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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 
Δημοσθένους, Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, §§17-18 

 
17 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  

18  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. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 



 

Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε 
στο τετράδιό σας το τμήμα : "Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν' ... 
ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας·". 

Μονάδες 10 
 

Β. 1. "συμφέρειν δημοκρατουμένους τοὺς Ἕλληνας 
ἅπαντας πολεμεῖν ὑμῖν ἢ ὀλιγαρχουμένους 
φίλους εἶναι": Πού αποσκοπεί ο Δημοσθένης με 
αυτή τη ρητορική υπερβολή ; 

Μονάδες 10 
 

2. "τοῖς μετ' ἰσηγορίας ζῆν ᾑρημένοις": Σε ποια 
πολιτική παράταξη αναφέρεται με τη φράση 
αυτή ο Δημοσθένης και ποια βαρύτητα έχουν για 
τον ίδιο οι λέξεις " ἰσηγορίας" και "ᾑρημένοις". 

Μονάδες 10 
 

3. Αφού διαβάσετε την παράγραφο 14 του 
μεταφρασμένου κειμένου, να δικαιολογήσετε τη 
δυσπιστία που εκφράζει ο Δημοσθένης για την 
ασφάλεια των σχέσεων με τις ολιγαρχικές 
πολιτείες στη φράση "πρὸς δ' ὀλιγαρχουμένους 
οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω·" της 
παραγράφου 18 του πρωτότυπου κειμένου. 

 
Κείμενο διδαγμένο από μετάφραση  

 

14 .  Όμως κι αν αυτοδύναμα κατείχαν την 
εξουσία στην πόλη οι Ρόδιοι που την κατέχουν 
σήμερα, δεν θα σας έδινα τη συμβουλή να τους 
κάνετε συμμάχους, έστω κι αν έδιναν την 
υπόσχεση ότι θα κάνουν για σας τα πάντα. Διότι 
βλέπω ότι αυτοί στην αρχή, για να καταλύσουν 



 

το δημοκρατικό πολίτευμα, προσεταιρίσθηκαν 
κάποιους πολίτες και, όταν πέτυχαν τον σκοπό 
τους, πάλι τους απομάκρυναν. Επομένως νομίζω 
ότι αυτοί που δεν φάνηκαν πιστοί σε κανέναν 
ούτε σε σας θα είναι σταθεροί σύμμαχοι. 

Μονάδες 10 
 

4. Ποια είναι η διαφορά των ιστορικών 
παραδειγμάτων από τα πλαστά και πόσο 
εξυπηρετούν και τα δύο την πειστικότητα ενός 
ρητορικού λόγου; 

Μονάδες 10 
 

5. Να προσδιορίσετε με ποιες λέξεις του 
πρωτότυπου κειμένου είναι ετυμολογικά 
συγγενείς οι ακόλουθες : 

 όραση, ιστορία, λογιστής,  διάλυση, οκνηρός, 

διαφορά, νόμισμα, βούληση, ζώο,  πρόνοια.  

Μονάδες 10 



 

Γ. Αδίδακτο κείμενο 
Ξεν. Κύρου Παιδεία ΙΙΙ, 2, § 1-2  

 

 Τῇ δ' ὑστεραίᾳ λαβὼν ὁ Κῦρος τὸν Τιγράνην καὶ τῶν 
Μήδων ἱππέων τοὺς κρατίστους καὶ τῶν ἑαυτοῦ φίλων 
ὁπόσους καιρὸς ἐδόκει εἶναι, περιελαύνων τὴν χώραν 
κατεθεᾶτο, σκοπῶν ποῦ  τειχίσειε φρούριον. καὶ ἐπ' 
ἄκρον τι ἐλθὼν ἐπηρώτα τὸν Τιγράνην ποῖα εἴη τῶν 
ὀρέων ὁπόθεν οἱ Χαλδαῖοι καταθέοντες λῄζονται. καὶ ὁ  
Τιγράνης  ἐδείκνυεν. ὁ δὲ πάλιν ἤρετο, Νῦν δὲ ταῦτα τὰ 
ὄρη ἔρημά ἐστιν; Οὐ  μὰ Δί', ἔφη, ἀλλ' ἀεὶ σκοποὶ εἰσὶν 
ἐκείνων οἳ σημαίνουσι τοῖς ἄλλοις ὃ,τι ἂν ὁρῶσι. Τί οὖν, 
ἔφη, ποιοῦσιν, ὅταν αἴσθωνται; Βοηθοῦσιν, ἔφη, ἐπὶ τὰ 
ἄκρα, ὡς ἂν ἕκαστος δύνηται. 

      
 ἄκρον = κορυφή 
 καταθέω =εξορμώ 
 λῄζομαι =ληστεύω, λεηλατώ.  
 

Γ. 1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείμενο. 

Μονάδες 20 
 

2α. Να γράψετε τη δοτική του πληθυντικού 
αριθμού των παρακάτω λέξεων: 

  ἱππέων, χώραν, φρούριον, ὀρέων, ταῦτα. 
Μονάδες 5 

 

β. Για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς 
τύπους να γράψετε το τρίτο ενικό πρόσωπο της 
Οριστικής του Ενεστώτα της ίδιας φωνής : 

 λαβών, εἶναι, ἐλθών, αἴσθωνται, βοηθοῦσιν. 
Μονάδες 5 

 
 



 

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους :  
 τῶν ἱππέων,  τὴν χώραν,  ἐλθών,  ὁ Τιγράνης, 

τὰ  ὄρη. 
Μονάδες 10 

 
 


