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∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Το ιστορικό πλαίσιο του λόγου 
1. Ποιες επιπτώσεις είχε η µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) στην ισχύ:  

α) της Σπάρτης και β) της Θήβας;  Να απαντήσετε συνοπτικά. 

2. Ποια ήταν η πορεία της Σπαρτιατικής ηγεµονίας µετά την εκδίωξη της 

σπαρτιατικής φρουράς από την Καδµεία της Θήβας (379 π.Χ.); 

3. Ποιο γεγονός αποτέλεσε την αφετηρία της επανίδρυσης της ∆εύτερης 

Αθηναϊκής Συµµαχίας;  

4. Ποιες συνέπειες είχε η ανεπιτυχής απόπειρα του Σπαρτιάτη Σφοδρία 

να καταλάβει τον Πειραιά;  

5. Με ποιες συγκεκριµένες πολιτικές ενέργειες προσπαθούν οι Θηβαίοι να 

εκµεταλλευτούν την εξασθένιση της δύναµης της Σπάρτης µετά την 

ήττα της τελευταίας στη µάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.); 

6. Τι είναι ο λεγόµενος «σκυταλισµός» και για ποιους λόγους συνέβη στο 

Άργος; 

7. Ποιες συνέπειες είχε για τη Μεσσήνη η εξασθένιση της Σπαρτιατικής 

δύναµης µετά τη µάχη στα Λεύκτρα; 

8. Πώς ιδρύθηκε η Αρκαδική Συµπολιτεία και η Μεγαλόπολη και γιατί; 

9. Με ποιες ενέργειες αντέδρασε η Αθήνα στην αύξηση της δύναµης της 

Θήβας µετά τη µάχη στα Λεύκτρα; 

10. Με ποιες ενέργειες προσπαθεί ο βασιλιάς της Σπάρτης Αρχίδαµος να 

ανατρέψει το δυσµενές για την πόλη του κλίµα που δηµιούργησε η 

άνοδος της θηβαϊκής δύναµης; 

11. α) Ποια σηµασία έχει για τη Σπάρτη η αποκατάσταση τής πριν από τη 

µάχη των Λεύκτρων πολιτικής κατάστασης (status quo ante) των 

ελληνικών πόλεων;  

β) Ποιες συγκεκριµένες προτάσεις διατυπώνει προς τους Αθηναίους ο 

βασιλιάς της Σπάρτης Αρχίδαµος επικαλούµενος την αρχή αυτή και 

ποιος είναι ο πραγµατικός σκοπός των προτάσεων του;  



 76

12. α) Ποια σηµασία είχε για τους Μεσσηνίους και για τους Αρκάδες το 

σχέδιο του βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαµου για ανασυγκρότηση της 

Πελοποννησιακής Οµοσπονδίας;  

β)  Πώς αντέδρασαν στο σχέδιο αυτό οι Μεσσήνιοι; 

13. Ποιες απόψεις είχαν διατυπωθεί από τους Αθηναίους ρήτορες στο θέµα 

της βοήθειας προς τους Μεγαλοπολίτες πριν από την αγόρευση του 

∆ηµοσθένη; 

14. Ποιες ήταν οι απόψεις που εξέφρασε ο ∆ηµοσθένης στην Εκκλησία του 

∆ήµου στο θέµα της βοήθειας προς τους Μεγαλοπολίτες; 

15. Ποια σηµασία αποδίδει ο ∆ηµοσθένης σε ό,τι ονοµάζουµε σήµερα 

«αρχή της ισορροπίας των δυνάµεων» στο λόγο του Υπέρ 
Μεγαλοπολιτών και ποιες συγκεκριµένες προτάσεις διατυπώνει 

σχετικά;  

16. Ποια στάση υιοθέτησαν οι Αθηναίοι απέναντι στις προτάσεις του 

∆ηµοσθένη και γιατί; 

 
ΙΙ. ∆οµή του έργου 

1. Ποια είναι η δοµή του λόγου του ∆ηµοσθένη Υπέρ Μεγαλοπολιτών;  

2. Να αποδώσετε περιληπτικά το τµήµα του λόγου που ονοµάζεται 

«πίστις».  
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Αθήνα, άποψη Αρχαίας Αγοράς



 78

§§ 1-3 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές ποιο θεωρεί ο ∆ηµοσθένης καθήκον των 

Αθηναίων ρητόρων και ποια κριτική ασκεί στους προηγούµενους 

οµιλητές.  

• Να αντιληφθούν τι θεωρεί ως δυσκολία ο ρήτορας καθώς και τις 

επιλογές που θα κάνει κατά την αγόρευσή του. 

• Να παρατηρήσουν την πορεία του λόγου, τη λειτουργία της αντίθεσης 

και το ύφος του ∆ηµοσθένη στο προοίµιο. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποιοι είναι οι στόχοι του ∆ηµοσθένη στο προοίµιο του λόγου του; 

2. ἀµφότεροι: Σε ποιους αναφέρεται ο ρήτορας και γιατί; 

3. Ποια στάση τηρεί ο ∆ηµοσθένης απέναντι στους προηγούµενους 

οµιλητές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

4. Να εντοπίσετε το σηµείο του κειµένου όπου (κατά τη γνώµη σας) ο 

∆ηµοσθένης ασκεί την πιο έντονη κριτική στους προηγούµενους 

ρήτορες. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

5. συνεξηπατηµένων (γὰρ) ὑµῶν: Σε ποιους αναφέρεται ο ∆ηµοσθένης και 

γιατί; 

6. Τι θεωρεί δύσκολο ο ∆ηµοσθένης ως οµιλητής σχετικά µε τους 

Αθηναίους ακροατές του και γιατί; 

7. Πώς εννοεί το ηθικό χρέος απέναντι στην πόλη του ο ρήτορας1; Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε σχετικά χωρία του κειµένου. 

8. Ποιες λέξεις του κειµένου σηµαίνουν «τα καλύτερα», «τα άριστα»2 και 

γιατί ενδιαφέρεται να πει τα καλύτερα ή τα άριστα στο ακροατήριό 

του ο ∆ηµοσθένης;  

                                                      
1  Ο ∆ηµοσθένης έχει επίγνωση του χρέους του απέναντι στην πόλη του και γι� αυτό συχνά 

οµιλεί προς τους συµπολίτες του µε ιδιαίτερη παρρησία και θάρρος µέχρι σηµείου 
καυστικότητας, αλλά ταυτόχρονα µε τρόπο απλό, σαφή και διδακτικό και κατορθώνει 
να µην προκαλεί τις αντιδράσεις των. (Βλ. Παράρτηµα, Κείµενα 3, 5). 



 79

9. φλυαρεῖν: Κατά τον ∆ηµοσθένη τι θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

φλυαρία από τους ακροατές του και γιατί; 

10. Να εντοπίσετε τις αντωνυµίες και τους συνδέσµους του κειµένου και να 

προσδιορίσετε τη λειτουργικότητά τους στο λόγο3. 

11. Ποια τακτική θα ακολουθήσει στο λόγο του ο ρήτορας; 

12. Από τι θα αρχίσει το κύριο µέρος της οµιλίας του ο ∆ηµοσθένης 

σύµφωνα µε όσα προεξαγγέλλει ο ίδιος στο προοίµιο; 

13. Ο λόγος Υπέρ Μεγαλοπoλιτών του ∆ηµοσθένη είναι συµβουλευτικός4. 

Από ποια σηµεία του προοιµίου φαίνεται αυτό; Να απαντήσετε αφού 

ανατρέξετε στην εισαγωγή  του βιβλίου σχετικά µε τη ρητορική και 

αφού λάβετε υπόψη και τα άλλα είδη του ρητορικού λόγου.  

14. Να χαρακτηρίσετε το ∆ηµοσθένη από τον τρόπο µε τον οποίο 

απευθύνεται στους Αθηναίους και να αιτιολογήσετε τους 

χαρακτηρισµούς σας.  

15. Να εντοπίσετε λέξεις ή φράσεις του κειµένου, οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές της στάσης του ∆ηµοσθένη, και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

16. Στο προοίµιο προσπαθώντας ο ∆ηµοσθένης να αποσπάσει την εύνοια 

των Αθηναίων, ποιους κατηγορεί και πώς παρουσιάζει τον εαυτό του 

και το ακροατήριό του;  

17. Οι γενικότεροι στόχοι ενός προοιµίου ενός ρητορικού λόγου είναι: 

α) η εύνοια 

β) η προσοχή και 

γ) η κατατόπιση των ακροατών. 

Να εντοπίσετε στο προοίµιο τα συγκεκριµένα σηµεία που υπηρετούν 

τους στόχους αυτούς και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

                                                                                                                                   
2  Οι όροι «βέλτιστα»-«κράτιστα» συνδυάζονται µε την ηθική αλλά και µε το συµφέρον 

της πόλης του ∆ηµοσθένη. Βλ. και ενότητα §§ 4-5, υποσ. 2 καθώς και Παράρτηµα, 
Κείµενα 5 και 8). 

3  Βλ. και σχόλια βιβλίου Ρητορικά Κείµενα, σ. 214.  
4  Βλ. και Παράρτηµα, Κείµενο 7. 
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1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Επιδιώκει, κατά τη γνώµη σας, ο ∆ηµοσθένης να γίνει αρεστός στο 

ακροατήριό του5; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

2. Κατά τη γνώµη σας, ο ∆ηµοσθένης θεωρεί αντικειµενικό το 

περιεχόµενο των αγορεύσεων των προηγούµενων οµιλητών; Να 

απαντήσετε τεκµηριώνοντας την άποψή σας µε λέξεις ή φράσεις του 

κειµένου. 

3. Σύµφωνα µε τις Πλατωνικές απόψεις, στόχος της Ρητορικής είναι η 

πειθώ και της ∆ιαλεκτικής και Φιλοσοφίας είναι η αλήθεια. Νοµίζετε 

ότι ο ∆ηµοσθένης ενδιαφέρεται αποκλειστικά και µόνο να πείσει το 

ακροατήριό του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

4. Πιστεύετε ότι στη σύγχρονη εποχή θα µπορούσε να συµβεί το ίδιο 

γεγονός, όπως αυτό που αναφέρει ο ∆ηµοσθένης, δηλαδή της 

διαφορετικής στάσης ρητόρων ή πολιτών απέναντι σε ένα θέµα που 

αντιµετωπίζει η πόλη ή η χώρα τους; Να διατυπώσετε την άποψή σας.  

 

 

 

 
Πλάτων 

                                                      
5  Βλ. υποσηµ. 1 και 2. 
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1.3. Ασκήσεις αντικειµενικού τύπου 

1. Σε ποιους αναφέρονται στο κείµενο οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις της 

στήλης Α; Να σηµειώσετε Χ στα αντίστοιχα τετράγωνα της στήλης Β 

(αν πρόκειται για τους Αθηναίους ακροατές-βουλευτές), ή της στήλης Γ 

(αν πρόκειται για τους προηγούµενους από τον ∆ηµοσθένη ρήτορες), ή 

της στήλης ∆ (αν πρόκειται για τους πρέσβεις άλλων πόλεων στην 

Αθήνα) ή της στήλης Ε (αν πρόκειται για τον ίδιο το ∆ηµοσθένη). 

Α Β Γ ∆ Ε 
 

Λέξη-Φράση 

Αθηναίοι  

ακροατές  

(βουλευτές) 

Προηγούµενοι 

Αθηναίοι  

οµιλητές 

Πρέσβεις  

άλλων πόλεων 

στην Αθήνα 

 

∆ηµοσθένης 

διαβάλλουσιν 
ἀλλήλους 

    

τῶν ἀφιγµένων  

 

   

ὑπέρ ὑµῶν  

 

   

τῶν µέν ταυτί � 
βουλοµένων 

    

ὑµῖν βουλοµένοις  

 

   

εἴ τις αὐτῶν  

 

   

φλυαρεῖν  

 

   

διδάσκειν  
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1.4. Συνδυασµός ασκήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Α.  Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, αν το περιεχόµενο των 

ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή εσφαλµένο: 

Ο ∆ηµοσθένης απευθυνόµενος προς τους Αθηναίους στο προοίµιο 

του λόγου του:  
Σωστό   Λάθος 

α) κολακεύει υπερβολικά το ακροατήριό του.   ! ! 

β) αναγνωρίζει τη δυσκολία του να πείσει τους  

Αθηναίους.      ! ! 

γ) διατυπώνει µε σαφήνεια και θάρρος τη γνώµη του. ! ! 

δ) επαινεί τους προηγούµενους οµιλητές.  ! ! 

ε) επιθυµεί να δώσει άριστες συµβουλές.   ! ! 

Β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σε µία σωστή πρόταση. 

 

2. Λεξιλογικές-σηµασιολογικές ασκήσεις  

1. Να συνδέσετε κάθε λέξη της στήλης Α µε τις λέξεις της νέας ελληνικής 

στη στήλη Β, µε τις οποίες έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη) 

γράφοντας εµπρός από κάθε αριθµό της στήλης Α το ή τα αντίστοιχα 

γράµµατα από τη στήλη Β. 

Α Β 

 

 

1. ____ δοκῶ 

 

2. ____ αἱροῦµαι 

 

3. ____ ἄρχοµαι 

 

4. ____ διαβάλλω 

α. έναρξη  

β. παραβολή  

γ. διαίρεση  

δ. παράδοξος  

ε. αδιάβλητος 

στ. λυκειάρχης 

ζ. προσβλητικός  

η. προαιρετικός  

θ. δογµατικός  

ι. πρωταρχικός  

ια. εξαίρετος 

ιβ. δόξα 
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2. ἁµαρτάνω: Να συγκρίνετε τις σηµασίες που έχει το ρήµα στη νέα 

ελληνική µε τις αντίστοιχες σηµασίες του στην αρχαία ελληνική και να 

διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας. 

3. πρεσβεύω: α) Ποιες είναι οι σηµασίες της λέξης αυτής στην αρχαία 

ελληνική; β) Να γράψετε στη νέα ελληνική δύο ετυµολογικώς συγγενείς 

προς αυτήν λέξεις και τη σηµασία τους και να σχηµατίσετε µια 

πρόταση ή φράση µε καθεµιά από αυτές6. 

4. Να εντοπίσετε στο συγκεκριµένο κείµενο λέξεις που έχουν ετυµολογική 

συγγένεια µε τις εξής: καταξίωση, πρόσχαρος, άφεση, άφιξη, 
άγνωστος, αόρατος, αναµονή, προβολή, αφαίρεση, δάσκαλος, 
συµπάθεια, πολιτισµός, βελτιωµένος, επίγνωση. 

5. λέγω: α) Να συγκρίνετε (στη νέα ελληνική) τη συνήθη σηµασία του 

ρήµατος λέγω µε τη σηµασία που έχει στο «συλλέγω» (ως β΄ συνθετικό) 

και να διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας. β) Να γράψετε από δύο 

παράγωγα ή οµόρριζα (απλά ή σύνθετα) ουσιαστικά ή επίθετα για 

καθεµιά από τις δύο παράλληλες σηµασίες της λέξης και να σχηµατίσετε 

για κάθε παράγωγο µια φράση ή πρόταση (όπου θα φαίνεται η σηµασία 

του)7. 

6. ἀλλήλους: Να σχηµατίσετε τέσσερις σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική µε 

πρώτο συνθετικό τη λέξη ἀλλήλους και να σχηµατίσετε µια φράση ή 

πρόταση για κάθε περίπτωση στην οποία θα φαίνεται η σηµασία της8. 

7. ἀµφότεροι - ἑκάτεροι - οὐδέτεροι: Να γράψετε τη σηµασία καθεµιάς 

από τις λέξεις. 

8. γιγνώσκω: Να σχηµατίσετε τέσσερα ουσιαστικά ή επίθετα (απλά ή 

σύνθετα) παράγωγα ή οµόρριζα του ρήµατος9. 

                                                      
6  πρεσβευτής, πρέσβειρα (η), πρεσβεία (η), πρεσβεία (τα), πρεσβευτικός, πρεσβύτερος κ.ά. 

(Βλ. και Λεξικό Μπαµπινιώτη 1998, σσ. 1481-1482). 
7  Ι) «λέγω» (=οµιλώ): λόγος, λέξη, λογική  ΙΙ) «λέγω» (συλλέγω, συναθροίζω): συλλογή, 

σύλλογος, συλλέκτης, εκλογή.  
8  αλληλέγγυος, αλληλένδετος, αλληλεπίδραση, αλληλοσεβασµός, αλληλοεκτίµηση, 

αλληλοσπαραγµός, αλληλοσκοτωµός, αλληλοβοήθεια, αλληλοδιαδοχή, αλληλογραφία, 
αλληλοδιδακτικός («-ικό σχολείο», «-ική µέθοδος») 

9  γνώση, ανάγνωση, διάγνωση, γνώµη, γνώµων, άγνοια. 
 Σηµείωση: Για κάθε περίπτωση δίνονται εδώ συνήθως περισσότερες λέξεις από όσες 

ζητούνται στις αντίστοιχες ασκήσεις και από τις οποίες ο µαθητής µπορεί να επιλέξει όσες 
είναι αναγκαίες. 
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3.  Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Να συγκρίνετε το περιεχόµενο του προοιµίου του λόγου «Ὑπὲρ Μεγα-

λοπολιτῶν» του ∆ηµοσθένη µε το προοίµιο του λόγου του «Ὑπὲρ τῆς 

Ῥοδίων Ἐλευθερίας», να επισηµάνετε οµοιότητες και διαφορές µεταξύ 

τους και να διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας. 

2. Ποια στοιχεία του κειµένου αποδεικνύουν ότι οι §§ 1-3 αποτελούν το 

προοίµιο του λόγου; 

3. Να προσδιορίσετε τη στάση της Μεγαλόπολης απέναντι στη Σπάρτη 

καθώς και την επίδραση που είχαν στα ελληνικά πράγµατα η Αθήνα, η 

Σπάρτη και η Θήβα την εποχή που εκφωνείται ο λόγος «Ὑπὲρ Μεγαλο-

πολιτῶν» του ∆ηµοσθένη. Να λάβετε υπόψη σας την εισαγωγή του 

βιβλίου. 

4. Ἀττικιστί: Να γράψετε ένα σχετικά σύντοµο κείµενο στο οποίο θα 

αναφέρεστε στις διαλέκτους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας δίνοντας 

και µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα (Βλ. και ∆ηµοσθένη 

Τοµπαΐδη, Επιτοµή της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, Γ΄ 

Γυµνασίου, Αθήνα, 1989).  

 

 
Σπαρτιάτισσα. Χάλκινο του 500 π.Χ.
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§§ 4-5 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

• Να διερευνήσουν οι µαθητές την άποψη του ∆ηµοσθένη ότι συµφέρει 

την Αθήνα η εξασθένιση της Θήβας και της Σπάρτης. 

• Να προσδιορίσουν τις συγκεκριµένες προτάσεις του ∆ηµοσθένη προς 

τους Αθηναίους. 

• Να εντοπίσουν και να σχολιάσουν τα σηµεία του κειµένου στα οποία 

γίνεται αναφορά στο συµφέρον και την ασφάλεια της Αθήνας. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Πόσο ισχυρή συµφέρει να είναι για την Αθήνα καθεµιά από τις πόλεις 

Σπάρτη και Θήβα κατά τον ∆ηµοσθένη; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

2. Κατά τον ∆ηµοσθένη ποια σηµασία θα έχει για την Αθήνα:  

α)  ο επανοικισµός (σε πλαίσια αυτονοµίας) των πόλεων Ορχοµενού, 

Θεσπιών και Πλαταιών και  

β)  η κατάκτηση της Μεγαλόπολης από τους Λακεδαιµονίους; 

3. Ποια ωφέλεια θα προκύψει για την Αθήνα (κατά τον ∆ηµοσθένη) αν 

έχουν µειωµένες δυνάµεις η Θήβα και η Σπάρτη; 

4. Με ποιες ενέργειες πιστεύει ο ∆ηµοσθένης ότι µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί η εξασθένιση της Σπάρτης αφενός και της Θήβας 

αφετέρου10;  

5. συµφέρειν11 � µὴ ἀδικεῖν: Ποια εντύπωση σας προκαλεί η 

αντιπαράθεση των όρων αυτών που χρησιµοποιεί στο κείµενο ο 

∆ηµοσθένης όταν αναφέρεται στην πόλη του; Να διατυπώσετε µε 

συντοµία την άποψή σας.  
                                                      
10  Πρόκειται για τη διατήρηση ίσης περίπου ισχύος ανάµεσα στη Σπάρτη και τη Θήβα που 

θα µπορούσαµε µε νεώτερους όρους να αποκαλέσουµε «ισορροπία δυνάµεων». (Βλ. και 
παράλληλα κείµενα 8 και 9).  
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11  Ο ∆ηµοσθένης σε αρκετά σηµεία του λόγου του «Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν» κάνει λόγο για 

το συµφέρον της Αθήνας, το οποίο όµως ο ρήτορας επιθυµεί να το συνδυάσει µε το 
δίκαιο. (Βλ. §§ 1-2 παρόντος: υποσηµ. 2). 
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6. Τι θεωρεί σπουδαιότερο ο ∆ηµοσθένης από το ενδεχόµενο να αλλάξουν 

αντιπάλους οι Αθηναίοι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

7. Ποιος είναι ο ρόλος των αντιθέσεων στις §§ 4-5; 

8. Να προσδιοριστεί η λειτουργικότητα των §§ 4-5 στη δοµή του λόγου 

«Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν». 

9. Να εντοπίσετε στο κείµενο λέξεις ή φράσεις που αφορούν το 

συµφέρον της Αθήνας (κατά τον ∆ηµοσθένη).  

10. Να προσδιοριστεί η λειτουργικότητα των υποθετικών λόγων στο κείµενο. 

11. Να χαρακτηρίσετε τον ∆ηµοσθένη από τα επιχειρήµατά του στις §§ 4-5. 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Κατά τον ∆ηµοσθένη, ποια από τις δύο πόλεις, η Σπάρτη ή η Θήβα, 

συµφέρει την Αθήνα να είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ποια από τις δύο 

να είναι ανίσχυρη; Ποια επιχειρήµατα προβάλλει σχετικά ο ∆ηµοσθένης;  

2. Θεωρείτε ότι ο ∆ηµοσθένης προσπαθεί να µετριάσει την εντύπωση των 

λόγων του όταν µιλάει για το συµφέρον της Αθήνας; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

3. Νοµίζετε ότι ο ∆ηµοσθένης εκφράζει έµµεσα το φόβο του για το 

ενδεχόµενο ισχυροποίησης της Σπάρτης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας.  

 

 

1.3. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 

1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της ορθής απάντησης.  

Κατά τον ∆ηµοσθένη συµφέρει τους Αθηναίους: 

α)  να έχουν αντιπάλους τους Λακεδαιµονίους αντί των Θηβαίων. 

β)  να είναι συγχρόνως ανίσχυροι και οι Λακεδαιµόνιοι και οι 

Θηβαίοι. 

γ)  να καταλάβουν τη Μεγαλόπολη οι Λακεδαιµόνιοι. 

δ)  να εµποδίσουν τον επανοικισµό του Ορχοµενού, των Θεσπιών 

και των Πλαταιών. 

Β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ορθής απάντησης. 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. ἄδεια: Ποια η σηµασία της λέξης στο κείµενο και ποια στη νέα 

ελληνική γλώσσα; 

2. Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις χρησιµοποιώντας 

κάποιον τύπο του ρήµατος «τεκµαίροµαι»  ή κάποιο από τα παράγωγα 

ή οµόρριζά του. 

• Το ότι αποδεδειγµένα δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση αυτή, ήταν 

το ������������. της αθωότητάς του.  

• Τα αντικειµενικά ������������. προσδιορίζουν την αξία ενός 

ακινήτου ή ενός προϊόντος κατά το δυνατόν µε τρόπο γενικά 

αποδεκτό από τους πολίτες.  

• Η έκφραση «το ������������. εισόδηµα» είναι ένας όρος της 

οικονοµίας που χρησιµοποιείται κατά τη συµπλήρωση της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσης των Ελλήνων πολιτών. 

3. ἀναιρῶ: α) Ποιες είναι οι σηµασίες της λέξης στην αρχαία ελληνική και 

ποιες στη νέα ελληνική; β) Να αντικαταστήσετε την πρόθεση ανά ως α΄ 

συνθετικό του ρήµατος ἀναιρῶ διαδοχικά µε καθεµιά από τις εξής 

προθέσεις (ή συνδυασµό προθέσεων) κατά, ἐκ, ἀπό, διά, ὑπό + ἐκ και 

µε καθεµιά από τις λέξεις που προκύπτουν να σχηµατίσετε στη νέα 

ελληνική µια φράση ή πρόταση στην οποία θα φαίνεται η σηµασία της. 

4. Να προσδιορίσετε από ποιο ρήµα προέρχονται (ή µε ποιο είναι 

οµόρριζες) οι λέξεις της στήλης Α σηµειώνοντας Χ στη στήλη Β ή Γ: 

Α Β Γ 
 αἴρω αἱρέω-ῶ 

άρση   

αίρεση   

έπαρση   

κάθαρση   

καθαίρεση   

µετέωρος   

έξαρση   

προαιρετικός   
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5. πλέων: Να σχηµατίσετε τρία οµόρριζα (απλά ή σύνθετα) της λέξης12. 

6. ἀλλάσσω: Να συνθέσετε το ρήµα µε τις εξής προθέσεις ή συνδυασµό 

προθέσεων: µετά, παρά (στην ενεργητική φωνή) συν, συν+διά (στη 

µέση φωνή) και για κάθε περίπτωση να γράψετε στη νέα ελληνική µια 

φράση ή πρόταση από την οποία θα φαίνεται η σηµασία του ρήµατος 

που προκύπτει. 

7. σπουδάζω: α) Να γράψετε τη σηµασία της λέξης στην αρχαία και στη 

νέα ελληνική γλώσσα. β) Τι σηµαίνει η λέξη «σπουδαστήριο» στη νέα 

ελληνική; 

8. λανθάνω: Να γραφούν τέσσερα παράγωγα ή οµόρριζα της λέξης13. 
 

3.  Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Να συντάξετε ένα κείµενο στο οποίο θα αναφέρεστε στην τύχη των 

πόλεων Ορχοµενού, Θεσπιών και Πλαταιών µετά την Ανταλκίδειο 

ειρήνη στα πλαίσια του Βοιωτικού Κοινού (Οµοσπονδίας) και τι θα 

σήµαινε για τη Θήβα ο επανοικισµός τους. 

2. Να γράψετε: α) τη σηµασία που έχει για τον ∆ηµοσθένη αυτό που 

ονοµάζουµε σήµερα «αρχή της ισορροπίας δυνάµεων» και πώς την 

εννοεί στο συγκεκριµένο κείµενο και β) ποια σηµασία έχει η φράση 

αυτή στη σηµερινή εποχή. 

3. Να προσδιορίσετε πώς διαµορφώνεται η πολιτική κατάσταση για τη 

Θήβα και πώς για τη Σπάρτη την εποχή που εκφωνεί το λόγο του 

«Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν» ο ∆ηµοσθένης. Να απαντήσετε αφού βρείτε 

στα σχολικά βιβλία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

4. Θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι ο ∆ηµοσθένης διαθέτει πολιτικό 

ρεαλισµό; Από ποια σηµεία του συγκεκριµένου κειµένου µπορούµε να 

διακρίνουµε κάτι τέτοιο; Να απαντήσετε αφού λάβετε υπόψη σας αν τα 

κατοπινά γεγονότα δικαίωσαν ή όχι τον ∆ηµοσθένη14.  
                                                      
12  Επιλογή λέξεων µπορεί να γίνει από τις ακόλουθες: Ι) πλεονάζω, πλεονασµός, 

πλεονέκτηµα, πλεονέκτης κ.ά., ΙΙ) πλειοψηφία, πλειοψηφώ, πλειοδοτώ, πλειοδοσία, 
πλειονότητα κ.ά. 

13  Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν από τις ακόλουθες λέξεις: λάθος, λήθη, λαθραίος, 
λήθαργος, λησµοσύνη, αληθής, αλάνθαστος κ.ά. 

14  Βλ. και Παράρτηµα, κείµενο 8. 
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§§ 6-10 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι  

• Να κατανοήσουν οι µαθητές πώς σχετίζεται το  θέµα της βοήθειας των 

Αθηναίων προς τη Μεγαλόπολη στο παρόν µε τη βοήθεια προς τη 

Μεσσήνη αργότερα. 

• Να εννοήσουν τον απώτερο στόχο των Λακεδαιµονίων και να 

προβληµατιστούν σε θέµατα τα οποία θίγει ο ρήτορας και αφορούν 

την ειρήνη καθώς και τη σχέση µεταξύ ηθικής/δικαίου αφενός και 

συµφέροντος αφετέρου για τους Αθηναίους.  

• Να διαπιστώσουν την πολυδιάσταση, ρεαλιστική και οραµατική 

πολιτική τοποθέτηση του ∆ηµοσθένη στο ζήτηµα που συζητείται. 

• Να προσδιορίσουν τι κατορθώνει ο ∆ηµοσθένης µε τη χρήση των 

υποθετικών λόγων στο κείµενο. 

 

2. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

2.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Τι θεωρούν οι Αθηναίοι «δεινόν» και πόσο συµφωνεί µε την άποψη 

αυτή ο ∆ηµοσθένης; 

2. Ποιες απόψεις σχετικά µε την υποστήριξη ή µη των Αθηναίων προς 

τους συµµάχους εκφράζει ο ∆ηµοσθένης; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο. 

3. α) πρὸς οὓς παρεταττόµεθα, β) µεθ� ὧν τότε ἐκινδυνεύοµεν: Ποιους 

εννοεί στην πρώτη και ποιους στη δεύτερη περίπτωση ο ∆ηµοσθένης; 

4. Σε ποια περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να δώσουν οι Αθηναίοι τη 

βοήθειά τους προς τους Μεγαλοπολίτες και γιατί; 

5. Πώς προσπαθεί ο ∆ηµοσθένης να δώσει µια ηθική διάσταση στην 

άποψή του για το συµφέρον της Αθήνας; Να απαντήσετε εντοπίζοντας 

και σχολιάζοντας σχετικά σηµεία του κειµένου.  

6. Ποιες απόψεις για την ειρήνη υιοθετεί στο κείµενο ο ∆ηµοσθένης; 

7. Ποια στάση των Αθηναίων θα θεωρούσε «καλλίονα» και 

«φιλανθρωποτέραν» ο ρήτορας; 
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8. Σε ποια υποθετική περίπτωση θα ήταν δυνατόν να συγκατατεθεί ο 

∆ηµοσθένης στο να µην εναντιωθούν οι Αθηναίοι στην κατάληψη της 

Μεγαλόπολης από τους Λακεδαιµονίους; Θεωρεί ηθική ή συµφέρουσα 

για τους Αθηναίους µια τέτοια ενδεχόµενη στάση τους; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

9. ἀλλ� οὐδεὶς ἐρεῖ: α) Σε ποιους αναφέρεται εδώ ο ∆ηµοσθένης και τι 

θέλει να επισηµάνει; β) Τι προβλέπει ή φοβάται ο ∆ηµοσθένης για τη 

µελλοντική στάση των Λακεδαιµονίων απέναντι στη Μεσσήνη; 

10. Ποιες είναι κατά τον ∆ηµοσθένη οι πραγµατικές προθέσεις των 

Λακεδαιµονίων; 

11. Σε ποια περίπτωση θα βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση οι πολιτικοί 

αντίπαλοι του ∆ηµοσθένη στο να συµβουλεύσουν τους Αθηναίους και 

γιατί; 

12. Κατά τον ∆ηµοσθένη, ποιο αποτέλεσµα θα είχε µια ουδέτερη στάση των 

Αθηναίων στις βλέψεις των Λακεδαιµονίων κατά της Μεγαλόπολης; 

13. α) Να προσδιορίσετε ποια σηµασία αποδίδει ο ∆ηµοσθένης στους 

όρκους και β) να τον χαρακτηρίσετε για το γεγονός αυτό. 

14. Πώς θα αποδείξουν οι Αθηναίοι ότι το συµφέρον τους συνδυάζεται µε 

το δίκαιο και όχι µε το φόβο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

15. Για ποιους λόγους επιθυµεί ο ∆ηµοσθένης να υποστηρίξουν οι 

Αθηναίοι τους Μεγαλοπολίτες;  

16. Ποιες προτάσεις κάνει προς τους Αθηναίους αµέσως ή εµµέσως ο 

∆ηµοσθένης για τη στάση που πρέπει να τηρήσουν απέναντι στους 

Θηβαίους αφενός και τους Λακεδαιµονίους αφετέρου; 

17. Να χαρακτηρίσετε τον ∆ηµοσθένη από το απόσπασµα της οµιλίας του 

στις §§ 6-10 δικαιολογώντας τους χαρακτηρισµούς σας. 

18. Πώς προσπαθεί να προκαλέσει τη συµπάθεια των Αθηναίων ο 

ρήτορας; 

19. Να προσδιορίσετε τη λειτουργικότητα των υποθετικών προτάσεων στο 

κείµενο. 

20. Από ποιες ηθικές αρχές νοµίζετε ότι εµφορείται ο ∆ηµοσθένης; Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο.  
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21. Ποια έµµεση αγωνία εκφράζει στο απόσπασµα ο ∆ηµοσθένης; Ποιος 

είναι ο αντίπαλος που φοβάται περισσότερο και µε ποιο τρόπο είναι 

δυνατόν να ισχυροποιηθεί; 

22. Είναι εύστοχα τα επιχειρήµατα του ∆ηµοσθένη στις §§ 6-10 ή όχι; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

23. Πώς κρίνετε την πολιτική τοποθέτηση του ∆ηµοσθένη στο ζήτηµα που 

συζητείται; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Υπήρχε, κατά τη γνώµη σας, αντίδραση από µια µερίδα Αθηναίων 

πολιτών στην πρόταση για βοήθεια προς τους Αρκάδες; Αν ναι, από 

ποια σηµεία του κειµένου φαίνεται κάτι τέτοιο; 

2. Νοµίζετε ότι ο ∆ηµοσθένης δείχνει ευαισθησία στα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποιούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας αφού προσδιορίσετε τα επιχειρήµατα αυτά. 

3. Ο ∆ηµοσθένης προσπαθεί, κατά τη γνώµη σας, να συνδυάσει την 

επιχειρηµατολογία του για το συµφέρον της πόλης του µε ηθικές αρχές; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο. 

4. Πιστεύετε ότι ενδιαφέρει τον ∆ηµοσθένη η γνώµη των άλλων Ελλήνων 

για τους Αθηναίους ή όχι; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

5. Θεωρείτε ότι ο ∆ηµοσθένης στις §§6-10 λαµβάνει θέση ευνοϊκή είτε για 

τους Μεγαλοπολίτες είτε για τους Λακεδαιµονίους; Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο. 

6. Νοµίζετε πως ο ∆ηµοσθένης εξετάζει µε διορατικότητα τα γεγονότα; 

Να αιτιολογήσετε µε συντοµία την απάντησή σας15. 

 

                                                      
15  Βλ. Παράρτηµα, Κείµενο 8.  
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1.3. Ασκήσεις αντικειµενικού τύπου  

1.  Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο αν καθεµιά από τις 

παρακάτω προτάσεις ή περιόδους είναι ορθή ή εσφαλµένη: 

Ο ∆ηµοσθένης νοµίζει ότι η προτεινόµενη υποστήριξη των Αθηναίων 

προς τους Μεγαλοπολίτες: 

Σωστό   Λάθος 

α)  θα προκαλέσει την αντίδραση των Θηβαίων ! ! 

β)  δεν θα συναντήσει την αντίδραση των Λακεδαιµονίων ! ! 

γ) δεν θα ήταν αναγκαία, αν όλοι έλυναν ειρηνικά τα 

θέµατα που τους απασχολούν 

 

! ! 

δ)  θα δικαιολογούσε µια πιθανή µελλοντική παρέµβαση 

των Αθηναίων υπέρ των Μεσσηνίων 

 

! ! 

ε)  θα διευκόλυνε τους Λακεδαιµονίους να καταλάβουν 

τη Μεσσήνη 

 

! ! 

στ)  θα αποδείξει ότι οι Αθηναίοι εξακολουθούν να 

ενδιαφέρονται να διασφαλίζουν την ειρήνη 

 

! ! 

ζ)  θα δείξει σε όλους ότι οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται και 

για το δίκαιο (κι όχι µόνο για το συµφέρον τους) 

 

! ! 

 

1.4. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 

Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της ορθής απάντησης. 

Κατά τον ∆ηµοσθένη οι Αθηναίοι θα φαίνονταν πιο σωστοί στις 

ενέργειές τους:  

α)  εάν θα έκαναν πόλεµο µόνο για την υπεράσπιση των Μεσσηνίων 

αργότερα. 

β)  εάν βοηθούσαν µόνο τους Μεγαλοπολίτες τώρα χωρίς να 

ενδιαφέρονται για την τύχη της Μεσσήνης αργότερα. 

γ)  εάν βοηθούσαν και τους Μεγαλοπολίτες τώρα και τους Μεσσηνίους 

αργότερα. 

δ)  εάν δεν εκδήλωναν καµιά αντίθεση στο να πραγµατοποιήσουν οι 

Λακεδαιµόνιοι τις επιδιώξεις τους. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ορθής απάντησης. 
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2. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να βρείτε λέξεις του κειµένου στις §§ 8-9 που έχουν ετυµολογική 

συγγένεια µε τις ακόλουθες της νέας ελληνικής: εισιτήριο, έπαινος, 
συνωµοσία, καλύτερα, µετάφραση, απόσταση, συµµετοχή, ντροπαλός, 
προσφορά, παροικία, επιστηµονικός.  

2. εὔδηλος: Να αντικαταστήσετε το α΄ συνθετικό διαδοχικά µε καθένα 

από τα: α-, προ- πασί-  και για κάθε λέξη που προκύπτει να 

σχηµατίσετε στη νέα ελληνική από µία πρόταση ή φράση στην οποία 

να φαίνεται η σηµασία της. 

3. Να βρείτε στο κείµενο και να κατατάξετε στην αντίστοιχη στήλη του 

πίνακα τους ρηµατικούς τύπους του κειµένου που έχουν τη σηµασία 

των: λέγω, νοµίζω, αφήνω, γνωρίζω 16. 

λέγω νοµίζω αφήνω γνωρίζω 
    

    

    

    

4. Να βρείτε τα αντίθετα των λέξεων: ἐπίστασθ� (-ε), καλλίονα, βεβαίαν, 
δίκαια. 

5. Να προσδιορίσετε τη διαφορά στη σηµασία των λέξεων ἕτερος και 
ἑταῖρος και να γράψετε στη νέα ελληνική δύο οµόρριζες (απλές ή 

σύνθετες) της καθεµιάς17.  
6. Να συνθέσετε το ρήµα αἱρέοµαι/-οῦµαι διαδοχικά µε καθεµιά από τις 

προθέσεις κατά, ανά, διά, από και να γράψετε στη νέα ελληνική µια 

φράση ή πρόταση για κάθε σύνθετο ρήµα που προκύπτει στην οποία 

θα φαίνεται η σηµασία του. 

                                                      
16  Λέγω: φήσοµεν (§ 6), φασίν (§ 7), φρασάτω (§ 8), ἐρεῖ (§ 9). Νοµίζω: οἴωνται (§ 8). 

Αφήνω: ἐᾶσαι (§ 8), προέσθαι (§ 8). Γνωρίζω: ἐπίστασθ� (§ 8).  
17  ἕτερος: ουδέτερος, ουδετερότητα, ετεροβαρής, ετερόδοξος, ετεροδηµότης 
 ἑταῖρος: εταιρεία, συνεταιρισµός, συνεταίρος.  
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3. Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Ποια σηµασία είχαν οι όρκοι για τους αρχαίους ΄Ελληνες; Ποιο ρόλο 

είχε η πίστη προς τους θεούς στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων; Να 

διατυπώσετε τις απόψεις σας συντάσσοντας ένα σύντοµο δοκίµιο. 

2. Να προσδιορίσετε τα ιστορικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται ο 

∆ηµοσθένης στο κείµενο. 

3. Να συντάξετε ένα κείµενο στο οποίο θα αναφέρεστε στη σχέση της 

Μεσσήνης µε τη Σπάρτη, στις προσπάθειες της τελευταίας να 

απαλλαγεί από το σπαρτιατικό ζυγό καθώς και στη σύναψη συµµαχίας 

της Μεσσήνης µε την Αθήνα. 

 

 

 
Ξύλινος αναθηµατικός πίνακας  

µε παράσταση ποµπής λατρευτών (540 π.Χ.) 
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§§ 11-13 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

• Να παρουσιαστούν τα επιχειρήµατα των αντιπάλων του ∆ηµοσθένη 

καθώς και οι απόψεις του σχετικά µε την ανάκτηση του Ωρωπού. 

• Να προσδιορίσουν οι µαθητές τι θα µπορούσε (κατά τον ∆ηµοσθένη) 

να θεωρηθεί ως αχαριστία των Λακεδαιµονίων απέναντι στους 

Αθηναίους. 

• Να εννοήσουν ποια σηµασία έχει για τους Αθηναίους η συµµαχία τους 

µε τους Αρκάδες.  

• Να αντιληφθούν την πυκνότητα του λόγου του ∆ηµοσθένη. 

 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποιες προτάσεις διατυπώνουν προς τους Αθηναίους οι πολιτικοί 

αντίπαλοι του ∆ηµοσθένη και µε ποια επιχειρήµατα τις αντικρούει ο 

ρήτορας; 

2. Γιατί, κατά τον ∆ηµοσθένη, δεν έχουν ηθικό δικαίωµα οι πολιτικοί του 

αντίπαλοι να προτείνουν να απορριφθεί το αίτηµα των Αρκάδων; 

3. Ποιες κατηγορίες διατυπώνει ο ∆ηµοσθένης εναντίον των πολιτικών 

του αντιπάλων και µε ποια επιχειρήµατα; 

4. κάκιστοι πάντων ἀνθρώπων: Σε ποιους αναφέρεται ο ∆ηµοσθένης και 

σε ποια περίπτωση θα ίσχυαν κατά το ρήτορα οι χαρακτηρισµοί του 

αυτοί;  

5. Ποια στάση των Λακεδαιµονίων απέναντι στους Αθηναίους θα 

θεωρούσε αχαριστία ο ∆ηµοσθένης και γιατί; 

6. Ποια είναι η πρόταση του ∆ηµοσθένη και ποια των πολιτικών του 

αντιπάλων απέναντι στο αίτηµα των Αρκάδων να λάβουν βοήθεια από 

τους Αθηναίους; 
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7. Ποιες απόψεις διατυπώνονται σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να 

κάνουν οι Αθηναίοι για την ανάκτηση του Ωρωπού18; 

8. Στις §§ 11-12 να εντοπίσετε σηµεία του κειµένου που εµφανίζουν 

πυκνότητα λόγου και να προσδιορίσετε το ρόλο που παίζουν τα 

απαρέµφατα, οι µετοχές  και οι δευτερεύουσες προτάσεις, δίνοντας 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα από κάθε περίπτωση.  

 

1.2.  Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Κατά τον ∆ηµοσθένη οι Αθηναίοι πολιτικοί αντίπαλοί του έχουν το 

ηθικό δικαίωµα να θέτουν τώρα θέµα ενδεχόµενης δυσµενούς στάσης 

των Λακεδαιµονίων απέναντι στους Αθηναίους; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο. 

2. Μὰ τοὺς θεοὺς ἔγωγε οὐχ ὁρῶ: Ο ∆ηµοσθένης εµφανίζεται να 

προεξοφλεί µάλλον θετική αντίδραση των Λακεδαιµονίων απέναντι 

στους Αθηναίους στο θέµα του Ωρωπού. Κατά τη γνώµη σας το εννοεί 

αυτό ή το αναφέρει για δηµιουργία συγκεκριµένων εντυπώσεων; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

3. Κατά τον ∆ηµοσθένη οι αντίπαλοί του ρήτορες προκατέλαβαν την 

κρίση των Αθηναίων στο θέµα της βοήθειάς τους προς τους 

Λακεδαιµονίους αποκρύπτοντας ένα µέρος της αλήθειας; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε στοιχεία από το κείµενο.  

4. Νοµίζετε ότι ο ∆ηµοσθένης κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους 

ότι διαπράττουν και δεύτερο λάθος µε όσα προτείνει τώρα; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

5. Προς ποιους στρέφει την κριτική του ο ∆ηµοσθένης στο κείµενο; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

                                                      
18  Το θέµα της ανάκτησης ή όχι του Ωρωπού από τους Αθηναίους σχετίζεται (κατά τον 

∆ηµοσθένη) και µε την πολιτική της Αθήνας απέναντι στη Θήβα για προσέγγιση των δύο 
πόλεων. Βλ. Παράρτηµα, Κείµενα 6, 8. Το ίδιο απασχολεί τον ∆ηµοσθένη και στον Περί 
Ειρήνης λόγο του (βλ. και Jaeger, ∆ηµοσθένης, σσ. 192-195 και σ. 283 (υποσ. 20). 
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1.3. Ασκήσεις αντικειµενικού τύπου  
Α. Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο αν θεωρείτε ορθή ή 

εσφαλµένη καθεµιά από τις ακόλουθες προτάσεις:   
Ο ∆ηµοσθένης αντικρούοντας τα επιχειρήµατα των πολιτικών του 
αντιπάλων: 

Σωστό   Λάθος 
α)  επικρίνει τη στάση τους απέναντι στους Αρκάδες στο 

παρελθόν 
 
! ! 

β) αναφέρει ότι οι Αθηναίοι βοήθησαν τους 
Λακεδαιµονίους στο παρελθόν 

 
! ! 

γ)  επικρίνει τους Αρκάδες γιατί ζήτησαν τη βοήθεια των 
Θηβαίων 

 
! ! 

δ) θεωρεί ως αχαριστία των Λακεδαιµονίων προς τους 
Αθηναίους αν οι Λακεδαιµόνιοι αντιταχτούν στο να 
βοηθήσουν οι Αθηναίοι τους Αρκάδες 

 
 
! ! 

ε)  επισηµαίνει ότι είναι δικαίωµα των Λακεδαιµονίων 
να εναντιωθούν στην ανάκτηση του Ωρωπού από 
τους Αθηναίους 

 
! ! 

στ)  τονίζει ότι οι Λακεδαιµόνιοι είχαν βρεθεί σε έσχατο 
κίνδυνο στο παρελθόν. 

 
! ! 

 
1.4. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα της ορθής απάντησης. 

Ο ∆ηµοσθένης επισηµαίνει στους Αθηναίους ότι: 
α) οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι αντίθετοι στην ανάκτηση του 

Ωρωπού από τους Αθηναίους. 
β) θεωρεί σφάλµα και καταλογίζει ευθύνη στους πολιτικούς του 

αντιπάλους για το ότι οι Αθηναίοι αρνήθηκαν τη βοήθειά τους 
στους Αρκάδες στο παρελθόν.  

γ)  δεν θα οργιστεί κατά των Λακεδαιµονίων, αν αυτοί αρνηθούν να 
βοηθήσουν τους Αθηναίους στο ζήτηµα του Ωρωπού. 

δ)  οι Αρκάδες είχαν ζητήσει στο παρελθόν πρώτα τη βοήθεια των 
Θηβαίων και µετά τη βοήθεια των Αθηναίων. 

Β.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ορθής απάντησης. 
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2.  Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε ένα συνώνυµο (στην αρχαία ή τη νέα ελληνική γλώσσα) 

για καθένα από τα εξής ρήµατα: κωλύω, κοµίζω, ἔξεστι, ἐάω-ῶ, 
προσήκει, φηµί. 

1. Να εντοπίσετε στο κείµενο (§§ 11-12) λέξεις που έχουν ετυµολογική 

συγγένεια µε τις παρακάτω: απείθεια, άπιστος, συµµετοχή, ιδιοκτήτης, 
αποδοχή, απόπειρα, εγχείρηση. 

2. Να γράψετε τέσσερα παράγωγα ή οµόρριζα (απλά ή σύνθετα) των 

ρηµάτων πείθω και πειρῶµαι19. 

3. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιµοποιώντας τύπους 

(απλούς ή σύνθετους) του ρήµατος κωλύω (στην ενεργ. ή παθ. φωνή) ή 

µε παράγωγο ή οµόρριζό του:  

• Συνελήφθη γιατί µε την παράνοµη στάθµευση του αυτοκινήτου του 

������������� (ρήµα παρατ.) τη συγκοινωνία.  

• ∆ήλωσε ότι έχει ������������� (ουσ.) και δεν προσήλθε στη 

συνεδρίαση.  

• ∆εν µπορεί να απαντήσει γιατί ������������� (ρήµα ενεστ. 

παθ. φωνής) από το υπηρεσιακό απόρρητο.  

• Είχε ������������� (επίθετο) βαθµολογική εξέλιξη µέχρι τον 

ανώτατο βαθµό.  

• Σκόπιµα ������������� στην εργασία του για να αποκοµίσει 

περισσότερα προσωπικά οφέλη.  

Λεξιλόγιο (να γίνει η κατάλληλη προσαρµογή των λέξεων όπου 
χρειάζεται): ακώλυτος, κώλυµα, κωλύω, παρακωλύω, κωλυσιεργώ.      

4. κοµίζοµαι: α) Ποια σηµασία έχει η λέξη στο συγκεκριµένο κείµενο;  

β) Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις µε λέξεις 

παράγωγες ή οµόρριζες µε το ρήµα «κοµίζω» µε τη σηµασία που 

έχουν στα νέα ελληνικά ώστε να ολοκληρώνεται η σηµασία τους20: 

                                                      
19  Πειθώ, πίστη, πιστός, πεποίθηση, πιθανός, άπιστος, απίθανος, πείσµα κ.ά.  
 Πείραµα, πειραµατικός, πείρα, απόπειρα κ.ά. 
20  Λεξιλόγιο: (Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν από τις λέξεις που ακολουθούν και να 

κάνουν τις κατάλληλες προσαρµογές) αποκοµιδή, διακοµίζω, ανακοµιδή, 
διαµετακοµιστικό, κόµιστρο, συγκοµιδή, προσκοµιδή, προσκοµίζω. 
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• Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή πρέπει να ������������� τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.  

• Για την καθαριότητα των πόλεων οι δήµοι έχουν τοποθετήσει ένα 

πλήθος από κάδους ������������� των απορριµµάτων.  

• Επειδή ο τραυµατισµός του ήταν µάλλον σοβαρός, 

������������ (παθ. αόρ.) σε εφηµερεύον νοσοκοµείο.  

• Συχνά στην εκκλησία εορτάζεται η ������� των λειψάνων αγίων.  

• Το εισιτήριο στα συγκοινωνιακά µέσα λέγεται αλλιώς και ������ . 

• Στην εκκλησιαστική λατρεία η µεταφορά των Τιµίων ∆ώρων από 

την Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα λέγεται �������������21.  

• Μια µορφή εµπορίου ονοµάζεται «δια������������� 

εµπόριο»22. 
 

5.  Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Να προσδιορίσετε το ρόλο της εχθρότητας µεταξύ Αθηναίων και 

Θηβαίων στο θέµα της παροχής βοήθειας από τους πρώτους προς τους 

Μεγαλοπολίτες. Να απαντήσετε αφού συγκεντρώσετε σχετικές 

ιστορικές πληροφορίες. 

2. Με τη βοήθεια των σχολίων του βιβλίου ή µε πληροφορίες από βιβλία 

Ιστορίας να προσδιορίσετε τα ιστορικά γεγονότα εκείνα για τα οποία 

οι Αρκάδες και άλλοι Πελοποννήσιοι ζήτησαν και έλαβαν βοήθεια από 

τη Θήβα αφού προηγουµένως η Αθήνα τους είχε αρνηθεί. 

 

                                                      
21  «προσκοµιδή»: Βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Κέντρο Λεξικολογίας, 

Αθήνα 1998 (βελτιωµένη επανεκτύπωση).  
22  «διαµετακοµιστικό εµπόριο»: «Η εισαγωγή εµπορευµάτων σε αποθήκες τελωνείου µε 

σκοπό τη µελλοντική διοχέτευσή τους σε επιµέρους αγορές» (Λεξ. Μπαµπ.). «Η 
προσωρινή εν τινι τελωνείω αποθήκευσις εµπορευµάτων προς διαµετακόµισιν». (Λεξ. 
∆ηµητράκου). «διαµετακοµίζω: Μεταφέρω τι από ενός τόπου εις άλλον διά τινος 
τοπικού σταθµού». (Λεξ. ∆ηµητράκου) 


	É. Ôï éóôïñéêü ðëáßóéï ôïõ ëüãïõ
	ÉÉ. ÄïìÞ ôïõ Ýñãïõ
	
	Åíäåéêôéêïß äéäáêôéêïß óôü÷ïé
	1.2. Óõíäõáóìüò åñùôÞóåùí óýíôïìçò áðÜíôçóçò êáé åëåýèåñçò áíÜðôõîçò
	Á
	Á



	Åíäåéêôéêïß äéäáêôéêïß óôü÷ïé
	
	
	Á


	Åíäåéêôéêïß äéäáêôéêïß óôü÷ïé

	íïìßæù
	Åíäåéêôéêïß äéäáêôéêïß óôü÷ïé


