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Απαντήσεις ∆ιδαγµένου

1. Γιατί µας κατηγόρησαν βέβαια οι Χίοι και οι Βυζάντιοι και οι Ρόδιοι ότι σχεδιάζουµε κακό
εναντίον τους, και γι’ αυτό το λόγο κήρυξαν εναντίον µας τον τελευταίο αυτόν εδώ συµµαχικό
πόλεµο. Όµως, θα αποδειχθεί ο Μαύσωλος αυτός που τους υποκίνησε σε αυτά και τους έπεισε, αν
και ισχυρίζεται ότι είναι φίλος των Ροδίων, ότι έχει αφαιρέσει την ελευθερία τους, ενώ οι Χίοι και
οι Βυζάντιοι που παρίσταναν τον σύµµαχο ότι δεν έχουν βοηθήσει στις συµφορές τους, και εσείς,
τους οποίους φοβόντουσαν, µοναδικοί από όλους πρόξενοι της σωτηρίας τους. Κι αφού αυτά θα
τα διαπιστώσουν όλοι γενικά, θα κάνετε τους δηµοκρατικούς σ’ όλες τις πόλεις, ώστε να θεωρούν
αυτό ως εγγύηση της δικής τους σωτηρίας, αν είναι φίλοι σας. Απ’ αυτό καµιά µεγαλύτερη
ωφέλεια δεν θα µπορούσε να σας συµβεί, δηλαδή από το να πετύχετε ανεπιφύλακτη φιλία απ’
όλους µε τη θέλησή τους.
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2. α) Ο ρήτορας στην πρόθεση του λόγου του (παράγραφοι 3-4) επιχειρηµατολογεί υπέρ της άποψης
που διατύπωσε στην προκατασκευή, ότι δηλαδή συµφέρει και θα δοξάσει την πόλη η παροχή
βοήθειας στους Ροδίους. Το επιχείρηµα αναπτύσσεται µε τρόπο αριστοτεχνικό. Αποδίδει στο
Μαύσωλο και τις ραδιουργίες του την ηθική αυτουργία της αποστασίας των Ροδίων. Παράλληλα,
καταγγέλλει τους συµµάχους των Ροδίων για αδράνεια, αδιαφορία και υποκρισία, καθώς
παρίσταναν τους φίλους και τους συµµάχους τους, αλλά δεν τους βοήθησαν, όταν τους καταπίεζε
ο Μαύσωλος. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να µειώσει την ευθύνη των Ροδίων, αφού
εξαπατήθηκαν, και να απαλλάξει από την ευθύνη τους Αθηναίους χαρακτηρίζοντας συκοφαντίες
τις κατηγορίες εναντίον τους.
β) Επειδή οι Ρόδιοι αποστάτησαν, διότι εξαπατήθηκαν, ο ρήτορας συµπεραίνει ότι οι Αθηναίοι
πρέπει να διαλύσουν τις «συκοφαντίες» που πανελληνίως διαδίδονται εις βάρος τους βοηθώντας
τους Ροδίους και ανατρέποντας µε έργα µεγαλοψυχίας, που δεν είναι δυνατόν ν’ αµφισβητηθούν,
τις «ανεύθυνες» φήµες. Αυτό είναι, κατά το ρήτορα, µακροπρόθεσµα το συµφέρον της πόλεως,
αφού θα απαλλαγεί από τις άδικες εις βάρος της φήµες και θ’ αποκοµίσει τη δόξα της
προστάτριας των αδικουµένων. Η πασιφανής (ЁΚȂȱ ΥΔΣΑΘΝΑȱ ϴΚΌϛΑ΅Ǽ και γι’ αυτό
αναµφισβήτητη µεγαλόψυχη συµπεριφορά της πόλεως θα γίνει σηµαία (σύµβολον) των
φιλαθήναιων δηµοκρατικών κοµµάτων σε όλες τις πόλεις.
3. α) Η Αρτεµισία σε περίπτωση νίκης του Μ. Βασιλέως στην Αίγυπτο θα επιζητούσε την εύνοιά
του προσφέροντάς του ως δώρο τη Ρόδο, ώστε να την αναγνωρίζει ως νόµιµη διάδοχο του
Μαύσωλου. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του Βασιλιά στην Αίγυπτο αποτύχουν (πράγµα
το οποίο όντως συµβαίνει την εποχή που εκφωνείται ο λόγος, το 351π.Χ.), η Αρτεµισία φοβάται
πως, αν ο Πέρσης Βασιλιάς κατέχει τη Ρόδο, θα µπορεί να ελέγξει τις κινήσεις της. Ο Αρταξέρξης
έχει κάθε λόγο να µην την εµπιστεύεται, αφού ο Μαύσωλος είχε ουσιαστικώς αυτονοµηθεί και
είχε στην αρχή υποστηρίξει την επανάσταση των σατραπών εναντίον του. Συνεπώς, συµφέρει την
Αρτεµισία να καταλάβουν τη Ρόδο οι Αθηναίοι παρά ο βασιλεύς των Περσών και γι’ αυτό θα έχει
τέτοια υποτονική αντίδραση στην περίπτωση που καταλάβουν οι Αθηναίοι το νησί.
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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β) Ο ρήτορας παραδέχεται ότι δεν θα µπορούσε βέβαια να προβλέψει τις αντιδράσεις του Πέρση
Βασιλιά, προσθέτει όµως ότι σε κάθε περίπτωση συµφέρει την πόλη της Αθήνας να βοηθήσει
τους Ροδίους, διότι:
• στην καλύτερη περίπτωση ο Μ. Βασιλεύς δεν θα αντιδράσει.
• στην χειρότερη περίπτωση θα αντιδράσει παραβιάζοντας την ειρήνη και αποκαλύπτοντας
έτσι τις επιθετικές του προθέσεις. Στη δεύτερη περίπτωση ο κίνδυνος θα ήταν ούτως ή
άλλως αναπόφευκτος και θα αφορούσε όλους τους Έλληνες.
Άρα, το συµφέρον για τους Αθηναίους θα είναι να διαγνώσουν τις προθέσεις του Βασιλιά και να
εξετάσουν αν σέβεται την Ανταλκίδειο ειρήνη.

4. Ο λόγος του ∆ηµοσθένη Υπέρ της των Ροδίων Ελευθερίας ανήκει στο είδος των συµβουλευτικών
λόγων.
Οι συµβουλευτικοί είναι λόγοι πολιτικοί που εκφωνούνται στις συνελεύσεις του λαού. Μ’ αυτούς
παρέχονται συµβουλές για το µέλλον. Ο ρήτορας προτρέπει ή αποτρέπει τον λαό µε σκοπό την
επίτευξη του συµφέροντος ή την αποφυγή πολιτικών σφαλµάτων. Στην Αθήνα οι πολιτικές
αγορεύσεις γίνονταν ενώπιον της Εκκλησίας του ∆ήµου, η οποία αποφάσιζε για τα πιο σοβαρά
θέµατα του κράτους. Οι ρήτορες των συµβουλευτικών λόγων είχαν απόλυτη ελευθερία
συµβουλής και µεγάλη επιρροή στην πολιτική ζωή, ακόµη και αν δεν ασκούσαν δηµόσιο
λειτούργηµα. Είχαν όµως και την ευθύνη των εισηγήσεών τους, αφού το όνοµά τους και οι
προτάσεις τους περιλαµβάνονταν στα ψηφίσµατα της Εκκλησίας. Σηµαντικότερος ρήτορας
συµβουλευτικών λόγων θεωρείται ο ∆ηµοσθένης.
5. (Ενδεικτικά προτείνονται)
sunšsthsan: στάση, διαστηµικός
fan»setai: φάσµα, διαφανής
f£skwn: φήµη, καταφατικός
¢fVrhmšnoj: αίρεση, προαιρετικός
ÑfqÁnai: οπτικός, κάτοπτρο

Απαντήσεις Αδίδακτου

Μετάφραση

ÈÅ

Αφού είχαν γίνει αυτά, αντί του Ισµηνία εξέλεξαν άλλον πολέµαρχο, ο Λεοντιάδης από την άλλη πήγαινε
αµέσως στη Σπάρτη. Βρήκε εκεί τους εφόρους και το µεγαλύτερο µέρος από τους πολίτες να είναι
οργισµένοι ενάντια στο Φοιβίδα, επειδή είχε πράξει αυτά αν και δεν είχαν διαταχθεί από την πόλη· ο
Αγησίλαος όµως έλεγε ότι, αν είχε κάνει βλαβερές πράξεις ενάντια στη Σπάρτη, ήταν δίκαιο να
τιµωρείται, αν όµως (είχε κάνει) καλές πράξεις, ότι ήταν αρχαίος νόµος να επιτρέπεται να αυτοσχεδιάζει
(κάποιος) τα τέτοιου είδους. Το ίδιο λοιπόν αυτό, είπε, πρέπει να εξετάζουµε, τι δηλαδή από τα δύο είναι
αυτά που έχουν γίνει: καλά ή κακά. Έπειτα όµως ο Λεοντιάδης αφού ήρθε στην εκκλησία του δήµου
έλεγε τα εξής· Άνδρες Λακεδαιµόνιοι, ότι ήταν εχθρικοί σε σας οι Θηβαίοι, προτού να γίνουν αυτά που
τώρα έχουν γίνει, ακόµα και εσείς (το) λέγατε.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Παρατηρήσεις

2β.

3α.

3β.

οὗτο̋
Λακεδαίµων
ὦ πόλι
τοῖ̋ πλήθεσι
προσταχθεῖσα
πεπραχώ̋
δίκαιαι
ἀρχαιότερον
ἐλθοῦσι
σφᾶ̋

ταῦτ(α): υποκείµενο στο ρ. ἐπέπρακτο, αττική σύνταξη
ταῦτα: σύστοιχο αντικείµενο στο ρ. ἐπεπράχει (και υποκείµενο στη µετοχή οὐ
προσταχθέντα)
τῇ Λακεδαίµονι: δοτική αντικειµενική στο βλαβερά
σκοπεῖν: υποκείµενο στο απρόσωπο ρ. προσήκει, τελικό απαρέµφατο
Λακεδαιµόνιοι: επιθετικό̋ προσδιορισµό̋ στο ἄνδρε̋

δευτερεύουσα ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση
ολική̋ άγνοια̋ διµελή̋, εισάγεται µε το ερωτηµατικό
πότερον, εκφέρεται µε οριστική, γιατί δηλώνει το
πραγµατικό, λειτουργεί ω̋ επεξήγηση στο τοῦτο.
πολέµαρχο̋ µέν ἀντί Ἰσµηνίου ἄλλο̋ ᾑρέθη

ÈÅ

3γ.

πέπραξο, πεπράχθω
ἕλεσθε
εὕρῃ̋, εὑρέ
σχοίη
ἴσθι, ἔσται
σκοπῇ, σκοπείτω
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2α.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

