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Κείµενο  διδαγµένο  από  το  πρωτότυπο  
∆ηµοσθένους ,  Ὑπέρ  τῆς  Ῥοδίων  ἐλευθερίας ,  18-20 

 
18  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 ,  [ . . .]  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 .  19  
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 .  20  τοὺς  µὲν  οὖν  ἄλλους  τοὺς  ἀδικοῦντάς  
τινας  αὐτῶν   τῶν  κακῶς  πεπονθότων  ἐχθροὺς  ἡγεῖσθαι  χρή·  
τοὺς  δὲ  τὰς  πολιτείας  καταλύοντας  καὶ  µεθιστάντας  εἰς  
ὀλιγαρχίαν  κοινοὺς  ἐχθροὺς  παραινῶ  νοµίζειν  ἁπάντων  τῶν  
ἐλευθερίας  ἐπιθυµούντων .  
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Α´ .   Από  το  κείµενο  που  σας  δίνεται ,  να  µεταφράσετε  στο  
τετράδιό  σας  το  τµήµα :  "πρὸς  µὲν  γὰρ   ἐλευθέρους . . .  δῆµον  
ἐάσουσιν".  

 Μονάδες  10 
 

Β´.   Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τις  απαντήσεις  των  
παρακάτω  ερωτήσεων :  
 
1.  Κατά  τον  ∆ηµοσθένη  είναι  προτιµότερο  οι  Αθηναίοι  να  

έχουν  πόλεµο  προς  όλους  τους  Έλληνες  
"δηµοκρατουµένους" παρά  να  είναι  φίλοι  και  σύµµαχοι  
µε  όλους  τους  Έλληνες  "ολιγαρχουµένους".  Ποια  είναι  
η  σκοπιµότητα  αυτής  της  ρητορικής  υπερβολής  και  µε  
ποια   επιχειρήµατα  τη  δικαιολογεί  ο  ρήτορας ;   

Μονάδες  10 
 

2.  "Οὐ  γὰρ  ἔσθ '  ὅπως  ὀλίγοι . . .  εὖνοι  γένοιντ '  ἄν":  Να  
εξηγήσετε  αν  η  διακήρυξη  αυτή  των  αρχών  της  
εξωτερικής  πολιτικής  της  Αθήνας  ανταποκρίνεται  προς  
την  ιστορική  πραγµατικότητα  της  Αθηναϊκής  
Συµµαχίας .  

Μονάδες  10 
 

3. Αφού  διαβάσετε  την  παράγραφο  15 του  µεταφρασµένου  
κειµένου  σε  σχέση  µε  την  παράγραφο  19 του  
πρωτότυπου  κειµένου ,  να  απαντήσετε  στο  ερώτηµα :   

 Ποιο  ήταν  κατά  τον  ∆ηµοσθένη  το  σφάλµα  των  Ροδίων  
και  ποιες  οι  συνέπειές  του  για  τους  ίδιους ;   

 
Κείµενο  από  µετάφραση  

15 .  Και  δεν  θα  τα  έλεγα  ποτέ  αυτά ,  αν  πίστευα  ότι  
συµφέρουν  µόνον  τη  δηµοκρατική  παράταξη  της  Ρόδου ,  
διότι  ούτε  εκπροσωπώ  τους  ανθρώπους  αυτούς  ως  
πρόξενος  ούτε  µε  κανέναν  τους  έχω  προσωπική  φιλία .  
Αλλά  και  στην  περίπτωση  ακόµη  που  θα  συνέβαιναν  
αυτά  τα  δύο ,  πάλι  δεν  θα  µιλούσα  έτσι ,  αν  δεν  πίστευα  
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πως  αυτό  είναι  το  συµφέρον  σας ,  επειδή  εγώ ,  αν  
µπορεί  να  το  πει  αυτό  κάποιος  που  συνηγορεί  για  τη  
σωτηρία  τους ,  συµµερίζοµαι  τη  χαρά  σας  γι 'αυτά  που  
έπαθαν   οι  Ρόδιοι .    Γιατί    µε  το  να  σας  αρνηθούν    να  
λάβετε   αυτά  που  σας  ανήκαν  έχουν  χάσει  την  
ελευθερία  τους  και ,  ενώ  είχαν  κεκτηµένο  το  δικαίωµα  
να  είναι  σύµµαχοι   ισότιµοι  µε  σας  που  είσθε  Έλληνες  
και  ανώτεροί  τους ,  έχουν  καταντήσει  δούλοι  βαρβάρων  
και  δούλων ,  τους  οποίους  δέχτηκαν  στις  ακροπόλεις .   

Μονάδες  10 
 
4.  Ποιο  είναι  το  περιεχόµενο  του  όρου  "ήθη" στη  ρητορική  

τέχνη ;  
Μονάδες  10 

 
5.  Να  µεταφέρετε  στο  τετράδιό  σας  τις  λέξεις  που  σας  

δίνονται  παρακάτω .  ∆ίπλα  σε  καθεµιά  από   αυτές  να  
γράψετε  µιαν  άλλη  λέξη ,  ετυµολογικώς  συγγενή ,  από  
το  αρχαίο  κείµενο :  

 α)  πάθος ,   β)  ηγεµόνας ,  γ)  ουσία ,  
 δ)  ιστορία ,  ε)  νόµισµα .      

Μονάδες   10 
Γ ′   Κείµενο  αδίδακτο  

Αἰσχίνου  τοῦ  Σωκρατικοῦ  
Ἀλκιβιάδης ,  απόσπ .  1 

 
" Ἐνθυµήθητι  γάρ ,  ὁπόθεν  ἥλιος  ἀνίσχει  καὶ  ὅπου  δύεται".  
"Ἀλλ '  οὐδέν" ἔφη  "χαλεπόν ,  ὦ  Σώκρατες ,  τὰ  τοιαῦτα  εἰδέναι ."   
"Ἤδη  οὖν  σοι  πώποτ '  ἐµέλησεν ,  ὅτι  ταύτης  τῆς  χώρας  
τοσαύτης  οὔσης ,  ὅσον  ὁ  ἥλιος   πορεύεται ,  ἣ  καλεῖται  Ἀσία ,  εἷς  
ἀνὴρ  ἄρχει ;"  "Πάνυ  µὲν  οὖν",  ἔφη ,  "ὁ  µέγας  βασιλεύς".  "Οἶσθ '  
οὖν ,  ὅτι  ἐκεῖνος  ἐστράτευσε  δεῦρο  καὶ  ἐπὶ  Λακεδαιµονίους ,  
ἡγούµενος ,  εἰ  τούτω  τὼ  πόλει* καταστρέψαιτο ,  ῥᾳδίως   τούς  γε  
ἄλλους  Ἕλληνας  ὑπηκόους  αὑτῷ   ἔσεσθαι·  καὶ  οὕτως  εἰς  
φόβον  Ἀθηναίους  κατέστησεν ,  ὥστ '  ἐκλιπόντες  τὴν  χώραν  εἰς  
Σαλαµῖνα  ἔφυγον ." 
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----------------- 
τούτω  τὼ  πόλει  = αυτές  τις  δύο  πόλεις   
 
 
1. Να  µεταφράσετε  στο  τετράδιό  σας  το  παραπάνω  κείµενο .  

Μονάδες  20 
 

2α .  Να  γράψετε  τους  ρηµατικούς  τύπους  του  κειµένου  που  
βρίσκονται  σε  χρόνο  Αόριστο  στον  αντίστοιχο  τύπο  του  
Ενεστώτα .  

Μονάδες  7 
 

2β .  χαλεπόν ,  µέγας ,  ῥᾳδίως :  Να  µεταφέρετε  τους  τύπους  
αυτούς  στους  άλλους  βαθµούς .  

Μονάδες  3 
 

3α .  δύεται ,  καλεῖται ,  ἄρχει ,  καταστρέψαιτο ,  ἔφυγον :  Να  
γράψετε  τις  προτάσεις  στις  οποίες  βρίσκονται  τα  
προηγούµενα  ρήµατα  και  να  αναγνωρίσετε  το  είδος  της  
καθεµιάς .  

Μονάδες  5 
 

3β .  οὔσης ,  ἡγούµενος ,  ἐκλιπόντες ,  εἰδέναι ,  ἔσεσθαι :  Να  
χαρακτηριστούν  συντακτικώς  οι  προηγούµενοι  τύποι .  

Μονάδες  5 
 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζοµένους) 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα).  Τα  
θέµατα   να  µην  τα  αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  
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2. Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  Καµιά  
άλλη  σηµείωση  δεν  επιτρέπεται  να  γράψετε .  

 Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία και θα 
καταστραφούν  µετά το  πέρας  της εξέτασης   

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα .  
4.  Κάθε  απάντηση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  

αποδεκτή .  
5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης  :  Τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των  

φωτοαντιγράφων .  
6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  µιάµιση  (1 1 ⁄2) ώρα  µετά  τη  

διανοµή  των  φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  


