
[1]

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Δημοσθένη: Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας

(Παράγραφοι 10 και 18)

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ
[10] Ως σήμερα για την ενέργεια αυτή δεν έχει γίνει πόλεμος
εναντίον σας. Γιατί κανείς δε θα έμπαινε σε πόλεμο το ίδιο
εύκολα για να αυξήσει τα πλούτη του, όσο για να υπερασπίσει
αυτά που έχει: για όσα χάνουν, όλοι πολεμούν όσο κρατούν οι
δυνάμεις τους, δεν κάνουν όμως το ίδιο και για να αυξήσουν
όσα έχουν. Επιθυμούν βέβαια να αποκτήσουν κι άλλα, όταν
τους το επιτρέπουν, αν όμως εμποδιστούν, δεν αισθάνονται
καθόλου ότι αυτοί που τους εναντιώθηκαν τους αδίκησαν.

[18] 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.
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Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α) Να μεταφράσετε στην κόλλα σας το απόσπασμα: «ὥστ’
ἔγωγ’ οὐκ ἂν... εὖνοι γένοιντ’ ἄν» (§18)

Μονάδες 10

Β1) Ποιά φράση του Δημοσθένη στην § 18 θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως «ρητορικό πυροτέχνημα», ποιο το
περιεχόμενό του και που αποσκοπεί;

Μονάδες 15

Β2) Ποιό είδος «έντεχνων» αποδείξεων αξιοποιεί ο
Δημοσθένης στην § 10 (μεταφρασμένο κείμενο), ποιό το
περιεχόμενό τους και πώς σχετίζονται με το ιστορικό πλαίσιο
της εποχής (τους Αθηναίους, τους Ροδίους και τους Πέρσες);

Μονάδες 15

Β3) «ὀλίγοι πολλοῖς» και «ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς μετ’
ἰσηγορίας ζῆν ᾑρημένοις»: Ποιά η «ποσοτική» και ποιά η
«ποιοτική» διαφορά ανάμεσα στη δημοκρατία και την
ολιγαρχία; Ποιές από τις παραπάνω φράσεις δηλώνουν την
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ποσοτική και ποιές την ποιοτική διαφορά των δυο
πολιτευμάτων; Μονάδες 10

Β4) Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του πρωτότυπου
κειμένου να γράψετε από τέσσερις ομόρριζες λέξεις (απλές ή
σύνθετες) της νέας ελληνικής: συμφέρειν,
δημοκρατουμένους, εἰπεῖν, γένοιντ’ ἄν.

Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


