Απαντήσεις διδαγµένου κειµένου
2. Την πρόσεξη την επιτυγχάνει µε τους εξής τρόπους: - Προβάλλοντας την σπουδαιότητα του
θέµατος (τονίζει τη σοβαρότητα του θέµατος της συζήτησης (περί τηλικούτων βουλευοµένους) Ζητά από τους συµπολίτες του να µην είναι προκατειληµµένοι µε τους ρήτορες που
διαφωνούσαν µαζί τους. Με αυτό τον τρόπο προκαλεί την προσοχή τους, προκειµένου να
ακούσουν προσεκτικά αυτά που ο ίδιος θα πει. (διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν
συµβουλευόντων) - Εµµέσως τους επικρίνει για την αδράνεια που επεδείκνυαν στην υλοποίηση
των αποφάσεών τους, προκαλώντας κατά αυτόν τον τρόπο την προσοχή τους (ἐπειδάν τι δόξῃ
καί ψηφισθῃ…..πρίν δόξαι) - Τονίζοντας την ωφέλεια που ενδέχεται οι ίδιοι να αποκοµίσουν,
αποδεχόµενοι την πρόταση των Ροδίων για βοήθεια («αξιον ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ»,
«συµβήσεται γάρ ὑµῖν …..ἀπολύσασθαι» - Τονίζοντας την εύνοια των θεών στην Αθήνα
(«νοµίζω γάρ ἡµᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν»).
3. Ήθος Μαυσώλου: Ο Μαύσωλος παρουσιάζεται ως ραδιούργος, δόλιος, δήθεν φίλος των
Ροδίων, υποκινητής της αποστασίας των πόλεων από τη Β΄ Αθηναϊκή συµµαχία. Είναι ο κύριος
αίτιος των δεινών που έπληξαν τους Ρόδιους.
Ήθος Χίων και Βυζαντίων: Όπως και ο Μαύσωλος, έτσι και αυτοί παρουσιάζονται δόλιοι και
αναξιόπιστοι. Ο ∆ηµοσθένης τους καταλογίζει µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τη συµφορά των
Ρόδιων.
Στόχος του ∆ηµοσθένη είναι να παρασύρει συναισθηµατικά το ακροατήριο, ώστε να εγκρίνει την
πρότασή του για αποστολή βοήθειας προς τους Ροδίους, µε σκοπό να προβληθεί κατά αυτόν
τον τρόπο ο ευεργετικός ρόλος της Αθήνας. Για να το πετύχει αυτό, προσπαθεί να τους
εµφυσήσει µίσος και αγανάκτηση για το Μαύσωλο και τους συµµάχους των Ροδίων,
παρουσιάζοντας τους Ροδίους ως θύµατα της σκευωρίας τους και όχι ως υπεύθυνους της
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε εναντίον της Αθήνας. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να
µειώσει την οργή των συµπατριωτών του προς τους Ροδίους και να µετατρέψει την εναντίον
τους κατηγορία σε έµµεση υπεράσπισή τους. Παράλληλα, επιδιώκει να τους απαλλάξει από
τυχόν ενοχές και ευθύνες για το Συµµαχικό πόλεµο και να τους κεντρίσει τη φιλοτιµία και τον
πατριωτισµό για δράση και αποκατάσταση της φήµης τους.
4. ἐγνωκότες, είπεῖν, ὄντας, ἡσθῆναι, διαβαλόντων
άγνοια: άγνωστος, γνωστικός
επίρρηµα: αντίρρηση, ρήτορας
ουσία: παρουσία, οντότητα
ηδονή: ηδονικός, ηδύποτο
διάβολος: βλήµα, βέλος
Απαντήσεις αδιδάκτου κειµένου
Θεωρώ, άνδρες Αθηναίοι, ότι, ακόµα κι αν δεν τους οδηγούσατε στο δικαστήριο ή δεν θέλατε να
τους ακούσετε να απολογούνται, τους καταδικάζατε στην εσχάτη των ποινών, δεν θα είχαν
χαθεί αυτοί χωρίς δίκη, αλλά θα είχαν τιµωρηθεί όπως τους ταιριάζει. Γιατί δεν έχει στερηθεί η
δίκη σ’ αυτούς για τους οποίους εσείς τυχόν πάρετε απόφαση έχοντας γνώση των πράξεών
τους, αλλά σ’ αυτούς που τυχόν, αφού συκοφαντηθούν από τους εχθρούς τους γι’ αυτά που
εσείς δεν γνωρίζετε, δεν τύχουν ακροάσεως. Αυτούς βέβαια οι ίδιες οι πράξεις τους τους
κατηγορούν, κι εµείς καταθέτουµε επιπλέον ως µάρτυρες κατηγορίας. Και δεν φοβάµαι αυτό: ότι
αν τους ακούτε αυτούς θα τους αθωώσετε. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτοί θα είχαν τιµωρηθεί όπως
τους αξίζει, αν τους καταδικάζατε αφού τους ακούσετε.
2. ἀπολογουµένων: κατηγορηµατική µετοχή συνηµµένη στο αντικείµενο του ἀκοῦσαι (αὐτῶν)
ἀκρίτους: επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου στο αὐτούς
ὑπό τῶν ἐχθρῶν: εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου από το διαβληθέντες
ἀκροάσεως: αντικείµενο στο τύχωσι
τά πράγµατα: υποκείµενο στο κατηγορεί (αττική σύνταξη)
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3. ὡς ἀποψηφιεῖσθε: δευτερεύουσα ειδική πρόταση ως επεξήγηση στο τοῦτο - εισάγεται µε τον
ειδικό σύνδεσµο ὡς γιατί δηλώνει υποκειµενική γνώµη - εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει το
πραγµατικό - χρόνου µέλλοντα γιατί αναφέρεται στο µέλλον
ἐὰν ἀκροᾶσθε αὐτῶν: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση - εισάγεται µε τον υποθετικό σύνδεσµο
ἐάν εκφέρεται µε υποτακτική (ἀκροᾶσθε) και µε απόδοση την παραπάνω ειδική πρόταση
σχηµατίζει εξαρτηµένο υποθετικό λόγο που δηλώνει το προσδοκώµενο (απεξαρτηµένος θα
ήταν: ἐάν ἀκροᾶσθε - ἀποψηφιεῖσθε.
4. εἰδότι, ὧντινων, ἀνδράσι, προθεῖσι, ἀκρόασι, διάβαλε, προετίθει, δοῦναι, εἰδείης, ἀπόλλυσθαι
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