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§§ 3-4 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποιες ωφέλειες θα προκύψουν, κατά τον ∆ηµοσθένη, από την 

ενδεχόµενη βοήθεια των Αθηναίων προς τους Ροδίους: α) για τους 

Αθηναίους, β) για τους Ροδίους;  

2. Να γράψετε αναλυτικά τους όρους ενός συλλογισµού στο συµπέρασµα 

του οποίου θα επικρίνεται η τωρινή στάση των Χίων και Βυζαντίων, 

απέναντι στους Ροδίους, συµµάχους των στο «Συµµαχικό πόλεµο»9. 

3. Να φανταστείτε ότι οι δηµοκρατικοί Ρόδιοι µιλούν στους Αθηναίους. 

Να συντάξετε ένα κείµενο στο οποίο: α) θα διατυπώνουν το αίτηµά 

τους προς τους Αθηναίους για βοήθεια, β) θα κατακρίνουν τη στάση 

του Μαυσώλου, των Χίων και Βυζαντίων απέναντί τους και γ) θα 

παρουσιάζουν (µε επιχειρήµατα) τα οφέλη που θα έχουν οι Αθηναίοι 

στην περίπτωση που θα τους βοηθήσουν.  

4. ἑκόντων, ἀνυπόπτου εὐνοίας: Ποια σηµασία αποδίδει στις έννοιες 

αυτές ο ∆ηµοσθένης, σε σχέση µε το περιεχόµενο του κειµένου και 

γιατί; 

5. Για ποιους ανθρώπους και σε ποια περίπτωση µπορεί να αποτελέσει 

σύµβολον η Αθήνα, κατά το ∆ηµοσθένη;  

6. Να εντοπίσετε και να κρίνετε τα επιχειρήµατα του ∆ηµοσθένη στις §§ 3-4. 

7. Να προσδιορίσετε στην ενότητα (§§ 3-4) το ήθος των ακροατών, το 

ήθος των αντιπάλων και το ήθος του οµιλητή.  

8. Από ποιες ηθικές αρχές νοµίζετε ότι εµφορείται ο ∆ηµοσθένης, σύµφω-

να µε το περιεχόµενο των §§ 3-4; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

9. Από ποια σηµεία του κειµένου µπορούµε να διαπιστώσουµε ένα 

διδακτικό ύφος στα λόγια του ∆ηµοσθένη στις §§ 3-4; 

                                                           
9  Για τους συλλογισµούς και τη συλλογιστική πορεία µπορείτε να βρείτε πληροφορίες και 

στα βιβλία: α) Έκφραση - Έκθεση για το Λύκειο, τ. Γ΄, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 
1994, εκδ. Ε΄, σσ. 15-18 κ.ε. β) Αξιολόγηση των Μαθητών της Β΄ Λυκείου στα 
Φιλολογικά Μαθήµατα, τ. Γ΄, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 1998, σσ. 166 κ.ε., 
214 κ.ά.  
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10. Ποια είναι η θέση των §§ 3-4 στη δοµή του λόγου και µε ποιους 

θεµατικούς άξονες επιδιώκονται οι στόχοι τους;   

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης  

1. Να εξηγήσετε την άποψη του ∆ηµοσθένη ότι η Αθήνα θα µπορούσε να 

αντικρούσει τις εις βάρος της κατηγορίες στην περίπτωση που θα 

βοηθούσε τους Ροδίους.  

2. τοῦτο ποιεῖσθαι σύµβολον: α) Ποιο θα θεωρούσε ο ∆ηµοσθένης 

«σύµβολον»; β) Θεωρείτε επιτυχή τη χρήση εκ µέρους του ∆ηµοσθένη 

ενός τέτοιου επιχειρήµατος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

1.3.  Ασκήσεις αντικειµενικού τύπου 

1. Σε ποιους αναφέρονται στο κείµενο οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις της 
στήλης Β; Για κάθε περίπτωση, να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο 
τετράγωνο της στήλης Α, αν πρόκειται για τους Αθηναίους ή της 
στήλης Γ, αν πρόκειται για άλλους. 

Α Β Γ 

 ᾐτιάσαντο  

 ἐπιβουλεύειν  

 τὴν ἐλευθερίαν αὑτῶν  

 µόνοι � αἴτιοι  

 οὐ βεβοηθηκότες  

 ὦσι  

 ἑκόντων  

 τυχεῖν  

 
1.4. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση: 
Οι Αθηναίοι θα αποκτήσουν την εύνοια των άλλων ελληνικών πόλεων: 
α) εάν πείσουν τους Χίους και Βυζαντίους να παράσχουν βοήθεια 

στους Ροδίους.    

β)  εάν συµµαχήσουν µε το Μαύσωλο.   
γ) εάν βοηθήσουν τους Ροδίους παρά την προηγούµενη δυσµενή 

στάση τους απέναντι στην Αθήνα.  

Ἀθηναῖοι Ἄλλοι 
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δ)  εάν δεν επέµβουν καθόλου στην υπόθεση των Ροδίων.   
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

2.  Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις  

1. Να εντοπίσετε στο κείµενο λέξεις που έχουν ετυµολογική συγγένεια µε 

τις εξής: απείθεια, παραποίηση, αντίφαση, σύσταση, εξόφθαλµος, 
διαίρεση, επίδειξη, εκουσίως, υποπτεύοµαι. 

 

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

(στην ενεργητική ή µέση φωνή) 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.   

 
 
3.  Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Οι κατηγορίες των Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων εναντίον των 

Αθηναίων ήταν εντελώς αβάσιµες ή είχαν κάποια λογική βάση; Να 

απαντήσετε αφού βρείτε σχετικές πληροφορίες. 

2. Οι Αθηναίοι σε διάφορες περιστάσεις δεν συµπεριφέρθηκαν πάντοτε 

σωστά απέναντι σε άλλες πόλεις που υπήρξαν σύµµαχοί τους και 

αποστάτησαν ή απέναντι σε άλλες που αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν. 

Να αναφέρετε παραδείγµατα από την Ιστορία. 

3. Να συντάξετε ένα µικρό κείµενο στο οποίο θα περιγράφετε το 

Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού αναφέροντας: α) την καλλιτεχνική του 

αξία στην αρχαιότητα και β) το λόγο που δηµιουργήθηκε και τη σχέση 

του µε τον Μαύσωλο.  

4. Από την Ιστορία είναι γνωστή και µια άλλη Αρτεµισία. Να βρείτε 

σχετικές πληροφορίες και να προσδιορίσετε σε ποια γνωστή ναυµαχία 

έλαβε µέρος.  
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