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§§ 16-18 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

• Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ∆ηµοσθένη να πείσει 

τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. 

• Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων για την 

επαναφορά της προϋπάρχουσας κατάστασης (status quo ante). 

• Να εννοήσουν πώς συσχετίζονται κατά τον ρήτορα οι υποθέσεις 

Ωρωπού και Μεσσήνης. 

• Να παρατηρήσουν τον ήπιο και διπλωµατικό τρόπο έκφρασης του 

∆ηµοσθένη.  

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 

1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 

1. Ποιες προτάσεις κάνουν οι Λακεδαιµόνιοι προς τους Αθηναίους και µε 

ποια επιχειρήµατα τις αντικρούει ο ∆ηµοσθένης;  

2. Πώς χαρακτηρίζει τους Λακεδαιµονίους ο ∆ηµοσθένης και γιατί; 

3. Τι αντιπροτείνει ο ∆ηµοσθένης στην πρόταση των Λακεδαιµονίων για 

την ανάκτηση του Ωρωπού; 

4. Ποιος είναι ο φανερός και ποιος ο απώτερος στόχος των 

Λακεδαιµονίων µε τις συγκεκριµένες προτάσεις που έθεσαν υπόψη των 

Αθηναίων; 

5. Κατά τον ∆ηµοσθένη, ποιο ρόλο θα µπορούσε να διαδραµατίσει το 

συναίσθηµα της ευγνωµοσύνης κάποιων Πελοποννησίων απέναντι 

στους Λακεδαιµονίους, αν γίνονταν δεκτές οι προτάσεις των 

τελευταίων εκ µέρους των Αθηναίων; 

6. Τι θεωρεί ο ρήτορας σοβαρότερο ζήτηµα σε σύγκριση µε την ανάκτηση 

του Ωρωπού από τους Αθηναίους; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

µε βάση τα επιχειρήµατα του ρήτορα στο κείµενο. 

7. ἀλλ� ἐάσω τό γ� ἐπελθὸν εἰπεῖν µοι: Τι υπονοεί µε τη φράση αυτή ο 

∆ηµοσθένης; 



 104

8. προέσθαι, καθυφεῖναι: Ποιες απόψεις διατυπώνει ο ∆ηµοσθένης στις 

φράσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται οι λέξεις αυτές; 

9. οὐ γὰρ ἡγοῦµαι περὶ τούτου µόνον ἡµῖν εἶναι τὸν λόγον πρὸς ἐκείνους: 
Τι εννοεί στο χωρίο αυτό ο ∆ηµοσθένης;  

10. Ποια έµµεση προειδοποίηση απευθύνει προς τους Αθηναίους ο 
∆ηµοσθένης σχετικά µε τις προθέσεις των Λακεδαιµονίων; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

11. Σε ποιο σηµείο του κειµένου επικαλείται τα δίκαια ο ∆ηµοσθένης και 
το γεγονός αυτό τι αξία προσδίδει στα επιχειρήµατά του27; 

12. Σε ποια περίπτωση θα ήταν δυνατόν ο ∆ηµοσθένης να δεχτεί να 
εγκαταλείψουν οι Αθηναίοι το ενδιαφέρον τους για την ανάκτηση του 
Ωρωπού και γιατί; (Να απαντήσετε µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν 
στο κείµενο). 

13. ὀψὲ γὰρ ἂν φιλάνθρωποι εἶεν: Σε ποιους αναφέρεται ο ∆ηµοσθένης και 
γιατί χρησιµοποιεί το ύφος αυτό; 

14. Ποια είναι τα κυριότερα επιχειρήµατα του ∆ηµοσθένη στις §§ 16-18; 
15. Να χαρακτηρίσετε το ύφος του ∆ηµοσθένη στις §§ 16-18. 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Κατά τη γνώµη σας, ποιο ρόλο θα µπορούσε να διαδραµατίσει η 
ανταπόδοση της ευγνωµοσύνης κάποιων Πελοποννησιακών πόλεων 
στην προώθηση των συµφερόντων της Σπάρτης; Να απαντήσετε αφού 
λάβετε υπόψη τα λεγόµενα του ∆ηµοσθένη στο κείµενο.  

2. δεινῶν: Νοµίζετε ότι η χρήση της λέξης από τον ∆ηµοσθένη συνιστά 
αρκετά δυσµενή ή ήπιο χαρακτηρισµό για τους Λακεδαιµονίους; Να 
αιτιολογήσετε τη γνώµη σας. 

3. Κατά τη γνώµη σας, υποκρύπτει σκοπιµότητα η επίκληση εκ µέρους της 
Σπάρτης της επαναφοράς του status quo (= διατήρηση των κεκτηµένων 
ή παγίωση µιας διαµορφωµένης πραγµατικότητας) ή η Σπάρτη κινείται 
από αγνά ελατήρια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                           
27  Βλ. Παράρτηµα, Κείµενο 8.  
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4. Κατά τον ∆ηµοσθένη, µπορεί η Αθήνα να ανακτήσει τον Ωρωπό 

ανεξάρτητα από τη στάση της Σπάρτης στο θέµα; Να απαντήσετε αφού 

εντοπίσετε σχετικά σηµεία του κειµένου. 

5. Για ποιο ρόλο της Αθήνας ανάµεσα στις ελληνικές πόλεις ενδιαφέρεται 

ο ∆ηµοσθένης και πώς τον κρίνετε γι� αυτό;  

 

1.3. Ασκήσεις αντικειµενικού τύπου  

Να σηµειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο αν το περιεχόµενο καθεµιάς 

από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστό ή εσφαλµένο: 

Ο ∆ηµοσθένης απευθυνόµενος προς τους Αθηναίους διατυπώνει τις εξής 

απόψεις: 
Σωστό   Λάθος 

α)  Η Σπάρτη είναι σύµφωνη µε τις διεκδικήσεις των 

Ηλείων, Φλειασίων και κάποιων Αρκάδων για 

ορισµένες περιοχές της Πελοποννήσου. 

 

 

! ! 

β)  Οι Λακεδαιµόνιοι κινούνται τώρα από αγνά ελατήρια. ! ! 

γ) Η Σπάρτη έχει απώτερο στόχο την ανάκτηση της 

Μεσσήνης.  

 

! ! 

δ)  Οι Λακεδαιµόνιοι συσχετίζουν τις υποθέσεις κάποιων 

Πελοποννησιακών πόλεων µε το ζήτηµα του Ωρωπού.

! ! 

ε)  Οι Αθηναίοι πρέπει να διατηρήσουν οπωσδήποτε τον 

Ωρωπό.  

 

! ! 

στ)  Οι Αθηναίοι δεν πρέπει να έχουν αντίρρηση στο να 

καταλάβουν οι Λακεδαιµόνιοι τη Μεσσήνη και να 

επηρεάζουν όλη την Πελοπόννησο. 

 

 

! ! 

η)  Η ανάκτηση του Ωρωπού από τους Αθηναίους µπορεί 

να γίνει µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη των 

Λακεδαιµονίων. 

 

 

! ! 
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1.4. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 

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

Ο ∆ηµοσθένης αναφέρεται στο ζήτηµα του Ωρωπού επειδή: 

α)  οι Λακεδαιµόνιοι θέλουν να καταλάβουν τον Ωρωπό. 

β)  οι Θηβαίοι είναι πρόθυµοι να παραδώσουν τον Ωρωπό στους 

Αθηναίους. 

γ)  οι Λακεδαιµόνιοι συνδέουν την υπόθεση του Ωρωπού µε κάποια 

ζητήµατα που αφορούν την Πελοπόννησο. 

δ)  κατά το ρήτορα δεν ενδιαφέρει καθόλου τους Αθηναίους η 

ανακατάληψη του Ωρωπού. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ορθής απάντησης. 

 

 

2. Λεξιλογικές - Σηµασιολογικές ασκήσεις 

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

τις ακόλουθες: επιδείνωση, αποκοµιδή, όψιµος, σφετερίζοµαι, 
εισιτήριο, εθελοντής, απραξία, άφεση, εκδηλωτικός, αποστροφή, 
καθαίρεση, προαιρετικός, σύλληψη, ψηφοφορία, πρόφαση. 

2. Ποια είναι η διαφορά του πάντες από το ἅπαντες; 
3. Να γράψετε τέσσερα παράγωγα ή οµόρριζα (απλά ή σύνθετα) του 

λαµβάνω. 
4. ἡγοῦµαι: α) Ποιες είναι οι σηµασίες του ρήµατος; β) Να συνθέσετε το 

ρήµα µε καθεµιά από τις προθέσεις από, εκ, παρά + εκ, προ, περί και 
κάθε λέξη που προκύπτει να τη µεταφράσετε στη νέα ελληνική. 

5. Τρικάρανον: Να ερµηνεύσετε τη σύνθετη αυτή λέξη (τοπωνύµιο) 

λαµβάνοντας υπόψη το α΄ και β΄ συνθετικό της. Να συσχετίσετε τη λέξη 

µε τη λέξη «κάρα, το» και τη χρήση της λέξης «κάρα, η» στη νέα 

ελληνική (π.χ. στην εκκλησιαστική κυρίως ορολογία). 
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6. Να εντοπίσετε τους ρηµατικούς τύπους του κειµένου που είναι 

σύνθετοι µε πρόθεση (ή συνδυασµό προθέσεων) και να τους γράψετε 

στον παρακάτω πίνακα µε βάση το παράδειγµα που δίνεται28: 

Ρηµατικός τύπος Πρόθεση 
Ρήµα  

(οριστική ενεστώτα) 

ἀποδιδόντες ἀπό δίδωµι 
   

   

   

   

   

 

 

3. Παραδείγµατα εργασιών για το σπίτι 

1. Να γράψετε (µε τη βοήθεια του λεξικού) τέσσερις σύνθετες λέξεις µε α΄ 

συνθετικό το θέµα της λέξης δίκαια και να σχηµατίσετε µια φράση ή 

πρόταση για καθεµιά στην οποία θα φαίνεται η σηµασία της29. 
2. Πιστεύετε πως βασική αρχή (ή αποκλειστικό κίνητρο) της εξωτερικής 

πολιτικής της Αθήνας είναι να κάνει τις άλλες ελληνικές πόλεις να 

πράττουν τα δίκαια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

συγκεντρώνοντας σχετικά στοιχεία. 

3. Νοµίζετε ότι η αρχή της διατήρησης των κεκτηµένων (status quo) 

µπορεί να έχει εφαρµογή για άλλες εποχές και συνθήκες; Να 

απαντήσετε φέρνοντας παραδείγµατα από όσα διδαχθήκατε στην 

ιστορία ή εκθέτοντας απλώς τη γνώµη σας µε συντοµία.  

 

 

                                                           
28  συστρατεύωνται, καθυφεῖναι, συµπράττειν, καταστρέψασθαι, ἐπελθόν. 
29  Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στις λέξεις: δικαιοδοσία, δικαιοπραξία, 

δικαιολόγηση, δικαιολογητικά, δικαιούχος, δικαιοπάροχος, διακαιοκρίτης κλπ. και µε 
τη βοήθεια του λεξικού να προσδιορίσουν τη σηµασία των λέξεων. 
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