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∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ 
Α. Μετάφραση 
Για ποιους λόγους, λοιπόν, γίνεται ο πόλεµος; Εναντίον βέβαια 
των δηµοκρατικών πόλεων ή εξαιτίας των ιδιωτικής φύσεως 
διενέξεων, επειδή δεν µπόρεσαν να τις διακανονίσουν µε δηµόσια 
συµφωνία, ή εξαιτίας κάποιου µέρους από τη γη ή εξαιτίας των 
συνόρων ή εξαιτίας του ανταγωνισµού ή εξαιτίας της αρχηγίας · 
εναντίον όµως των ολιγαρχιών (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 κάνατε 
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. 
 
 
Β1. Ο ∆ηµοσθένης µε ένα ρητορικό πυροτέχνηµα , που 
αποδεικνύεται υπερβολή, τονίζει ότι συµφέρει την Αθήνα να 
υπάρχουν σε πολλές πόλεις δηµοκρατικά πολιτεύµατα που να 
διάκεινται εχθρικά προς αυτήν, παρά φιλικά ολιγαρχικά 
πολιτεύµατα. Η φιλία µε τα πρώτα υποστηρίζει πως είναι 
ασφαλής και η συνεννόηση ευκολότερη. Στόχος του µε το 
επιχείρηµα αυτό είναι να κολακεύσει το ακροατήριο, να 
προβάλει την ιδεολογική του ταυτότητα και να ενισχύσει τη 



 

 

δηµοτικότητά του,  εποµένως και την αποτελεσµατικότητα του 
λόγου του. Εξάλλου κατά το ∆ηµοσθένη οι Αθηναίοι δε θα 
µπορούσαν ποτέ να συνάψουν φιλία µε ένα ολιγαρχικό καθεστώς 
καθώς οι τελευταίοι δε θα έβλεπαν ποτέ µε ευµένεια το 
δηµοκρατικό τρόπο ζωής και διακυβερνήσεως. Κάθε προσπάθεια 
λοιπόν ειρήνης και φιλίας θα ήταν καταδικασµένη να ναυαγήσει 
εξ αιτίας της ολιγαρχικής νοοτροπίας. 
Η διαφορά µεταξύ των πολιτευµάτων γίνεται σαφής µε την 
αντίθεση που χρησιµοποιεί ο ρήτορας  <<ὀλίγοι καί ζητοῦντες 
ἄρχειν –πολλοῖς καί µετ΄ἰσηγοριας ζῆν ᾑρηµένοις>>. Οι 
ολιγαρχικοί ζητούν την απόλυτη εξουσία, ενώ οι δηµοκρατικοί 
λύνουν τις διαφορές µε συνεννόηση και επικρατούν ίσα 
δικαιώµατα µεταξύ τους. Η διαφορά τους δεν είναι µόνο 
ποσοτική δηλ. δεν περιορίζεται στον αριθµό των ασκούντων την 
εξουσία άρα δεν αφορά απλώς  εξωτερικές διαφορές (ὀλίγοι<
πολλοί) ,  αλλά και ποιοτική, αφού επεκτείνεται και στον τρόπο 
σκέψης και ζωής. Η αντίθεση των δύο πολιτευµάτων εντοπίζεται 
κυρίως σε βιοθεωρητικά αίτια, σε διαφορετική και εποµένως 
ασυµβίβαστη νοοτροπία. 
Ο ∆ηµοσθένης έχει πολλές φορές εκφράσει τη δυσπιστία του προς 
τα µη δηµοκρατικά πολιτεύµατα. Θεωρεί τη δυσπιστία αυτή όπλο 
και φυλακτήριο που σώζει τις δηµοκρατίες <<οὐ γάρ ἀσφαλεῖς 
ταῖς πολιτείαις αἱ πρός τούς τυράννους ὀµιλίαι>>. Την ιδανική 
αυτή ωστόσο εικόνα της ΑθηναBκής πολιτείας δεν δικαιώνει η 
εξωτερική πολιτική των Αθηναίων, οι οποίοι επί συµµάχων και 
µη ζητούσαν να άρχουν . Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 
Λακεδαιµόνιοι όταν ξεκινούσε ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 
κήρυτταν ότι σκοπός του πολέµου ήταν η απελευθέρωση των 
Ελλήνων από τους Αθηναίους!  
Οι παράγραφοι 17 και 18 αποτελούν  ύµνο της δηµοκρατίας και 
της αξίας της ελευθερίας του πολίτη. Η πολιτική σκέψη του 
∆ηµοσθένη προχωρεί στο σηµείο αυτό πιο βαθιά. Άλλους 
στόχους έχει κανείς, όταν πολεµά εναντίον δηµοκρατικών 
πόλεων, και άλλους, όταν πολεµά εναντίον ολιγαρχικών.  Είναι 
ιερός ο αγώνας όταν γίνεται για την αποκατάσταση ενός 



 

 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η Αθήνα η γενέτειρα της 
δηµοκρατίας έχει αυτή τη χρονική στιγµή µεγάλη πολιτική 
ευθύνη. 
 
Β2. α. Κατά τον φιλόσοφο Αριστοτέλη <<πολιτεία καί πολίτευµα 
σηµαίνει ταὐτόν>> αλλά πολιτεία ονοµάζεται και το ορθό 
δηµοκρατικό πολίτευµα, <<ὅταν τό πλῆθος πρός τό κοινόν 
πολιτεύηται συµφέρον>>.  Κατ΄ εξοχήν εποµένως πολιτεία είναι 
το δηµοκρατικό πολίτευµα, διότι αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς 
στην έννοια του πολιτεύµατος το οποίο τότε είναι απολύτως 
ορθό, όταν άρχει δηλαδή κυβερνά η πλειοψηφία µε γνώµονα το 
κοινό συµφέρον όλων των πολιτών. 
Ο ∆ηµοσθένης στο λόγο του επιχειρεί να παρουσιάσει 
αλληλένδετες τις δύο αυτές έννοιες, καθώς η ελευθερία 
εξασφαλίζεται µε τη δηµοκρατία. Κατά τον Αριστοτέλη 
<<ὑπόθεσις (θεµελιώδης αρχή δηλ.) τῆς δηµοκρατικῆς πολιτείας 
ἐλευθερίαν>><. 
       
 β. Ο ∆ηµοσθένης , αφού ταυτίζει τη δηµοκρατία µε την 
ελευθερία, ονοµάζει δουλείαν την υπαγωγή σε ολιγαρχικό 
καθεστώς. Η λέξη βέβαια εδώ χρησιµοποιείται µε µεταφορική 
σηµασία. Τα ολιγαρχικά πολιτεύµατα είχαν πολλές φορές 
δεσποτικό χαρακτήρα και οι πολίτες µεταβάλλονταν σε δούλους 
µε την ευρεία σηµασία της λέξεως. Συχνά χρησιµοποιούνταν προς 
το συµφέρον των <<ὀλίγων>> , <για παράδειγµα σε έργα για την 
εκτέλεση των οποίων δεν είχαν συµφωνήσει<, όπως δηλαδή και οι 
µε τη στενή έννοια δούλοι που µοναδικό λόγο ύπαρξης είχαν την 
εξυπηρέτηση του κυρίου τους, του οποίου ήταν έµψυχα όργανα 
και κτήµατα. Βέβαια όλα τα ολιγαρχικά πολιτεύµατα δεν ήταν το 
ίδιο καταπιεστικά. Στην Αθήνα όµως υπήρχε τραυµατική η 
οκτάµηνη εµπειρία της εγκληµατικής ολιγαρχίας των Τριάκοντα 
µετά τη λήξη του Πελοποννησιακού Πολέµου και σε όλη την 
Ελλάδα η ανάµνηση των στυγνών δεκαρχιών που εγκαθιστούσαν 
οι Λακεδαιµόνιοι, αν και το πολίτευµα της Σπάρτης είχε αρκετά 
δηµοκρατικά στοιχεία.  



 

 

Β3.  Σελ. 18.΄΄Επιδεικτικοί η πανηγυρικοί…του επιδεικτικού 
γένους΄΄ 
 
 

Β4.  

ειδήμων → ἴστε 

οισοφάγος → συμφέρειν  

 γένος → γένοιντ΄ 

 λεξικό  → λέγειν 

ξενάγηση → ὑπαγομένων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Σε εµένα ο πατέρας δεν κληροδότησε (άφησε)τίποτα και έχω 
σταµατήσει να τρέφω εδώ και τρία χρόνια τη µητέρα µου που 
πέθανε και δεν έχω ακόµη παιδιά για να µε φροντίσουν. Και έχω 
αποκτήσει τέχνη που µου προσφέρει µικρή βοήθεια, την οποία 
(εγώ) ο ίδιος µε δυσκολία πια εκτελώ και δεν µπορώ να 
αποκτήσω αυτόν που θα την διαδεχθεί. Και σε εµένα δεν υπάρχει 
άλλο εισόδηµα εκτός από αυτό, το οποίο αν µου (το) αφαιρέσετε, 
θα διακινδυνεύσω να πέσω στην πιο δυσβάσταχτη συµφορά. 
 
Γ2. α) ἔσονται 
 κτᾷ 
 εἰργάζοντο (ᾐργάζοντο) 
 ἀφαιροίµην 
 κινδυνεύσατε 
β) τοῖς πατράσι(ν) 
τῷ ἔτει 
(ὦ) παῖ 
τόν βραχύν 
(τῇ) δυσχερεῖ, δυσχερεστέρᾳ 
 
Γ3. α) ἐµοί: έµµεσο αντικείµενο στο ρήµα «κατέλιπεν» 
τρέφων: κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα «πέπαυµαι» 
τέχνην: αντικείµενο στο ρήµα «κέκτηµαι» 
κτήσασθαι: αντικείµενο στο ρήµα «δύναµαι», τελικό απαρέµφατο 
γενέσθαι: αντικείµενο στο ρήµα «κινδυνεύσαιµ’ ἄν» τελικό 
απαρέµφατο 
 
β) Πρόσοδος…πλήν ταύτης: Κύρια πρόταση κρίσεως 
ἥν ἄν ἀφέλησθε µε: ∆ευτερεύουσα αναφορική υποθετική 
πρόταση 
κινδυνεύσαιµ’ ἂν… τύχῃ: Κύρια πρόταση κρίσεως 
 


