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ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Να χαρακτηρίσετε  τις ακόλουθες ερμηνείες ως σωστές(Σ) ή λανθασμένες(Λ): 
Α. θεία μοῖρα: η «ἔμπυρος τέχνη»  αποτελεί το θεϊκό μερίδιο Σ 

Β.  δίκη: το αίσθημα σεβασμού,  οι ηθικές αναστολές,  η  δικαστική διαδικασία Λ 

Γ. φωνὴ καὶ ὀνόματα: οι φθόγγοι και οι λέξεις Σ 

Δ. δημιουργικὴ τέχνη: το δημιουργικό στοιχείο της ανθρώπινης λογικότητας Σ 

Ε.  αἰδώς:  η ντροπή που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε αντικοινωνική 
συμπεριφορά  Σ 

 

1. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ 
συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν»: να σχολιάσετε τη φράση. 

 

          Με τον όρο «θεία μοῖρα» νοείται το  μέρος, το  μερίδιο. Με την έκφραση θεία μοῖρα 

ο Πρωταγόρας αναφέρεται στη φωτιά και την έλλογη ικανότητα της χρήσης της 
(ἔμπυρος τέχνη), που ο άνθρωπος είχε πάρει από τους θεούς Ήφαιστο και Αθηνά. 
Υπονοείται η αρχαιοελληνική αντίληψη ότι η –ανεξήγητη κατά τα άλλα– ανθρώπινη 
λογικότητα ανάγεται στον θεό ή είναι ο θεός μέσα μας. Μια τέτοια αναγωγή κάνει ο 
Πλάτων: «Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι το κυρίαρχο είδος της ψυχής, που δώρισε ο 
Θεός στον καθένα μας, είναι ένας δαίμων. Είναι αυτό που, όπως είπαμε, κατοικεί στην 
κορυφή του σώματος και μας ανυψώνει από τη Γη προς τον συγγενικό μας ουρανό, 
γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε φυτά όχι της Γης αλλά του ουρανού». Ο Αριστοτέλης 

υποστηρίζει: «Μπορούμε, δηλαδή, να πούμε ότι κινεί τα πάντα μέσα μας ένας θεός 
εσωτερικός. Και του λογικού στοιχείου ακόμα, αρχή δεν είναι το λογικό στοιχείο, αλλά 
κάτι ανώτερο. Τι άλλο, λοιπόν, θα είναι ανώτερο και από την επιστήμη και από τον 
νου, παρά ο θεός;» 

           Η  φωτιά λοιπόν  αποτελεί το θεϊκό μερίδιο που είχαν την τύχη, χάρη στην                         
  παρέμβαση του Προμηθέα, να λάβουν οι άνθρωποι. Είναι θεϊκό γιατί : το κατείχαν   
  ως τότε μόνον οι θεοί, οι άνθρωποι το απέκτησαν με θεϊκή παρέμβαση του Προμηθέα, 
επιτρέποντας στον άνθρωπο να αναπτύξει πολιτισμό, του επέτρεψε   κατά συνέπεια να 
αναγνωρίσει την ύπαρξη των θεών. Η πρώτη και άμεση συνέπεια του δώρου της 
φωτιάς, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, είναι ακριβώς η εμφάνιση της θρησκείας.  
          Ο Πρωταγόρας αρχίζει την παρουσίαση των κατακτήσεων του ανθρώπου από τη 
θρησκεία , παρά το θρησκευτικό αγνωστικισμό του . Αυτό μπορεί να εξηγηθεί αρχικά 
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με βάση την ανάγκη συνοχής του μύθου (  θείας μετέσχε μοίρας / πρῶτον μέν διά την 
του θεοῦ συγγένειαν ζώων μόνον θεούς ἐνόμισεν και ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι 
και ἀγάλματα θεῶν) και λογικής αλληλουχίας  των νοημάτων του μύθου. Δηλαδή, 
εφόσον οι άνθρωποι πήραν μέρος σε κάτι που μέχρι τότε ανήκε μόνο στους θεούς , 
σύμφωνα με το μύθο, αυτό τους οδήγησε στην πίστη ότι υπάρχουν θεοί και ότι οι 
άνθρωποι έχουν πνευματική συγγένεια με αυτούς. Αποτέλεσμα ήταν να αναπτύξουν  
θρησκεία και θρησκευτική τέχνη.  Επιπλέον, η πρόταξη της θρησκευτικής  
συμπεριφοράς (  «ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι και ἀγάλματα θεῶν»)  και 
θρησκευτικού συναισθήματος («θεούς ἐνόμισεν») μπορεί να ερμηνευθεί και ως η 
προβολή  του υψηλότερου σημείου ανάπτυξης που παρουσίασε το ανθρώπινο είδος στο 

προμηθεϊκό στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Πρωταγόρας αξιολόγησε τη θρησκεία ως  
πολύ σημαντική κατάκτηση του ανθρώπου ανάμεσα στις άλλες , γιατί  δείχνει  ότι ο 
άνθρωπος απέκτησε εξελικτικά τη δυνατότητα να τον απασχολεί η έννοια της 
δημιουργίας και να συνειδητοποιεί τη δική του θνητότητα απέναντι στην 
παντοδυναμία της φύσης. Από την άποψη  της ιστορικής προσέγγισης η πίστη στους 
θεούς είναι εκδήλωση πνευματικής  ωριμότητας του ανθρώπου , γιατί ο άνθρωπος 
περνά από την απλή , ενστικτώδη ύπαρξη  στην αναζήτηση των παραγόντων  που 
δημιούργησαν τη φύση και πιθανότατα και των τρόπων να τους επηρεάζει για τη 
βελτίωση των όρων  ζωής του. Έτσι οι άνθρωποι αναπτύσσουν θρησκεία και 
θρησκευτική τέχνη: αρχίζουν να πιστεύουν στην ύπαρξη των θεών  και να 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οργάνωση και τέλεση των θρησκευτικών 
τελετών (κατασκευή βωμών και φιλοτέχνηση αγαλμάτων θεών)  .  
          Αναμφισβήτητα εντύπωση  προκαλεί το γεγονός ότι ένας αγνωστικιστής , 
κάποιος δηλαδή που αμφέβαλλε για την ύπαρξη  των θεών , ο σοφιστής Πρωταγόρας , 
κάνει αναφορά σε αυτούς στο μύθο.   Στο χωρίο αυτό ο Πρωταγόρας , ως 
αγνωστικιστής , φαίνεται να δέχεται ότι το θρησκευτικό συναίσθημα  είναι έμφυτο , ότι 
από την αρχή οι άνθρωποι έχουν μέσα τους την έμφυτη ορμή για λατρεία. Ο ίδιος ο 
Πρωταγόρας , άλλωστε, όπως προκύπτει από όσα είχε γράψει στο  έργο του «Περί 
θεών» , δεν ήταν άθεος , αλλά θεωρούσε  ότι ούτε οι αισθήσεις του ανθρώπου ούτε ο 
νους, λόγω του σύντομου βίου, που δεν άφηνε στον άνθρωπο  περιθώρια να εμβαθύνει 
σε τέτοιου είδους θέματα , του επιτρέπουν να γνωρίζει τα άδηλα. Κατά πάσα 
πιθανότητα λοιπόν, αναγνώριζε  ότι η λατρεία προσιδιάζει στον άνθρωπο και ίσως 
είναι κάτι το απαραίτητο , χωρίς  όμως να παίρνει θέση  σχετικά με την ύπαρξη του 
αντικειμένου της. Αντιμετώπιζε , δηλαδή, τη θρησκεία ως ανθρωπολογικό δεδομένο. 
Επομένως , αυτή του η τοποθέτηση δεν είναι αντιφατική σε σχέση με τον αγνωστικισμό 
του. Εξάλλου, η αναφορά  στο ένστικτο της πίστης και η απόδοσή του σε θεϊκή 
συγγένεια σε αυτό το σημείο δεν  είναι περίεργη σε μια μυθολογική αφήγηση που 
στόχο έχει  να γίνει πιο ευχάριστη. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αποκλείεται και το 
ενδεχόμενο η αναφορά στους  θεούς να αποτελεί πλατωνική θεωρία που έντεχνα 
τοποθετείται στο στόμα του Πρωταγόρα. Ένα άλλο συμπέρασμα  που προκύπτει από 
αυτή την αναφορά του Πρωταγόρα είναι ότι όλα τα τεχνικά επιτεύγματα του 
ανθρώπου , συμπεριλαμβανομένης και της θρησκείας , εντάσσονται σε ένα καθαυτό  
προ-ηθικό στάδιο της πολιτισμικής ανέλιξης. Τέλος η αναφορά στους θεούς μπορεί να 
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ερμηνευθεί ως συμβολική : ο Δίας συμβολίζει τη νομοτέλεια που επικρατεί στη φύση  , 
ενώ ο Προμηθέας , ο Επιμηθέας  και ο Ερμής  αποτελούν όργανα αυτής της 
νομοτέλειας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις των όντων και εξασφαλίζουν ισορροπία. 
 

3. Ποια σχέση έχουν η αιδώς και η δίκη με την πολιτική τέχνη; Για ποιον λόγο ο Δίας 
επιθυμεί να δοθούν  σε όλους τους ανθρώπους;  
 

       Με τον όρο αἰδώς νοείται  το αίσθημα σεβασμού ενός μέλους της κοινότητας 
έναντι των υπολοίπων, όλες οι ηθικές αναστολές και φόβοι που προφυλάσσουν τον 
άνθρωπο από αντικοινωνική συμπεριφορά (με άλλα λόγια: ο αυτοσεβασμός, η ντροπή 
που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει προβεί σε τέτοια συμπεριφορά). Σε ένα λεξικό με τον 
τίτλο Ὅροι, το οποίο ανάγεται στην πλατωνική Ακαδημία, η αἰδώς ορίζεται ως 
«εκούσια υποχώρηση από απερίσκεπτη συμπεριφορά, σύμφωνα με το δίκαιο και αυτό 
που φαίνεται καλύτερο· εκούσια κατανόηση του καλύτερου· προσοχή για αποφυγή της 
δικαιολογημένης επίκρισης». Το δίπολο των αρετών αἰδὼς και δίκη ισοδυναμεί με το 
σωφροσύνη και δικαιοσύνη, το οποίο χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας στο επιμύθιο του 
λόγου του. Ο όρος δίκη στο συγκεκριμένο απόσπασμα  δεν χρησιμοποιείται με τη 
σημασία της δικαστικής διαδικασίας. Βρίσκεται κοντά στην αρχική της σημασία· το 
ορθό, το δίκαιο. Κατά προέκταση, η δίκη δηλώνει εδώ την έμφυτη αντίληψη για το 
σωστό, το κοινό περί δικαίου αίσθημα.  
        Και οι δυο αυτές έννοιες θεωρούνται απαραίτητες για τον άνθρωπο  και 
εξασφαλίζουν  την εύρυθμη πορεία της κοινωνίας. Παράλληλα, αποτελούν τα δυο 
κύρια στοιχεία της πολιτικής  αρετής , εφόσον χάρη σε αυτά μπορεί να εξασφαλιστεί  η 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου , να επιτευχθεί η πολιτική ενότητα και η κοινωνική 
αρμονία. Για τους αρχαίους Έλληνες η αιδώς έδινε  το έναυσμα για τήρηση των 
κανόνων και η Δίκη αποτελούσε πάντα το θεμέλιο λίθο της ίδιας της δικαιοσύνης. 
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Πρωταγόρας επιλέγει να πάρει αυτούς 
τους δυο όρους αυτούσιους από τον Ησίοδο . 
         Χρειάζεται βέβαια να διευκρινιστεί ότι οι δύο αξίες δόθηκαν ως πρότυπα που 
έπρεπε να κατακτηθούν από τους ανθρώπους με τη λογική και τον προσωπικό αγώνα. 
Άλλωστε ο Δίας αν και κατείχε την πολιτική τέχνη , δεν τη δώρισε στον άνθρωπο . 
Αντίθετα δώρισε την αιδώ και τη δίκη για να εξοικονομήσει την πολιτική τέχνη μόνος 
του ο άνθρωπος με τον προσωπικό του αγώνα. Όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν σε βάθος  
τις έννοιες αυτές , που προβάλλονται ως αιτήματα της ηθικής , και είναι σε θέση να τις 
πραγματώσουν στις σχέσεις τους , τότε η οργάνωση της πολιτικής κοινωνίας θα 
στηρίζεται σε αυτές. Η πολιτεία που θεμελιώνεται σε αυτές είναι δημοκρατική , γιατί ο 
αμοιβαίος σεβασμός και το αίσθημα της δικαιοσύνης των πολιτών εμπεδώνει την 
εμπιστοσύνη μεταξύ τους και με την πολιτεία και εξασφαλίζει ισορροπία στις σχέσεις 
τους. 
         Στο διάλογο αυτό ο Δίας θεωρεί απαραίτητη την καθολικότητα των αξιών της 
αιδούς και της δίκης για τους ανθρώπους , με την αιτιολόγηση – επιχείρημα ότι η 
κοινωνία δεν μπορεί να συγκροτηθεί πολιτικά , αν οι βασικές ιδιότητες που 
θεμελιώνουν την πολιτική συγκρότηση δεν είναι κοινές σε όλα τα μέλη της. Στην 
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πολιτική αρετή ( την οποία ο άνθρωπος κατακτά με την αιδώ και τη δίκη) πρέπει να 
συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες , γιατί μόνο έτσι μπορούν να συγκροτηθούν 
οργανωμένες και βιώσιμες κοινωνίες. Η αιδώς και η δίκη λειτουργούν ως συνεκτική 
δύναμη της κοινωνίας και η απουσία τους συνεπάγεται τη διάλυσή της. 
4. Χαρακτηρίστε ως σωστές («Σ») ή λανθασμένες («Λ») τις παρακάτω προτάσεις : 

α. Η διάλεξη είναι μέθοδος διδασκαλίας του Σωκράτη. Λ 

β. 281  ηλικιωμένοι «Ηλιασταί» έκριναν τον Σωκράτη ένοχο. Σ 

γ.  Ο Πλάτωνας επισκέφθηκε τρεις φορές τη Σικελία. Σ 

δ. Στην  Ακαδημία του Πλάτωνα τα μαθηματικά ήταν σημαντικό μάθημα. Σ 

ε. Ο Καλλίας και ο Κριτίας ήταν μαθητές του Σωκράτη. Λ 

 

 5. Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις ( δύο λέξεις της στήλης Β΄ 
περισσεύουν): 
                                                  Α΄                                             Β΄   

1. ἐπεχείρει Α. δεισιδαιμονία 

2. ᾤκουν Β. διαθεματική 

3. δείσας Γ. ωδίνες 

4. θὲς Δ. ακατοίκητος 

5. τέχνῃ Ε. χειριστικός 

 ΣΤ. χειρότερος 

 Ζ. τοκετός 

                                                                                                                                           

1Ε, 2Δ, 3Α, 4Β, 5Ζ  
6. Στο μεταφρασμένο παράλληλο κείμενο  εξυμνούνται τα επιτεύγματα του ανθρώπου. 
Να τα συγκρίνετε με τα αντίστοιχα   του πρωτότυπου  κειμένου. 
 

       Τα «δώρα» του Προμηθέα,  στο πρωτότυπο κείμενο, καθιστούν τον άνθρωπο ικανό 
να επεμβαίνει στη φύση, να προσπαθεί να την αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή του. Ο 
άνθρωπος χρησιμοποιώντας την πρακτική νοημοσύνη του εξασφάλισε τροφή, στέγη, 
ενδυμασία (οἰκήσεις, ἐσθῆτας, ὑποδέσεις, στρωμνάς, ἐκ γῆς τροφάς)· ακόμη 

περισσότερο, άρθρωσε λόγο (φωνήν και ονόματα) και αισθητοποίησε τη μεταφυσική 
του αγωνία σε θρησκευτικά σύμβολα, με τα οποία εκδηλώνεται εντονότερα η διαφορά 
του είδους του από τα άλλα έμβια όντα και η έλλογη ιδιότητά του (βωμοί και αγάλματα 
θεών). Όμως αυτά όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπου , τα οποία ο Πρωταγόρας 
παρουσιάζει με αξιολογική σειρά  και όχι χρονική , εντάσσονταν σε ένα καθαυτό  προ-

ηθικό στάδιο της πολιτισμικής εξέλιξης. Όσα είχαν επιτευχθεί  ήταν σημαντικά αλλά 
δεν ήταν και η πανάκεια. Απέβλεπαν κυρίως στην αυτοσυντήρηση των ανθρώπων , οι 
οποίοι ζούσαν διασκορπισμένοι , και στο πλαίσιο αυτό εκδηλώθηκαν οι πρώτες ομάδες 
συμβίωσης χωρίς όμως σταθερές δομές , για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των 
ζώων. Ωστόσο, η ιδιότυπη αυτή εκδήλωση κοινωνικότητας δεν συνοδεύονταν από 
πολιτική  οργάνωση και αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι άνθρωποι γίνονταν  επιθετικοί 
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και βίαιοι μεταξύ τους και συνεπώς  επικίνδυνοι ο ένας για τον άλλο. Έτσι , μαζί με το 
φυσικό κίνδυνο από τα άγρια θηρία ο άνθρωπος αντιμετώπιζε τώρα και τον κοινωνικό 
κίνδυνο  που απέρρεε από την τυχαία και χωρίς οργάνωση συνύπαρξή του με τους 
όμοιους του. Ακόμη μια φορά λοιπόν ήταν αντιμέτωπος  με την πρόκληση της 
επιβίωσής του. Συγκεκριμένα στο εδάφιο « ἐζήτουν δη ἁθροίζεσθαι και σώζεσθαι 
κτίζοντες πόλεις  ὅτε οὖν ἁθροισθεῖεν ὅτε οὖν ἀθροισθεῖεν» ο Πρωταγόρας κάνει λόγο 
για πρώτη εκδήλωση κοινωνικότητας , τάσης συνύπαρξης προς ένα σκοπό, χωρίς όμως 
οργάνωση και αποκατάσταση λειτουργικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη αυτών  των 
πρώτων  κοινωνικών συσσωματώσεων , όπως φαίνεται από την επανάληψη του 
ρήματος «ἁθροίζω» Αυτό υπήρξε χρονοβόρο , όπως δηλώνει  η χρήση του ρήματος  
ἐζήτουν  (=επεδίωκαν, προσπαθούσαν, δεν ήταν καθόλου δεδομένη  η επιτυχία του 
επιχειρήματος) σε χρόνο μάλιστα παρατατικό , που επιτείνει τη διάρκεια των 
προσπαθειών του ανθρώπου για σωτηρία. Τελικά, τα «δώρα του Δία» που ήταν 
προσφορά του ίδιου , έσωσαν τον άνθρωπο από αφανισμό , αλλά κυρίως τον βοήθησαν  
να αποκτήσει την πολιτική αρετή , να μετασχηματίσει τα κοινωνικά  μορφώματα σε 
κοινωνίες με συνειδητοποιημένη συναίσθηση δημιουργικότητας και να  αναπτύξει  
υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο Δίας δεν δώρισε στον 
άνθρωπο την πολιτική τέχνη , αν και την κατείχε, αλλά την αιδώ και τη δίκη , με τις 
οποίες το ξεχωριστό για το θεό πλάσμα είναι σε θέση να κατακτήσει την πολιτική 
τέχνη. Τα «δώρα του Δία» εκφράζουν ανώτερο στάδιο εξέλιξης του πολιτισμού , κατά 
το οποίο ο άνθρωπος ωριμάζει ηθικοπνευματικά και παράγει πολιτισμό , του οποίου  οι 
συντεταγμένες ορίζονται όχι μόνο από την ανάγκη του ζῆν , αλλά από τη 
συνειδητοποίηση της αξίας του εὖ ζῆν. 
       Στο παράλληλο κείμενο, ο Σοφοκλής  στο Α΄ Στάσιμο της Ἀντιγόνης  βάζει τον 
χορό, θαμπωμένο από την τόλμη των άγνωστων που έθαψαν παράνομα τον 
Πολυνείκη, να τραγουδήσει έναν ύμνο για το θαύμα της ανθρώπινης δύναμης και 
επινοητικότητας, περιγράφοντας την πρόοδο του πολιτισμού. Έτσι, στην πρώτη στροφή 
γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και την καλλιέργεια της γης και στην 
δεύτερη στο κυνήγι, το ψάρεμα και την εξημέρωση ζώων. Στη συνέχεια, ο ποιητής 
εξυμνεί την επινόηση της γλώσσας και αναφέρει την ανάγκη του ανθρώπου  να ζει σε 
οργανωμένες κοινωνίες (Ένας τον άλλο δίδαξε λαλιά, τη σκέψη, σαν το πνεύμα των 
ανέμων, την όρεξη να ζει σε πολιτείες·), ενώ ακολουθεί επισήμανση του υλικού 
πολιτισμού που ο άνθρωπος ανέπτυξε και προστατεύτηκε από τις καιρικές 
μεταβολές(πώς να γλυτώνει το χαλάζι μες στ’ αγιάζι, την άγρια δαρτή βροχή μέσα 
στον κάμπο, ο πολυμήχανος). Το στάσιμο ολοκληρώνεται με τις θαυμαστές τέχνες που 
αποδίδονται στο ανώτερο ον της γης, αλλά και την ηθική αστάθεια που τον 
χαρακτηρίζει. 
        Τα δύο κείμενα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, εφόσον τα περισσότερα στάδια 
ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού είναι κοινά (επινόηση γλώσσας, υλικοτεχνικός 
πολιτισμός, ανάγκη για κοινωνική συνύπαρξη).  Το παράλληλο κείμενο βέβαια 
αναφέρεται αναλυτικότερα στα επιτεύγματα του ανθρώπου, (ναυτιλία, γεωργία, 
κυνήγι, ψάρεμα), ενώ το πρωτότυπο περιγράφει τα στάδια από τα οποία πέρασε ο 
άνθρωπος μέχρι να ζει αρμονικά σε οργανωμένες πόλεις. 
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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «ἐγὼ  δ’ ὑμᾶς ἐρωτῆσαι 
…. οὐκ ἔχω τί λέγω». 
 

Και εγώ  λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω: « τι πρέπει λοιπόν να πω;» Διότι,  αν δεν θα 
πληρώνετε φόρο για την περιουσία σας και δεν θα παίρνετε μέρος στις εκστρατείες και 
δεν θα απομακρυνθείτε από το δημόσιο ταμείο και δεν θα καταβάλλετε τον 
επιβεβλημένο φόρο και δεν θα αφήσετε σε αυτόν (στο Διοπείθη) όσα τυχόν ο ίδιος 
αποκτήσει για τον εαυτό του και δεν θα θελήσετε να κάνετε το καθήκον σας, δεν ξέρω 
τι να πω. 
 

Γ2. Ποιες επικρίσεις διατυπώνει εναντίον των Αθηναίων ο Δημοσθένης σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στην πόλη;  
 

Ο Δημοσθένης αρχικά προτρέπει τους Αθηναίους να εξετάσουν την πολιτική 
κατάσταση στην πόλη και να κάνουν ό,τι  καλύτερο μπορούν για να την 
αντιμετωπίσουν. Τους κατηγορεί λοιπόν ότι δεν δέχονται να καταβάλλουν φόρο για 
την περιουσία τους, ούτε οι ίδιοι επιθυμούν να παίρνουν μέρος στις εκστρατείες. Επίσης 
τους επικρίνει ότι δεν δίνουν στο Διοπείθη τον επιβεβλημένο φόρο ο οποίος προσπαθεί 
να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά οι Αθηναίοι δεν του το αναγνωρίζουν, καθώς στα 
λόγια επαινούν εκείνους που μιλούν αντάξια της πόλης, στα έργα όμως συμπράττουν 
με όσους εναντιώνονται σε αυτά.  
 

Γ3. Στο απόσπασμα « ἡμεῖς οὔτε χρήματ’ εἰσφέρειν βουλόμεθα … οὔτε τὰς συντάξεις  
δίδομεν»:  
α. Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ουσιαστικά στη δοτική του πληθυντικού και τις 
αντωνυμίες στον άλλο αριθμό, στην ίδια πτώση. (μονάδες 4) 
β. να εντοπίσετε τα απαρέμφατα του αποσπάσματος και να τα μεταφέρετε στον 
αόριστο. (μονάδες 3) 
γ. να μεταφέρετε τα ρήματα στην ευκτική ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο και τον ίδιο 
αριθμό. (μονάδες 3) 
α. : τοῖς χρήμασι, ταῖς συντάξεσι, ἐγώ, αὐτός 

β.: εἰσενεγκεῖν, στρατεύσασθαι, ἀποσχέσθαι 
γ.: βουλοίμεθα, δυναίμεθα, διδοίημεν/διδοῖμεν 

 

Γ4. α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι:  

μετά παρρησίας: εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου στο  ἐξετάσαι 

αὐτοῖς: αντικείμενο στο ρήμα χρώμεθα 

 ἂξια : σύστοιχο αντικείμενο στο τούς λέγοντας 

ποιεῖν: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή 
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β. ὅσ’ ἂν αὐτὸς αὑτῷ πορίσηται: να αναγνωρισθεί το είδος της πρότασης και ο 
συντακτικός της ρόλος. 
Δευτερεύουσα αναφορικοϋποθετική πρόταση που συντακτικά λειτουργεί ως 
αντικείμενο στο ρήμα ἐάσετε. 
 

γ. ἐν μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας  ἄξια ἐπαινοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις  τοῖς 

ἐναντιουμένοις τούτοις  συναγωνιζόμεθα: η περίοδος να μεταφερθεί στον πλάγιο 
λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους αφού εξαρτηθεί από τη φράση Δημοσθένης 
εἶπε τοῖς Ἀθηναίοις.  

Δημοσθένης εἶπε τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι ἐν μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας  ἄξια 
ἐπαινοῖεν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις  τοῖς ἐναντιουμένοις τούτοις  συναγωνίζοιντο. (ειδική 
πρόταση) 

Δημοσθένης εἶπε τοῖς Ἀθηναίοις ἐν μὲν τοῖς λόγοις τοὺς τῆς πόλεως λέγοντας  ἄξια 

ἐπαινεῖν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις  τοῖς ἐναντιουμένοις τούτοις  συναγωνίζεσθαι.(ειδικό 
απαρέμφατο) 

 

 

 


