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§§ 25-33 (από µετάφραση) 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποιες συγκεκριµένες πόλεις ή ηγέτες διαπράττουν, κατά τον 

∆ηµοσθένη, αδικίες σε βάρος άλλων πόλεων και γιατί; 

2. Με ποια επιχειρήµατα παροτρύνει ο ∆ηµοσθένης 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 ισοπολιτεία και στο δίκαιο των ισχυροτέρων. 

4. Ποια διαφορά παρατηρεί ο ∆ηµοσθένης συγκρίνοντας: α) τις σχέσεις 

ανάµεσα στους πολίτες στο εσωτερικό των πόλεων µε δηµοκρατικό 

πολίτευµα, αφενός και β) τις σχέσεις µεταξύ των πόλεων (ή κρατών), 

αφετέρου;  

5. α) Ποιο ρόλο θα πρέπει, κατά τον ∆ηµοσθένη, να αναγνωρίζουν στους 

Αθηναίους οι άλλες ελληνικές πόλεις; β) Συµφωνείτε µε την άποψή του; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

6. Ποιες αντιδράσεις, κατά τον ∆ηµοσθένη, συναντούν στην ίδια τους την 

πόλη οι Αθηναίοι στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και σε ποιους 

λόγους οφείλονται; 

7. Ποιους, κατά τη γνώµη σας, υπονοεί ο ∆ηµοσθένης ότι δωροδοκούν 

Αθηναίους πολίτες για να προωθήσουν τα πολιτικά τους συµφέροντα 

στην Αθήνα; 

8. Ποια αξία έχει ο σεβασµός στις παραδόσεις µιας πόλης ή ενός κράτους; 

9. Ποιους πολιτικούς, κατά τον ∆ηµοσθένη, θεωρούν οι Αθηναίοι ως 

πιστότατους απέναντί τους στην παρούσα περίσταση και πόσο ορθή 

είναι η κρίση τους;  

10. Σε ποια σηµεία της ενότητας ο ∆ηµοσθένης ασκεί κριτική στους 

Αθηναίους για τη στάση που τηρούν απέναντι σε όσους συµπολίτες 

τους αντιδρούν στο να ενεργεί ορθά η Αθήνα; Ποια επιχειρήµατα 

χρησιµοποιεί; 
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1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης  

1. Πιστεύετε ότι ο ∆ηµοσθένης υποστηρίζει πως δίκαιο είναι µόνο ό,τι 
είναι συµφέρον για την Αθήνα ή  συνδέει το συµφέρον της Αθήνας µε 

το γενικότερο δίκαιο και συµφέρον των ελληνικών πόλεων; Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας.  

2. Η άποψη του ∆ηµοσθένη ότι «των ελληνικών όµως πόλεων τα δίκαια 
τα καθορίζουν οι πιο ισχυροί» (τῶν δ� ἑλληνικῶν δικαίων οἱ κρατοῦ-
ντες ὁρισταὶ τοῖς ἥττοσι γίγνονται) (§ 29), ισχύει στη σύγχρονη διεθνή 
πολιτική ζωή; Να αναπτύξετε τη δική σας άποψη. 

3. Συµφωνείτε µε τη στάση του ∆ηµοσθένη απέναντι στη στρατιωτική και 
πολιτική λιποταξία; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

 
3.  Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Να βρείτε από τα βιβλία της Ιστορίας περισσότερα στοιχεία για τις δύο 
συνθήκες ειρήνης που αναφέρει ο ∆ηµοσθένης (§ 29) και να προσδιορίσετε 
την ονοµασία, τη χρονολογία της σύναψης και τους όρους. Ποια από τις 
δύο ήταν περισσότερο συµφέρουσα για τους Έλληνες και τι επιθυµεί να  
δηλώσει ο ∆ηµοσθένης κάνοντας αναφορά στις δύο αυτές συνθήκες; 

2. Να προσδιορίσετε εναντίον ποιας πολιτικής παράταξης επιτίθεται ο 

∆ηµοσθένης, ποιος ήταν ο ηγέτης της και πόσο αυστηρή είναι, κατά τη 
γνώµη σας, η κριτική του. 

3. Να εντοπίσετε τα σηµεία που δηλώνουν την «ηθοποιία» του ∆ηµοσθένη 
στην ενότητα αυτή. 

 

 
Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Στοά Αττάλου 


