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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο
Δημοσθένης Ὑπερ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας §18-20
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
ἑκατέρους ἔσθ’ ὑμῖν ὁ πόλεμος, τοῦτ’ ἴσως ὑμῶν οὐδεὶς λογίζεται. ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν;
πρὸς μὲν τοὺς δήμους ἢ περὶ τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ
διαλύσασθαι ταῦτα, ἢ περὶ γῆς μέρους ἢ ὅρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας· πρὸς δὲ τὰς
ὀλιγαρχίας ὑπὲρ μὲν τούτων οὐδενός, ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας·ὥστ’
ἔγωγ’ οὐκ ἂν ὀκνήσαιμ’ εἰπεῖν μᾶλλον ἡγεῖσθαι συμφέρειν δημοκρατουμένους τοὺς
Ἕλληνας ἅπαντας πολεμεῖν ὑμῖν ἢ ὀλιγαρχουμένους φίλους εἶναι. πρὸς μὲν γὰρ
ἐλευθέρους ὄντας οὐ χαλεπῶς ἂν εἰρήνην ὑμᾶς ποιήσασθαι νομίζω, ὁπότε βουληθείητε,
πρὸς δ’ ὀλιγαρχουμένους οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω· οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως ὀλίγοι
πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς μετ’ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρημένοις εὖνοι γένοιντ’ ἄν.
Θαυμάζω δ’ εἰ μηδεὶς ὑμῶν ἡγεῖται Χίων ὀλιγαρχουμένων καὶ Μυτιληναίων, καὶ νυνὶ
Ῥοδίων καὶ πάντων ἀνθρώπων ὀλίγου δέω λέγειν εἰς ταύτην τὴν δουλείαν ὑπαγομένων,
συγκινδυνεύειν τι τὴν παρ’ ἡμῖν πολιτείαν, μηδὲ λογίζεται τοῦθ’ ὅτι οὐκ ἔστιν ὅπως, εἰ
δι’ ὀλιγαρχίας ἅπαντα συστήσεται, τὸν παρ’ ὑμῖν δῆμον ἐάσουσιν. ἴσασι γὰρ οὐδένας
ἄλλους πάλιν εἰς ἐλευθερίαν <ἂν> τὰ πράγματ’ ἐξάγοντας· ὅθεν δὴ κακὸν αὑτοῖς ἄν τι
γενέσθαι προσδοκῶσι, τοῦτ’ἀνελεῖν βουλήσονται.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα. «πρὸς δὲ τὰς ὀλιγαρχίας ... τὸν παρ’ ὑμῖν δῆμον
ἐάσουσιν».
Μονάδες 10

Β1. Ο Δημοσθένης θεωρεί ότι είναι προτιμότερο οι Αθηναίοι να έχουν πόλεμο με όλους
τους 'Ελληνες «δημοκρατουμένους» παρά να είναι φίλοι και σύμμαχοι με όλους τους
Έλληνες «ὀλιγαρχουμένους». Να αναλύσετε την άποψη του ρήτορα. Πού στηρίζει το
επιχείρημά του; Να το κρίνετε και να αναφέρετε τους σκοπούς που θέλει να επιτύχει.
Μονάδες 15
Β2.α) Να σχολιάσετε τη σημασία της λέξης «πολιτεία» και πώς αυτή συνδέεται με την
«ελευθερία».
Μονάδες 8
β) «δουλεία»:Τι θεωρεί δουλείαν στην παρ.19 ο Δημοσθένης; Είναι εύστοχος ο
χαρακτηρισμός του;
Μονάδες 7
Β3. Για ποιους λόγους ο Δημοσθένης δεν κατάφερε να πείσει τους Αθηναίους να
προσφέρουν βοήθεια στους Ροδίους;
Μονάδες 10
Β4.α) Να εντοπίσετε μέσα από το κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις
παρακάτω:
αρχαιότητα , παραμεθόριος, κατηγορία, λεωφορείο , ουσία.
β) Να βρείτε στα νέα ελληνικά δύο παράγωγες λέξεις απλές ή σύνθετες για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις:
γενέσθαι
ποιήσασθαι
λέγειν
ᾑρημένοις
συστήσεται
Μονάδες 10
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Β. Αδίδακτο κείμενο
Ξενοφώντα Κύρου Παιδεία 5, 5, 44-48
Κῦρος ἔλεξε τοιάδε. «Ἄνδρες φίλοι, ἅ μέν δή πρῶτα ηὐξάμεθα, πάρεστι σύν θεοῖς˙ Ὅποι
γάρ ἄν πορευώμεθα, κρατοῦμεν τῆς χώρας˙ καί μέν δή τούς πολεμίους ὁρῶμεν
μειουμένους, ἡμᾶς δέ αὐτούς πλείονάς τε καί ἰσχυροτέρους γιγνομένους. Εἰ δέ ἡμῖν ἔτι
ἐθελήσειαν οἱ νῦν προσγεγενημένοι σύμμαχοι παραμεῖναι, πολλῷ ἄν μᾶλλον ἀνύσαι
δυναίμεθα καί εἴ τι βιάσασθαι καιρός καί εἴ τι πεῖσαι δέοι. Ὅπως οὖν τό μένειν ὡς
πλείστοις συνδοκῇ τῶν συμμάχων, οὐδέν μᾶλλον τοῦτο ἐμόν ἕργον ἤ καί ὑμέτερον
μηχανᾶσθαι, ἀλλ’ ὥσπερ καί ὅταν μάχεσθαι δέῃ ὁ πλείστους χειρωσάμενος
ἀλκιμώτατος δοξάζεται εἶναι, οὕτω καί ὅταν πεῖσαι δέῃ, ὁ πλείστους ὁμογνώμονας ἡμῖν
ποιήσας οὗτος δικαίως ἄν λεκτικώτατός τε καί πρακτικώτατος κρίνοιτο ἄν εἶναι.

Λεξιλόγιο:
ἀνύ(τ)ω = κατορθώνω
βιάζομαι = χρησιμοποιώ βία
καιρός (εἴη) = είναι ευκαιρία
ὅπως τό μένειν ὡς πλείστοις συνδοκῇ = για να συμφωνήσουν να παραμείνουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι
μηχανῶμαι = επινοώ, επιδιώκω
χειροῦμαι = καταβάλλω, φονεύω
ἄλκιμος = δυνατός, ανδρείος
δοξάζομαι = θεωρούμαι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφράσετε το κείμενο.
Μονάδες 20
2. α) ἄνδρες, πολεμίους, χώρας: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις πληθυντικού
αριθμού.
Μονάδες 3
β) ἔλεξε, δοξάζεται: Να αντικατασταθούν εγκλιτικά.
Μονάδες 2
γ) κρίνοιτο: Να γραφεί το απαρέμφατο ενεστώτα
ὁρῶμεν: Να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β’ Ε.Φ.
ἡμᾶς: Να γραφεί η ονομαστική ενικού
γιγνομένους: Να γραφεί το β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
μᾶλλον: να γραφεί ο θετικός βαθμός του επιρρήματος
Μονάδες 5
3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: φίλοι, τῆς χώρας, ἰσχυροτέρους,
μᾶλλον, μειουμένους.
Μονάδες 10

Καλή επιτυχία!!!

