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Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο 

Δημοσθένους  Ὑπὲρ τῆς  Ῥοδίων ἐλευθερίας,  §§ 19-20   
 

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 

20 γενέσθαι προσδοκῶσι, τοῦτ' ἀνελεῖν βουλήσονται. 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 . 

 

Α. Από το κείμενο που σας δόθηκε να μεταφράσετε 
στο τετράδιό σας το τμήμα: "Θαυμάζω δ' εἰ μηδεὶς 
...  ἐχθρούς ἡγεῖσθαι χρή·". 

Μονάδες 10 
 

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

 



1. Γιατί ο Δημοσθένης χαρακτηρίζει ως δουλεία την 
υπαγωγή μιας πολιτείας σε ολιγαρχικό καθεστώς; 

Μονάδες 10 
 

2. Για ποιο λόγο κατά τον Δημοσθένη οι Αθηναίοι 
πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους 
"ἀδικοῦντάς τινας" και τους "τὰς πολιτείας 
καταλύοντας" ; 

 Μονάδες 10 
 

3. Αφού μελετήσετε την παράγραφο 19 του κειμένου από το 
πρωτότυπο σε συνδυασμό με τις παραγράφους 15-16 του 
κειμένου από μετάφραση, να δείξετε με ποια 
επιχειρήματα προσπαθεί ο Δημοσθένης να πείσει τους 
συμπολίτες του ότι έχουν συμφέρον να βοηθήσουν τους 
Ρόδιους δημοκρατικούς.  

 

Κείμενο διδαγμένο 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 
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 

16 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. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του 
επαγγέλματος του λογογράφου στην Αθήνα του 
5ου και 4ου αι. π.Χ . 

 Μονάδες 10 
 

5. Να προσδιορίσετε με ποιες λέξεις του 
πρωτότυπου κειμένου είναι  ετυμολογικά 
συγγενείς οι  παρακάτω λέξεις της νέας 
ελληνικής :  

 δούλος,  πολίτης,  λογισμός,  εξαγωγή,  
προσδοκία, αναίρεση, βούληση, πάθημα, 
μετάσταση, νόμος.  

Μονάδες 10  
 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Ξενοφῶντος  Ἑλληνικὰ  1,  ΙV, §§ 8-10 

 

 Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν 
ἀποπλεῖν οἴκαδε, ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου · ἐκεῖθεν δὲ 
λαβὼν τῶν νεῶν εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας ἐς τὸν 
Κεραμικὸν κόλπον. ἐκεῖθεν δὲ συλλέξας ἑκατὸν 
τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν 
τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε 
ἄλλα χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα 
κατεστρέψατο καὶ Θάσον, ἔχουσαν  κακῶς  ὑπό  τε  
τῶν πολέμων  καὶ στάσεων καὶ λιμοῦ. Θράσυλλος δὲ 
σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε .  

 
       

 μεθίσταμαι = αποστατώ  

 

1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω 
κείμενο.  

   Μονάδες 20 
 



2. α. Να γράψετε τη γενική του ενικού αριθμού των 
παρακάτω λέξεων: 

  στρατιωτῶν, τάλαντα, πολέμων, στάσεων, στρατιᾷ. 
Μονάδες 5 

 

 β. Για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους 
να γράψετε το δεύτερο ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα 
της Οριστικής στη φωνή που βρίσκονται: 

  βουλόμενος, λαβὼν, ἔπλευσε, συλλέξας, ἔχουσαν. 
Μονάδες 5 

 

3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των 
παρακάτω όρων του αδίδακτου κειμένου : 

 βουλόμενος, ἀποπλεῖν, τῶν νεῶν, ὑπό τῶν πολέμων, 
Θράσυλλος. 

Μονάδες 10 
 
 
 


