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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θαυµάζω δ᾽ εἰ µηδεὶ̋ ὑµῶν ἡγεῖται Χίων ὀλιγαρχουµένων καὶ
Μυτιληναίων, καὶ νυνὶ Ῥοδίων καὶ πάντων ἀνθρώπων ὀλίγου δέω
λέγειν εἰ̋ ταύτην τὴν δουλείαν ὑπαγοµένων, συγκινδυνεύειν τι τὴν παρв
ἡµῖν πολιτείαν, µηδὲ λογίζεται τοῦθ᾽ ὅτι οὐκ ἔστιν ὅπω̋, εἰ δι᾽
ὀλιγαρχία̋ ἅπαντα συστήσεται, τὸν παρ᾽ ὑµῖν δῆµον ἐάσουσιν. ἴσασι
γὰρ οὐδένα̋ ἄλλου̋ πάλιν εἰ̋ ἐλευθερίαν <ἄν> τὰ πράγµατ᾽ ἐξάγοντα̋·
ὅθεν δὴ κακὸν αὑτοῖ̋ ἂν τι γενέσθαι προσδοκῶσι, τοῦτ᾽ ἀνελεῖν
βουλήσονται. τοὺ̋ µὲν οὖν ἄλλου̋ τοὺ̋ ἀδικοῦντά̋ τινα̋ αὐτῶν τῶν
κακῶ̋ πεπονθότων ἐχθροὺ̋ ἡγεῖσθαι χρή τοὺ̋ δὲ τὰ̋ πολιτεία̋
καταλύοντα̋ καὶ µεθιστάντα̋ εἰ̋ ὀλιγαρχίαν κοινοὺ̋ ἐχθροὺ̋ παραινῶ
νοµίζειν ἁπάντων τῶν ἐλευθερία̋ ἐπιθυµούντων.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να µεταφραστεί το χωρίο: «Θαυµάζω… τοῦτ᾽ ἀνελεῖν βουλήσονται.»
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
2. Ποια είναι η θέση του ∆ηµοσθένη και µε ποια επιχειρήµατα
τεκµηριώνει την άποψή του αυτή;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
3. Ποια στοιχεία έντεχνων πίστεων (ω̋ προ̋ τα ρητορικά ήθη και τα
πάθη) χρησιµοποιεί ο ρήτορα̋;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10

ÅË

4. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασµα από το λόγο του
∆ηµοσθένη «Ὑπέρ τῆ̋ Ῥοδίων Ἐλευθερία̋» (ȗȗȱ ŗ4 – 16) να
απαντήσετε στι̋ εξή̋ ερωτήσει̋:
α. Ποιο ήταν το βασικότερο επιχείρηµα των αντιπάλων του
∆ηµοσθένη ρητόρων και πού έβρισκε το έρεισµά του;
β. Με ποιο τρόπο προσπαθεί ο ∆ηµοσθένη̋ να το αντικρούσει και
πώ̋ τον κρίνετε;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
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«Όµω̋ κι αν αυτοδύναµα κατείχαν την εξουσία στην πόλη οι Ρόδιοι
που την κατέχουν σήµερα, δε θα σα̋ έδινα τη συµβουλή να του̋
κάνετε συµµάχου̋, έστω κι αν έδιναν την υπόσχεση ότι θα κάνουν
για σα̋ τα πάντα. ∆ιότι βλέπω ότι αυτοί στην αρχή, για να
καταλύσουν το δηµοκρατικό πολίτευµα προσεταιρίστηκαν κάποιου̋
πολίτε̋ και, όταν πέτυχαν το σκοπό του̋, πάλι του̋ αποµάκρυναν.
Εποµένω̋ νοµίζω ότι αυτοί που δεν φάνηκαν πιστοί σε κανέναν,
ούτε σε σα̋ θα είναι σταθεροί σύµµαχοι. Και δεν θα τα έλεγα ποτέ
αυτά, αν πίστευα ότι συµφέρουν µόνον τη δηµοκρατική παράταξη
τη̋ Ρόδου, διότι ούτε εκπροσωπώ του̋ ανθρώπου̋ αυτού̋ ω̋
πρόξενο̋ ούτε µε κανέναν του̋ έχω προσωπική φιλία. Αλλά και στην
περίπτωση ακόµη που θα συνέβαιναν αυτά τα δύο, πάλι δεν θα
µιλούσα έτσι, αν δεν πίστευα πω̋ αυτό είναι το συµφέρον σα̋,
επειδή εγώ, αν µπορεί να το πει αυτό κάποιο̋ που συνηγορεί για τη
σωτηρία του̋, συµµερίζοµαι τη χαρά σα̋ γι` αυτά που έπαθαν οι
Ρόδιοι. Γιατί µε το να σα̋ αρνηθούν να λάβετε αυτά που σα̋ ανήκαν
έχουν χάσει το δικαίωµα να είναι σύµµαχοι ισότιµοι µε σα̋ που είστε
Έλληνε̋ και ανώτεροί του̋, έχουν καταντήσει δούλοι βαρβάρων και
δούλων, του̋ οποίου̋ δέχτηκαν στι̋ ακροπόλει̋. Όµω̋ λίγο ακόµη
και θα έλεγα πω̋ αυτά θα του̋ βγουν και σε καλό, αν σει̋ θελήσετε
να του̋ βοηθήσετε. Γιατί, αν του̋ έρχονταν όλα καλά, δεν ξέρω, ω̋
Ρόδιοι που είναι, αν θ` αποφάσιζαν ποτέ να βάλουν µυαλό. Τώρα
όµω̋ που έκαναν τη δοκιµή και πήρανε το µάθηµα ότι η απερισκεψία
γίνεται για το λαό αιτία πολλών συµφορών, ίσω̋ θα γίνουν στο
µέλλον φρονιµότεροι αν του̋ δοθεί η ευκαιρία. Κι αυτό δεν το θεωρώ
γι` αυτού̋ µικρό κέρδο̋. Υποστηρίζω λοιπόν ότι πρέπει να
προσπαθήσετε να σώσετε του̋ ανθρώπου̋ αυτού̋ και να µην του̋
κρατάτε κακία, αναλογιζόµενοι ότι και σει̋ απ` αυτού̋ που θέλησαν
να σα̋ βλάψουν εξαπατηθήκατε σε πολλά, για κανένα από τα οποία
δεν θα κρίνατε δίκαιο να τιµωρηθείτε»
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10

ÅË

5. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην «πρόθεσιν» και στη «διήγησιν»
ενό̋ ρητορικού λόγου; (εισαγωγή)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
6. α) Να γραφούν από δύο παράγωγα ουσιαστικά για καθεµιά από τι̋
παρακάτω λέξει̋: δέω, συστήσεται, ἀνελεῖν, πεπονθότων,
παραινῶ
β) Να γραφούν συνώνυµα στα αρχαία ελληνικά στο α΄ ενικό
οριστική̋
ενεστώτα:
θαυµάζω,
ἐάσουσιν,
βουλήσονται,
ἀδικοῦντε̋, ἴσασι.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
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Οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχοµαι ἤ πείθων ὑµῶν καὶ νεωτέρου̋
καὶ πρεσβυτέρου̋ µήτε σωµάτων ἐπιµελεῖσθαι µήτε χρηµάτων πρότερον
µηδὲ οὕτω σφόδρα ὡ̋ τῆ̋ ψυχῆ̋, ὅπω̋ ὡ̋ ἀρίστη ἔσται, λέγων, ὅτι οὐκ
ἐκ χρηµάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆ̋ τὰ χρήµατα καὶ τὰ ἄλλα
ἀγαθὰ τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ· εἰ µὲν οὖν ταῦτα
λέγων διαφθείρω τοὺ̋ νέου̋, ταῦτα ἄν εἴη βλαβερά· εἰ δὲ τὶ̋ µὲ φησι
ἄλλὰ λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει.
Πλάτωνο̋ Ἀπολογία Σωκράτου̋ 30b

∆. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.

Να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα.

2.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20
Να γράψετε του̋ τύπου̋ που ζητούνται για καθεµιά από τι̋
παρακάτω λέξει̋:
α)

οὐδὲν:
πράττων:
σωµάτων:
ἀρίστη:
ἅπαντα:
ἰδίᾳ:

δηµοσίᾳ:
ταῦτα:
τὶ̋:
µὲ:

β)

περιέρχοµαι:

ἐπιµελεῖσθαι:

ÅË

γίγνεται:

διαφθείρω:
φησί:

δοτική ενικού θηλυκού γένου̋
δοτική πληθυντικού αρσενικού γένου̋
δοτική πληθυντικού
αιτιατική πληθυντικού συγκριτικού βαθµού
στο γένο̋ που βρίσκεται
γενική πληθυντικού θηλυκού γένου̋
δοτική ενικού αρσενικού γένου̋ υπερθετικού
βαθµού
αιτιατική ενικού θηλυκού γένου̋
αιτιατική ενικού ουδετέρου γένου̋
αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένου̋
γενική ενικού α΄ προσώπου
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

γ΄ ενικό οριστική̋ Παρατατικού
β΄ ενικό προστακτική̋ Αορίστου β΄
γ΄ πληθυντικό οριστική̋ Ενεστώτα
β΄ πληθυντικό ευκτική̋ Παρακειµένου
β΄ ενικό προστακτική̋ Αορίστου β΄
β΄ ενικό προστακτική̋ Παρακειµένου
β΄ ενικό οριστική̋ Μέλλοντα
γ΄ ενικό ευκτική̋ Αορίστου
α΄ πληθυντικό οριστική̋ Ενεστώτα
απαρέµφατο Ενεστώτα
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5
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γ)

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τι̋ παρακάτω λέξει̋: ὑµῶν,
χρηµάτων, ὡ̋ ἀρίστη, ἅπαντα, τοῖ̋ ἀνθρώποι̋, λέγειν
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6
« εἰ µὲν οὖν ταῦτα λέγων… ἄν εἴη βλαβερά »
Να αναγνωρίσετε το είδο̋ του υποθετικού λόγου και να το
µετατρέψετε ώστε να δηλώνει το προσδοκώµενο.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2
«ὅτι οὐκ ἐκ χρηµάτων ἀρετὴ γίγνεται»
Να αντικατασταθεί η ειδική πρόταση από ισοδύναµη
συντακτικά εκφράσή.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2
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3. α)
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