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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Στο Πρόγραµµα της Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για τα 

Αρχαία Ελληνικά, όπως καταρτίστηκε από το Π.Ι., προβλέπεται και η 

διδασκαλία του λόγου του ∆ηµοσθένη «Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν».  

Με τη διδασκαλία των ρητορικών λόγων του ∆ηµοσθένη, όπως 

καθορίζονται από το Πρόγραµµα Σπουδών (Οδηγίες για τη διδασκαλία 
των Φιλολογικών Μαθηµάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα 1999, σσ. 48-

49), επιδιώκεται:  

• Να επισηµάνουν οι µαθητές τα στοιχεία που διακρίνουν το 

προσωπικό του ύφος, τον χειµαρρώδη λόγο του και την εύστροφη 

επιχειρηµατολογία του.  

• Να διακρίνουν την αταλάντευτη πεποίθησή του ότι η Αθήνα είναι η 

εγγυήτρια δύναµη της ελευθερίας όλων των ελληνικών πόλεων λόγω 

του δηµοκρατικού της πολιτεύµατος, το οποίο την καθιστά αντίθετη 

µε κάθε µορφή τυραννίας ή πολιτικής επιβουλής.  

• Να διαπιστώσουν την επικαιρότητα της πρότασής του σύµφωνα µε 

την οποία η εξωτερική πολιτική πρέπει να διαµορφώνεται µε βάση 

το γενικότερο συµφέρον και όχι τα συναισθήµατα των πολιτών.  

• Να εκτιµήσουν την πολιτική θέση του ∆ηµοσθένη ότι η δηµοκρατική 

Αθήνα πρέπει να στηρίξει µε δικαιοσύνη αλλά και 

αποφασιστικότητα κάθε µικρή δύναµη που αδικείται ή κινδυνεύει 

να υποδουλωθεί σε οποιοδήποτε ανελεύθερο ολιγαρχικό καθεστώς, 

όπως οι Ρόδιοι στο Μαύσωλο ή την Αρτεµισία, οι Μεγαλοπολίτες 

στη Σπάρτη ή οι Ολύνθιοι στον Φίλιππο.  

• Να συζητήσουν την πεποίθηση του ∆ηµοσθένη ότι για όλους τους 

παραπάνω λόγους η Αθήνα πρέπει να επιδιώκει σταθερά την 

ηγεµονία στον ελληνικό κόσµο και να µην παραιτηθούν από αυτή 

την αρχή, όπως συνιστούσε ο Ισοκράτης στο λόγο του «Περὶ 

Εἰρήνης», που εκφωνήθηκε την ίδια εποχή µε τον «Περὶ τῆς Ῥοδίων 

Ἐλευθερίας», µετά το συµµαχικό πόλεµο (357-355 π.Χ.) 
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Ο λόγος εκφωνήθηκε από το ρήτορα στην Εκκλησία του ∆ήµου  

(353-352 π.Χ.) που συνήλθε για να εξετάσει το αίτηµα των Αρκάδων προς 

τους Αθηναίους για βοήθεια.  

Ο ∆ηµοσθένης προτείνει στους συµπολίτες του να βοηθήσουν τους 

Αρκάδες, γιατί αυτό επιβάλλει το συµφέρον της πόλης. Μέληµα του 

∆ηµοσθένη η προάσπιση του συµφέροντος της Αθήνας. Νιώθει το χρέος 

του απέναντι στην πόλη και προσπαθεί να καθοδηγήσει τους συµπολίτες 

του προς την ορθή πολιτική στάση. Υποστηρίζει την αρχή της «ισορροπίας 

των δυνάµεων» µε την παράλληλη εξασθένιση Λακεδαιµονίων και 

Θηβαίων. Πιστεύει πως δεν πρέπει να ισχυροποιηθούν οι Λακεδαιµόνιοι 

µε την κατάκτηση της Μεγαλόπολης και είναι άδικο να υποτάσσεται ο 

αδύνατος στον ισχυρό. Τονίζει την υπεροχή της Αθήνας και τον 

πρωταγωνιστικό της ρόλο, επισηµαίνει τις θέσεις των πολιτικών του 

αντιπάλων, τις κρίνει και καταρρίπτει τα επιχειρήµατά τους. Αρνείται να 

αποδεχθεί τον δευτερεύοντα και παθητικό ρόλο της Αθήνας, δείγµα της 

πτώσης του µεγαλείου της.  

Οι ερωτήσεις αξιολόγησης συνδέονται µε τους παραπάνω διδακτικούς 

στόχους και την ερµηνευτική οπτική που προκύπτει από αυτούς.  

Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι, που προτάσσονται των ερωτήσεων κάθε 

ενότητας, σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των ερωτήσεων 

που ακολουθούν, ως προς το βαθµό που ανταποκρίνονται στους σκοπούς 

διδασκαλίας του µαθήµατος και το βαθµό που ελέγχουν την εκπλήρωσή 

τους. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, 

εννοούνται κυρίως ως µέσο συντονισµού και διαδικαστικού ελέγχου.  

Για την εκπόνηση των ερωτήσεων ακολουθήσαµε το χωρισµό του 

κειµένου σε νοηµατικές και όχι διδακτικές ενότητες, όπως στο σχολικό 

βιβλίο. Με τις ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις και τις συνθετικές - 

δηµιουργικές εργασίες επιδιώκουµε την εµπέδωση των θεσµών, 

διαχρονικών ιδεών και αξιών, καθώς και τον έλεγχο της 

αναλυτικοσυνθετικής δεξιότητας των µαθητών.  

Με τις ερωτήσεις µας επισηµαίνουµε τη δοµή του λόγου, την προβολή 

του ήθους του ρήτορα, τη δηµοκρατία, τους θεσµούς της, τον πολιτικό 
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στοχασµό, τη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, την ισορροπία των 

δυνάµεων, το σεβασµό στο δίκαιο, την προστασία των αδύναµων στο 

συγκεκριµένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο και επιδιώκουµε τη 

διαµόρφωση του πολιτικού ήθους των µαθητών. Στόχος των ερωτήσεων 

του παρόντος τεύχους, όπως και των προηγούµενων που εκπονήθηκαν 

από την Οµάδα Φιλολόγων του Κ.Ε.Ε., είναι ο προβληµατισµός των 

συναδέλφων για µια γόνιµη και αποδοτική διδασκαλία και όχι η 

χειραγώγηση και η τυποποίηση της διδασκαλίας τους.  

Με απόλυτο σεβασµό στους συναδέλφους και στον τρόπο διδασκαλίας 

τους θέτουµε την εργασία µας αυτή στη διάθεσή τους για διευκόλυνση στο 

επίπονο έργο τους, µε την παράκληση µιας γόνιµης συνεργασίας που θα 

βελτιώσει το έργο µας στην επανέκδοση προηγούµενων τευχών και τη 

συγγραφή νέων.  

Ευχαριστούµε θερµά τους συναδέλφους για τις µέχρι τώρα υποδείξεις 

τους, τις οποίες θα διαπιστώσουν ότι λάβαµε σοβαρά υπόψη µας στα νέα 

τεύχη και επαναλαµβάνουµε ότι οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους είναι 

χρήσιµα για τη βελτίωση του έργου µας.  

 

 

 

 
∆ηµοσθένης 
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Η Ειρήνη του Κηφισόδοτου.  
Ρωµαϊκό αντίγραφο στο Μουσείο του Μονάχου 
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