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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Και απορώ , γιατί κανένα̋ από εσά̋ δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί
και η δηµοκρατία µα̋, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι
και οι Μυτιληναίοι και τώρα δα οι Ρόδιοι και σχεδόν όλοι οι
άνθρωποι οδηγούνται σε αυτή τη µορφή δουλεία̋, ούτε σκέπτεται
αυτό, ότι δηλαδή σε καµιά περίπτωση δε θα αφήσουν ανεπηρέαστη
τη δηµοκρατία σα̋, αν όλα στι̋ πόλει̋ οργανωθούν κατά το
ολιγαρχικό πολίτευµα. Γιατί γνωρίζουν ότι κανένα̋ άλλο̋ δε θα
µπορούσε να αποκαταστήσει πάλι την ελευθερία  απ'όπου λοιπόν
περιµένουν ότι θα του̋ συµβεί κάποιο κακό, θα θελήσουν να το
βγάλουν από τη µέση.

2. Ο ∆ηµοσθένη̋ τονίζει τον ολιγαρχικό κίνδυνο και το ρόλο που
πρέπει να παίξει η Αθήνα, για να µαταιώσει τον κίνδυνο αυτό. Έτσι,
εκφράζει την εκπλήξή του, επειδή οι Αθηναίο δεν αντιλαµβάνονται
τον κίνδυνο από την εξάπλωση των ολιγαρχιών. Επισηµαίνει πω̋ η
δυσπιστία προ̋ τα ολιγαρχικά καθεστώτα σώζει τη δηµοκρατία από
ενδεχόµενη κατάλυσή τη̋, ενώ η φιλία προ̋ αυτά είναι αδύνατη
λόγω τη̋ αντίθεση̋ προ̋ τη δηµοκρατία. Επίση̋, αναφέρει ότι οι
καταλύοντε̋ τη δηµοκρατία πρέπει να θεωρούνται εχθροί των
ανθρώπων και τέλο̋ υπενθυµίζει την εµπειρία από του̋ τριάκοντα
και τι̋ δεκαρχίε̋ σε διάφορε̋ πόλει̋, µια εµπειρία ακόµα νωπή και
τραυµατική για τη δηµοκρατική Αθήνα.

3. Ο ∆ηµοσθένη̋, για να στηρίξει τι̋ απόψει̋ του, πέρα από τα λογικά
επιχειρήµατα καταφεύγει και σε στοιχεία του ήθου̋ των ακροατών.
Έτσι προβάλλει το δηµοκρατικό φρόνηµα των Αθηναίων, την αγάπη
προ̋ την ελευθερία και την απέχθειά του̋ προ̋ τα τυραννικά
πολιτεύµατα. ∆εν πρέπει οι Αθηναίοι εξαιτία̋ του µίσου̋ του̋ για
του̋ Ροδίου̋ να αδιαφορήσουν γι' αυτού̋ και να επιτρέψουν την
επικράτηση των ολιγαρχικών στην πόλη, διότι ο κίνδυνο̋ τότε θα
απειλήσει και την ίδια την Αθήνα. Εποµένω̋, η αποκατάσταση τη̋
δηµοκρατία̋ στη Ρόδο θα είναι συµφέρουσα και αναγκαία για την
αθηνἀκή δηµοκρατία. Ο ρήτορα̋ έχοντα̋ ω̋ σκοπό να φοβίσει του̋
ακροατέ̋ , για να εγκρίνουν την πρότασή του, επιδιώκει να του̋
φορτίσει συναισθηµατικά και να στρέψει την προσοχή του̋ όχι στη
συµπεριφορά των Ροδίων στο παρελθόν αλλά στο ενδεχόµενο
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κατάλυση̋ τη̋ δηµοκρατία̋, αν οι Αθηναίοι δε βοηθήσουν του̋
Ροδίου̋. ∆εν είναι οι Ρόδιοι που κινδυνεύουν αλλά η δηµοκρατία.

4. α. Ο ρήτορα̋ στι̋ συγκεκριµένε̋ παραγράφου̋ (§14-16) προσπαθεί
να αναιρέσει το πιο ισχυρό επιχείρηµα των αντιπάλων του που είναι
η αντισυµµαχική συµπεριφορά των Ροδίων ει̋ βάρο̋ τη̋ Αθήνα̋. Το
επιχείρηµα αυτό έβρισκε σηµαντικό έρεισµα στη µνησικακία των
Αθηναίων πολιτών, ο τρόπο̋ όµω̋ µε τον οποίο το αντιµετωπίζει ο
∆ηµοσθένη̋ είναι αριστοτεχνικό̋.

β. Στην προσπάθειά του να καταπρα˹νει του̋ Αθηναίου̋ πολίτε̋
κάνει ακριβώ̋ το αντίθετο από αυτό που θα περίµενε κανεί̋.
Υπερασπίζεται του̋ Ροδίου̋ κατηγορώντα̋ του̋ δριµύτατα!
Στην αρχή την ευθύνη για τα γεγονότα καταλογίζει µόνο στου̋
Ροδίου̋ αποσιωπώντα̋ τα λάθη των Αθηναίων για τη διάλυση
τη̋ συµµαχία̋, µε σκοπό να µη δυσαρεστήσει του̋ συµπολίτε̋ του.
Στη συνέχεια µε έντεχνο τρόπο µεταβιβάζει την ευθύνη από το
σύνολο των Ροδίων στο ολιγαρχικό κόµµα και σε µερικού̋
"εξαπατηθέντε̋" δηµοκρατικού̋ και στο τέλο̋ εµµέσω̋ στο
Μαύσωλο και την Αρτεµισία, διότι οι Ρόδιοι δεν κατέχουν την
εξουσία "δι'εαυτων". Με τον τρόπο αυτό κολακεύει το
αυτοσυναίσθηµα των Αθηναίων τονίζοντα̋ την ανωτερότητά του̋
και ειρωνευόµενο̋ του̋ Ροδίου̋, οι οποίοι όµω̋ έχουν ήδη
τιµωρηθεί για την αλαζονεία του̋ και πιθανώ̋ έχουν συνετισθεί.

5. Η "πρόθεσι̋" ακολουθεί συνήθω̋ µετά το προοίµιο και είναι η
σύντοµη έκθεση του θέµατο̋ µε το οποίο θα ασχοληθεί ο ρήτορα̋. Η
"πρόθεσι̋" δε συγκαταλέγεται στα κύρια µέρη ενό̋ ρητορικού λόγου.
Σε αντίθεση µε την "πρόθεση" η "διήγησι̋" είναι ένα από τα κύρια
µέρη του ρητορικού λόγου. Στο µέρο̋ αυτό ο ρήτορα̋ εκθέτει τα
σχετικά µε το θέµα γεγονότα, τα οποία κρίνει ότι είναι ελλιπή ή
εσφαλµένω̋ γνωστά ή εντελώ̋ άγνωστα στου̋ ακροατέ̋. Φροντίζει
να τονίσει εδώ τα ευνὀκά στοιχεία και να µειώσει τη σηµασία όσων
είναι ασύµφορα. Φροντίζει, δηλαδή η "διήγησι̋" να µη ζηµιώσει το
σκοπό τη̋ αγόρευσή̋ του. ∆εν παραλείπει να περιγράψει και
ασήµαντα περιστατικά, αν από αυτά ο ακροατή̋ ενδέχεται να
πειστεί για τη χρηστότητα του ήθου̋ του ρήτορα ή για την κακότητα
του αντιπάλου.
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6. α. δέω: δέηση, ένδεια
συστήσεται : σύστηµα, αντικατάσταση
ἀνελεῖν: αίρεση, καθαίρεση
πεπονθότων: πάθο̋, πένθο̋
παραινῶ: έπαινο̋, συναίνεση

β. θαυµάζω = ἀπορῶ , ἐκπλήττοµαι, ἐξίσταµαι, ἄγαµαι, ἐκθαµβοῦµαι
ἐάσουσιν = ἀφίηµι, µεθίηµι, ἐπιτρέπω, λείπω
βουλήσονται = ἐθέλω, ἐπιθυµω, ἐφίεµαι, ὀρέγοµαι, ποθῶ
αδικοῦντε̋ = βλάπτω, κακουργῶ, βιάζοµαι, ἀσχηµονῶ
ἴσασι = γιγνώσκω, ἐπίσταµαι
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Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. Γιατί εγώ τριγυρίζω (στην πόλη), χωρί̋ να κάνω τίποτε άλλο παρά να
προσπαθώ να σα̋ πείσω και του̋ νεότερου̋ και του̋ µεγαλύτερου̋,
να µη φροντίζετε ούτε για τα σώµατα ούτε για τα χρήµατα
πρωτύτερα ούτε τόσο πολύ όσο για την ψυχή, πω̋ θα γίνει όσο το
δυνατόν καλύτερη, λέγοντα̋ ότι δε γίνεται η αρετή από τα χρήµατα,
αλλά τα χρήµατα από την αρετή και όλα τα άλλα αγαθά για του̋
ανθρώπου̋ και στην ιδιωτική και στη δηµόσια ζωή. Αν λοιπόν
λέγοντα̋ αυτά διαφθείρω του̋ νέου̋, θα µπορούσαν αυτά να είναι

βλαβερά� αν όµω̋ κάποιο̋ υποστηρίζει ότι λέω διαφορετικά από

αυτά, δε λέει τίποτα.

2.  α) οὐδεµιᾷ
πράττουσι(ν)
σώµασι(ν)
ἀµείνονα̋/ἀµείνου̋
ἁπασῶν
ἰδιωτάτῳ
δηµοσίαν
τοῦτο
τινά/ἄττα
ἐµοῦ/µου

β) περιῄει
περίελθε
ἐπιµελοῦνται
ἐπιµεµεληµένοι εἴητε/εἶτε
γενοῦ
γεγένησο
διαφθερεῖ̋
διαφθείραι
φαµὲν
φάναι

3.   α) ὑµῶν:  γενική συγκριτική από τα νεωτέρου̋ και πρεσβυτέρου̋
χρηµάτων: αντικείµενο στο ἐπιµελεῖσθαι
ὡ̋ ἀρίστη: κατηγορούµενο στο ψυχή που εννοείται µέσω του
συνδετικού ρήµατο̋ ἔσται
ἅπαντα: κατηγορηµατικό̋ προσδιορισµό̋ στο ἀγαθὰ
τοῖ̋ ἀνθρώποι̋: δοτική προσωπική χαριστική
λέγειν: ειδικό απαρέµφατο, αντικείµενο στο φησί
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β) Ο υποθετικό̋ λόγο̋ δηλώνει το πραγµατικό:
Υπόθεση: εἰ διαφθείρω (εἰ + οριστική)
Απόδοση: ἄν εἴη (δυνητική ευκτική)

Για να δηλώνει το προσδοκώµενο:
Υπόθεση: ἄν διαφθείρω (ἄν + υποτακτική)
Απόδοση: ἔσται/ἔστω/ἄν εἴη (οριστική µέλλοντα/προστακτική/
δυνητική ευκτική)

γ) Ισοδύναµη συντακτικά έκφραση είναι το ειδικό απαρέµφατο:
«οὐκ ἐκ χρηµάτων ἀρετὴν γίγνεσθαι»


