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Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟ∆ΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17%19 

 
Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν΄, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑµεῖς 
πολέµους πεπολεµήκατε καὶ πρὸς δηµοκρατίας καὶ πρὸς 
ὀλιγαρχίας. καὶ τοῦτο µὲν ἴστε καὶ αὐτοί· ἀλλ΄ὑπὲρ ὧν 
πρὸς  ἑκάτερους ôσθ΄ὑµῖν ὁ πόλεµος, τοῦτ΄ ἴσως ὑµῶν 
οὐδεὶς λογιζεται. Ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν; πρός µέν τούς 
δήµους ἤ περὶ τῶν ἰδίων ἐγκληµάτων, οὐ δυνηθέντων 
δηµοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα, ἤ  περί γῆς µέρους  ἤ ὅρων 
ἤ φιλονικίας  ἤ  τῆς ûγεµονίας ·πρός δέ τάς  ὀλιγαρχίας  
ὑπέρ µέν τούτων οὐδενός, ὑπέρ δέ τῆς πολιτείας καί τῆς 
ἐλευθερίας· ὥστ΄ ôγωγε οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ΄ εἰπεῖν µᾶλλον 
ûγεῖσθαι συµφέρειν δηµοκρατουµένους τούς Ἕλληνας 
ἅπαντας πολεµεῖν ὑµῖν ἤ ὀλιγαρχουµένους φίλους εἶναι. 
Πρός  µέν γάρ ἐλευθέρους ὄντας οὐ χαλεπῶς ἄν εἰρήνην 
ὑµᾶς ποιήσασθαι νοµίζω, ὁπότε βουληθείητε, πρός δ΄ 
ὀλιγαρχουµένους  οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νοµίζω· οὐ 
γὰρ ôσθ΄ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς 
µετ΄ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρηµένοις εὖνοι γένοιντ΄ ἄν. 
Θαυµάζω δ΄ εἰ µηδείς ὑµῶν ûγεῖται Χίων 
ὀλιγαρχουµένων καί Μυτιληναίων, καί νυνί Ῥοδίων καί 
πάντων ἀνθρώπων ὀλίγου δέω λέγειν εἰς ταύτην τήν 
δουλείαν ὑπαγοµένων, συγκινδυνεύειν τι τήν παρ΄ûµῖν 
πολιτείαν, µηδέ λογίζεται τοῦθ΄ ὅτι οὐκ ôστιν ὅπως,  εἰ 
δ΄ ὀλιγαρχίας ἅπαντα συστήσεται, τόν παρ΄ὑµῖν δῆµον 
ἐάσουσιν… 



 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας 
το τµήµα : 
 " Ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν ...οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νοµίζω·". 
    

           Μονάδες 10 
 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των παρακάτω 
ερωτήσεων: 

 
Β1.  Για ποιο λόγο συµφέρει την Αθήνα να υπάρχουν περισσότερα 
δηµοκρατικά πολιτεύµατα κατά το ∆ηµοσθένη; 

 
Μονάδες 15 

 
     Β2. α.  «πολιτεία»:  Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται από το  ρήτορα 
η λέξη στο ρητορικό   λόγο και πώς συνδέεται µε τη λέξη «ἐλευθερία» 
που ακολουθεί; 
  β.  «δουλείαν»: Ποια η σηµασία του όρου στην παράγραφο 19;  

 
Μονάδες 15 

 
    
Β 3. Τι ήταν οι επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι; Ποιος θεωρείται ο 
επιφανέστερος  εκπρόσωπος    του επιδεικτικού γένους; 

         
Μονάδες 10 

 
Β 4 . Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις λέξεις που σας δίνονται 
παρακάτω. ∆ίπλα σε καθεµιά από αυτές, να γράψετε µία άλλη λέξη, 
ετυµολογικώς συγγενή,  από το αρχαίο κείµενο που σας δίνεται: 
ειδήµων,  οισοφάγος ,  γένος,  λεξικό,  ξενάγηση 

Μονάδες 10 
 

 



 

 

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ἐµοί γάρ ὁ µέν πατήρ κατέλιπεν οὐδέν, τήν δέ µητέρα τελευτήσασαν 
πέπαυµαι τρέφων τρίτον ἔτος τουτί, παῖδες δέ µοι οὔπω εἰσίν οἵ µε 
θεραπεύσουσι. Τέχνην δέ κέκτηµαι βραχέα δυναµένην ὠφελεῖν, ἥν 
αὐτός µέν ἤδη χαλεπῶς ἐργάζοµαι, τόν διαδεξόµενον δ’ αὐτήν οὔπω 
δύναµαι κτήσασθαι. Πρόσοδος δέ µοι οὐκ ἐστίν ἄλλη πλήν ταύτης, 
ἥν ἄν ἀφέλησθέ µε, κινδυνεύσαιµ’ ἄν ὑπό τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι 
τύχῃ. 
 
Λεξιλόγιο: 
θεραπεύω: φροντίζω 
βραχέα ὠφελῶ: προσφέρω µικρή βοήθεια 
πρόσοδος: εισόδηµα 
γίγνοµαι ὑπό τῇ δυσχερεστάτῃ τύχῃ: πέφτω στην πιο δυσβάσταχτη 
συµφορά. 
 
 
Παρατηρήσεις: 
Γ1. Να αποδώσετε στην νέα ελληνική το απόσπασµα 

Μονάδες 20 
 

Γ2. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους: 
α) εἰσίν: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα 
κέκτηµαι: το δεύτερο ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Ενεστώτα στην 
ίδια φωνή 
ἐργάζοµαι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Παρατατικού 
στην ίδια φωνή 
ἀφέλησθε: το πρώτο ενικό πρόσωπο Ευκτικής Ενεστώτα στην ίδια 
φωνή 
κινδυνεύσαιµ’ (ι): το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής 
του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή. 

Μονάδες 5 
β) ὁ πατήρ: τη δοτική πληθυντικού 
ἔτος: τη δοτική ενικού 
παῖδες: την κλητική ενικού 



 

 

βραχέα: την αιτιατική ενικού στο αρσενικό γένος 
δυσχερεστάτῃ: τον ίδιο τύπο στο θετικό και συγκριτικό βαθµό 

Μονάδες 5 
Γ2. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους ακόλουθους όρους: 
ἐµοί, τρέφων, τέχνην, κτήσασθαι, γενέσθαι. 

Μονάδες 5 
β) «Πρόσοδος δέ µοι…γενέσθαι τύχῃ»: Να εντοπίσετε τις προτάσεις 
της περιόδου και να αναγνωρίσετε το είδος τους. 

Μονάδες 5 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


