελπίζει να συμφωνήσουν κάποιοι από εκείνους μαζί του.

Ένα βασικό επιχείρημα  των αντιπάλων του Δημοσθένους ήταν πως η Ρόδος είχε απο-
στατήσει από τη Συμμαχία και είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην πανωλεθρία των Συμμαχικού
Πολέμου. Αντίθετα, ο ρήτορας προσπαθεί να ανασκευάσει τη μνησικακία των Αθηναίων.
Θέλει να τους ηρεμήσει. 

Αυτό το πετυχαίνει κατηγορώντας τους Ρόδιους (ὕβριν). Έτσι, ούτε φαίνεται να ενεργεί
για δικό τους συμφέρον, αλλά για της Αθήνας. Παράλληλα, όμως κατηγορεί τους Πέρσες
και κρίνει τους Αθηναίους για παλαιότερες επεμβάσεις τους. Αρχικά η ευθύνη είναι των Ρο-
δίων, αργότερα μεταβιβάζεται στο ολιγαρχικό κόμμα της Ρόδου και τέλος στο Μαύσωλο
και την Αρτεμισία. Έτσι, κολακεύει τους Αθηναίους.

1. Τι αντιφατικό και τι ριψοκίνδυνο επισημαίνει ο Δημοσθένης στην εξωτερική πολιτική
των πολιτικών του αντιπάλων; (παρ. 5)

2. «πρώτος εγώ ανέβηκα στο βήμα και διατύπωσα τις προτάσεις μου» (παρ. 6): Σε ποιον
λόγο του αναφέρεται ο Δημοσθένης, τι είχε προτείνει τότε και ποια πολιτική εξέφραζε;

3. «Λοιπόν και οι απόψεις που εκφράζω τώρα είναι συνεπείς μ' εκείνες που τότε είχα
διατυπώσει» (παρ. 7): Γιατί ο Δημοσθένης δεν είναι πειστικός στο σημείο αυτό και τι επιδιώκει
να επιτύχει;

4. «Εγώ δηλαδή, αν ήμουν στη βασιλική αυλή κι ο Βασιλέας ζητούσε τη γνώμη μου»
(παρ. 7): Ποια ρητορική μέθοδο μετέρχεται στο σημείο αυτό ο Δημοσθένης;

5. Ποια ρητορική μέθοδο μετέρχεται ο Δημοσθένης στην παρ. 9;
6. Με ποια συλλογιστική προσπαθεί ο Δημοσθένης στις παρ. 10-13 να αμβλύνει τους

φόβους των Αθηναίων για περιπέτειες στις οποίες θα μπορούσε να τους εμπλέξει η επέμβασή
τους στη Ρόδο;

7. Πώς παρουσιάζει τους ολιγαρχικούς Ροδίους ο Δημοσθένης στην παρ. 14;
8. Από ποια σηµεία της ενότητας φαίνεται ότι ο Δημοσθένης θέλει να υποτιµήσει τους

Ροδίους για τις πολιτικές τους επιλογές;
9. Ο πολιτικός πρέπει να αίρεται υπεράνω των συναισθημάτων και να φροντίζει για

την προάσπιση των συμφερόντων της πατρίδας του. Συμφωνείτε µε την άποψη αυτή ή όχι;
Να εντοπίσετε τα σηµεία που φαίνεται η τοποθέτηση του Δημοσθένη για το θέµα αυτό στην
ενότητα αυτή.

εμηνευτικά σχόλια
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10. Να σημειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας το
περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων.

Ο Δημοσθένης για να πείσει τους Αθηναίους αναφέρει ότι: 

11. Για ποιο λόγο ο Δημοσθένης υπερασπίζεται τους Ροδίους «κατηγορώντας» τους;

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ
α) ο βασιλιάς των Περσών δεν αντιμετωπίζει κανένα πρό-
βληµα στο εσωτερικό του κράτους του. 
β) όσοι κατέχουν την εξουσία στη Ρόδο έχουν εχθρικές
σχέσεις µε την Αρτεµισία. 
γ) η κατάληψη της Σάµου από τον Αθηναίο στρατηγό
Τιµόθεο δεν προκάλεσε την αντίδραση του βασιλιά. 
δ) οι Ρόδιοι υπήρξαν πάντοτε πιστοί σύµµαχοι των Αθη-
ναίων. 

ε) αν ο βασιλιάς εγείρει αξιώσεις για τη Ρόδο, αυτό θα
πρέπει να απασχολήσει τους Αθηναίους και τους άλλους
Έλληνες. 

στ) η κατοχή της Ρόδου από το βασιλιά θα χρησιµεύσει
ως βάση ελέγχου της σατραπείας της Αρτεµισίας, αν οι
υποθέσεις του στην Αίγυπτο δεν πάνε καλά. 

ζ) οι ολιγαρχικοί της Ρόδου αποδείχτηκαν αγνώµονες 

προς τους συμπολίτες τους που τους βοήθησαν να 

καταλάβουν την εξουσία στο νησί. 

η) οµιλεί υπέρ των Ροδίων γιατί ήταν «πρόξενός» τους.

a

OP
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a(§17–20): Ο κίνδυνος από την εξάπλωση των ολιγαρχικών πολιτευμάτων

[17] Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν’, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους
πεπολεμήκατε καὶ πρὸς δημοκρατίας καὶ
πρὸς ὀλιγαρχίας. καὶ τοῦτο μὲν ἴστε καὶ
αὐτοί• ἀλλ’ ὑπὲρ ὧν πρὸς ἑκατέρους ἔσθ’
ὑμῖν ὁ πόλεμος, τοῦτ’ ἴσως ὑμῶν οὐδεὶς
λογίζεται. ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν; πρὸς μὲν
τοὺς δήμους ἢ περὶ τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων,
οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ διαλύσασθαι
ταῦτα, ἢ περὶ γῆς μέρους ἢ ὅρων ἢ
φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας• πρὸς δὲ τὰς
ὀλιγαρχίας ὑπὲρ μὲν τούτων οὐδενός,
ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας• 

[18] ὥστ’ ἔγωγ’ οὐκ ἂν ὀκνήσαιμ’ εἰπεῖν
μᾶλλον ἡγεῖσθαι συμφέρειν δημοκρατου-
μένους τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας πολεμεῖν
ὑμῖν ἢ ὀλιγαρχουμένους φίλους εἶναι. πρὸς
μὲν γὰρ ἐλευθέρους ὄντας οὐ χαλεπῶς ἂν
εἰρήνην ὑμᾶς ποιήσασθαι νομίζω, ὁπότε
βουληθείητε, πρὸς δ’ ὀλιγαρχουμένους
οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω• οὐ γὰρ
ἔσθ’ ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες
ἄρχειν τοῖς μετ’ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρημένοις
εὖνοι γένοιντ’ ἄν.

[19] Θαυμάζω δ’ εἰ μηδεὶς ὑμῶν ἡγεῖται
Χίων ὀλιγαρχουμένων καὶ Μυτιληναίων,
καὶ νυνὶ Ῥοδίων καὶ πάντων ἀνθρώπων
ὀλίγου δέω λέγειν εἰς ταύτην τὴν δουλείαν
ὑπαγομένων, συγκινδυνεύειν τι τὴν παρ’
ἡμῖν πολιτείαν, μηδὲ λογίζεται τοῦθ’ ὅτι
οὐκ ἔστιν ὅπως, εἰ δι’ ὀλιγαρχίας ἅπαντα
συστήσεται, τὸν παρ’ ὑμῖν δῆμον
ἐάσουσιν. ἴσασι γὰρ οὐδένας ἄλλους πάλιν
εἰς ἐλευθερίαν <ἂν> τὰ πράγματ’
ἐξάγοντας• ὅθεν δὴ κακὸν αὑτοῖς ἄν τι
γενέσθαι προσδοκῶσι, τοῦτ’ ἀνελεῖν
βουλήσονται.

Σκεφτείτε όμως και κάτι άλλο, άνδρες Αθη-
ναίοι, ότι πολλές φορές έχετε πολεμήσει και
με δημοκρατικά καθεστώτα και με ολιγαρ-
χικά. Αυτό το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι. Για ποιες
αιτίες όμως γίνεται ο πόλεμος στη μία ή στην
άλλη περίπτωση, αυτό κανείς σας ίσως δεν το
εξετάζει. Για ποιο λόγο λοιπόν γίνεται; Με τα
δημοκρατικά καθεστώτα πολεμάτε ή για ιδιω-
τικές διαφορές που δεν μπόρεσαν να επιλυ-
θούν με δημόσια συμφωνία ή για μερίδιο γης
ή για συνοριακή διαφορά ή από ανταγωνισμό
ή για χάρη της ηγεμονίας. Με τις ολιγαρχίες
όμως δεν πολεμάτε για κανέναν από τους λό-
γους αυτούς, παρά για την υπεράσπιση της
δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Γι' αυτό και δε θα δίσταζα να πω ότι πρέπει
να θεωρείτε πως πιο πολύ σας συμφέρει να εί-
ναι όλοι οι Έλληνες εχθροί σας και να έχουν
δημοκρατικό πολίτευμα, παρά να είναι φίλοι
σας και να έχουν ολιγαρχικό καθεστώς. Και
τούτο γιατί με ελεύθερους ανθρώπους πιστεύω
ότι χωρίς δυσκολία θα μπορούσατε να συνά-
ψετε ειρήνη όποτε θα θέλατε, ενώ με μια ολι-
γαρχία, ούτε τη φιλία θεωρώ βέβαιη. Δεν είναι
δυνατό να έχουν φιλικές διαθέσεις οι ολιγαρ-
χικοί για το λαό, ούτε όσοι επιζητούν να εξου-
σιάζουν, για εκείνους που έχουν προτιμήσει
την ισότητα των δικαιωμάτων. 

Ακόμη μου προκαλεί κατάπληξη το ότι, ενώ
οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι κυβερνώνται από
ολιγαρχίες, και τώρα και οι Ρόδιοι, και σχεδόν
θα έλεγα ότι όλος ο κόσμος οδηγείται σ' αυτή
τη μορφή δουλείας, κανείς σας δε θεωρεί ότι
μαζί τους κινδυνεύει σε κάποιο βαθμό και το
δικό μας πολίτευμα ούτε σκέφτεται ότι δεν εί-
ναι δυνατό, αν όλες οι πόλεις οργανωθούν
ολιγαρχικά, να ανεχτούν σ' εμάς τη δημοκρα-
τία. Γιατί γνωρίζουν πως μόνο εσείς μπορείτε
να φέρετε πάλι την ελευθερία. Από όποια
πλευρά λοιπόν περιμένουν ότι θα μπορούσαν
να πάθουν κακό, αυτήν θα θελήσουν να την
καταστρέψουν.

μετάφραση
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Ο Δημοσθένης καταφέρεται κατά της ολιγαρχίας, για να πείσει τους Αθηναίους όχι να βοη-
θήσουν τους Ροδίους, αλλά να διασφαλίσουν τη δημοκρατία σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας: πολιτεία κανονικά είναι το πολίτευμα. Με
αυτή την έννοια το χρησιμοποιεί και ο Πλάτων. Ο Αριστοτέλης ονομάζει πολιτεῖα το ορθό
πολίτευμα, ενώ ο Δημοσθένης τη δημοκρατία.  Ενδιαφέρον έχει η ταύτιση της δημοκρατίας
με την ελευθερία που κάνει ο Αριστοτέλης. Ενώ η ελευθερία αναφέρονταν στην κατάκτηση
από βαρβάρους ή Έλληνες (πχ Αθηναϊκή Συμμαχία), για το ρήτορα επεκτείνεται η έννοιά
της και στο πολίτευμα. Έτσι, το αντίθετό της, η δουλεία, έμμεσα ταυτίζεται με την ολιγαρχία.

συμφέρειν δημοκρατουμένους τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας πολεμεῖν ὑμῖν ἢ
ὀλιγαρχουμένους φίλους εἶναι: σύμφωνα με το ρήτορα είναι καλύτερο να είναι όλες οι πό-
λεις δημοκρατικές και να συγκρούονται με την Αθήνα παρά να είναι σύμμαχοι αλλά με
ολιγαρχικό καθεστώς. ουσιαστικά πρόκειται για ένα συναισθηματικό και λογικό επιχείρημα.
Σαφώς για ένα πολιτικό καθεστώς είναι καλύτερο να έχει φιλικά προσκείμενα καθεστώτα,
παρά αντίθετα προς αυτό. Ωστόσο, η αντίθεση «φίλους εἶναι…πολεμεῖν», είναι καθαρά συ-
ναισθηματική, μία υπερβολή προκειμένου να τονώσει το φιλοδημοκρατικό συναίσθημα του
ακροατηρίου του.

χαλεπῶς ἂν εἰρήνην ὑμᾶς ποιήσασθαι νομίζω, ὁπότε βουληθείητε, πρὸς δ’
ὀλιγαρχουμένους οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω: επιχειρηματολογεί υπέρ της προηγού-
μενης θέσης. Με ίδια καθεστώτα κρίνει πως είναι ευκολότερο να συνάψουν ειρήνη, να συμ-
φωνήσουν, παρά με αντίπαλα. Με τους δημοκρατικούς, ακόμη κι αν υπάρχουν διαφορές
και συγκρούσεις, βλέπει δυνατότητα συνεννόησης, ενώ τους ολιγαρχικούς τους παρουσιάζει
αφερέγγυους και επισφαλείς ως συμμάχους. Η λογική αυτή πάντως ακόμα και σήμερα
ισχύει. Κατά τη διάρκεια του λεγόμενου Ψυχρού Πολέμου συχνά τόσο οι ΗΠΑ και σύμμαχες
δυνάμεις όσο και η ΕΣΣΔ προσπαθούσαν να διαμορφώσουν καθεστώτα σύμφωνα με το
δικό τους σύστημα και προσπαθούσαν οι γείτονές τους να έχουν ανάλογο καθεστώς.

ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς μετ’ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρημένοις εὖνοι
γένοιντ’ ἄν: ενώ νωρίτερα είχε ταυτίσει την ελευθερία με τη δημοκρατία (=> ολιγαρχία=δου-
λεία), τώρα πλέον σημειώνει μία άλλη αντίθεση ανάμεσα στα δύο καθεστώτα. Οι λίγοι επι-
διώκουν να εξουσιάζουν τους πολλούς που επιδιώκουν ισότητα. Η αντίθεση κάνει ακόμα
πιο έντονες τις διαφορές ανάμεσα στα δύο πολιτεύματα. Με την αντίθεση αυτή επηρεάζει
το ήθος των ακροατών.

Βέβαια, όλα τα ολιγαρχικά καθεστώτα δεν ήταν ανελεύθερα (πχ Σπάρτη που είχε ση-
μαντικές ελευθερίες) ούτε όμως και οι δημοκρατίες ήταν πάντα ελεύθερες. Ουσιαστικά η
ολιγαρχία για λόγους ρητορικής πειθούς ταυτίζεται έμμεσα με την τυραννίδα.

εἰς ταύτην τὴν δουλείαν: εννοεί την ολιγαρχία σύμφωνα με το σχήμα πολιτεῖα-ἐλευθερία,
ὁλιγαρχία-δουλεῖα.

[20] τοὺς μὲν οὖν ἄλλους τοὺς
ἀδικοῦντάς 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.

Επομένως εκείνους που αδικοπραγούν πρέ-
πει να τους θεωρείτε εχθρούς μόνο αυτών που
αδικήθηκαν, εκείνους όμως που καταλύουν
τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τα μεταβάλ-
λουν σε ολιγαρχικά σας συμβουλεύω να τους
θεωρείτε κοινούς εχθρούς όλων των ανθρώ-
πων που επιθυμούν την ελευθερία.

εμηνευτικά σχόλια
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οὐκ ἔστιν ὅπως τὸν παρ’ ὑμῖν δῆμον ἐάσουσιν …τοῦτ’ ἀνελεῖν βουλήσονται: εδώ ο

ρήτορα σημειώνει για πρώτη φορά έναν κίνδυνο που διατρέχει το ίδιο το αθηναϊκό πολί-
τευμα. Όταν καταλύονται δημοκρατικά καθεστώτα, τότε κινδυνεύει και η Αθήνα. Άρα η
επέμβαση υπέρ των δημοκρατικών Ρόδιων είναι μία ενέργεια πατριωτική που προστατεύει
τελικά την Αθήνα και το πολίτευμά της. Προσπαθεί να φοβίσει τους συμπολίτες του για
τους ακίνδυνους του πολιτεύματός τους. Προσπαθεί να τους επηρεάζει συναισθηματικά με
το ενδεχόμενο η κυριαρχία ολιγαρχικών καθεστώτων να απειλήσει την ίδια την Αθήνα,
που ήταν το λίκνο αλλά και η βάση της δημοκρατίας.

οὐδένας ἄλλους πάλιν εἰς ἐλευθερίαν <ἂν> τὰ πράγματ’ ἐξάγοντας: Η Αθήνα είναι η
εγγυήτρια δύναμη για όλες τις δημοκρατίες και η μόνη που μπορεί να επαναφέρει τη δημο-
κρατία κάπου. Γι’ αυτό όμως και θα αποτελέσει στόχο των ολιγαρχικών.

εἰπεῖν: τελικό απρφ αντικείμενο στο ἂν ὀκνήσαιμι (ταυτοπροσωπία).
ἡγεῖσθαι:  τελικό απρφ αντικείμενο στο εἰπεῖν.
συμφέρειν: τελικό απρφ αντικείμενο στο ἡγεῖσθαι.
πολεμεῖν…εἶναι: τελικά απρφ υποκείμενο στο απρόσωπο συμφέρειν.
ὁπότε βουληθείητε: δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική πρόταση (με απόδοση το ἄν ποι-

ήσασθαι)
ὀλιγαρχουμένων…ὑπαγομένων: γενικές απόλυτες εναντιωματικές μετοχές.
εἰ δι’ ὀλιγαρχίας ἅπαντα συστήσεται: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση (με απόδοση το

ἐάσουσιν => πραγματικό).
ἐξάγοντας: κατηγορηματική μετοχή από το ἴασι.
τῶν κακῶς πεπονθότων: επιθετική μετοχή σε θέση γενική διαιρετικής στο ἐχθρούς.

1. Σε ποια επιχειρήµατα βασίζει ο Δηµοσθένης την υποστήριξή του προς τη δηµοκρατία
και τους δηµοκρατικούς πολίτες και την αντιπάθειά του προς την ολιγαρχία και τους ολι-
γαρχικούς; Πώς τον κρίνετε για τις απόψεις του αυτές;

2. Να προσδιορίσετε το «ήθος» των ακροατών, του οµιλητή και των «αντιπάλων» του,
όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα.

3. δουλείαν (§ 19): Τι θεωρεί «δουλείαν» στο κείµενο ο Δηµοσθένης; Είναι εύστοχος ο
χαρακτηρισµός του; Να απαντήσετε τεκµηριωµένα.

4. Ποιους πρέπει σύμφωνα με το Δημοσθένη να θεωρήσουν οι Αθηναίοι ως «κοινούς
ἐχθρούς»; 

5. Να συνδέσετε τη στήλη Α µε τη Β (δύο στοιχεία περισσεύουν) .

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια

ασκήσεις

1. πολλοὺς πολέµους πεπολεµήκατε
2. ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν; πρὸς µὲν τοὺς
δήµους... πρὸς δὲ τὰς ὀλιγαρχίας.
3. ἢ περὶ µέρους ἢ ὅρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς
ἡγεµονίας
4. τοῖς µετ. ἰσηγορίας ζῆν ᾑρηµένοις
5. οὐ χαλεπῶς

α. βραχυλογία
β. µετωνυµία
γ. υπερβατό
δ. λιτότητα
ε. παρήχηση
στ. σχήµα υποφοράς
και ανθυποφοράς
ζ. πολυσύνδετο
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6. Να συµπληρώσετε τα κενά χρησιµοποιώντας λέξεις παράγωγες ή οµόρριζες του
«ἐξάγω» από τον παρακάτω πίνακα:

• Η …………….......... προϊόντων προς άλλες χώρες βοηθάει σηµαντικά την οικονοµία
µιας χώρας.

• Κατά τις …………….......... εξετάσεις θα κριθεί η είσοδός του στη σχολή αυτή.
• Στη λογική ανήκουν οι …………….......... συλλογισµοί (από τα γενικά στα µερικά) και

οι …………….......... συλλογισµοί (από τα µερικά στα γενικά).
• Στις …………….......... εξετάσεις κρίνεται η µετάβαση των µαθητών
στην επόµενη τάξη.
• Ο σωστός τρόπος συµπεριφοράς του δείχνει ότι έχει σωστή ……………..........
• Ένας κεντρικός …………….......... που θα κατασκευαστεί στην περιοχή, θα µεταφέρει

τα νερά της βροχής στη θάλασσα.
• Τον αγώνα που …………….......... αυτή τη στιγµή, παρακολουθούν στο στάδιο δέκα

χιλιάδες άνθρωποι.

7. Να σηµειώσετε αν θεωρείτε ότι το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι ορθό
ή εσφαλµένο (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ).

Ο Δηµοσθένης υποστηρίζει το δηµοκρατικό πολίτευµα επειδή:
α) οι ολιγαρχικοί είναι αντίθετοι στην ισότητα των πολιτών. 
β) η Αθήνα δεν διεξάγει κανένα πόλεµο εναντίον πόλης µε δηµοκρατικό πολίτευµα. 
γ) οι Αθηναίοι µπορούν να συνάπτουν ευκολότερα ειρήνη µε ελεύθερους ανθρώπους. 
δ) πιστεύει ότι η επικράτηση των ολιγαρχικών πολιτευµάτων θα είναι επικίνδυνη. 
ε) οι Αθηναίοι θα συνάψουν φιλία εύκολα µε ολιγαρχικά καθεστώτα. 

8. Να βρείτε στη νέα ελληνική δύο ετυµολογικώς συγγενείς λέξεις για καθεµιά από τις
ακόλουθες λέξεις του κειµένου: ἐξάγοντας, συστήσεται, δουλείαν, προσδοκῶσι.

9. ὀλιγαρχία: Να σχηματίσετε τρεις νεοελληνικές λέξεις με το ίδιο β' συνθετικό.
10. Να συνδέσετε ετυμολογικά τις λέξεις του παρακάτω πίνακα με τη λέξη «ὅρος» (ὁ) ή

µε τις ὁράω-ῶ, ὄρος (το), ὥρα.

αγωγή, αγωγός, εισαγωγικός, διεξάγεται, εξαγωγή,
επαγωγικός, παραγωγή, παραγωγικός, προαγωγικός

οροσειρά
σύνορο
οροπέδιο
οριοθετώ
ωριαίος
καθορίζω
ορεσίβιος
ορειβασία
µεθόριος
πρόωρος
ορατός
εξορίζω
όµορος
όριο

ὁ ὅρος

ὁράω-ῶ

τό ὄρος

ὥρα
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a(§21–24): Και το δίκαιο επιβάλλει τη συνδρομή προς τους Ροδίους – το παράδειγμα των
Αργείων

[21] ἔπειτα καὶ δίκαιον, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, δημοκρατουμένους αὐτοὺς
τοιαῦτα φρονοῦντας φαίνεσθαι περὶ τῶν
ἀτυχούντων δήμων, οἷάπερ ἂν τοὺς
ἄλλους ἀξιώσαιτε φρονεῖν περὶ ὑμῶν, εἴ
ποθ’, ὃ μὴ γένοιτο, τοιοῦτό τι συμβαίη. καὶ
γὰρ εἰ δίκαιά τις φήσει Ῥοδίους
πεπονθέναι, οὐκ ἐπιτήδειος ὁ καιρὸς
ἐφησθῆναι• δεῖ γὰρ τοὺς εὐτυχοῦντας
περὶ τῶν ἀτυχούντων ἀεὶ φαίνεσθαι τὰ
βέλτιστα βουλευομένους, ἐπειδήπερ
ἄδηλον τὸ μέλλον ἅπασιν ἀνθρώποις.

[22] Ἀκούω δ’ ἐγὼ πολλάκις ἐνταυθὶ
παρ’ ὑμῖν τινῶν λεγόντων ὡς, ὅτ’
ἠτύχησεν ὁ δῆμος ἡμῶν, συνεβουλήθησάν
τινες αὐτὸν σωθῆναι• ὧν ἐγὼ μόνων
Ἀργείων ἐν τῷ παρόντι μνησθήσομαι
βραχύ τι. οὐ γὰρ ἂν ὑμᾶς βουλοίμην,
δόξαν ἔχοντας τοῦ σῴζειν τοὺς
ἀτυχοῦντας ἀεί, χείρους Ἀργείων ἐν ταύτῃ
τῇ πράξει φανῆναι, οἳ χώραν ὅμορον τῇ
Λακεδαιμονίων οἰκοῦντες, ὁρῶντες
ἐκείνους γῆς καὶ θαλάττης ἄρχοντας, οὐκ
ἀπώκνησαν οὐδ’ ἐφοβήθησαν εὐνοϊκῶς
ὑμῖν ἔχοντες φανῆναι, ἀλλὰ καὶ πρέσβεις
ἐλθόντας ἐκ Λακεδαίμονος, ὥς φασιν,
ἐξαιτήσοντάς τινας τῶν φυγάδων τῶν
ὑμετέρων ἐψηφίσαντο, ἐὰν μὴ πρὸ ἡλίου
δύντος ἀπαλλάττωνται, πολεμίους κρίνειν.

[23] εἶτ’ οὐκ αἰσχρόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
εἰ τὸ μὲν Ἀργείων πλῆθος οὐκ ἐφοβήθη τὴν
Λακεδαιμονίων ἀρχὴν ἐν ἐκείνοις τοῖς
καιροῖς οὐδὲ τὴν ῥώμην, ὑμεῖς δ’ ὄντες
Ἀθηναῖοι βάρβαρον ἄνθρωπον, καὶ ταῦτα
γυναῖκα, φοβήσεσθε; καὶ μὴν οἱ μὲν ἔχοιεν
ἂν εἰπεῖν ὅτι πολλάκις ἥττηνται [ὑπὸ]
Λακεδαιμονίων, 

Έπειτα είναι δίκαιο, άνδρες Αθηναίοι, εσείς
επειδή ζείτε σε δημοκρατικό καθεστώς να φαί-
νεστε ότι απέναντι στις δημοκρατίες που ατύ-
χησαν έχετε τέτοια αισθήματα, όπως αυτά που
θα αξιώνατε να έχουν οι άλλοι για σας, αν
ποτέ ―ο μη γένοιτο― σας συνέβαινε κάτι πα-
ρόμοιο. Γιατί, στ' αλήθεια, αν ισχυριστεί κα-
νείς ότι οι Ρόδιοι καλά έπαθαν, δεν είναι τώρα
κατάλληλη η ευκαιρία για να επιχαίρει. Γιατί
όσοι ευτυχούν πρέπει πάντοτε να δείχνουν
πως ενδιαφέρονται για το καλό των δυστυχι-
σμένων, επειδή βέβαια το μέλλον είναι για
όλους τους ανθρώπους άδηλο. 

Πολλές φορές εξάλλου εγώ ακούω εδώ
μπροστά σας να λένε κάποιοι ρήτορες πως,
όταν η δημοκρατία μας ατύχησε, συμφώνη-
σαν μερικοί να τη σώσουν. Από αυτούς εγώ
θα αναφερθώ τώρα με δυο λόγια μόνο στους
Αργείους. Γιατί δε θα ήθελα εσείς, που έχετε
τη φήμη ότι πάντα σώζετε τους δυστυχείς, να
φανείτε στην υπόθεση τούτη κατώτεροι από
τους Αργείους: Εκείνοι κατοικώντας σε χώρα
γειτονική με τη Λακεδαίμονα, μολονότι έβλε-
παν τους Λακεδαιμονίους να κυριαρχούν σε
στεριά και σε θάλασσα, δε δίστασαν, ούτε φο-
βήθηκαν να δείξουν τα φιλικά αισθήματα που
είχαν απέναντί σας, αλλά και τους απεσταλ-
μένους που ήρθαν από τη Λακεδαίμονα, όπως
λένε, για να ζητήσουν την παράδοση μερικών
δικών σας φυγάδων αποφάσισαν να τους θε-
ωρήσουν εχθρούς των, αν δεν αναχωρούσαν
πριν δύσει ο ήλιος. 

Λοιπόν δεν είναι ντροπή, άνδρες Αθηναίοι,
που ο λαός των Αργείων δε φοβήθηκε στις πε-
ριστάσεις εκείνες την εξουσία των Λακεδαι-
μονίων ούτε τη δύναμή τους κι εσείς, που είστε
Αθηναίοι, να φοβηθείτε βάρβαρο άνθρωπο
και μάλιστα γυναίκα; Επιπλέον εκείνοι θα
μπορούσαν να ισχυριστούν ότι πολλές φορές
έχουν νικηθεί από τους Λακεδαιμονίους, 

μετάφραση
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Στην ενότητα αυτή η ρήτορας προσπαθεί να καταρρίψει επιχειρήματα των αντιπάλων

του. Σπεύδει να καθησυχάσει τους συμπολίτες του για πιθανή αντίδραση του Πέρση βασιλιά
-επειδή μία επέμβαση υπέρ των Ροδίων θα ήταν αντίθετη με τις συμφωνίες- τονίζοντας ότι
ποτέ δεν έχασαν από τους Πέρσες, πόσο μάλλον από μια γυναίκα. Θυμίζει δε το αργείο πα-
ράδειγμα που αντιστάθηκαν για χάρη άλλων στους Λακεδαιμόνιους παρά τις παλαιότερες
ήττες τους.

οἷάπερ ἂν τοὺς ἄλλους ἀξιώσαιτε φρονεῖν περὶ ὑμῶν: οι Αθηναίοι συνήθιζαν να υπε-
ρηφανεύονται ότι φροντίζουν για τα άλλα δημοκρατικά καθεστώτα και να επιθυμούν να
ακούν συχνά θετικές κρίσεις. Σε όλους τους επιτάφιους υπήρχαν ανάλογες κρίσεις για τη
στάση των Αθηναίων που πάντα έσπευδαν σε βοήθεια άλλων πόλεων (βλ και παρακάτω
«δόξαν ἔχοντας τοῦ σῴζειν τοὺς ἀτυχοῦντας ἀεί»). Βέβαια, ο ρήτορας δε θυμίζει -δε θέλει κι
ο ίδιος να θυμάται- αρνητικές κι επιθετικές στάσεις των Αθηναίων (πχ Αθηναϊκές Συμμαχίες
που έγιναν ηγεμονικές, την καταστροφή της Μήλου κλπ).

δίκαιά τις φήσει Ῥοδίους πεπονθέναι: ο ρήτορας επιμένει στην τακτική να κατηγορεί
τους Ροδίους ότι καλά έπαθαν. Θέλει να συμπλεύσει (συναισθηματικά) με την οργή του
πλήθους (ήθους του ακροατηρίου) και να μην τους εξεγείρει. Δεν είναι όμως ο κατάλληλος
καιρός για να απολαύσουν χαιρέκακα το πάθημα των Ροδίων. Αν οι Αθηναίοι δεν τους βοη-
θήσουν θα μείνουν αβοήθητοι κι εκείνοι στο μέλλον ως αποτέλεσμα αυτής τους της ύβρεως.

εἴ ποτέ τοιοῦτό τι συμβαίη: θυμίζει έμμεσα το καθεστώς των Τριάκοντα απευχόμενος
επανάληψή του στο μέλλον.

συνεβουλήθησάν τινες αὐτὸν σωθῆναι: το καθεστώς των Τριάκοντα είχε υποχρεώσει

εμηνευτικά σχόλια

ὑμεῖς δὲ νενικήκατε μὲν πολλάκις
βασιλέα, ἥττησθε δ’ οὐδ’ ἅπαξ οὔτε τῶν
δούλων τῶν βασιλέως οὔτ’ αὐτοῦ ’κείνου•
εἰ γάρ τί που κεκράτηκε τῆς πόλεως
βασιλεύς, ἢ τοὺς πονηροτάτους τῶν
Ἑλλήνων καὶ προδότας αὐτῶν χρήμασι
πείσας ἢ οὐδαμῶς ἄλλως κεκράτηκεν. 

[24] καὶ οὐδὲ τοῦτ’ αὐτῷ συνενήνοχεν,
ἀλλ’ ἅμ’ εὑρήσετ’ αὐτὸν τήν τε πόλιν διὰ
Λακεδαιμονίων ἀσθενῆ ποιήσαντα καὶ
περὶ τῆς αὑτοῦ βασιλείας κινδυνεύσαντα
πρὸς Κλέαρχον καὶ Κῦρον. οὔτ’ οὖν ἐκ
φανεροῦ κεκράτηκεν οὔτ’ ἐπιβουλεῦσαι
συνενήνοχεν αὐτῷ. ὁρῶ δ’ ὑμῶν ἐνίους
Φιλίππου μὲν ὡς ἄρ’ οὐδενὸς ἀξίου
πολλάκις ὀλιγωροῦντας, βασιλέα δ’ ὡς
ἰσχυρὸν ἐχθρὸν οἷς ἂν προέληται
φοβουμένους. εἰ δὲ τὸν μὲν ὡς φαῦλον
οὐκ ἀμυνούμεθα, τῷ δ’ ὡς φοβερῷ πάνθ’
ὑπείξομεν, πρὸς τίνας, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
παραταξόμεθα;

ενώ εσείς έχετε νικήσει πολλές φορές το βα-
σιλιά της Περσίας και ούτε μια φορά δεν έχετε
νικηθεί ούτε από τους δούλους του βασιλιά,
ούτε από αυτόν τον ίδιο. Γιατί αν ίσως σε κάτι
νίκησε την πόλη μας ο βασιλιάς, ή νίκησε δια-
φθείροντας με χρήματα τους πιο τιποτένιους
Έλληνες και προδότες της Ελλάδας, ή αλλιώς
δε νίκησε ποτέ. 

Και αυτό όμως δεν τον ωφέλησε. Θα διαπι-
στώσετε ότι αυτός συγχρόνως και την πόλη
μας αδυνάτισε χρησιμοποιώντας τους Λακε-
δαιμονίους, και το βασίλειό του διακινδύνεψε
πολεμώντας με τον Κλέαρχο και τον Κύρο.
Ούτε λοιπόν σε φανερό πόλεμο νίκησε, ούτε
τα επίβουλα σχέδιά του τον ωφέλησαν. Πα-
ρατηρώ ακόμα ότι πολλές φορές μερικοί από
σας δε δίνουν σημασία στο Φίλιππο, επειδή,
καθώς φαίνεται, δεν αξίζει τον κόπο, ενώ φο-
βούνται το βασιλιά των Περσών ως ισχυρό
εχθρό για όσους βάλει στόχο του. Αν όμως
τον ένα δεν τον αποκρούομε, γιατί είναι ασή-
μαντος, ενώ στον άλλο υποχωρούμε παντού,
επειδή είναι επίφοβος, σε ποιους, άνδρες Αθη-
ναίοι, θα αντισταθούμε; 
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πολλούς να αυτοεξοριστούν και να ζητήσουν άσυλο σε άλλες πόλεις. Πολλοί είχαν καταφύγει
στην Ελευσίνα, άλλοι στα Μέγαρα και αρκετοί στο Άργος. Οι Λακεδαιμόνιοι απαιτούσαν
την επιστροφή των εξόριστων (φυγάδων) στην Αθήνα. Πολλές πόλεις όμως αρνήθηκαν.
Ακόμα και τα Μέγαρα με ολιγαρχικό καθεστώς αρνούνταν την προώθηση των προσφύγων
στην Αθήνα. Το ίδιο έκαναν και οι Αργείοι και οι Θηβαίοι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα
ακόμα. Οι πρόσφυγες γενικά δεν εκδίδονται στις χώρες προέλευσης επειδή ακριβώς εκεί
κινδυνεύει η ζωή τους.

μόνων Ἀργείων μνησθήσομαι: η διήγησις ενισχύει την επιχειρηματολογία. Μιλάει σύντομα
προκειμένου να μην κουράσει το ακροατήριό του. Μνημονεύει τους Αργείους επειδή αυτοί
και είχαν ηττηθεί πολλές φορές από τους Λακεδαιμόνιους και γιατί ήταν μία σχετικά ανίσχυρη
στρατιωτική δύναμη (σε αντίθεση με το ένδοξο Μυκηναϊκό παρελθόν). Βέβαια, οι Αργείοι
είχαν πολλούς λόγους να μην επιτρέψουν την έκδοση των προσφύγων. Από τη μια -πέρα από
το ηθικό ζήτημα της ικεσίας των φυγάδων- ήταν αιώνιοι αντίπαλη της Σπάρτης και έπειτα
πολλές πόλεις είχαν αρχίσει να ενοχλούνται από τη σπαρτιατική ηγεμονία στην Ελλάδα.

βάρβαρον ἄνθρωπον, καὶ ταῦτα γυναῖκα, φοβήσεσθε: οι βάρβαροι θεωρούνταν κατώ-
τεροι και πολιτισμικά και στρατιωτικά (αγύμναστοι, ανεκπαίδευτοι στον πόλεμο, υπήκοοι
ενός σκληρού βασιλιά που πολεμούσαν μόνο από φόβο κι όχι από αγάπη κι επιθυμία για
την ελευθερία). από την άλλη, οι Έλληνες γενικώς θεωρούσαν τις γυναίκες αδύναμες για
τον πόλεμο, δεν αρμόζει στο φύλο τους. Άρα οι Αθηναίοι δεν επιτρέπεται με τόση υπερηφά-
νεια να φοβούνται μία βάρβαρη γυναίκα (Αρτεμισία). Το επιχείρημα είναι κατεξοχήν συ-
ναισθηματικής φύσης. Τόσο η επιλογή του φοβήσεσθε όσο και η αναφορά σε βάρβαρον και
γυναῖκα στόχο έχουν να επηρεάσουν το ακροατήριο.

οἱ μὲν ἥττηνται…ὑμεῖς δὲ νενικήκατε βασιλέα… οὐδαμῶς κεκράτηκεν: είναι ένα
επιχείρημα που σπεύδει να στηρίξει τα προηγούμενα. Απευθύνεται στη λογική (κι όχι στο
συναίσθημα). Αν οι Αργείοι με τόσες ήττες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και βοήθη-
σαν τους Αθηναίους, Οι τελευταίοι που δεν έχασαν ποτέ δεν επιτρέπεται να μείνουν άπραγοι.
Βέβαια, είναι ψευδές ότι δεν έχασαν ποτέ. Ωστόσο, έντονη είναι η ανάμνηση των ένδοξων
νικών επί του Δαρείου και του Ξέρξη. Πόσο μάλλον κατά μιας γυναίκας. Το ίδιο επιχείρημα
επαναλαμβάνει και παρακάτω λέγοντας «οὔτ’ ἐκ φανεροῦ κεκράτηκεν».

Παρά τις νίκες αυτές ο Πέρσης βασιλιάς -συνεχίζει ο ρήτορας («οὐδὲ τοῦτ’ αὐτῷ
συνενήνοχεν») πάλι είχε προβλήματα στην επικράτειά του. Ο αδελφός του, Κύρος, στράφηκε
εναντίον του με χιλιάδες στρατιώτες (και Έλληνες μισθοφόρους όπως περιγράφονταν στον
Ξενοφώντα).

πονηροτάτους τῶν Ἑλλήνων καὶ προδότας αὐτῶν χρήμασι πείσας: οι όποιες αποτυχίες
των Αθηναίων δεν ήταν αδυναμία στρατιωτική ή πολιτική, αλλά αποτέλεσμα προδοσίας
και δωροδοκίας. Έτσι βέβαια επικρίνονται και όσοι συμμάχησαν με τους Πέρσες. Μετά από
χρόνια, πάντως, και ο Δημοσθένης θα προτείνει συμμαχία με τους Πέρσες κόντρα στον
κοινό εχθρό, το Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. 

ὁρῶ δ’ ὑμῶν ἐνίους Φιλίππου μὲν ὡς ἄρ’ οὐδενὸς ἀξίου πολλάκις ὀλιγωροῦντας:
πρόκειται για μία από τις πρώτες παρατηρήσεις του Δημοσθένους κατά του Φιλίππου. Φαί-
νεται ότι είχε αρχίσει ήδη να διαβλέπει το μακεδονικό κίνδυνο για την Αθήνα.

πρὸς τίνας παραταξόμεθα: ο Δημοσθένης; Απευθύνει ένα ρητορικό ερώτημα. Τονίζει
το αδιέξοδο της αθηναϊκής εξωτερικής πολιτικής, καθώς με δύναμη όπως η Αθήνα δεν επι-
τρέπεται να ολιγωρεί έτσι.

φαίνεσθαι: τελικό απρφ υποκείμενο στο απρόσωπο δίκαιον (ἐστί).

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια
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φρονοῦντας: κατηγορηματική μετοχή από το φαίνεσθαι.
ὃ μὴ γένοιτο: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, εκφέρεται με ευχετική ευκτική.
εἴ ποθ’ τοιοῦτό τι συμβαίη: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, με απόδοση το ἀξιώσαιτε

ἄν που εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν (εἰ + ευκτική => δυνητική ευκτική).
εἰ δίκαιά τις φήσει Ῥοδίους πεπονθέναι: υποθετική πρόταση με απόδοση το καιρός ἐστί

(πραγματικό)
ἐφησθῆναι: τελικό απρφ υποκείμενο στο καιρός (ἐστί).
ἐπειδήπερ ἄδηλον τὸ μέλλον ἅπασιν ἀνθρώποις: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση.
ὡς συνεβουλήθησάν τινες αὐτὸν σωθῆναι: δευτερεύουσα ειδική πρόταση αντικείμενο

στη μετοχή λεγόντων.
ὅτ’ ἠτύχησεν ὁ δῆμος ἡμῶν: δευτερεύουσα χρονική πρόταση.
λεγόντων: κατηγορηματική μετοχή από το ἀκούω.
οἳ χώραν ὅμορον τῇ Λακεδαιμονίων οἰκοῦντες ὁρῶντες ἐκείνους γῆς καὶ θαλάττης

ἄρχοντας, οὐκ ἀπώκνησαν: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
οὐδ’ ἐφοβήθησαν εὐνοϊκῶς ὑμῖν ἔχοντες φανῆναι: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση
ἐὰν μὴ πρὸ ἡλίου δύντος ἀπαλλάττωνται: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση με απόδοση

το ἐψηφίσαντο πολεμίους κρίνειν που εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρόν και το
μέλλον (σε πλάγιο λόγο).

ὥς φασιν: δευτερεύουσα αναφορική παραβολική πρόταση.
εἰ τὸ μὲν Ἀργείων πλῆθος οὐκ ἐφοβήθη τὴν Λακεδαιμονίων ἀρχὴν ἐν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς

οὐδὲ τὴν ῥώμην:  δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση υποκείμενο στο οὐκ αἰσχρόν
(ἐστί).

ὑμεῖς δ’ ὄντες Ἀθηναῖοι βάρβαρον ἄνθρωπον φοβήσθε:  δευτερεύουσα πλάγια ερωτημα-
τική πρόταση υποκείμενο στο οὐκ αἰσχρόν (ἐστί), συνδέεται με την προηγούμενη με τον αν-
τιθετικό παρατακτικό σύνδεσμο μέν…δέ.

εἰ γάρ τί που κεκράτηκε τῆς πόλεως βασιλεύς: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση με από-
δοση το κεκράτηκεν (πραγματικό).

ποιήσαντα, κινδυνεύσαντα: κατηγορηματικές μετοχές από το ρήμα εὑρήσετε.
ὀλιγωροῦντας: κατηγορηματική μετοχή από το ρήμα ὁρῶ.

1. Με ποιο επιχείρημα προσπαθεί ο Δημοσθένης να πείσει τους Αθηναίους να βοηθήσουν
τους «δήµους» που ατυχούν;

2. «ἄδηλον τὸ µέλλον ἅπασιν ἀνθρώποις» (§ 21): Πώς κρίνετε την άποψη του Δημοσθένη
(ως γνώµη γενικότερου κύρους) ότι το µέλλον των ανθρώπων είναι αβέβαιο;

3. «ὅτ. ἠτύχησεν ὁ δῆµος ἡµῶν» (§ 22): α) Ποιες πολιτικές απόψεις διατυπώνει ο Δημο-
σθένης µε τη φράση αυτή; β) Να τον χαρακτηρίσετε από τις απόψεις του αυτές και να αιτιο-
λογήσετε τους χαρακτηρισμούς σας.

4. Πώς κρίνει τους Αργείους ο Δημοσθένης για τη στάση τους: α) απέναντι στους Αθη-
ναίους εξόριστους και β) απέναντι στους Λακεδαιμονίους, όταν είχε καταλυθεί το δημο-
κρατικό πολίτευµα στην Αθήνα;

5. «βάρβαρον ἄνθρωπον καὶ (ταῦτα) γυναῖκα»: Ποιες κοινωνικές αντιλήψεις των Αθη-
ναίων της εποχής του εκφράζει ο Δημοσθένης στο απόσπασµα αυτό α) για τους άλλους
λαούς και β) για τη θέση της γυναίκας;

6. Η εξωτερική πολιτική µιας πόλης ή χώρας πρέπει να καθορίζεται µε βάση τα συναι-
σθήματα των πολιτών της; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας, λαμβάνοντας υπόψη τη φράση
του Δημοσθένη εἰ δίκαιά τις φήσει…. ἐφησθῆναι (§ 21).

ασκήσεις
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7. Να σηµειώσετε ως ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ το περιεχόµενο καθεµιάς από τις ακόλουθες

προτάσεις:
Ο Δηµοσθένης στην ενότητα §§ 21-24 υποστηρίζει ότι:

α) οι Αθηναίοι πρέπει να χαίρονται µε την τωρινή ατυχία των Ροδίων. 
β) το µέλλον είναι αβέβαιο για όλους τους ανθρώπους. 
γ) η Αρτεµισία είναι µεγάλη απειλή για το βασιλιά των Περσών. 
δ) οι Αργείοι δεν έχουν νικηθεί ποτέ από τους Λακεδαιµονίους.
ε) οι Αθηναίοι έχουν νικήσει πολλές φορές τους Πέρσες. 
στ) ο βασιλιάς των Περσών χρησιµοποιεί κάποιες φορές τη δωροδοκία για να επεµ-

βαίνει στις ελληνικές υποθέσεις. 
ζ) ο βασιλιάς των Περσών δεν αντιµετώπισε καµιά απειλή από τον Κύρο και τον

Κλέαρχο. 
η) ο Φίλιππος είναι πραγµατικός κίνδυνος για την Αθήνα. 

8.Να προσδιορίσετε µε ποιες λέξεις του κειμένου (§ 22) είναι ετυµολογικά συγγενείς οι
παρακάτω: παράδοξος, αποµνηµονεύω, διαφάνεια, οκνηρός, διαφεύγω, πετυχηµένος, συ-
νάλλαγµα, επίκριση, δυτικός, οριοθέτηση.

9. δῆµος (§ 22): α) Να γράψετε δύο σηµασίες της λέξης στην αρχαία ελληνική γλώσσα
και β) να προσδιορίσετε τη σηµασία ή τις σηµασίες της λέξης στη νεοελληνική.

10. Να συµπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις µε λέξεις παράγωγες του «κρίνω»
από τον παρακάτω πίνακα:

• Ήταν καλά προετοιµασµένος και ............................ στις εξετάσεις.
• Για την κακή συµπεριφορά τον ............................ ο προϊστάµενός του.
• Η φετινή παραγωγή του εργοστασίου ήταν πολύ καλύτερη σε ............................ µε την

αντίστοιχη του προηγούµενου έτους.
• Είναι πολύ ............................ στις παρατηρήσεις προς τους συνεργάτες του και δεν προ-

σβάλλει κανέναν.
• Στην ............................ παραδέχτηκε όλες τις παράνοµες ενέργειές του.
• Τραυµατίστηκε σοβαρά και βρίσκεται σε πολύ ............................ κατάσταση.
• Η εφηµερίδα άσκησε έντονη ............................ στις θέσεις που διατύπωσε ο βουλευτής

για το θέµα αυτό.
• Δύο ελληνικές οµάδες ............................ για την επόµενη φάση των ευρωπαϊκών αγώνων.
• Αυτά τα µεγέθη είναι διαφορετικά και δεν είναι ............................
• Οι µαθητές διδάσκονται τα µαθήµατά τους στο σχολείο µε βάση το ............................

από το Υπουργείο αναλυτικό πρόγραµµα.

ανάκριση, διακρίνοµαι, διακριτικός, εγκεκριµένος, επικρίνω, 
κρίσιµος, κριτική, προκρίνοµαι, συγκρίσιµος, σύγκριση
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aΠίστις (§25–33): Οι παρασπονδίες των αντιπάλων και οι αντιφάσεις των συνθηκών - Οι
ολιγαρχικοί εμποδίζουν την εκτέλεση των συμφερουσών αποφάσεων

«απευθύνονται σε σας και να μιλούν για τα δίκαια των άλλων»: Ο ρήτορας προσπαθεί
να μειώσει ηθικά τους αντιπάλους του. Βασικό στοιχείο της πολιτικής δημηγορίας είναι η
επίθεση στο ήθος του αντιπάλου. Έτσι, όχι μόνο μειώνει τους αντιπάλους του και αναδεικνύει
την ορθότητα της δικής του πρόταση, αλλά προσελκύει και την προσοχή του κοινού του.

Ουσιαστικά, το πρόβλημα δεν είναι το δίκαιο με την ηθική του διάσταση, αλλά κατά
πόσο πρακτικά μπορούν οι Αθηναίοι βάσει των συνθηκών ειρήνης που έχουν αποδεχτεί, να
επέμβουν υπέρ των Ροδίων. Ο ρήτορας θεωρεί ότι τα επιχειρήματα των αντιπάλων του σχε-
τικά με τις συμφωνίες ειρήνης απλά λειτουργούν υπέρ της Αρτεμισίας κι όχι υπέρ του αθη-
ναϊκού συμφέροντος. Είναι επιχειρήματα που θα μπορούσαν να επικληθούν οι Πέρσες,
αλλά όχι οι Αθηναίοι.

«σκεφτείτε, λοιπόν, για όνομα…ένδοξες μάχες έδωσαν»: Κατά το Δημοσθένη η ικα-
νοποίηση του ροδιακού αιτήματος δεν αντικρούει τη συνθήκη που υπέγραψαν με τους Πέρ-
σες, επειδή ο Μαύσωλος ήταν που επενέβη και κατέλαβε το ελληνικό νησί. Εξάλλου, και πα-
λαιότερα είχαν παραβιάσει τη συνθήκη, σπεύδοντας στο πλευρό του Φαραώ. Αλλά, και οι
Βυζάντιοι με την Αρτεμισία έχουν παραβεί τη συνθήκη, ενώ κι άλλοι ετοιμάζονται να την
παραβούν. Εξάλλου, μόνο οι Αθηναίοι έχουν το ηθικό δικαίωμα και άμεσο συμφέρον να
βοηθήσουν στην παλινόρθωση της δημοκρατίας στη Ρόδο. 

«των ελληνικών όμως πόλεων τα δίκαια τα καθορίζουν οι πιο ισχυροί εις βάρος των
αδυνάτων»: Ποτέ δύο συνθήκες δεν είναι δίκαιες αλλά εκπορεύονται από τη δύναμη και το
συμφέρον του νικητή. Και το δίκαιο στην εξωτερική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με το δί-
καιο στο εσωτερικό μιας πόλης-κράτους. Η δημοκρατία (όπως διατυπώνεται εντελώς ρεαλι-
στικά και κυνικά) εφαρμόζεται μόνο στο εσωτερικό, αλλά όχι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
ηθικοί κανόνες στην εξωτερική πολιτική ούτε φιλοσοφικό ζήτημα περί δικαίου.

«να κάνετε την απόφαση πράξη./..δυσκολίες στην εκτέλεση του καθήκοντος»: επανα-
λαμβάνει αυτό που τόνισε στο προοίμιο. Από την αρχή ακόμα είχε σημειώσει «ἐπειδὰν γάρ
τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι». Η απόφαση με
την εκτέλεση απέχουν τόσο όσο σα να μην είχαν αποφασιστεί ποτέ. Έτσι, εκφράζει και τη
διαφωνία του με τον απομονωτισμό που επιλέγει η αντίπαλη-φιλειρηνική παράταξη του
Εύβουλου. Μία επέμβαση στη Ρόδο είναι η ευκαιρία να αναδειχθεί ξανά το Αθηναϊκό με-
γαλείο και ταυτόχρονα να προστατεύσουν –όπως τόνιζε νωρίτερα- το πολίτευμά τους.

«εσκεμμένως αντενεργούν…χρηματιζόμενοι από κάποιους»: επιτίθεται στους αντι-
πάλους του (βλ. και πιο πάνω). Τους κατηγορεί για προδοσία και δωροληψία (ότι χρηματί-
ζονται). Εξάλλου, συχνά οι Πέρσες με το χρυσό τους κατάφεραν να προσεταιριστούν πολλούς
Έλληνες και εκείνοι να στραφούν κατά των ελληνικών πόλεων.

1. Ποιες συγκεκριμένες πόλεις ή ηγέτες διαπράττουν, κατά το Δημοσθένη, αδικίες σε
βάρος άλλων πόλεων και γιατί;

2. Με ποια επιχειρήματα παροτρύνει ο Δημοσθένης τους Αθηναίους να παρέµβουν
υπέρ των δηµοκρατικών Ροδίων και πώς τα κρίνετε;

3. Να εντοπίσετε τα σηµεία του κειµένου όπου γίνεται αναφορά στην ισονοµία, στην

σχόλια σε μεταφρασμένο κείμενο

ασκήσεις
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ισοπολιτεία και στο δίκαιο των ισχυροτέρων.
4. Ποια διαφορά παρατηρεί ο Δημοσθένης συγκρίνοντας: α) τις σχέσεις ανάµεσα στους

πολίτες στο εσωτερικό των πόλεων µε δημοκρατικό πολίτευµα, αφενός και β) τις σχέσεις µε-
ταξύ των πόλεων (ή κρατών), αφετέρου;

5. Ποιους, κατά τη γνώµη σας, υπονοεί ο Δηµοσθένης ότι δωροδοκούν Αθηναίους πολίτες
για να προωθήσουν τα πολιτικά τους συµφέροντα στην Αθήνα;

y
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aΕπίλογος (§34–35): το σημαντικό είναι η ορθή πράξη - Η υποχρέωση να ενεργήσουν οι
Αθηναίοι αντάξια της πόλης και των προγόνων τους

ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὅ τι τις κατηγορήσει τούτων ἢ τοῖς ἄλλοις ὑμῖν ἐπιπλήξει χαλεπὸν
εὑρεῖν: διακόπτει τις κατηγορίες στους αντιπάλους σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά
ακόμα να τους προσάψει, αλλά δεν είναι η ώρα αυτή. Έτσι, όμως μειώνει ακόμα περισσότερο
τους αντιπάλους του. Νωρίτερα τους είχε κατηγορήσει για χρηματισμό-διαφθορά και προ-
δοσία χωρίς καν να μεταχειριστεί αποδείξεων. Τώρα τους υποβιβάζει με την υπόνοια κι άλ-
λων κατηγοριών. Η ίδια η επιλογή του ρήματος κατηγορήσει από μόνη της είναι πολύ
σκληρή και βαριά, ειδικά από τη στιγμή που δεν παρουσίασε αποδείξεις για τις κατηγορίες
του. Ουσιαστικά, ο ρήτορας απλά τους επιτίμησε.

ἀεὶ βέλτιον σχοίη: ακόμα μία φορά ο Δημοσθένης κατηγορεί τους συμπολίτες του για
αδράνεια στην εκτέλεση αποφάσεων. Βέβαια, κι ο ίδιος ξέρει ότι ακόμα κι αν αποφάσιζαν
να μεσολαβήσουν υπέρ των Ροδίων η πόλη είχε και οικονομικές δυσκολίες και μία ιδιαίτερη
αδυναμία στην εκτέλεση της απόφασης, όπως κι άλλων στο παρελθόν. Η εκστρατεία στη
Ρόδο μάλλον θα έμενε κι εκείνη απραγματοποίητη. 

Ουσιαστικά, ο ρήτορας περισσότερο ήθελε να αφυπνίσει το πατριωτικό ένστικτο/φρό-
νημα των Αθηναίων, παρά να υλοποιηθεί μια εκστρατεία τέτοια. Ίσως για το λόγο αυτό και
δεν πρότεινε συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα πραγμάτωσής της, ίσως γι’  αυτό και τα επι-

[34] Ἀλλὰ γὰρ οὐχ ὅ τι τις κατηγορήσει
τούτων ἢ τοῖς ἄλλοις ὑμῖν ἐπιπλήξει
χαλεπὸν εὑρεῖν, ἀλλ’ ἀφ’ ὁποίων λόγων ἢ
πράξεως ποίας ἐπανορθώσεταί τις ἃ νῦν
οὐκ ὀρθῶς ἔχει, τοῦτ’ ἔργον εὑρεῖν. ἴσως
μὲν οὖν οὐδὲ τοῦ παρόντος καιροῦ περὶ
πάντων λέγειν• ἀλλ’ ἐὰν ἃ προῄρησθε
δυνηθῆτ’ ἐπικυρῶσαι συμφερούσῃ τινὶ
πράξει, καὶ τἆλλ’ ἂν ἴσως καθ’ ἓν ἀεὶ
βέλτιον σχοίη. 

[35] ἐγὼ μὲν οὖν οἶμαι δεῖν ὑμᾶς
ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων τούτων
ἐρρωμένως, καὶ πράττειν ἄξια τῆς πόλεως,
ἐνθυμουμένους ὅτι χαίρετ’ ἀκούοντες,
ὅταν τις ἐπαινῇ τοὺς προγόνους ὑμῶν καὶ
τὰ πεπραγμέν’ ἐκείνοις διεξίῃ καὶ τὰ
τρόπαια λέγῃ. νομίζετε τοίνυν ταῦτ’
ἀναθεῖναι τοὺς προγόνους ὑμῶν οὐχ ἵνα
θαυμάζητ’ αὐτὰ θεωροῦντες, ἀλλ’ ἵνα καὶ
μιμῆσθε τὰς τῶν ἀναθέντων ἀρετάς.

Αλλά βέβαια, δεν είναι δύσκολο να βρει κα-
νείς τι να κατηγορήσει σ' αυτούς ή τι να κα-
τακρίνει σ' εσάς τους άλλους. Το δύσκολο έργο
είναι να βρει με ποια λόγια ή με ποιες πράξεις
θα επανορθώσει όσα τώρα δεν είναι σωστά.
Ούτε είναι ίσως η ώρα να μιλήσει κανείς για
όλα. Εάν πάντως, όσα έχετε αποφασίσει να
κάμετε, μπορέσετε να τα επικυρώσετε με κά-
ποια πράξη σύμφωνη με το συμφέρον σας,
ίσως και οι άλλες υποθέσεις σας μία μία θα
βελτιώνονται συνεχώς. 

Φρονώ λοιπόν ότι πρέπει να αρπάξετε γερά
στα χέρια σας την υπόθεση αυτή των Ροδίων
και να ενεργήσετε με τρόπο αντάξιο της πόλης
μας, αναλογιζόμενοι με πόση ευχαρίστηση
ακούτε όταν κάποιος ρήτορας επαινεί τους
προγόνους σας και ανιστορεί τα κατορθώματά
τους και απαριθμεί τα τρόπαια. Να θεωρείτε
λοιπόν ότι οι πρόγονοί σας έστησαν αυτά τα
τρόπαια όχι για να τα βλέπετε και να θαυμά-
ζετε, μα και για να μιμείστε τις αρετές εκείνων
που τα έστησαν.

μετάφραση

εμηνευτικά σχόλια
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χειρήματά του είναι σχετικά αδύνατα. 
Ωστόσο, στη δημηγορία είναι ολοφάνερο ότι ήδη βλέπει το μακεδονικό κίνδυνο και ελ-

πίζει/οραματίζεται την ανασύσταση του αθηναϊκού μεγαλείου. Γι’  αυτό το λόγο και μειώνει
τόσο πολύ τον περσικό κίνδυνο. Πρέπει να στραφούν πιο βόρεια, στο Φίλιππο Β΄. Έτσι, εξη-
γείται και το πανδημοκρατικό μέτωπο στο οποίο αποβλέπει προκειμένου να αντιμετωπιστεί
ο βόρειος κίνδυνος της Μακεδονίας.

χαίρετ’ ἀκούοντες…τρόπαια λέγῃ: αναφέρεται στους γνωστούς πανηγυρικούς λόγους
που υπερτόνιζαν την ανδρεία και τις επιτυχίες -συνήθως τις στρατιωτικές-των προγόνων.
Αυτό ακριβώς το στοιχείο χρησιμοποιεί και ο ρήτορας προκειμένου να τους επηρεάσει στον
επίλογο συναισθηματικά. Ας θυμούνται τους προγόνους όχι απλά στα λόγια, αλλά με
πράξεις αντάξιες των ανδραγαθημάτων εκείνων.

οὐχ ὅ τι τις κατηγορήσει ἢ (ὅ τι) …ἐπιπλήξει …ἀλλ’ ἀφ’ ὁποίων …ἐπανορθώσεταί: (όλες)
πλάγιες δευτερεύουσες ερωτηματικές προτάσεις αντικείμενα στο (τελικό απρφ, υποκείμενο
του χαλεπόν ἐστί) εὑρεῖν.

ἐὰν δυνηθῆτ’ ἐπικυρῶσαι συμφερούσῃ τινὶ πράξει: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση
με απόδοση το βέλτιον ἄν σχοίη που δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρόν και το μέλ-
λον.

ἃ προῄρησθε: δευτερεύουσα αναφορικά πρόταση αντικείμενο στο ἐπικυρῶσαι.
δεῖν: ειδικό απρφ αντικείμενο στο οἶμαι.
ἀντιλαμβάνεσθαι… πράττειν (ὑμᾶς): τελικά απρφ, υποκείμενα στο απρόσωπο δεῖν.
πραγμάτων: άμεσο αντικείμενο του ἀντιλαμβάνεσθαι.
ἐνθυμουμένους: τροπική συνημμένη στο υποκείμενο των απρφ (ὐμᾶς) μετοχή.
ὅτι χαίρετ’ ἀκούοντες: δευτερεύουσα ειδική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα (ψυχικού

πάθους) ἐνθυμουμένους.
ὅταν τις ἐπαινῇ …καὶ διεξίῃ καὶ … λέγῃ:  δευτερεύουσες χρονικοϋποθετικές προτάσεις

(απόδοση το χαίρετε.
ἵνα θαυμάζητε…ἵνα καὶ μιμῆσθε: δευτερεύουσες τελικές προτάσεις.
τῶν ἀναθέντων: επιθετική μετοχή σε θέση γενικής κτητικής στο ἀρετάς.

1. Ποια σηµασία πιστεύει ο Δημοσθένης πως πρέπει να έχει για τους Αθηναίους το γεγο-
νός ότι οι πρόγονοί τους ανήγειραν τρόπαια;

2. Πώς κρίνετε την άποψή του Δημοσθένη ότι οι πολίτες πρέπει να µιµούνται τις αρετές
των προγόνων τους (ως άποψη µε γενικότερο κύρος);

3. Ποιο, κατά τη γνώµη σας, είναι σπουδαιότερο στην πολιτική: α) το να κατηγορεί κά-
ποιος αυτούς που διαπράττουν σφάλµατα και παρανοµούν ή β) το να συµβάλει στη βελτίωση
των πραγµάτων;

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια

ασκήσεις
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a
4. Να συνδέσετε σωστά τους αριθµούς της στήλης Α µε τα γράµµατα της
στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν15.

5. Να σηµειώσετε ως ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
Το ύφος του Δημοσθένη στον επίλογο είναι:

α) σοβαρό ε) προσεκτικά επικριτικό
β) απαισιόδοξο στ) προκλητικό
γ) προτρεπτικό ζ) σεµνό
δ) ειρωνικό. 

6. Να συµπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις µε λέξεις παράγωγες του
«πράττω» από τον παρακάτω πίνακα:

• Στη γενική συνέλευση ο πρόεδρος αναφέρθηκε στα ................................ του συλλόγου
κατά τη χρονιά που πέρασε.

• Ο γραµµατέας συνέταξε τα ................................ της συνεδρίασης του διοικητικού
συµβουλίου.

• Η κακή πορεία της επιχείρησης οφείλεται στην ................................ του και στην έλ-
λειψη κάθε πρωτοβουλίας εκ µέρους του.

• Η ................................ εξάσκηση θα τη βοηθήσει να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο
τρόπο τις γνώσεις της.

• Δεν µπορεί να τα καταφέρει πολύ αποτελεσµατικά στις δουλειές του γιατί είναι
................................ ασχολείται µε πολλά πράγµατα συγχρόνως.

• Έδειξε ................................ ενδιαφέρον για την καλή λειτουργία του καινούργιου
σχολείου της περιοχής της και δεν αρκέστηκε σε απλές υποδείξεις.

• Επέστρεψε ................................ χωρίς να πετύχει κανένα από τους στόχους της απο-
στολής του.

• Τα όνειρά του έµειναν ................................ γιατί δεν είχε την οικονοµική δυνατότητα
να σπουδάσει.

• Θα έρθει κάποιος ................................ να εξετάσει τα αίτια του ατυχήµατος.
7. Να γράψετε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία ή στη νέα ελληνική:

χαλεπόν, βέλτιον, ἐπαινῶ, ἄξια, χαίρω, εὑρίσκω.
8. Να βρείτε λέξεις από το κείµενο συγγενείς ετυµολογικά µε τις παρακάτω: κατάσχεση,

κατάθεση, εισιτήριο, ρωµαλέος, διαίρεση, κατάπληξη, απουσία, ασύµφορο, αµίµητος.
9. ἐπιπλήττω: Να γράψετε στη νέα ελληνική τέσσερις λέξεις οµόρριζες του β΄ συνθετικού

του ρήµατος (απλού ή σύνθετου µε πρόθεση).

α. υπερβατό
β. λιτότητα
γ. επανάληψη
δ. χιαστό
ε. µετωνυµία
στ. πλεονασµός
ζ. πολυσύνδετο

1. χαλεπόν εὑρεῖν - ἔργον εὑρεῖν
2. ὁποίων λόγων . πράξεως ποίας
3. ἐπαινῇ . καὶ διεξίῃ . καὶ λέγῃ
4. οὐκ ὀρθῶς
5. τὰς τῶν ἀνθρώπων ἀρετὰς

γραµµατικές µεταβολές, απραγµατοποίητος, άπρακτος,
απραξία, πεπραγµένα, πρακτικά, πολυπράγµων,
πραγµατογνώµονας, πρακτική, έµπρακτος/πραγµατικός
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a[17] Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους πεπολεμήκατε καὶ
πρὸς δημοκρατίας καὶ πρὸς ὀλιγαρχίας. καὶ τοῦτο μὲν ἴστε καὶ αὐτοί• ἀλλ’ ὑπὲρ ὧν πρὸς
ἑκατέρους ἔσθ’ ὑμῖν ὁ πόλεμος, τοῦτ’ ἴσως ὑμῶν οὐδεὶς λογίζεται. ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν; πρὸς
μὲν τοὺς δήμους ἢ περὶ τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα,
ἢ περὶ γῆς μέρους ἢ ὅρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας• πρὸς δὲ τὰς ὀλιγαρχίας ὑπὲρ μὲν
τούτων οὐδενός, ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας• 

[18] ὥστ’ ἔγωγ’ οὐκ ἂν ὀκνήσαιμ’ εἰπεῖν μᾶλλον ἡγεῖσθαι συμφέρειν δημοκρατουμένους
τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας πολεμεῖν ὑμῖν ἢ ὀλιγαρχουμένους φίλους εἶναι. πρὸς μὲν γὰρ
ἐλευθέρους ὄντας οὐ χαλεπῶς ἂν εἰρήνην ὑμᾶς ποιήσασθαι νομίζω, ὁπότε βουληθείητε, πρὸς
δ’ ὀλιγαρχουμένους οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω• οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ
ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς μετ’ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρημένοις εὖνοι γένοιντ’ ἄν.

Α. Μετάφραση

Να μεταφράσετε την παράγραφο 18 («γένοιντ’ ἄν…ὥστ’ ἔγωγ’»).

ΜΟΝάΔΕς 10

Β. Ερωτήσεις

1. μᾶλλον ἡγεῖσθαι συμφέρειν... φίλους εἶναι: Ποια άποψη εκφράζει ο Δημοσθένης και πώς

την αιτιολογεί; Πόσο πειστική βρίσκετε εσείς την άποψή του; Να αιτιολογήσετε την

απάντησή σας.

ΜΟΝάΔΕς 15

2. Ποια είναι η στάση του Δημοσθένη απέναντι: α) στο δημοκρατικό πολίτευμα, αφενός

και β) στο ολιγαρχικό πολίτευμα, αφετέρου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΜΟΝάΔΕς 15

3. Ποια είναι η θέση του Δημοσθένη στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής του

και πώς φαίνεται αυτή μέσα από το κείμενο των §§ 17-18;

ΜΟΝάΔΕς 10

4. ἡγοῦμαι: Να γράψετε τέσσερα παράγωγα ή ετυμολογικώς συγγενή ουσιαστικά ή

επίθετα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος και να σχηματίσετε μια φράση ή πρόταση για

το καθένα στην οποία θα φαίνεται η σημασία του.

ΜΟΝάΔΕς 10

5. συμφέρειν, ἡγεῖσθαι, πολεμεῖν, γένοιντο: να γραφούν τα απαρέμφατα των ρημάτων

σε όλους τους χρόνους.

ΜΟΝάΔΕς 16

6. δυνηθέντων: να γραφούν οι εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο στο γ΄ πληθυντικό.

ΜΟΝάΔΕς 16

παρατηρήσεις

κριτήριο αξιολόγησης
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[22] Ἀκούω δ’ ἐγὼ πολλάκις ἐνταυθὶ παρ’ ὑμῖν τινῶν λεγόντων ὡς, ὅτ’ ἠτύχησεν ὁ δῆμος
ἡμῶν, συνεβουλήθησάν τινες αὐτὸν σωθῆναι• ὧν ἐγὼ μόνων Ἀργείων ἐν τῷ παρόντι
μνησθήσομαι βραχύ τι. οὐ γὰρ ἂν ὑμᾶς βουλοίμην, δόξαν ἔχοντας τοῦ σῴζειν τοὺς
ἀτυχοῦντας ἀεί, χείρους Ἀργείων ἐν ταύτῃ τῇ πράξει φανῆναι, οἳ χώραν ὅμορον τῇ
Λακεδαιμονίων οἰκοῦντες, ὁρῶντες ἐκείνους γῆς καὶ θαλάττης ἄρχοντας, οὐκ ἀπώκνησαν
οὐδ’ ἐφοβήθησαν εὐνοϊκῶς ὑμῖν ἔχοντες φανῆναι, ἀλλὰ καὶ πρέσβεις ἐλθόντας ἐκ
Λακεδαίμονος, ὥς φασιν, ἐξαιτήσοντάς τινας τῶν φυγάδων τῶν ὑμετέρων ἐψηφίσαντο, ἐὰν
μὴ πρὸ ἡλίου δύντος ἀπαλλάττωνται, πολεμίους κρίνειν.

[23] εἶτ’ οὐκ αἰσχρόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ τὸ μὲν Ἀργείων πλῆθος οὐκ ἐφοβήθη τὴν
Λακεδαιμονίων ἀρχὴν ἐν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς οὐδὲ τὴν ῥώμην, ὑμεῖς δ’ ὄντες Ἀθηναῖοι
βάρβαρον ἄνθρωπον, καὶ ταῦτα γυναῖκα, φοβήσεσθε; καὶ μὴν οἱ μὲν ἔχοιεν  ἂν εἰπεῖν ὅτι
πολλάκις ἥττηνται [ὑπὸ] Λακεδαιμονίων, ὑμεῖς δὲ νενικήκατε μὲν πολλάκις βασιλέα, ἥττησθε
δ’ οὐδ’ ἅπαξ οὔτε τῶν δούλων τῶν βασιλέως οὔτ’ αὐτοῦ ’κείνου• εἰ γάρ τί που κεκράτηκε τῆς
πόλεως βασιλεύς, ἢ τοὺς πονηροτάτους τῶν Ἑλλήνων καὶ προδότας αὐτῶν χρήμασι πείσας ἢ
οὐδαμῶς ἄλλως κεκράτηκεν. 

κριτήριο αξιολόγησης

Α. Να μεταφράσετε την παράγραφο 23.

ΜΟΝάΔΕς 10

Β. Ερωτήσεις

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ο Δημοσθένης αναφέρεται στους Αργείους; Να

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΜΟΝάΔΕς 15

2. ὑμεῖς δ. ὄντες Ἀθηναῖοι . φοβήσεσθε; (§ 23): α) ςε ποια γυναίκα και για ποιους λόγους

αναφέρεται ο Δημοσθένης; β) Ποια είναι η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης ερώτησης

μέσα στο κείμενο;

ΜΟΝάΔΕς 10

3. Οι λόγοι του Δημοσθένη είναι μια πολύτιμη πηγή ιστορικών και κοινωνικών πληροφοριών

για τη ζωή και την πολιτική του 4ου π.Χ. αιώνα. Ποιες πληροφορίες ιστορικής, πολιτικής

και κοινωνικής σημασίας αντλούμε από το περιεχόμενο των §§ 22-23;

ΜΟΝάΔΕς 15

4. α) ἀτυχέω-ῶ: Να βρείτε (στη νέα ελληνική) τέσσερις ετυμολογικώς συγγενείς λέξεις

του ρήματος και να γράψετε μια φράση ή πρόταση για καθεμιά από αυτές. β) ἀρχή: Να

γράψετε μια φράση ή πρόταση στη νέα ελληνική στην οποία η λέξη «αρχή» θα έχει την

ίδια ή παρόμοια σημασία με αυτήν που έχει στην αρχαία ελληνική στο συγκεκριμένο

κείμενο (§ 23).

ΜΟΝάΔΕς 10 

5. γράψτε τις εγκλίσεις των παρακάτω ρημάτων στον ίδιο χρόνο στο γ΄ πληθυντικό:

συνεβουλήθησάν, σωθῆναι, φανῆναι 

ΜΟΝάΔΕς 12

6. Να γράψετε τις απαιτούμενες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών:

φυγάδων ονομαστική ενικού γενική ενικού

βασιλέως κλητική ενικού γενική πληθυντικού

χρήμασι γενική ενικού δοτική ενικού

γυναῖκα κλητική ενικού δοτική πληθυντικού

ΜΟΝάΔΕς 8
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a1. Ο Ισοκράτης ήταν «σηµαντική φυσιογνωµία της εποχής του, επηρέασε την πολιτική
συνείδηση των συµπολιτών του και τα κοινωνικά δρώµενα της πόλης του». Να συνθέσετε σε
µικρό δοκίµιο την απάντησή σας µε την οποία θα τεκµηριώσετε αυτή τη θέση.

2. Να µελετήσετε τη θέση του Ισοκράτη «καὶ τὸ τῶν Ἕλλήνων ὄνοµα πεποίηκε µηκέτι
τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ µᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως
τῆς ἡµετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως µετέχοντας», δηλ., κι έκανε (η πόλη των Αθηνών)
ώστε το όνοµα των Ελλήνων να µη θεωρείται πια ότι αντιπροσωπεύει την καταγωγή, αλλά
την πνευµατική καλλιέργεια, και να ονοµάζονται Έλληνες µάλλον, όσοι µετέχουν της δικιάς
µας παιδείας, παρά όσοι έχουν την ίδια καταγωγή» και α) να εξηγήσετε ποια ιδεολογία δια-
τυπώνει, β) ποιες είναι οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της ιδεολογίας. Ποιες κοινωνικές
και πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την προσωπικότητά του;

3. Τι ήταν η «πρακτική» φιλοσοφία για τον Ισοκράτη και ποια κοινωνική διάσταση
δίνει στην εκπαιδευτική αγωγή που προσφέρει ως διδάσκαλος o ρήτορας;

4. Ποιο ήταν το «πανελλήνιο» όνειρο του ρήτορα;
5. Για ποιους λόγους δηµιουργήθηκε η Β΄ Αθηναϊκή συµµαχία;
6. Τι ήσαν οι «συντάξεις» και πώς καθιερώθηκαν;
7. Ποιες ήσαν οι κοινωνικοπολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες εξ αιτίας των οποίων

αποδυναµώθηκε η Β΄ Αθηναϊκή συµµαχία;
8. Γιατί ο Περὶ Εἰρήνης Λόγος του Ισοκράτη ονοµάζεται «Συµµαχικὸς» από τον Αρι-

στοτέλη;
9. «Συµµαχικὸς πόλεµος» είναι η αποστασία των νησιών Ρόδου, Κω και Χίου ή αυτή η

ενέργεια οδήγησε σ. αυτόν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Εισαγωγή: ο βίος του Ισοκράτη και 
το ιστορικό πλαίσιο του λόγου του



Δήμος Χλωπτσιούδης

b
70

e



g
71

aΠροοίμιο (1-2): η σπουδαιότητα των θεμάτων 

Ο Ισοκράτης, παρά το ότι τον λόγο αυτόν δεν τον έγραψε για να εκφωνηθεί, αλλά για
να κυκλοφορήσει ως πολιτικό φυλλάδιο, τον δραματοποιεί σαν να εκφωνείται στην εκκλησία
του δήμου.Δικαιολογεί το κοινότοπο του προλόγου του τονίζοντας τη σημασία θεμάτων
που έχουν να κάνουν με πόλεμο ή ειρήνη.

οἱ παριόντες ἐνθάδε: καθώς η δημηγορία αυτή δε εκφωνήθηκε ποτέ στην εκκλησία του
δήμου, πρόκειται για δραματοποίηση (θεατρικότητα). Είναι συνηθισμένη πάντως η αναφορά
στο βήμα από ρήτορες για τους προηγούμενους ομιλητές. Οι λόγοι του Ισοκράτη δεν εκφω-
νήθηκαν ποτέ, αλλά μόνο γράφονταν ως εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (εξ ου και η μεγάλη τους
έκταση συχνά).

μέγιστα…ἄξια εἶναι…ἐντεῦθεν ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν: κοινός τόπος των αγορεύσεων
στην εκκλησία του δήμου ήταν ο υπερτονισμός της σπουδαιότητας του εν λόγω ζητήματος.
Βέβαια, παρακάτω ο Ισοκράτης θα ξεφύγει από αυτή την τακτική, καθώς θεωρεί όπως για
να παρθούν σωστές αποφάσεις για ένα τέτοιο ειρήνης και πολέμου, πρέπει να αναλυθούν
κι άλλα ζητήματα. Με μια λοιπόν γενίκευση παρουσιάζει την πάγια τακτική των ρητόρων
να υπογραμμίζουν στην αρχή του λόγου τους πόσο σημαντικά είναι τα θέματα για τα οποία
προσφέρουν τις συμβουλές τους. η άποψη του ρήτορα είναι ότι ένας τέτοιος πρόλογος ται-
ριάζει για τα θέματα που περιλαμβάνει η παρούσα ημερήσια διάταξη.

ἐκκλησιάσοντες: Η εκκλησία του δήμου ήταν το ανώτερο όργανο της αθηναϊκής δημο-
κρατίας.

περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, ἃ μεγίστην ἔχει δύναμιν ἐν τῷ βίῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων:
από την αρχή ακόμα φαίνεται η ιδιαίτερη σημασία που δίνει ο ρήτορας στην αξία της ειρή-
νης. Ο πόλεμος κι η ειρήνη είναι τα σημαντικότερα ζητήματα στην ανθρώπινη ζωή.

μετάφραση

[1] Ἅπαντες μὲν εἰώθασιν οἱ παριόντες
ἐνθάδε ταῦτα μέγιστα φάσκειν εἶναι καὶ
μάλιστα σπουδῆς ἄξια τῇ πόλει περὶ ὧν ἂν
αὐτοὶ μέλλωσι συμβουλεύσειν• οὐ μὴν
ἀλλ’ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τινῶν πραγμάτων
ἥρμοσεν τοιαῦτα προειπεῖν, δοκεῖ μοι
πρέπειν καὶ περὶ τῶν νῦν παρόντων
ἐντεῦθεν ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν. 

[2] ἥκομεν γὰρ ἐκκλησιάσοντες περὶ
πολέμου καὶ εἰρήνης, ἃ μεγίστην ἔχει
δύναμιν ἐν τῷ βίῳ τῷ τῶν ἀνθρώπων, καὶ
περὶ ὧν ἀνάγκη τοὺς ὀρθῶς
βουλευομένους ἄμεινον τῶν ἄλλων
πράττειν. τὸ μὲν οὖν μέγεθος, ὑπὲρ ὧν
συνεληλύθαμεν, τηλικοῦτόν ἐστιν.

Όλοι όσοι παρουσιάζονται σ' αυτό το βήμα
συνηθίζουν να υποστηρίζουν (συνήθως υπο-
στηρίζουν) πως εκείνα για τα οποία αυτοί
πρόκειται να δώσουν συμβουλές είναι τα πιο
σημαντικά και τα πιο αξιοπρόσεκτα ζητή-
ματα• κι όμως, αν για μερικά άλλα ζητήματα
ταιριάζει ένας τέτοιος πρόλογος, φρονώ πως
επιβάλλεται και για τα σημερινά θέματα από
δω κανείς να αρχίσει. 

Γιατί έχουμε έρθει στη συνέλευση του δήμου
για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
πόλεμο και ειρήνη, για ζητήματα δηλαδή που
έχουν πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή των αν-
θρώπων και για τα οποία όσοι σκέφτονται σω-
στά κατά αναγκαία συνέπεια ευτυχούν περισ-
σότερο (εξασφαλίζουν ζωή πιο ευτυχισμένη)
από τους άλλους (που δεν σκέφτονται σωστά).
Τόσο μεγάλη λοιπόν είναι η σπουδαιότητα
εκείνων των θεμάτων, για τα οποία έχουμε
συγκεντρωθεί.

εμηνευτικά
σχόλια
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ταῦτα: άμεσο υποκείμενο στο εἶναι.
μέγιστα: κατηγορούμενο από το εἶναι στο ταῦτα.
φάσκειν: τελικό απρφ αντικείμενο στο εἰώθασιν (ταυτοπροσωπία).
οἱ παριόντες: επιθετική μετοχή σε θέση υποκειμένου στο ρήμα και το φάσκειν (ταυτο-

προσωπία).
εἶναι: τελικό απρφ αντικείμενο στο φάσκειν.
ἄξια: κατηγορούμενο από το εἶναι στο ταῦτα.
τῇ πόλει: δοτική αντικειμενική στο ἄξια.
περὶ ὧν ἂν αὐτοὶ μέλλωσι συμβουλεύσειν: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση σε θέση

εμπρόθετου της αναφοράς.
εἰ καὶ περὶ ἄλλων τινῶν πραγμάτων ἥρμοσεν τοιαῦτα προειπεῖν: δευτερεύουσα εναντιω-

ματική πρόταση
ποιήσασθαι: τελικό απρφ υποκείμενο στο πρέπειν.
προειπεῖν: τελικό απρφ υποκείμενο στο απρόσωπο ἥρμοσε.
πρέπειν: τελικό απρφ υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση ἀνάγκη (ἐστί).
ὑπὲρ ὧν συνεληλύθαμεν: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση σε θέση εμπρόθετου της

αναφοράς.

1. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας του Δήμου στην
αρχαία Αθήνα;

2. Με ποιον τρόπο στις δύο πρώτες παραγράφους του προοιμίου καταφέρνει ο ρήτορας
να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο λόγος εκφωνήθηκε;

3. Να εντοπίσετε αν πραγματώνονται οι σκοποί του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου
ήδη από τις πρώτες δύο παραγράφους του προοιμίου του «Περὶ Εἰρήνης» λόγου.

4. Πώς ο Ισοκράτης αιτιολογεί το «κοινότοπο» προοίμιό του;
5. «εἰώθασι»: Να βρείτε στη νεοελληνική δύο ομόρριζα επίθετα, δύο ουσιαστικά και δύο

ρήματα.
6. «σπουδῆς»: Να βρείτε στη νεοελληνική δύο ομόρριζα για καθένα από τα δύο θέματα

της λέξης.

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια

ασκήσεις
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aΠροοίμιο (14-16): Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να μιλήσει με "παρρησία"

[14] Ἐγὼ δ’ οἶδα μὲν ότι πρόσαντές ἐστιν
ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις,
καὶ ὅτι δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι
παρρησία, πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς
ἀφρονεστάτοις καὶ μηδὲν ὑμῶν
φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ θεάτρῳ τοῖς
κωμῳδοδιδασκάλοις• ὃ καὶ πάντων ἐστὶν
δεινότατον, ὅτι τοῖς μὲν ἐκφέρουσιν εἰς
τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως
ἁμαρτήματα τοσαύτην ἔχετε χάριν ὅσην
οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦσιν, πρὸς δὲ τοὺς
ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς
οὕτω διατίθεσθε δυσκόλως ὥσπερ πρὸς
τοὺς κακόν τι τὴν πόλιν ἐργαζομένους.

[15] Ὅμως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων
οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην.
παρελήλυθα γὰρ οὐ χαριούμενος ὑμῖν
οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων, ἀλλ’
ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω γιγνώσκων
πρῶτον μὲν περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις
προτιθέασιν, ἔπειτα περὶ τῶν ἄλλων τῶν
τῆς πόλεως πραγμάτων• οὐδὲν γὰρ
ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης
γνωσθέντων, ἢν μὴ καὶ περὶ τῶν λοιπῶν
ὀρθῶς βουλευσώμεθα.

[16] Φημὶ δ’ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν
εἰρήνην μὴ μόνον πρὸς Χίους καὶ Ῥοδίους
καὶ Βυζαντίους καὶ Κῴους ἀλλὰ πρὸς
ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ χρῆσθαι ταῖς
συνθήκαις μὴ ταύταις αἷς νῦν τινες
γεγράφασιν, ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν
πρὸς βασιλέα καὶ Λακεδαιμονίους,
προσταττούσαις δὲ τοὺς Ἕλληνας
αὐτονόμους εἶναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν
ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι καὶ τὴν αὑτῶν
ἔχειν ἑκάστους.  τούτων γὰρ οὔτε
δικαιοτέρας εὑρήσομεν οὔτε μᾶλλον τῇ
πόλει συμφερούσας.

Εγώ όμως γνωρίζω πως είναι δύσκολο να
εναντιώνεται στις δικές σας σκέψεις και γνω-
ρίζω ακόμη πως ενώ έχουμε δημοκρατία δεν
υπάρχει ελευθερία λόγου παρά εδώ στην εκ-
κλησία του δήμου μόνο για τους πιο ανόητους
και για όσους δεν φροντίζουν καθόλου το συμ-
φέρον σας, και στο θέατρο μόνο για τους κω-
μικούς ποιητές. Και το πιο φοβερό απ' όλα είναι
ότι εκείνους που αποκαλύπτουν στους άλλους
Έλληνες τα σφάλματα της πόλης τους ευγνω-
μονείτε τόσο, όσο ούτε τους ευεργέτες της πό-
λης, ενώ για κείνους που σας ελέγχουν και σας
νουθετούν αισθάνεστε τόση οργή, όση και για
κείνους που κάνουν κάποιο κακό στην πόλη. 

Και παρόλα αυτά δεν μπορώ να απομα-
κρυνθώ από όσα έχω στο νου μου. Γιατί έχω
ανεβεί στο βήμα όχι για να σας ευχαριστήσω
ούτε για να επιζητήσω να με εκλέξετε (ούτε
για να «ψαρέψω» ψήφους) αλλά για να πω
τη γνώμη μου για όσα τυχαίνει να ξέρω πρώτα
για κείνα που προτείνουν οι πρυτάνεις κι
ύστερα για τα άλλα ζητήματα της πόλης•
γιατί δεν πρόκειται να 'χουμε κανένα όφελος
από κείνα που θα αποφασιστούν για την ει-
ρήνη, αν δεν σκεφτούμε σωστά και για τα
άλλα ζητήματα. 

Υποστηρίζω λοιπόν πως πρέπει να κάνουμε
την ειρήνη όχι μόνο με τους Χίους, τους Ροδί-
ους και τους Βυζαντίους, αλλά με όλους τους
ανθρώπους και να εφαρμόσουμε τις συνθήκες
όχι μόνο όσες τώρα προτείνουν μερικοί αλλά
και όσες έχουμε συνάψει με το βασιλιά των
Περσών και τους Λακεδαιμόνιους και οι οποίες
επιβάλλουν να είναι οι Έλληνες αυτόνομοι και
να αποχωρήσουν οι φρουρές από τις ξένες πό-
λεις και καθένας να έχει ελεύθερη την πόλη
του• (κι αυτό πρέπει να κάνουμε)  γιατί δεν
θα βρούμε συνθήκες ούτε πιο δίκαιες απ' αυτές
ούτε πιο συμφέρουσες για την πόλη μας.

μετάφραση
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πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις… δημοκρατίας οὔσης οὐκ
ἔστι παρρησία: Ο Ισοκράτης, όπως και ο Δημοσθένης, ζητά από τους Αθηναίους να τον
αφήσουν να μιλήσει, γιατί γνωρίζει ότι θα συγκρουσθεί με την κοινή γνώμη, που τότε ήταν
φιλοπόλεμη. Τους κατακρίνει μάλιστα για το ότι παρασύρονται από τους δημαγωγούς και
τους κωμικούς ποιητές, που λαϊκίζοντας κερδίζουν την εύνοια του λαού, και ότι φιμώνουν
όσους συμβουλεύουν με γνώμονα το καλό της πόλης.

Διακηρύσσει ότι στην εποχή του δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, που αποτελεί βασικό πο-
λιτικό δικαίωμα σε μία δημοκρατία. Υπογραμμίζοντας αυτή την αντίφαση/εναντίωση
(οὔσης) φτάνει στην υπερβολή να ισχυρίζεται πως μόνο οι πιο ανόητοι μπορούν να μιλούν
με θάρρος και οι κωμικοί ποιητές που είχαν το ελεύθερο να κρίνουν και να καυτηριάζουν
οτιδήποτε.

Σε ολόκληρο άλλωστε το προοίμιο (1-15) ο ρήτορας ψέγει τους Αθηναίους με δριμύτητα
για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τους προς τους ρήτορες και την επιπόλαιη αντιμετώπιση
των σοβαρών θεμάτων. Τέτοιες διαπιστώσεις για την πολιτική ζωή της Αθήνας πάντως κάνει
και αλλού ο Ισοκράτης. Ήδη στον 4ο αιώνα η παρακμή έχει απλωθεί παντού και έχει επηρε-
άσει και τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό, την εκκλησία του δήμου.

Έχει επίγνωση της δυσκολίας να εναντιωθεί κάποιος στις αντιλήψεις και τα στερεότυπα
του λαού (όπως ισχύει και σήμερα). Η μομφή αυτή ισοδυναμεί ουσιαστικά με έκκληση ια
την εξασφάλιση στην προκειμένη περίπτωση της παρρησίας, για να έχει τη δυνατότητα να
διαφωνήσει με τους άλλους ρήτορες και να αντιταχθεί στο δημόσιο αίσθημα.

Προδιαθέτει, λοιπόν, το ακροατήριο για ενδεχόμενες αντιδράσεις στις θέσεις που θα εκ-
φράσει. Δηλώνει ότι η κατάσταση αυτή δεν τον πτοεί, γιατί ο ίδιος ούτε λαϊκιστής είναι ούτε
αξιώματα επιθυμεί. Διακηρύσσει με σαφήνεια και παραστατικότητα πως δεν έχει σκοπό να
κολακεύσει τους ακροατές του ούτε να υπολογίσει το λεγόμενο πολιτικό κόστος.

ὃ καὶ πάντων ἐστὶν δεινότατον…τὴν πόλιν ἐργαζομένους: σημειώνει την αντίφαση
της πολιτικής στάσης των Αθηναίων απέναντι στους ρήτορες-πολιτικούς. 

Φημὶ δ’ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην μὴ μόνον πρὸς Χίους καὶ Ῥοδίους καὶ
Βυζαντίους καὶ Κῴους ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους: προτείνει τον τερματισμό του
Συμμαχικού Πολέμου και την επιστροφή στην Ανταλκίδειο Ειρήνη, την ειρήνευση με όλους
τους Έλληνες.

ἢν μὴ καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώμεθα: Πιστεύει ότι οι αποφάσεις για την
ειρήνη δε θα ωφελήσουν καθόλου, αν δε ληφθούν ορθές αποφάσεις για μια ριζική εσωτερική
μεταρρύθμιση.

ἐναντιοῦσθαι (τινά ή τινάς): τελικό απρφ υποκείμενο στο απρόσωπο πρόσαντες ἐστίν.
ότι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις: δευτερεύουσα είναι ειδική

αντικείμενο στο οἶδα.
ὅτι δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία, πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς ἀφρονεστάτοις καὶ

μηδὲν ὑμῶν φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωμῳδοδιδασκάλοις: δευτερεύουσα είναι
ειδική αντικείμενο στο οἶδα (συνδέται με την προηούμενη με το καί).

ταῖς διανοίαις: αντρικείμενο στο ἐναντιοῦσθαι.
οὔσης (δημοκρατίας): εναντιωματική απόλυτη μετοχή.

εμηνευτικά
σχόλια

γλωσσικά και
συντακτικά σχόλια
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ὅτι τοῖς μὲν ἐκφέρουσιν… χάριν: δευτερεύουσα ειδική ως επεξήγηση στο ὅ.
πρὸς δὲ τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς οὕτω διατίθεσθε δυσκόλως: δευτε-

ρεύουσα ειδική ως επεξήγηση στο ὅ (συνδέεται με την προηούμενη με το μὲν…δὲ).
ὅσην οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦσιν: δευτερεύουσα αναφορική συμπερασματική πρόταση (δείχνει

το αποτέλεσμα του τοσαύτην χάριν.
ὥσπερ πρὸς τοὺς κακόν τι τὴν πόλιν ἐργαζομένους: δευτερεύουσα αναφορική παραβο-

λική πρόταση.
ὑπαρχόντων (τούτων): γενική απόλυτη εναντιωματική μετοχή.
ὧν διενοήθην: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση αντικείμενο στο ἄν ἀποσταίην.
χαριούμενος, μνηστεύσων, ἀποφανούμενος: τελικές μετοχές συνημμένεςστουποκεί-με-

νοτουρήματος (ἐγώ).
ἃ τυγχάνω γιγνώσκων: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση αντικείμενο στο

ἀποφανούμενος.
γιγνώσκων: κατηγορηματική μετοχή από το συνδετικό τυγχάνω.
περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση σε θέση εμπρόθετου

προσδιορισμού της αναφοράς.
ἢν μὴ καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώμεθα: δευτερεύουσα υποθετικήπρόταση με

απόδοση το ὄφελος ἔσται που εκφράζει το προσδοκώμενο.
χρῆναι: τελικό απρφ αντικείμενο στο φημί (ετεριοπρσωπία).
ποιεῖσθαι, χρῆσθαι: τελικό απρφ υποκείμενο στο χρῆναι.
ταῖς συνθήκαις: άμεσο αντικείμενο του χρῆσθαι.
αἷς νῦν τινες γεγράφασιν: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση ως πρσδιορισμός στο ταύταις.
εἶναι, ἐξιέναι: τελικά απρφ αντικείμενο στην (αναφορική μετοχή) προστάτουσαις.
δικαιοτέρας, συμφερούσας: κατηγορούμενα στο συνθήκαις (η διαφορετική πτώση  εξη-

είται επειδή ανήκουν σε άλλες προτάσεις).

1. Ποιοι ήταν οι πρυτάνεις στην αρχαία Αθήνα;
2. «ὅτι δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἐστὶ παρρησία»: Να σχολιάσετε την αναφορά του Ισο-

κράτη στην παρρησία, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη αναφορά του Δημοσθένη
στο προοίμιο του «Ὑπὲρ τῆς Ροδίων Ἐλευθερίας» λόγου («διδόναι παρρησία ἑκάστῳ τῶν
συμβουλευόντων»).

3. Να σκιαγραφήσετε τον Ισοκράτη ως πολιτική προσωπικότητα.
4. Αν ζούσε σήμερα οΙσοκράτης,ποιαεπιχερήματα θα χρησιμοποιούσ ιατην επικράτηση

μιας παγκόσμιας ειρήνης;
5. Πώς ο Ισοκράτης ανάγει την πρότασή του για ειρήνη σε θέμα της ευρύτερης πολιτικής

της Αθήνας;
6. Ποια η βασική πρόταση του Ισοκράτη;
7. «διανοίαις»: Να βρείτε στη νεοελληνική τέσσερα σύνθετα, με α' συνθετικό μια πρόθεση

και β' συνθετικό ένα ομόρριζο της λέξης.
8. «ἀφρονεστάτοις»: Να βρείτε στη νεοελληνική τρία ομόρριζα.
9. «ἐργαζομένους»: Να βρείτε στη νεοελληνική δύο ομόρριζα για καθένα από τα δύο

θέματα της λέξης.
10. «χειροτονίαν»: α) Ποια η ετυμολογία της λέξης; β) Από το α' συνθετικό της λέξης να

βρείτε τέσσερα νεοελληνικά ομόρριζα.
11. «προσταττούσαις»: Από το β' συνθετικό της λέξης να βρείτε στη νεοελληνική ομόρριζα,

τρία ρήματα, τρία ουσιαστικά και τρία επίθετα.

ασκήσεις
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12. «Προσταττούσαις τοὺς Ἕλληνας ... ἔχειν ἑκάστους»: Ποια υπόδειξη προς τους Αθη-
ναίους συµπολίτες του διατυπώνει ο ρήτορας στο χωρίο και ποια η σηµασία της για τα
κράτη της εποχής;

13. Ο Ισοκράτης καταγγέλλει την ανελευθερία του λόγου. Να σηµειώσετε: α) ποια πλη-
ροφορία µας παρέχει για την εποχή του, β) γιατί σε κάθε ευνοµούµενη κοινωνία η ελεύθερη
διατύπωση των ιδεών αποτελεί δικαίωµα του πολίτη και κυρίαρχη δηµοκρατική αρχή;

14. α) Να αναζητήσετε στην ενότητα ιδέες που αφορούν στην κατοχύρωση της ανεξαρ-
τησίας και της αυτονοµίας ενός λαού της εποχής του Ισοκράτη. β) Να επιλέξετε όποια
θεωρείτε σηµαντικότερη για την εποχή µας και να εξηγήσετε την επιλογή σας.

15. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε καθένα από τα στοιχεία της στήλης Β.

16. Να γράψετε στη νέα ελληνική λέξεις απλές ή σύνθετες που να έχουν το ίδιο θέµα µε
τις λέξεις που ακολουθούν: γιγνώσκων, τῆς πόλεως, βασιλέα, ἔχειν.

17. Να σχηµατίσετε προτάσεις στη νέα ελληνική µε τις λέξεις που ακολουθούν (µία πρό-
ταση για κάθε λέξη): διάνοια, δεινότατος, ὄφελος, αὐτόνοµος.

18. Να σηµειώσετε δίπλα σε καθεµία από τις λέξεις που ακολουθούν τη λέξη του κειµένου
µε την οποία έχει ετυµολογική σχέση: φρόνιµος, περιφορά, διάθεση, παράσταση, καταφατι-
κός, εκθετήριον, πολεοδοµία, αποθήκη, εισιτήριο, αναφορά.

19. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β µε
κριτήριο την ετυµολογική τους συγγένεια:

20. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α µε τις λέξεις της στήλης Β:

Η ισότητα στο δικαίωµα του λόγου
Η πλήρης ελευθερία του λόγου
Η ισότητα απέναντι στον νόµο

ισονοµία
ισηγορία
παρρησία

ἐναντιοῦσθαι
ἐκφέρω
δηµοκρατία
ἀποφαίνοµαι
προστάττω
χαρίζοµαι
χρῶµαι
ἀφίσταµαι (ἀποσταίην)
αὐτόνοµος
νουθετῶ

δηµοκρατικός
νουθεσία
αποφατικός
εναντίωση, ενάντιος
χρησιµοποιώ
προστακτική
χάρισµα
εκφορά
απόσταση
αυτονοµούµαι

διά + νοῦς
δῆµος + κράτος
πᾶς + ῥῆσις
νοῦς + τίθηµι
ἀπό + ἵσταµαι
πρό + τίθηµι
ἐπί + πλήττω
χείρ + τείνω

χειροτονία
νουθετώ
επίπληξη
δηµοκρατία
πρόθεση
απόσταση
διάνοια
παρρησία
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aπίστεις (§§17-27): τα πλεονεκτήματα από την ειρήνη που εγγυάται την αυτονομία των
ελληνικών πόλεων

Ο ρήτορας (§16) παρουσίασε την πρότασή του για αποδοχή όλβων των συνθηκών που
κατοχύρωναν την αυτονομία, την ανεξαρτηαί και την άσκηση κυριαρχιών δικαιωμάτων
από όλους μόνο στα όρια της επικράτειάς τους.

Αντιλαμβανόμενος όμως ότι η προτεινόμενη εγκατάλειψη των αθηναϊκών κτήσεων θα
δημιουργήσει σοβαρές αντιδράσεις και προς αποφυγή της κατηγορίας του προδότη, διαβε-
βαιώνει ότι είναι ανόητοι και παράφρονες όσοι θεωρούν πλεονέκτημα την αδικία και τη
βίαιη κατοχή ξένων πόλεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρήτορας καταφεύει στην υπερβολή χαρακτηρίζοντας την
αντίθετη πολιτική άποψη ανόητη και παράφρονα, για να προκαταβάλει τους ακρτοατές
του και να αντιστρέψει τις πιθανές βαριές κατηγορίες σε βάρος του. Είναι σα να τους λέει
πως η πόλη δε διατρέχει κίνδυνο από τις απόψεις του, αλλά από των άλλων.

Γι΄αυτό και θα προσπαθήσει να διαφωτίσει τους ακροατές (αναγνώσςτες στην πραγμα-
τικότητα) του με ολόκληρο το λόγο υπό την προϋπόθεση να τον ακούσουν μέχρι τέλους με
προσοχή. Προτάση τη συζήτηση για την ειρήνη (§18) διότι η ορθή απόφαση θα βοηθήσει
στην επιτυχή αντιμετώπιση και των άλλων θεμάτων.

Μ' ένα συνδυασμό ρητορικής ερώτησης και απάντησης ο ρήτορας "παίρνει θέση" στο
καίριο ζήτημα της ειρήνης εξηγώντας πως όλα τα αγαθά που σατερήθηκαν οι Αθηναίοι
εξαιτίας του πολέμου, θα τα απολαύσουν, αν συνάψουν ειρήνη και σεβαστούν τις κοινές
συνθήκες. Η πόλη θα διπλασιάσει τα έσοδα και θα αποκτήσει και πάλι έντονη οικονομική
κίνηση με την επάνοδο των εμπόρων, των ξένων και των μετοίκων.

Τα επιχείρημα των §19-21 λαμβάνεται από το "κεφάλαιο" του συμφέροντος και είναι πρό-
δηλη η επιδίωξή του να εντυπωσιάσει το κοινό του με την παράθεση των υλικών αγαθών που
θα προκύψουν με την επικράτηση της ειρήνης. Ωστόσο, τελικά (αν ισχύουν οι πληροφορίες
για να χάλια οικονομικά της Αθήνας που δίνει ο Δημοσθένης) κάτι τέτοια δε θα συμβεί.

Σημ,αντικότατο όμως πλεονέκτημα της φιλειρηνικής πολιτικής θεωρεί το ηθικό όφελος
μιας σταθερής συμμαχίας με όλους, αφού θα εδράζεται στην πειθώ και τη φιλία κι όχι στη
βίαιη επιβολή.

Στις §22-23 προσθέτει ένα νέο επιχέιρημα: όσα δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν με πό-
λεμο και μεγάλες δαπάνες, μπορούν να κερδηθούν διά της διπλωματικής οδού. Με αρκετή
δόση υπερβολης υποστηρίζει ότι όχι μόνο πρέπει να αποχωρήσουν από τις αθηναϊκές
κτήσεις, αλλά και να παραχωρήσουν και μέρςος από τις δικές τους, διότι θα αισθάνονται
ασφαλείς. Ωστόσο, όωπς θα αποδειχθεί αργότερα, ο Φίλιππος Β΄ θα ενθαρρυνθεί από την
υποχωρητικότητα των Αθηναίων.

Μια άλλη πτυχή της εξωτερικής πολιτικής εξετάζει στην §24 επαναφέροντας το σχέδιο
αποικισμού, που για πρώτη φορά είχε παρουσιάσει το 380 πΧ. Συνβδέοντας την επίλυση
ενός σοβαρου κοινωνικού προβλήματος, που αφορούσε όλους τους Έλληνες, με την άσκηση
ορθής εξωτερικής πολιτική, ο Ισοκράτης επιδιώκει να συγκινήσει τους Αθηναίους πολίτες
ιδιαίτερα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Θέλει να φιλοτιμήσει με το παράδειγμα
του Καλλίστρατου και του Αθηνοδώρου τους συμπολίτες του.

Γνωρίζοντας τις παλινωδίες των Αθηναίων ο ρήτορας ζητεί να αποφασίσει η εκκλησία
του δήμου όχι μόνη τη συνομολόγηση ειρήνης, αλλά και την εφαρμογή των απαραίτητων
μέτρων προς διατηρή της. Απορρίπτει έτσι τις εμβαλωτικές λύσεις, που είναι από τη φύση
τους προσωρινές, διότι δεν αντιμετωπίζουν το κακό στη ρίζα του. Για τη λήψη των ορθών
αποφάσεων επιβάλλεται να προηγηθεί η πειθώ.

Επανέρχεται στις έννοιες της ωφέλειας και του κέρδους (§26) και μία αντιπαράθεση λέξεων

σχόλια σε μεταφρασμένο κείμενο
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που εκφράζουν αντίθετα νοήματα (αντίθεση), υπογραμμίζει πόσο περισσότερο ωφελεί και
συμφέρει η πολιτική της ησυχίας, της δικαιοσύνης, της φροντίδας των υποθέσεων της πόλης
από την πολιτική της πολυπραγμοσύνης, της αδικίας και της επιθυμίας των ξένων πραγμάτων. 

Σίγουρα αυτό το τελευταίο θα ακούγονταν περίεργα στα αυτιά των ΑΘηναίων. Αυτοί
υπερηφανεύονταν (ο Θουκυδίδης το τονίζει και στην κριτική των Κορινθίων προς τους Λα-
κεδαιμόνιους και στον Επιταφιο του Περικλή) για την πολυπραγμοσύνη τους και το θεω-
ρούσαν από εκείνα τα θετικά που τους διέκριναν από τους άλλους Έλληνες και τους πρόσφερε
μάλιστα και την πρωτοκαθεδρία στα ελληνικά πράγματα.

Εκμεταλλευόμενος τον διακαή πόθο των Αθηναίων ν'απαλλαγούν από τα προβλήματα
που δημιούργησε ο Συμμαχικός Πόλεμος και να αποκατασταθεί η ομαλή πολιτική και κοι-
νωνική ζωή, υπενθυμίζει πως η ευτυχία εξαρτάται από την ευσέβεια, τη δικαιοσύνη, τη σω-
φροσύνη.

Ο κυριότερος φόβος του ρήτορα είναι πως θα κατηγορηθεί για προδοσία αφού προτέινει
την εγκατάλειψη της ηγεμονίας στην Ελλάδα.

1. Ποιοι, κατά τον Ισοκράτη, είναι παράφρονες και απερίσκεπτοι σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής;

2. Να επιλέξετε ένα από τα πλεονεκτήματα της ειρήνης για την πατρίδα κατά την άποψη
του Ισοκράτη (§§ 19-20) και να αιτιολογήσετε γιατί αποτελεί πλεονέκτημα για την εποχή.

3. Να εξετάσετε τα πλεονεκτήματα της ειρήνης για τους Αθηναίους, που αναπτύσσει ο
Ισοκράτης και να επισημάνετε εκείνα που θα μπορούσαν να έχουν σημασία για την εξωτερική
πολιτική ενός σύγχρονου κράτους.

4. Ποιες πρέπει κατά τον ρήτορα να είναι οι σχέσεις των εταίρων μιας πολεμικής συμ-
μαχίας;

5. Ποια πλεονεκτήματα δημιουργεί η ειρήνη στην Αθηναϊκή κοινωνία, αν επιτευχθεί;
18. Να προσδιορίσετε με συντομία το σκοπό εξ αιτίας του οποίου συνέθεσε τον λόγο του

ο Ισοκράτης.
6. Πότε είναι ευτυχείς οι πολίτες ενός κράτους κατά την άποψη του Ισοκράτη;
7. Πώς κατά την πρόταση του Ισοκράτη θα αυξηθούν τα έσοδα της Αθήνας, αν παραι-

τηθούν οι Αθηναίοι από τις ηγεμονικές επιδιώξεις τους; (§ 21)
8. Τι ήταν η τριηραρχία και γιατί θεσπίστηκε από την Αθηναϊκή πολιτεία;
9. Ποιοι ήσαν οι μέτοικοι και ποιος ήταν ο κοινωνικός τους ρόλος στην πόλη των Αθη-

ναίων;
10. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το απόσπασμα για τις οικονομικές δραστηριότητες

των Αθηναίων πολιτών τον 5ο και κυρίως τον 4ο αι. π.Χ.;
11. Ποια χαρακτηριστικά κατά τον Ισοκράτη πρέπει να έχει ως προσωπικότητα, όποιος

απευθύνεται προς τους πολίτες σε δηµόσια οµιλία του για ζητήµατα σοβαρά;

ασκήσεις
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aΠίστη-Απόδειξη
§§ 28-62

Αναπτύσσοντας τις απόψεις του ο ρήτορας επισημαίνει ότι οι Αθηναίοι δεν ακολουθούν
πολιτική που εξυπηρετεί το συμφέρον της πόλης. Καταδικάζει την πολυπραγμοσύνη και την
αδικία και τονίζει τη δυσκολία να πείσει τους ακροατές του ότι η δικαιοσύνη και γενικά η
αρετή είναι επωφελής. Η διαφθορά έχει προχωρήσει πολύ, ώστε επικρατούν πλέον στη δημόσια
ζωή οι υποκριτές και οι δημαγωγοί. Ο ίδιος όμως δηλώνει ότι θα μιλήσει με θάρρος, πιστεύοντας
πως ο λόγος ο επικριτικός έχει θεραπευτική δύναμη για τις ψυχές που σφάλλουν.

Υπερηφανεύονται οι Αθηναίοι λοιπόν για τους προγόνους τους αλλά πράττουν εντελώς
τα αντίθετα· εκείνοι κρίθηκαν άξιοι της ηγεμονίας και νίκησαν τους βαρβάρους πολεμώντας
οι ίδιοι. Γι' αυτό επιβάλλεται η κατάργηση των μισθοφορικών στρατευμάτων, που επιδίδονται
σε κάθε είδους εγκληματικές πράξεις εκθέτοντας την Αθήνα και την Ελλάδα σε πολλούς κιν-
δύνους. Αλλά και η διοίκηση της πόλεως έχει παραδοθεί σε διεφθαρμένους ανθρώπους.
Επίσης η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος αποδίδεται στην άσκηση της θαλάσσιας
κυριαρχίας που ευθύνεται και για όλες τις συμφορές. Επικρίνονται οι Αθηναίοι για την αν-
τιφατική συμπεριφορά τους στη λήψη των αποφάσεων, για τη χρησιμοποίηση ανίκανων
συμβούλων και για την παράδοση του πολιτεύματος στους φαυλοκράτες. Επί πλέον καυτη-
ριάζεται η συνήθεια να εκλέγουν στρατηγούς και ν' αποστέλλουν ως πρέσβεις με απόλυτη
εξουσία τους πλέον ανίκανους.

Η σωτηρία όμως της πόλης οφείλεται στην έλλειψη σύνεσης των εχθρών. Πρέπει όμως
να στηρίζεται στην ικανότητα και την ορθοφροσύνη των πολιτών της.

Τέλος ο ρήτορας διαβεβαιώνει ότι, εκτός από τις επικρίσεις, είναι σε θέση να δώσει και
συμβουλές για την αποφυγή των σφαλμάτων. Κι αυτό θα πράξει χωρίς δισταγμό.
§§ 63-64

Προϋπόθεση για την ευτυχία είναι η ύπαρξη αρετής. Ο ρήτορας προτείνει να παραιτη-
θούν οι Αθηναίοι από τη θαλάσσια ηγεμονία καθώς αυτή ευθύνεται για την κατάλυση της
δημοκρατίας και άλλες συμφορές. Ο Ισοκράτης πιστεύει ότι μόλις γίνει αυτό , οι Αθηναίοι
θα διοικήσουν την πόλη τους καλύτερα και θα σημειωθεί πρόοδος παντού.
§§ 65-68

Ο ρήτορας όμως γνωρίζει ότι είναι δύσκολο να ανεχτούν το λόγο του, αφού πρόκειται
να κατηγορήσει τη θαλάσσια ηγεμονία και παραδέχεται ότι και οι προηγούμενοι λόγοι του,
αν κι αληθινοί, ήταν εριστικοί. Παρακαλεί, ωστόσο, το ακροατήριό του να ανεχτεί αυτό το
λόγο επειδή όσα ακούνε κρίνονται μεν παράδοξα, αλλά είναι αληθινά. Δηλώνει, παράλληλα,
ότι θα τους αποδείξει ότι δεν επιθυμούν δίκαιη εξουσία. Οι ίδιοι οι Αθηναίοι στο παρελθόν,
κατηγόρησαν τους Σπαρτιάτες και υποστήριζαν την αυτονομία των Ελλήνων και δημιούρ-
γησαν έναν ισχυρό αντιλακεδαιμονιακό συνασπισμό που προάσπιζε αυτή την αυτονομία
και μόνο όταν οι Λακεδαιμόνιοι άρχισαν να συνάπτουν συνθήκες, οι Αθηναίοι σταμάτησαν
να πολεμούν.
§§ 69-74

Δεν είναι δίκαιο κατά τον Ισοκράτη οι ισχυροί να εξουσιάζουν τους αδύναμους και
αυτή την αρχή αναγνώρισαν ως ορθή και οι Αθηναίοι και στις εσωτερικές τους σχέσεις και
στην εξωτερική τους πολιτική. Πέρα από άδικη η κυριαρχία του ισχυρού κρίνεται κι ανέφικτη
για τους Αθηναίους επειδή ούτε έχουν την οικονομική δύναμη να το πράξουν ούτε και
ενεργούν σωστά. Τέλος, κρίνεται ασύμφορη μια τέτοια στάση. Καλεί τους συμπολίτες του,
να συγκρίνουν την κατάσταση της πόλης τους πριν αποκτήσουν και αφού απέκτησαν τη
θαλάσσια κυριαρχία.  Έτσι θα διαπιστώσουν πως τούτη η ηγεμονία υπήρξε πρόξενος συμ-
φορών. Βέβαια, οι επικρίσεις του σε βάρος της πόλης δεν τον αναδεικνύουν σε εχθρό της, 

περιληπτική αναδιήγηση
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αφού αυτή η κριτική του δε διατυπώνεται μπροστά σε ξένους και δεν έχει σκοπό να βλάψει,
αλλά να συμβουλεύσει.
§§ 75-79

Ο ρήτορας συνεχίζει τα επιχειρήματά του υπέρ της παραίτησης των συμπολιτών του
από την ηγεμονία της θάλασσας. Αυτή κρίνεται καταστροφική και από τη σύγκριση με την
εποχή του Θεμιστοκλή, του Αριστείδη και του Μιλτιάδη. Η τότε ηγεμονική οργάνωση ήταν
καλύτερη γιατί αυτοί οι πολιτικοί ηγέτες ήταν καλύτεροι από τους σύγχρονούς του δημα-
γωγούς. Αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες ήταν καλύτεροι, αφού δεν ήταν οκνηροί, αλλά μαχητές
και νικητές εισβολέων και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας από τους Πέρσες.
Λόγω όμως της θαλάσσιας ηγεμονίας τους έχασαν την υπόληψή τους και επέσυραν το μίσος
των Ελλήνων με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να καταστραφεί η πόλη ολοκληρωτικά.
§§ 80-89

Οι δε πολιτικοί που ήρθαν αργότερα  στο προσκήνιο ήταν τόσο ανόητοι ώστε έκαναν
επίδειξη πλούτου με τις εισφορές των συμμάχων. Τα ορφανά του πολέμου παρουσιάζοντας
για να επιδειχθεί η φροντίδα της πόλης, ενώ ουσιαστικά έδειχναν τις συμφορές της πλεονεξίας
τους. Οι ενέργειες αυτές δημιουργούσαν την ψευδή εντύπωση ότι η πόλη ήταν ευτυχισμένη.
Τα λάθη συνεχίζονταν κι έτσι εξηγούνται οι αποτυχημένες εκστρατείες στην Αίγυπτο, την
Κύπρο,  τη Σικελία και τελικά η ήττα στους Αιγός ποταμούς.
§§ 90-94

Τα γεγονότα αυτά δε δείχνουν μία πόλη ευτυχισμένη, γιατί ακριβώς το μέτρο οδηγεί
στην ευτυχία κι όχι η υπερβολή. Οι πολιτικοί αυτοί διακρίθηκαν για την υπερβολή τους και
προκάλεσαν πολλές συμφορές. Για όλα φταίει η ηγεμονία, που προβάλλει την αξία του
πλούτου αντί της αρετής.
§§ 95-100

Τούτη κατέστρεψε και τους Λακεδαιμόνιους, παρόλο που είχαν ολιγαρχικό πολίτευμα.
Αυτή έφερε ανομία, οκνηρία, αδικία, φιλαργυρία και τους έκανε αλαζόνες και υπερόπτες.
Στράφηκαν ενάντια σε κάθε πόλη, λεηλάτησαν όσες μπόρεσαν, επέβαλλαν τυράννους μέχρι
που ηττήθηκαν στα Λεύκτρα (το 371 πΧ, οπότε και κυρίαρχοι πλέον στην ελλαδική χερσόνησο
αναδείχθηκαν οι Θηβαίοι, ορίζοντας τελικά το τέλος της κυριαρχίας των δύο πόλεων).
§§ 101-110

Οι συμφορές της Σπάρτης οφείλονται και αυτές στην ηγεμονία της θάλασσας, που τώρα
επιθυμούν τόσο οι Αθηναίοι. Η εξουσία είναι σαν τις εταιρείες. Καταστρέφουν όποιον δεν
μπορεί να αντισταθεί στα πάθη τους. Τα ίδια λάθη που ωφελούν τους εχθρούς τους, τα
κάνουν όλοι οι άνθρωποι σε κάθε δραστηριότητα.
§§ 111-118

Για να απαξιώσει ακόμα περισσότερο την ηγεμονία αυτή, ο Ισοκράτης θυμίζει ότι οι τύ-
ραννοι ζουν σε μεγάλη ανασφάλεια και πεθαίνουν συχνά δολοφονημένοι. Ωστόσο, θέλουν
να γίνουν τύραννοι. Οι Αθηναίοι αγανακτούν με την πρότασή του επειδή εθελοτυφλούν
και δε θέλουν να παραδεχτούν ότι τύραννοι και ηγεμονία είναι το ίδιο κακό και οδηγούν
στο ίδιο κακό τέλος. Καλείς του συμπολίτες του να σκεφτούν προσεκτικά τι οδηγεί μία πόλη
στην κορυφή και τι στην καταστροφή. Να σκεφτούν γιατί η Αθήνα και η Λακεδαίμων κιν-
δύνευσαν, γιατί φτώχυνε η πλούσια Θεσσαλία, και γιατί τελικά τα φτωχά Μέγαρα έγιναν
πλούσια.
§§ 119-128

Η αιτία των κακών είναι η απουσία εγκράτειας και η αλαζονεία, ενώ αιτία των καλών
είναι η σωφροσύνη. Δεν πρέπει να παρασύρονται από κακούς ρήτορες. Όμως απορία προ-
καλεί και το γιατί εκλέγουν τους χειρότερους ως ηγέτες, αφού είναι γεγονός ότι αυτοί πλου-
τίζουν παράνομα και οι έντιμοι πολίτες χάνουν τις περιουσίες τους. Ως παράδειγμα τέτοιων
πολιτικών αναφέρει τους διαδόχους του Περικλή. Ενώ εκείνος ήταν ικανότατος, πέθανε
φτωχότερος από το ξεκίνημά του, ενώ οι διάδοχοί αν και ανίκανοι πλούτισαν υπερβολικά
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με το λαό την ίδια στιγμή να δεινοπαθεί.
§§ 128-144

Γι' αυτό πρέπει οι Αθηναίοι να μην εμπιστεύονται τους δημαγωγούς, οι οποίοι έχουν
προκαλέσει την κατάλυση της δημοκρατίας δύο φορές και με την πλεονεξία τους έχουν βυ-
θίσει πολλούς στη φτώχια και τη δυστυχία. Παράλληλα, προτείνει μέτρα για να επανορθωθεί
η κατάσταση της πόλης με την πίστη ότι τελικά η δίκαιη συμπεριφορά θα οδηγήσει στην
πρόοδο και την προγονική δόξα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα κάθε τυραννική εξουσία.
§§ 145

Στο επίλογο του λόγου του ο ρήτορας θεωρεί ότι πρέπει να κλείσει και να μη μακρηγο-
ρήσει εξαιτίας των γηρατειών, που σίγουρα τον κάνουν αδύναμο να συνεχίσει. Προτρέπει
όμως τους νεώτερους ρήτορες να συνεχίσουν το έργο του ώστε να πείσουν τις μεγάλες πόλεις
να ακολουθήσουν το δρόμο της δικαιοσύνης και της αρετής.
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a[14] Ἐγὼ δ’ οἶδα μὲν ότι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις, καὶ ὅτι
δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία, πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς ἀφρονεστάτοις καὶ μηδὲν ὑμῶν
φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωμῳδοδιδασκάλοις• ὃ καὶ πάντων ἐστὶν δεινότατον,
ὅτι τοῖς μὲν ἐκφέρουσιν εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως ἁμαρτήματα τοσαύτην ἔχετε
χάριν ὅσην οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦσιν, πρὸς δὲ τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς οὕτω
διατίθεσθε δυσκόλως ὥσπερ πρὸς τοὺς κακόν τι τὴν πόλιν ἐργαζομένους.

[15] Ὅμως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην. παρελήλυθα
γὰρ οὐ χαριούμενος ὑμῖν οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων, ἀλλ’ ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω
γιγνώσκων πρῶτον μὲν περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν, ἔπειτα περὶ τῶν ἄλλων τῶν τῆς
πόλεως πραγμάτων• οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων, ἢν μὴ
καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώμεθα.

[16] Φημὶ δ’ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τὴν εἰρήνην μὴ μόνον πρὸς Χίους καὶ Ῥοδίους καὶ
Βυζαντίους καὶ Κῴους ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ χρῆσθαι ταῖς συνθήκαις μὴ
ταύταις αἷς νῦν τινες γεγράφασιν, ἀλλὰ ταῖς γενομέναις μὲν πρὸς βασιλέα καὶ
Λακεδαιμονίους, προσταττούσαις δὲ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι καὶ τὰς φρουρὰς ἐκ
τῶν ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι καὶ τὴν αὑτῶν ἔχειν ἑκάστους. τούτων γὰρ οὔτε δικαιοτέρας
εὑρήσομεν οὔτε μᾶλλον τῇ πόλει συμφερούσας.

Α. Να μεταφράσετε την παράγραφο 16.

ΜΟΝάΔΕς 10

1. Να επισημάνετε τις αντιθέσεις που κατά τον Ισοκράτη, απεικονίζουν την αλλαγή του

ήθους της Αθηναϊκής κοινωνίας και να αναπτύξετε αυτή που κατά τη γνώμη σας είναι

περισσότερο σημαντική.

ΜΟΝάΔΕς 10

2. Γιατί πρέπει, κατά τον Ισοκράτη, να προηγηθεί η συζήτηση για την εσωτερική

αναδιάρθρωση του κράτους και να ακολουθήσει η συζήτηση για τη σύναψη της ειρήνης;

(Οὐδὲν γὰρ ὄφελος... βουλευσώμεθα).

ΜΟΝάΔΕς 10

3. Να διατυπώσετε με ακρίβεια και σε τρίτο πρόσωπο την πρόταση του ρήτορα προς

τους Αθηναίους και να βρείτε τα στοιχεία που την υποστηρίζουν στο μεταφρασμένο

απόσπασμα που ακολουθεί: «Αν µε ακούσετε προσεκτικά µέχρι το τέλος, νοµίζω πως όλοι
σας θα καταλογίσετε µεγάλη απερισκεψία και παραφροσύνη σ΄ εκείνους που θεωρούν
πως η αδικία είναι πλεονέκτηµα και σ. εκείνους που κατέχουν µε τη βία ξένες πόλεις και
δεν συλλογίζονται τις συµφορές που προέρχονται από τέτοιου είδους ενέργειες» (§ 17).

ΜΟΝάΔΕς 10

4. «Ὅμως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην»:: Ποια στάση ζωής

εκδηλώνει ως άνθρωπος και πολίτης ο Ισοκράτης με αυτή τη δήλωση; Να σημειώσετε τα

συναισθήματα, τους χαρακτηρισμούς και τις αντιδράσεις που επιλέγετε ως απάντηση.

αποφασιστικότητα πατριωτισμός ατολμία κοινωνικότητα ενναιότητα

ανθρωποφοβία πάθος υπευθυνότητα ανεντιμότητα       φιλοχρηματία

ΜΟΝάΔΕς 10

5. Διανοούμαι, αφροσύνη, φροντιστήριο, εκφορά, πρόθεση, οφελήματα: Να αντιστοιχίσετε τις

λέξεις που δίνονται με άλλες λέξεις από το κείμενο με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 

ΜΟΝάΔΕς 10

6. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα απαρέμφατα των ρημάτων που σας

δίνονται στην ίδια φωνή: ἐναντιοῦσθαι, διατίθεσθε, ἀποσταίην, χρῆσθαι, γενομέναις

ΜΟΝάΔΕς 20

παρατηρήσεις

κριτήριο αξιολόγησης
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[14] Ἐγὼ δ' οἶδα μὲν ὅτι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις διανοίαις, καὶ ὅτι
δημοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία, πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς ἀφρονεστάτοις καὶ μηδὲν ὑμῶν
φροντίζουσιν, ἐν δὲ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωμῳδοδιδασκάλοις· ὃ καὶ πάντων ἐστὶ δεινότατον, ὅτι
τοῖς μὲν ἐκφέρουσιν εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τὰ τῆς πόλεως ἁμαρτήματα τοσαύτην ἔχετε
χάριν ὅσην οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς ἐπιπλήττοντας καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς οὕτω
διατίθεσθε δυσκόλως ὥσπερ πρὸς τοὺς κακόν τι τὴν πόλιν ἐργαζομένους. 

[15] Ὅμως δὲ καὶ τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἂν ἀποσταίην ὧν διενοήθην. παρελήλυθα
γὰρ οὐ χαριούμενος ὑμῖν οὐδὲ χειροτονίαν μνηστεύσων, ἀλλ' ἀποφανούμενος ἃ τυγχάνω
γιγνώσκων πρῶτον μὲν περὶ ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν, ἔπειτα περὶ τῶν ἄλλων τῶν τῆς
πόλεως πραγμάτων· οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων, ἢν μὴ
καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώμεθα. 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε την παράγραφο 14 (Ἐγὼ δ'

οἶδα ... τὴν πόλιν ἐργαζομένους). 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων: 

Β1. Ποια είναι η ιδεώδης σχέση ανάμεσα στη δημοκρατία και την παρρησία; Πώς η

αθηναϊκή πολιτική πραγματικότητα της εποχής του Ισοκράτη επιβεβαιώνει ή διαψεύδει,

κατά την άποψή του, την ύπαρξη της σχέσης αυτής; 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β2. "παρελήλυθα γὰρ ... τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων": 

Πώς παρουσιάζει το ήθος του ο ρήτορας στο απόσπασμα αυτό; ςτο πλαίσιο της

καθιερωμένης ρητορικής τακτικής, σε τι αποσκοπεί ο Ισοκράτης παρουσιάζοντας έτσι

τον εαυτό του; 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β3. "οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἔσται ... βουλευσώμεθα": 

ςτο απόσπασμα αυτό της παραγράφου 15 του πρωτότυπου κειμένου

προαναγγέλλονται τα οφέλη της ειρήνης. Αφού διαβάσετε το κείμενο των παραγράφων

20-21 του μεταφρασμένου κειμένου που ακολουθεί, να αναφερθείτε σύντομα στα οφέλη

αυτά. 

[20] Αν όµως κάνουµε ειρήνη και συµπεριφερθούµε όπως ορίζουν οι κοινές συνθήκες, θα
κατοικούµε στην πόλη µας µε µεγάλη ασφάλεια, αφού απαλλαγούµε από πολέµους και
κινδύνους και διχόνοια στην οποία τώρα έχουµε περιέλθει. Αντίθετα κάθε µέρα θα
γινόµαστε και πιο πλούσιοι απαλλαγµένοι από τους φόρους και τις τριηραρχίες και τις
άλλες εισφορές για τον πόλεµο και ασχολούµενοι µε την καλλιέργεια των χωραφιών και
τη ναυτιλία και τις άλλες εργασίες οι οποίες έχουν 
[21] εκλείψει εξαιτίας του πολέµου. Ακόµη θα δούµε την πόλη µας να έχει διπλάσια έσοδα
απ'όσα έχει τώρα, να είναι γεµάτη από εµπόρους και ξένους και µετοίκους, απ'τους
οποίους έχει ερηµωθεί σήµερα. 
Και το σπουδαιότερο, θα έχουµε συµµάχους όλους τους ανθρώπους όχι µε τη βία αλλά
µε τη θέλησή τους, και δεν θα µας δέχονται όταν είµαστε ασφαλείς εξαιτίας της δύναµής

παρατηρήσεις

κριτήριο αξιολόγησης
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συµπεριφέρονται) οι αληθινοί φίλοι και σύµµαχοι. 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β4. Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη ρητορική, αφού δεν έχει

καθορισμένο αντικείμενο να διδάξει ούτε αξιόπιστη μέθοδο. Τι απαντά ο Ισοκράτης στην

κριτική αυτή; 

ΜΟΝάΔΕς 10 

Β5. Μέσα από το πρωτότυπο κείμενο να βρείτε και να μεταφέρετε στο τετράδιό σας ένα

ρήμα συνώνυμο του γιγνώσκω. Επίσης να βρείτε και να μεταφέρετε όσες λέξεις του

πρωτότυπου κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενείς με τη λέξη διανοίαις και όσες με τη

λέξη προτιθέασιν. 

ΜΟΝάΔΕς 10 
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