
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Διδαγμένο κείμενο 

§§ 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

Α. Εναντίον όμως των ολιγαρχικών (δεν πολεμάτε) 

για κανέναν από αυτούς (τους λόγους),  αλλά 

εξαιτίας του πολιτεύματος και της ελευθερίας. 

 Επομένως εγώ, τουλάχιστον, δε θα δίσταζα να 

πω ότι νομίζω πως περισσότερο συμφέρει να 

πολεμούν εσάς όλοι οι  Έλληνες έχοντας 

δημοκρατικό πολίτευμα παρά να είναι φίλοι (σας) 

έχοντας ολιγαρχικό πολίτευμα. Γιατί νομίζω ότι 

εσείς θα κάνετε ειρήνη εύκολα, όποτε θελήσετε,  με 

αυτούς που είναι ελεύθεροι, ενώ με αυτούς που 

έχουν ολιγαρχικό πολίτευμα, νομίζω ότι και η 

φιλία ακόμη δε θα ήταν βέβαιη γιατί με κανένα 

τρόπο οι ολιγαρχικοί δε μπορούν να γίνουν φίλοι 

με τους δημοκρατικούς και αυτοί που επιδιώκουν 

να ασκούν απόλυτη εξουσία με αυτούς που έχουν 

επιλέξει να ζουν με ισονομία. 



 

 

Β1.  Σύμφωνα με την άποψη του Δημοσθένη είναι 

προτιμότερο να υπάρχουν περισσότερα 

δημοκρατικά πολιτεύματα, ακόμη κι αν οι Αθηναίοι 

έχουν πόλεμο προς αυτά, γιατί η συνεννόηση μ’ 

αυτά είναι ευκολότερη, καθώς χαρακτηρίζονται 

από κοινές αρχές και ιδέες,  κοινό τρόπο σκέψης και 

ζωής. Μπορούν, επομένως, να λύσουν τις τυχόν 

διαφορές τους και να επιτύχουν φιλία ασφαλή. 

Αντίθετα, η φιλία με ολιγαρχικές πόλεις δε 

συμφέρει τους Αθηναίους,  γιατί πρόκειται για μια 

φιλία ή συμμαχία ασταθή, καθώς η διαφορά 

δημοκρατικών – ολιγαρχικών δεν είναι μόνο 

ποσοτική, δεν περιορίζεται,  δηλαδή, στον αριθμό 

των ασκούντων την εξουσία (ολίγοι – πολλοί) αλλά 

και ποιοτική, επεκτείνεται,  δηλαδή, στον τρόπο 

σκέψης και ζωής. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει 

ουσιαστική φιλία και εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο 

πολιτευμάτων και οι  συμμαχίες με ολιγαρχικούς 

μπορούν να οδηγήσουν σε πόλεμο, καθώς οι 

ολιγαρχικές κυβερνήσεις μόνο πιεζόμενες από 

κάποια ανάγκη θα υπέγραφαν συνθήκη ειρήνης 

και φιλίας με τη δημοκρατική Αθήνα, περιμένοντας 

προφανώς την κατάλληλη ευκαιρία, για την 

αθετήσουν. Η παραπάνω άποψη, βέβαια, όπως 

είναι διατυπωμένη, αποτελεί ένα ρητορικό 

πυροτέχνημα που σκοπό έχει να κολακεύσει το 

δημοκρατικό φρόνημα των Αθηναίων ακροατών, να 

τονίσει την ιδεολογική ταυτότητα του ρήτορα, να 

ενισχύσει τη δημοτικότητά του και επομένως την 

αποτελεσματικότητα του λόγου του. 



 

 

Β2.  Ο Δημοσθένης στην προσπάθεια του να πείσει 

τους Αθηναίους να βοηθήσουν τους Ρόδιους 

δημοκρατικούς διακρίνει δύο είδη πολέμων «πρός 

δημοκρατίας» και «πρός ολιγαρχίας». 

Οι πρώτοι οφείλονται σε διενέξεις με εξωτερικές 

αφορμές που δεν μπορούν να διακανονιστούν («.. .ἤ 

περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων...  ἤ τῆς ἡγενομίας») 

και οι  δεύτεροι οφείλονται σε μια βασική διαφορά 

που δεν μπορεί να διευθετηθεί αφού αφορά την 

ουσία των πολιτευμάτων, το πολίτευμα και την 

ελευθερία («.. .ὑπέρ δέ τῆς πολιτείας καί τῆς 

ἐλευθερίας»).  

Η κάθετη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 

πολέμων  «πρός δημορκατίας» και «πρός 

ολιγαρχίας» δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα και συνιστά διπλωματική 

απόκρυψη του γεγονότος ότι αιτία των διαρκών 

συγκρούσεων π.χ.  με την «ολιγαρχική» Σπάρτη και 

τους συμμάχους της ήταν κυρίως η διεκδίκηση της 

ηγεμονίας. Επομένως η χρήση του «οὐδενός» 

αποτελεί υπερβολή. Αποκρύπτει την αλήθεια και 

δεν αναφέρεται στις δυναμικές παρεμβάσεις των 

Αθηναίων σε περιπτώσεις αντιδικιών μεταξύ 

δημοκρατικών πόλεων. 

 

Β3. Ο Δημοσθένης υποστηρίζει πως η αντίδραση 

της Αρτεμισίας θα εξαρτηθεί από την έκβαση του 

πολέμου στην Αίγυπτο. Σε περίπτωση, λοιπόν, που 

τα ζητήματα στην Αίγυπτο εξελιχθούν ευνοϊκά για 

τον Πέρση βασιλιά η Αρτεμισία θα επιζητήσει την 



 

 

εύνοιά του και θα του προσφέρει τη Ρόδο ως δώρο 

προκειμένου να την αναγνωρίσει ως νόμιμο 

διάδοχό του Μαυσώλου. Αντίθετα αν οι 

επιχειρήσεις των Περσών στην Αίγυπτο αποτύχουν 

τότε η διάδοχος του Μαυσώλου δεν θα είχε κανένα 

συμφέρον να υποτάξει την Ρόδο. Άλλωστε φοβάται 

πως, αν ο Μαυσώλος βασιλιάς κατέχει το νησί θα 

μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις της.  Επομένως δε θα 

εναντιωνόταν στην ενέργεια των Αθηναίων να 

βοηθήσουν τους Ρόδιους διότι θα προτιμούσαν να 

κατέχουν το νησί οι  Αθηναίοι.  Η πολιτική της 

Αρτεμισίας δεν διέπεται από ηθικές αρχές αλλά 

καθορίζεται από το συμφέρον. Το μόνο που την 

ενδιαφέρει είναι να απομακρύνει το βασιλιά των 

Περσών για να μην παρακολουθεί και εμποδίζει τις 

δικές της επιτακτικές κινήσεις. 

 

Β4.  Κοίτα σχολικό βιβλίο,  σελίδα 12:  «Αν και η 

Σικελία.. .και τεχνικής του λόγου». 

 

Β5.  αρχηγός :  ἄρχειν 

αναίρεσης  :  ᾑρημένοις 

αγόρευση  :  ἰσηγορίας 

είδηση   :   ἴστε 

παράλογος  :  λογίζεται   

υδρόγειος  :  γῆς 

παράκληση  :  ἐγκλημάτων 

νόμισμα  :   νομίζω 

ανόητος  :  εὖνοι 

νικηφόρος      :  φιλονικίας  



 

 

Αδίδακτο κείμενο 

Γ1. Εγώ, Σιμωνίδη, επειδή έχω πείρα, ξέρω σίγουρα και σου 

λέω ότι οι τύραννοι ελάχιστα μετέχουν στα πολύ μεγάλα 

αγαθά, ενώ έχουν τα περισσότερα από τα πολύ μεγάλα 

κακά. 

Αν, παραδείγματος χάρη, η ειρήνη θεωρείται ότι είναι πάρα 

πολύ μεγάλο αγαθό για τους ανθρώπους, σ’ αυτήν ελάχιστα 

συμμετέχουν οι τύραννοι. Και αν ο πόλεμος (θεωρείται πως 

είναι) μεγάλο κακό, σ’ αυτόν οι τύραννοι μετέχουν κατά 

πολύ μεγάλο μέρος. Γιατί οι απλοί πολίτες, αν η πόλη τους 

δε διεξάγει κοινό πόλεμο, είναι δυνατό αμέσως να πάνε 

όπου θέλουν χωρίς να νιώθουν κανένα φόβο μήπως κάποιος 

τους σκοτώσει, ενώ οι τύραννοι πηγαίνουν παντού σαν να 

περνούν μέσα από εχθρική χώρα. Και σε κάθε περίπτωση 

θεωρούν ότι είναι ανάγκη και οι ίδιοι να περνούν τη ζωή 

τους οπλισμένοι και να κουβαλούν μαζί τους και άλλους 

αρματωμένους. 

 

Γ2.  

τοῖς τυράννοις 



 

 

τῶν μειζόνων 

τῇ πόλει 

τινῶν 

πάντα 

μετέσχες 

πολεμοῖεν 

ἐ (ἠ) βούλεσθε 

διαγαγεῖν 

ἐπορεύσω 

 

Γ3α.  

σοι   : έμμεσο αντικείμενο στο λέγω 

ἀγαθόν  : κατηγορούμενο του υποκειμένου εἰρήνη 

τοῖς ἰδιώταις : δοτική προσωπική από το απρόσωπο ρήμα  

ἔξεστι 

πόλεμον  : σύστοιχο αντικείμενο στο πολεμῇ 

αὐτῶν  : γενική κτητική στο πόλις 

 

Γ3β. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση ως άμεσο 

αντικείμενο στο λεκτικό ρήμα λέγω. Εισάγεται με τον 



 

 

σύνδεσμο ὅτι, διότι δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται 

με οριστική και δηλώνει το πραγματικό. 

Δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση ως 

αντικείμενο της μτχ. φοβουμένους. Εισάγεται με το 

σύνδεσμο μη και εκφράζει φόβο μήπως γίνει κάτι. Εκφέρεται 

με υποτακτική, διότι δηλώνει προσδοκώμενο φόβο. 


