
 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο :Δημοσθένους, Υπέρ της Ροδίων 
Ελευθερίας- παράγραφοι 1-2 

Οιμαι δειν, ω άνδρες Αθηναιοι, περί τηλικούτων βουλευομένους                               
διδόναι παρρησίαν εκάστω των συμβουλευόντων.                                                                                         
εγώ δ’ ουδεπώποθ’ ηγησάμην χαλεπόν τό διδάξαι                                                               
τά βέλτισθ’ υμας (ως γάρ ειπειν απλως, άπαντες υπάρχειν                                                 
εγνωκότες μοι δοκειτε), αλλά τό πεισαι πράττειν ταυτα· επειδάν                                                  
γάρ τι δόξη καί ψηφισθη, τότ’ ίσον του πραχθηναι απέχει                                                     
όσονπερ πρίν δόξαι ·έστι μέν ουν έν ων εγώ νομίζω χάριν                                                                  
υμας τοις θεοις οφείλειν, τό τούς διά την αυτων ύβριν υμιν                                                                
πολεμήσαντας ου πάλαι νυν εν υμιν μόνοις της αυτων σωτηρίας                                                
έχειν τάς ελπίδας . άξιον δ’ ησθηναι τω παρόντι  καιρω                                                           
συμβήσεται γάρ υμιν, εάν ά χρή βουλεύσησθ’ υπερ αυτου,                                                                    
τάς παρά των διαβαλλόντων τήν πόλιν ημων βλασφημίας                                                             
έργω μετά δόξης καλης απολύσασθαι. 

Β.Ερωτήσεις      

Β1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «επειδάν γάρ τι δόξη και ψηφισθη … μετά δόξης 
καλης απολύσασθαι». 

                                                                                                                 (μονάδες 10) 

Β2.  Πώς επιτυγχάνεται η εύνοια, η προσοχή και η ενημέρωση των ακροατών στο 
προοίμιο του λόγου « Υπέρ της  ‘Ροδίων  Ελευθερίας »; 

                                                                                                               (μονάδες 10)                       

Β3.Tι θέλει να επισημάνει ο Δημοσθένης χρησιμοποιώντας τις λέξεις 
«διαβαλλόντων», «βλασφημίας» και «δόξης καλης» ;Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. 
                                                                                                            (μονάδες 10) 
 Β4.Να συγκρίνετε τη στάση του Δημοσθένη απέναντι στους Ροδίους στο προοίμιο 
και στις παρακάτω παραγράφους του λόγου του. 
                                                                                                           (μονάδες 10) 
  
Κείμενο διδαγμένο από μετάφραση: Δημοσθένους Υπέρ της Ροδίων      
Ελευθερίας-παράγραφοι 14-15  
 
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 το σκοπό τους, πάλι τους απομάκρυναν. Επομένως νομίοζω ότι αυτοί 
δεν φάνηκαν πιστοί σε κανέναν ούτε σε σας θα είναι σταθεροί σύμμαχοι. 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 Ρόδιοι.                                                                    
 
 Β5.Ο λόγος του Δημοσθένη « Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας »  ανήκει στους 
συμβουλευτικούς .Να γράψετε τι γνωρίζετε γι’ αυτό το είδος των ρητορικών λόγων. 
                                                                                                            (μονάδες 10)  
                                                                                                                                                                        
Β6.Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο ,απλό ή σύνθετο, για καθεμία από 
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ηγησάμην, διδάξαι, εγνωκότες, καιρω, 
διαβαλλόντων.                                                                                                                                                 
                                                                                                            (μονάδες 10) 
  
Γ.Αδίδακτο κείμενο :Ξενοφώντα Κύρου Ανάβασις ΙΙ.4,15-18 
 
Μετά δέ τό δειπνον έτυχον εν περιπάτω όντες πρό των όπλων  
Πρόξενος καί Ξενοφων· καί προσελθών άνθρωπος τις ηρώτησε  
τους προφύλακας που αν ιδοι Πρόξενον ή Κλέαρχον. Επεί δε   
Πρόξενος ειπεν ότι αυτος ειμί, ειπεν ο άνθρωπος τάδε· 
 Έπεμψέ με Αριαιος και Αρτάοζος, πιστοί όντες Κύρω και υμιν  
ευνοι, καί κελεύουσι φυλάττεσθαι των βαρβάρων· έστι δε στράτευμα  
πολύ εν τω πλησίον παραδείσω. Καί παρά τήν γέφυραν του Τίγρητος 
 ποταμου πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ως διανοειται αυτήν λυσαι  
Τισσαφέρνης της νυκτός ,εάν δύνηται, ως μη διαβητε, αλλ’ εν μέσω  
αποληφθητε του ποταμου και της διώρυχος. Ακούσαντες ταυτα άγουσιν 
 αυτόν παρά τον Κλέαρχον. 
παράδεισος= δασώδης περιοχή ,απολαμβάνομαι=αποκλείομαι 
Ερωτήσεις 
Γ1.Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. 
                                                                                                     (μονάδες 20) 
Γ2.α) ηρώτησε: να γράψετε το γ ενικό και το β πληθυντικό πρόσωπο  όλων των 
εγκλίσεων του ενεστώτα. 
      β) ιδοι :να γράψετε το β ενικό και το γ πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων 
στον  ίδιο χρόνο που βρίσκεται ο τύπος. Να γράψετε επίσης το απαρέμφατο και τη 
μετοχή αρσενικού αυτού του χρόνου. 
                                                                                                    (μονάδες 10) 
Γ3.α) «Μετά δέ το δειπνον…ειπεν ο άνθρωπος τάδε »:να αναγνωρίσετε συντακτικά 
τις δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) που 
υπάρχουν στο παραπάνω χωρίο του κειμένου. 
      β) όντες (το πρώτο), πιστοί, των βαρβάρων, πέμψαι: να χαρακτηρίσετε συντακτικά  
τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.                                                                                                           
                                                                                                             (μονάδες 10) 
                                                                                                    Ερατεινή,21/5/2007 
 
 


