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Γ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Δημοσθένους, Ὀλυνθιακός, Γ 13-15
[ Demosthenis orations I-V, Οξφόρδη, ανατύπωση 1960-1966.]
Ο Δημοσθένης στον Γ΄ Ολυνθιακό Λόγο προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να
διαθέσουν τα χρήματα που περίσσευαν από τον δημόσιο προϋπολογισμό στις
στρατιωτικές δαπάνες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της πόλης τους. Στο
παρακάτω

απόσπασμα

ο

ρήτορας

κατηγορεί

τους

Αθηναίους

για

έλλειψη

αποφασιστικότητας και για αναβλητικότητα στην εφαρμογή των αποφάσεών τους,
επικρίνοντας την ασυμφωνία λόγων και έργων που τους χαρακτηρίζει.
Οὐ γάρ ἐστι δίκαιον, τὴν μὲν χάριν, ἣ πᾶσαν ἔβλαπτε τὴν πόλιν, τοῖς τότε θεῖσιν
ὑπάρχειν, τὴν δ᾽ ἀπέχθειαν, δι᾽ ἧς ἂν ἅπαντες ἄμεινον πράξαιμεν, τῷ νῦν τὰ βέλτιστ᾽
εἰπόντι ζημίαν γενέσθαι. πρὶν δὲ ταῦτ᾽ εὐτρεπίσαι, μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μηδέν᾽
ἀξιοῦτε τηλικοῦτον εἶναι παρ᾽ ὑμῖν ὥστε τοὺς νόμους τούτους παραβάντα μὴ δοῦναι
δίκην, μηδ᾽ οὕτως ἀνόητον ὥστ᾽ εἰς προῦπτον κακὸν αὑτὸν ἐμβαλεῖν. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό
γ᾽ ὑμᾶς ἀγνοεῖν δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι ψήφισμ᾽ οὐδενὸς ἄξιόν ἐστιν, ἂν μὴ
προσγένηται τὸ ποιεῖν ἐθέλειν τά γε δόξαντα προθύμως [ὑμᾶς]. εἰ γὰρ αὐτάρκη τὰ
ψηφίσματ᾽ ἦν ἢ ὑμᾶς ἀναγκάζειν ἃ προσήκει πράττειν ἢ περὶ ὧν γραφείη
διαπράξασθαι, οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς πολλὰ ψηφιζόμενοι μικρά, μᾶλλον δ᾽ οὐδὲν ἐπράττετε
τούτων, οὔτε Φίλιππος τοσοῦτον ὑβρίκει χρόνον· πάλαι γὰρ ἂν εἵνεκά γε ψηφισμάτων
ἐδεδώκει δίκην. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει· τὸ γὰρ πράττειν τοῦ λέγειν καὶ χειροτονεῖν
ὕστερον ὂν τῇ τάξει, πρότερον τῇ δυνάμει καὶ κρεῖττόν ἐστιν. τοῦτ᾽ οὖν δεῖ προσεῖναι, τὰ
δ᾽ ἄλλ᾽ ὑπάρχει· καὶ γὰρ εἰπεῖν τὰ δέοντα παρ᾽ ὑμῖν εἰσιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δυνάμενοι,
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καὶ γνῶναι πάντων ὑμεῖς ὀξύτατοι τὰ ῥηθέντα, καὶ πρᾶξαι δὲ δυνήσεσθε νῦν, ἐὰν ὀρθῶς
ποιῆτε.
εὐτρεπίσαι : να τακτοποιήσετε, προῦπτον (κράση: πρόοπτον): προφανές, αὐτάρκης :
ικανός, ὀξύτατοι (εδώ): ευφυέστατοι.
Γ1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου: «πρὶν δὲ
ταῦτ᾽ εὐτρεπίσαι … προθύμως [ὑμᾶς].»
Μονάδες 10
Γ2. « Οὐ μὴν οὐδ᾽ … ἐὰν ὀρθῶς ποιῆτε.»: Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα ποια
είναι η άποψη του ρήτορα σχετικά με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα που εξέδιδαν οι
Αθηναίοι στις συνελεύσεις τους; Τι θεωρεί ο Δημοσθένης πιο σημαντικό και γιατί; Να
υποστηρίξετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες παραπομπές στο αρχαίο κείμενο.
Μονάδες 10
Γ3α. «τὸ γὰρ πράττειν τοῦ λέγειν καὶ χειροτονεῖν ὕστερον ὂν τῇ τάξει, πρότερον τῇ
δυνάμει καὶ κρεῖττόν ἐστιν.»: Να μεταφέρετε τους τύπους που βρίσκονται στον
συγκριτικό βαθμό στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση στον υπερθετικό βαθμό (μονάδες 3)
και να γράψετε τα ουσιαστικά του παραπάνω αποσπάσματος στην ίδια πτώση του
άλλου αριθμού (μονάδες 2).
Γ3β. «εἰ γὰρ αὐτάρκη τὰ ψηφίσματ᾽ ἦν ἢ ὑμᾶς ἀναγκάζειν ἃ προσήκει πράττειν ἢ
περὶ ὧν γραφείη διαπράξασθαι, οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς πολλὰ ψηφιζόμενοι μικρά, μᾶλλον δ᾽
οὐδὲν ἐπράττετε τούτων, οὔτε Φίλιππος τοσοῦτον ὑβρίκει χρόνον· πάλαι γὰρ ἂν
εἵνεκά γε ψηφισμάτων ἐδεδώκει δίκην.»: Να μεταφέρετε τους υπογραμμισμένους
ρηματικούς τύπους - όπου βρίσκονται - στην ενεργητική φωνή (μονάδες 4) και να
γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παθητικού αορίστου ΄ του ρήματος
«διαπράξασθαι» στη μέση φωνή. (μονάδα 1).
Μονάδες 10
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Γ4α. «τοῖς θεῖσιν, ζημίαν, ὑμᾶς (το α΄ του κειμένου), οὐδενός, τά δόξαντα , τοῦ λέγειν»:
Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παραπάνω λέξεις του κειμένου (μονάδες 6).
Γ4β. «Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γ᾽ ὑμᾶς ἀγνοεῖν δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι ψήφισμ᾽
οὐδενὸς ἄξιόν ἐστιν, ἂν μὴ προσγένηται τὸ ποιεῖν ἐθέλειν τά γε δόξαντα προθύμως
[ὑμᾶς]»: Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο της παραπάνω περιόδου (μονάδες 2).
Στη συνέχεια να τον μετατρέψετε στο είδος που δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος
(μονάδες 2).
Μονάδες 10
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