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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 
Δημοσθένους Ὑπὲρ τῆς ‛Ροδίων 'Ελευθερίας,  2-4 

 
2  Ἔστι μὲν οὖν ἓν  ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς 

θεοῖς ὀφείλειν, τὸ τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν 
πολεμήσαντας οὐ  πάλαι νῦν ἐν ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν 
σωτηρίας ἔχειν τὰς ἐλπίδας . ἄξιον δ ' ἡσθῆναι τῷ 
παρόντι καιρῷ· συμβήσεται γὰρ ὑμῖν, ἐὰν ἃ  χρὴ 
βουλεύσησθ ' ὑπὲρ αὐτοῦ,  τὰς παρὰ τῶν διαβαλλόντων 
τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας ἔργῳ  μετὰ δόξης καλῆς 
ἀπολύσασθαι . 

3 'ῌτιάσαντο μὲν γὰρ ἡμᾶς ἐπιβουλεύειν αὑτοῖς Χῖοι 
καὶ Βυζάντιοι καὶ ‛Ρόδιοι, καὶ διὰ ταῦτα συνέστησαν 
ἐφ ' ἡμᾶς τὸν τελευταῖον τουτονὶ πόλεμον · φανήσεται 
δ ' ὁ μὲν πρυτανεύσας ταῦτα καὶ πείσας Μαύσωλος, 
φίλος εἶναι φάσκων ‛Ροδίων, τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν 
ἀφῃρημένος,  οἱ δ '   ἀποδείξαντες  ἑαυτοὺς  συμμάχους 

4 Χῖοι καὶ  Βυζάντιοι τοῖς ἀτυχήμασιν αὐτῶν οὐ  
βεβοηθηκότες, ὑμεῖς δ ' , οὓς ἐφοβοῦντο, μόνοι τῶν 
πάντων τῆς σωτηρίας αὐτοῖς αἴτιοι . ἐκ δὲ τοῦ ταῦθ '  
ὑφ ' ἁπάντων ὀφθῆναι ποιήσετε τοὺς πολλοὺς ἐν 
ἁπάσαις ταῖς πόλεσι τοῦτο ποιεῖσθαι σύμβολον τῆς 
αὑτῶν σωτηρίας, ἐὰν ὑμῖν ὦσι φίλοι · οὗ  μεῖζον οὐδὲν 
ἂν ὑμῖν γένοιτ '  ἀγαθόν, ἢ  παρὰ πάντων ἑκόντων 
ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοίας. 

 



 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στο 
τετράδιό σας το χωρίο: "φανήσεται δ' ὁ μὲν 
πρυτανεύσας ... ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοίας". 

 Μονάδες 10 
 

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

 
Β1.  Ποιο θα είναι, κατά τον Δημοσθένη, το όφελος για 

τους Αθηναίους, αν βοηθήσουν τους Ροδίους ; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας και με αναφορές 
στο κείμενο .  

Μονάδες 10 
 

Β2.  "'ῌτιάσαντο μὲν γὰρ ἡμᾶς .. . τῆς σωτηρίας αὐτοῖς 
αἴτιοι": Στο χωρίο αυτό είναι εμφανές το σχήμα 
της αντίθεσης.  Τι αντιθέτει ο ρήτορας και τι 
επιδιώκει με τη χρήση του σχήματος αυτού; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Πώς χαρακτηρίζει ο ρήτορας τους Ροδίους στην 
παράγραφο 2 του πρωτότυπου κειμένου και στις 
παραγράφους 15-16 του μεταφρασμένου κειμένου 
που ακολουθεί ; Πώς δικαιολογούνται αυτοί οι 
χαρακτηρισμοί, με δεδομένο ότι ο λόγος γράφτηκε 
όχι για επίκριση αλλά για υπεράσπιση των 
Ροδίων ;  

 
Μεταφρασμένο κείμενο 

15  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  

16 δέχτηκαν στις ακροπόλεις . Όμως λίγο ακόμη και θα 
έλεγα πως αυτά θα τους βγουν και σε καλό , αν σεις 
θελήσετε να τους βοηθήσετε . Γιατί, αν τους έρχονταν 
όλα καλά, δεν ξέρω, ως Ρόδιοι που είναι, αν θ '  



 

αποφάσιζαν ποτέ να βάλουνε μυαλό. Τώρα όμως που 
έκαναν τη δοκιμή  και πήρανε το μάθημα ότι η 
απερισκεψία γίνεται για τον λαό αιτία πολλών 
συμφορών, ίσως θα γίνουν στο μέλλον φρονιμότεροι, αν 
τους δοθεί η ευκαιρία . Κι αυτό δεν το θεωρώ  γι '  αυτούς 
μικρό κέρδος . 

Μονάδες 10 
 

Β4. Γιατί η Αθήνα αποτέλεσε το επίκεντρο της 
συστηματικής ρητορικής από τα μέσα του 5ου 
αιώνα π .Χ . ; 

Μονάδες 10 
 

Β5. θεοῖς, ὕβριν, ἄξιον, δόξης, ᾐτιάσαντο:   
 Να δώσετε για καθεμιά από τις λέξεις αυτές μια 

παράγωγη λέξη, σύνθετη, με δεύτερο συνθετικό 
προερχόμενο από το λέγω . 

Μονάδες 10 
 

Γ.   Αδίδακτο κείμενο  
Ἰσοκράτους Φίλιππος, 132 

 
132    Σκέψαι δ '  ὡς αἰσχρὸν περιορᾶν τὴν Ἀσίαν 

ἄμεινον πράττουσαν τῆς Εὐρώπης καὶ τοὺς βαρβάρους 
εὐπορωτέρους ὄντας τῶν Ἑλλήνων, ἔτι δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ 
Κύρου τὴν ἀρχὴν ἔχοντας, ὃν ἡ μήτηρ εἰς τὴν ὁδὸν 
ἐξέβαλε, βασιλέας μεγάλους προσαγορευομένους, τοὺς 
δ ' ἀφ ' Ἡρακλέους πεφυκότας, ὃν ὁ γεννήσας διὰ τὴν 
ἀρετὴν εἰς θεοὺς ἀνήγαγε, ταπεινοτέροις ὀνόμασιν ἢ  
'κείνους προσαγορευομένους . ὧν οὐδὲν ἐατέον οὕτως 
ἔχειν, ἀλλ '  ἀναστρεπτέον καὶ μεταστατέον ἅπαντα 
ταῦτ ' ἐστίν . 

      
 περιορᾶν . περιορῶ=  ανέχομαι, επιτρέπω 

Γ1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείμενο . 

 Μονάδες 20 
 



 

Γ2α. Να γράψετε την κλητική ενικού  των παρακάτω 
λέξεων: 

 Ἑλλήνων, μήτηρ, βασιλέας, Ἡρακλέους, 
ὀνόμασιν. 

Μονάδες 5 
 

Γ2β. Για καθένα από τα παρακάτω ρήματα να γράψετε 
το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής 
Ενεργητικής Φωνής στο χρόνο που δίνεται μέσα σε 
παρένθεση: 

 περιορᾶν: (Αόριστος) 
 ἔχοντας: (Μέλλοντας) 
 ἐξέβαλε: (Παρακείμενος) 
 γεννήσας: (Παρατατικός) 
 ἀνήγαγε: (Ενεστώτας) 

Μονάδες 5 
 

Γ3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι όροι:  
 περιορᾶν, εὐπορωτέρους, τῶν Ἑλλήνων, διὰ τὴν 

ἀρετήν, ὀνόμασιν. 
Μονάδες 10 

 
 
 


