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Β΄ ΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Πρωτότυπο Κείµενο
∆ηµοσθένους Υπέρ της των Ροδίων Ελευθερίας
Παράγραφοι 3-4

'Hiti£santo m n g¦r ¹m©j ™pibouleÚein aØto‹j C‹oi kaˆ Buz£ntioi kaˆ `RÒdioi, kaˆ di¦ taàta
sunšsthsan ™f' ¹m©j tÕn teleuta‹on toutonˆ pÒlemon· fan»setai d' Ð m n prutaneÚsaj taàta
kaˆ pe…saj MaÚswloj, f…loj enai f£skwn `Rod…wn, t¾n ™leuqer…an aÙtîn ¢fVrhmšnoj, oƒ d'
¢pode…xantej ˜autoÝj summ£couj C‹oi kaˆ Buz£ntioi to‹j ¢tuc»masin aÙtîn oÙ bebohqhkÒtej,
Øme‹j d', oÞj ™foboànto, mÒnoi tîn p£ntwn tÁj swthr…aj aÙto‹j a‡tioi. 'Ek d toà taàq' Øf'
¡p£ntwn ÑfqÁnai poi»sete toÝj polloÝj ™n ¡p£saij ta‹j pÒlesi toàto poie‹sqai sÚmbolon tÁj
aØtîn swthr…aj, ™¦n Øm‹n ðsi f…loi· oá me‹zon oÙd n ¨n Øm‹n gšnoit' ¢gaqÒn, À par¦ p£ntwn
˜kÒntwn ¢nupÒptou tuce‹n eÙno…aj.
Μεταφρασµένο Κείµενο
Παράγραφοι 11-13

ÈÅ

Εγώ πιστεύω πως, αν η πόλη παρακολουθεί ενεργώς από κοντά τις εξελίξεις, ούτε η Αρτεµισία θα
εναντιωθεί στην ενέργεια αυτή. Επ’ αυτού ακούστε µια σύντοµη εισήγηση και ύστερα σκεφθείτε αν
συλλογίζοµαι σωστά ή όχι. Η γνώµη µου είναι πως, αν όλες οι επιχειρήσεις του Βασιλέως στην Αίγυπτο
ευδοκιµούν όπως αυτός τις εσχεδίασε, η Αρτεµισία µε πολύ µεγάλο ζήλο θα προσπαθήσει να του
προσφέρει τη Ρόδο, όχι γιατί τον συµπαθεί, αλλά επειδή θέλει, τώρα που αυτός συµβαίνει να βρίσκεται
πλησίον της, να του προσφέρει κάποια µεγάλη εκδούλευση, για να εξασφαλίσει την ανεπιφύλακτη εύνοιά
του. Αν όµως οι υποθέσεις του εξελίσσονται όπως λέγουν οι φήµες και έχει αποτύχει σε όλες του τις
επιχειρήσεις, νοµίζω πως (η Αρτεµισία) θεωρεί, όπως και πράγµατι συµβαίνει, ότι αυτό το νησί σε τίποτα
δεν χρησιµεύει σήµερα στον Βασιλέα παρά µόνο ως βάση ελέγχου της σατραπείας της, ώστε να µην
µπορεί καθόλου να κινηθεί εναντίον του. Εποµένως µου φαίνεται πως αυτή προκρίνει να κατέχετε σεις το
νησί, χωρίς να σας το παραχωρήσει φανερά, παρά να το καταλάβει εκείνος. Πιστεύω λοιπόν πως εκείνη
ούτε ενισχύσεις θα στείλει κι αν ίσως το πράξει, θα το πράξει πρόχειρα κι αδέξια. Και µολονότι για το
Βασιλιά δεν πρόκειται εγώ τουλάχιστον, µα το ∆ία, να ισχυριστώ ότι γνωρίζω τι θα πράξει, όµως µπορώ
µε βεβαιότητα να υποστηρίξω τούτο, ότι συµφέρει την πόλη µας να διευκρινισθεί τώρα αν εκείνος θα
εγείρει αξιώσεις για την πόλη των Ροδίων ή όχι. ∆ιότι, στην περίπτωση που θα εγείρει αξιώσεις, τότε
αντικείµενο της συζητήσεώς µας δεν πρέπει να είναι µόνον η τύχη των Ροδίων, αλλά και το δικό µας
µέλλον και όλων των Ελλήνων.
Παρατηρήσεις

1. Να αποδώσετε το πρωτότυπο κείµενο στη νέα ελληνική.

(Μονάδες 10)

2. α) Πώς παρουσιάζει ο ρήτορας τη στάση απέναντι στους Ροδίους του Μαύσωλου, των συµµάχων
τους και των Αθηναίων, προκειµένου να αποδείξει ότι συµφέρει την Αθήνα η παροχή βοήθειας
στους Ροδίους;
(Μονάδες 10)
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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β) Για ποιους λόγους πιστεύει ότι η Αθήνα πρέπει να βοηθήσει τους Ροδίους; (πρωτότυπο
κείµενο)
(Μονάδες 5)
3. α) «Πιστεύω λοιπόν πως εκείνη ούτε ενισχύσεις θα στείλει κι αν ίσως το πράξει, θα το πράξει
πρόχειρα κι αδέξια»: Ποιοι λόγοι θα οδηγήσουν την Αρτεµισία στη συγκεκριµένη αντίδραση,
στην περίπτωση που οι Αθηναίοι καταλάβουν τη Ρόδο; (µεταφρασµένο κείµενο)
(Μονάδες 7)
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β)Ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις του Πέρση Βασιλιά, στην περίπτωση που οι Αθηναίοι
βοηθήσουν τους Ροδίους; Γιατί συµφέρει τους Αθηναίους να προβούν σε υποστήριξη της Ρόδου;
(µεταφρασµένο κείµενο)
(Μονάδες 8)
4. Σε ποιο είδος ρητορικών λόγων συγκαταλέγεται ο λόγος του ∆ηµοσθένη Υπέρ της των Ροδίων
Ελευθερίας; Τι γνωρίζετε γι’ αυτό το είδος ρητορικών λόγων; (Εισαγωγή)
(Μονάδες 10)
5. Να γράψετε από δύο παράγωγα ουσιαστικά ή επίθετα (απλά ή σύνθετα) της νέας ελληνικής για
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: sunšsthsan, fan»setai, f£skwn, ¢fVrhmšnoj, ÑfqÁnai
(Μονάδες 10)
Αδίδακτο κείµενο
Ξενοφῶντο̋ Ἑλληνικά, V, 2, 32-33

Ὡ̋ δέ ταῦτ’ ἐπέπρακτο, πολέµαρχον µέν ἀντί Ἰσµηνίου ἄλλον εἵλοντο, ὁ δέ Λεοντιάδη̋
εὐθύ̋ εἰ̋ Λακεδαίµονα ἐπορεύετο. Ηὗρε δ’ ἐκεῖ τού̋ µέν ἐφόρου̋ καί τῆ̋ πόλεω̋ τό
πλῆθο̋ χαλεπῶ̋ ἔχοντα̋ τῷ Φοιβίδᾳ, ὅτι οὐ προσταχθέντα ὑπό τῆ̋ πόλεω̋ ταῦτα
ἐπεπράχει· ὁ µέντοι Ἀγησίλαο̋ ἔλεγεν ὅτι, εἰ µέν βλαβερά τῇ Λακεδαίµονι πεπραχώ̋ εἴη,
δίκαιον εἴη ζηµιοῦσθαι, εἰ δέ ἀγαθά, ἀρχαῖον εἶναι νόµιµον ἐξεῖναι τά τοιαῦτα
αὐτοσχεδιάζειν. Αὐτό οὖν τοῦτ’ , ἔφη, προσήκει σκοπεῖν, πότερον ἀγαθά ἤ κακά ἐστι τά
πεπραγµένα. Ἔπειτα µέντοι ὁ Λεοντιάδη̋ ἐλθών εἰ̋ τού̋ ἐκκλήτου̋ ἔλεγε τοιάδε·

ÈÅ

Ἄνδρε̋ Λακεδαιµόνιοι, ὡ̋ µέν πολεµικῶ̋ εἶχον ὑµῖν οἱ Θηβαῖοι, πρίν τά νῦν πεπραγµένα
γενέσθαι, καί ὑµεῖ̋ ἐλέγετε.

-----------------------οἱ ἔκκλητοι = η εκκλησία του δήµου

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Παρατηρήσεις
1. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείµενο.

(Μονάδες 20)

2α. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:

ἔχοντα̋:
εἶναι:
σκοπεῖν:

β΄ενικό και γ΄ ενικό προστακτικής παρακειµένου στην ίδια φωνή
β΄ πληθυντικό προστακτικής του ίδιου χρόνου στη φωνή που βρίσκεται
β΄ ενικό υποτακτικής και προστακτικής
στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται
γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκεται
β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και γ΄ ενικό οριστικής µέλλοντα
γ΄ ενικό ενεστώτα στην υποτακτική και προστακτική στην ίδια φωνή
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ἐπέπρακτο:
εἵλοντο:
ηὗρε:

(Μονάδες 5)

2β. ταῦτ’:
κλητική ενικού του αρσενικού γένους
Λακεδαίµονα:
ονοµαστική ενικού
τῆ̋ πόλεω̋:
κλητική ενικού
τό πλῆθο̋:
δοτική πληθυντικού
προσταχθέντα: ονοµαστική ενικού του θηλυκού γένους
ἐπεπράχει:
µετοχή ενεργητικού παρακειµένου στην ονοµαστική ενικού του
αρσενικού γένους
δίκαιον:
ονοµαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους
ἀρχαῖον:
συγκριτικός βαθµός του επιθέτου εκεί που βρίσκεται
ἐλθών:
δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
ὑµεῖ̋:
αιτιατική πληθυντικού του γ΄ προσώπου
(Μονάδες 5)

3α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
ταῦτ’ , ταῦτα, τῇ Λακεδαίµονι, σκοπεῖν, Λακεδαιµόνιοι.

(Μονάδες 5)

«πότερον ἀγαθά ἤ κακά ἐστι τά πεπραγµένα»:
να αναγνωρίσετε πλήρως τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, δικαιολόγηση
εκφοράς, συντακτική θέση).
(Μονάδες 2,5)

3γ.

«πολέµαρχον µέν ἀντί Ἰσµηνίου ἄλλον εἵλοντο»:
να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
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3β.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

(Μονάδες 2,5)

