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ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Β΄  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
  
 

Α. Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο: 
 

Kείμενο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 

[2] ἔστι μὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν, τὸ τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν 
ὕβριν ὑμῖν πολεμήσαντας οὐ πάλαι νῦν ἐν ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἔχειν τὰς 
ἐλπίδας. ἄξιον δ’ ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ· συμβήσεται γὰρ ὑμῖν, ἐὰν ἃ χρὴ βουλεύσησθ’ 
ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰς παρὰ τῶν διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας ἔργῳ μετὰ δόξης 
καλῆς ἀπολύσασθαι. 

[3] ᾐτιάσαντο μὲν γὰρ ἡμᾶς ἐπιβουλεύειν αὑτοῖς Χῖοι καὶ Βυζάντιοι καὶ Ῥόδιοι, καὶ διὰ ταῦτα 
συνέστησαν ἐφ’ ἡμᾶς τὸν τελευταῖον τουτονὶ πόλεμον· φανήσεται δ’ ὁ μὲν πρυτανεύσας 
ταῦτα καὶ πείσας Μαύσωλος, φίλος εἶναι φάσκων Ῥοδίων, τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν 
ἀφῃρημένος, οἱ δ’ ἀποδείξαντες ἑαυτοὺς συμμάχους Χῖοι καὶ Βυζάντιοι τοῖς ἀτυχήμασιν 
αὐτῶν οὐ βεβοηθηκότες, ὑμεῖς δ’,  οὓς ἐφοβοῦντο, μόνοι τῶν πάντων τῆς σωτηρίας αὐτοῖς 
αἴτιοι. 

[4] ἐκ δὲ τοῦ ταῦθ’ ὑφ’ ἁπάντων ὀφθῆναι ποιήσετε τοὺς πολλοὺς ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσι 
τοῦτο ποιεῖσθαι σύμβολον τῆς αὑτῶν σωτηρίας, ἐὰν ὑμῖν ὦσι φίλοι· οὗ μεῖζον οὐδὲν ἂν ὑμῖν 
γένοιτ’ ἀγαθόν, ἢ παρὰ πάντων ἑκόντων ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοίας. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α.  Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το χωρίο :  
« ἔ στι μὲν οὖν ἓν … ἔχειν τὰς ἐλπίδας » και « φανήσεται δ’ ὁ μὲν πρυτανεύσας … τῆς 
σωτηρίας αὐτοῖς αἴτιοι. » 

                                                                                             ( μονάδες 10 ) 
 
Β.1. «ἔργῳ μετὰ δόξης καλῆς ἀπολύσασθαι» : ποιο το επιχείρημα του Δημοσθένη στο 
συγκεκριμένο χωρίο και σε ποιο μέρος του ρητορικού λόγου εντάσσεται;  

                                                                                             ( μονάδες 15 ) 
 
    2. Σε ποιο μέρος του ρητορικού λόγου εντάσσονται οι παράγραφοι 3-4 και ποια τα 
επιχειρήματα του Δημοσθένη σε αυτές;                                                                                        

                                                                                             ( μονάδες 15 ) 



3.  Προς τι αντιπαρατίθεται ο Δημοσθένης εκφωνώντας το λόγο του Υπέρ της Ροδίων 
ελευθερίας και ποιο το αποτέλεσμα;                                                                                     

 
( μονάδες 10 ) 

 
    4. Να βρείτε τουλάχιστον μια ετυμολογικά συγγενή λέξη μέσα από το κείμενο για κάθε 
μια από τις λέξεις που σας δίνονται παρακάτω:   
  
       
        α) ετυμολογία 
        β) σχολείο 
        γ) ηδονή 
        δ) αμετάβλητος 
        ε) απόστημα 
        στ ) αυτοπεποίθηση 
        ζ) προσιτός 
        η) διαφήμιση 
        θ) συνέντευξη 
        ι ) παραδειγματισμός 
                                                                                                                  

                                                                                             ( μονάδες 10 ) 
 
 
 
 
 
 

 [1] Ὅτι μὲν εἰρήνην ποιεῖσθαι δικαίαν ἄμεινόν ἐστιν ἢ πολεμεῖν, δοκεῖτέ μοι, ὦ Ἀθηναῖοι, 

πάντες γιγνώσκειν· ὅτι δὲ οἱ ῥήτορες τῷ μὲν ὀνόματι τῆς εἰρήνης συγχωροῦσι, τοῖς δ’ 

ἔργοις ἀφ’ ὧν ἂν ἡ εἰρήνη γένοιτο ἐναντιοῦνται, τοῦτο δὲ οὐ πάντες αἰσθάνεσθε. Εἰ μὲν 

οὖν μηδεπώποτε πρότερον ὁ δῆμος ὁ [τῶν] Ἀθηναίων εἰρήνην ἐποιήσατο πρὸς 

Λακεδαιμονίους, εἰκότως ἂν ἐφοβούμεθα αὐτὸ διά τε τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἔργου διά τε τὴν 

ἐκείνων ἀπιστίαν· χρὴ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, τεκμηρίοις χρῆσθαι τοῖς πρότερον γενομένοις περὶ 

τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. 

Γ.Αδίδακτο κείμενο 

    Ἀνδοκίδου, Περί ειρήνης 1-2  

 
Λεξιλόγιο : συγχωρῶ: συμφωνώ 
 
 



 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Γ.1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. 

                                                                                             ( μονάδες 20 ) 
 
Γ.2.α. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 
 
δικαίαν : η δοτική του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος και αριθμό.  
ὀνόματι : η δοτική του πληθυντικού αριθμού. 
πάντες : η αιτιατική στον ενικό αριθμό στο θηλυκό γένος.  
ἄμεινον : ο θετικός βαθμός του επιρρήματος. 
τοῦτο : η αιτιατική στον ίδιο αριθμό στο θηλυκό γένος. 
                                                                                                                                           

                                                                                               ( μονάδες 5 ) 
 
Γ.2.β. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 
 
γιγνώσκειν : το γ΄ πληθυντικό της προστακτικής του αορίστου β΄στην ίδια φωνή. 
συγχωροῦσι : η ευκτική στον ίδιο χρόνο, πρόσωπο και  φωνή που βρίσκεται τύπος. 
αἰσθάνεσθε : η οριστική του αορίστου β΄ στο ίδιο πρόσωπο στην ίδια φωνή. 
ἐποιήσατο : το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια  φωνή. 
χρῆσθαι : το β΄ ενικό της οριστικής στον ίδιο χρόνο και φωνή που βρίσκεται ο τύπος.  
 
                                                                                                                                       

                                                                                               ( μονάδες 5 ) 
 
Γ.3.α. πολεμεῖν, μοι, τοῖς ἔργοις, τοῦ ἔργου, ἔσεσθαι : να αναγνωρίσετε συντακτικά τις 
παραπάνω λέξεις. 
                                                                                                                       

                                                                                               ( μονάδες 5 ) 
 
Γ.3.β. Να εντοπίσετε τον  υποθετικό λόγο του κειμένου και να προσδιορίσετε το  είδος του 
(αναφέρετε την υπόθεση και την απόδοση ). 
                                                                                                                      

                                                                                              ( μονάδες 5 ) 
  
                                                                                                                       

 
 
 
 
 

Επιμέλεια: Γεωργία Γαραζιώτου 
Τομέας Αρχαίων Ελληνικών 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ 


