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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 

 
Α. ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
∆ηµοσθένου̋, ὑπὲρ τῆ̋ Ῥοδίων ἐλευθερία̋ (§§ 2-4) 
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Ἔστι µὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νοµίζω χάριν ὑµᾶ̋ τοῖ̋ θεοῖ̋ ὀφείλειν, τὸ τοὺ̋ διὰ 
τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑµῖν πολεµήσαντα̋ οὐ πάλαι νῦν ἐν ὑµῖν µόνοι̋ τῆ̋ 
αὑτῶν σωτηρία̋ ἔχειν τὰ̋ ἐλπίδα̋. Ἄξιον δ' ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ· 
συµβήσεται γὰρ ὑµῖν, ἐὰν ἃ χρὴ βουλεύσησθ' ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰ̋ παρὰ τῶν 
διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡµῶν βλασφηµία̋ ἔργῳ µετὰ δόξη̋ καλῆ̋ 
ἀπολύσασθαι. 
Ἠιτιάσαντο µὲν γὰρ ἡµᾶ̋ ἐπιβουλεύειν αὑτοῖ̋ Χῖοι καὶ Βυζάντιοι καὶ 
Ῥόδιοι, καὶ διὰ ταῦτα συνέστησαν ἐφ' ἡµᾶ̋ τὸν τελευταῖον τουτονὶ 
πόλεµον· φανήσεται δ' ὁ µὲν πρυτανεύσα̋ ταῦτα καὶ πείσα̋ Μαύσωλο̋, 
φίλο̋ εἶναι φάσκων Ῥοδίων, τὴν ἐλευθερίαν αὐτῶν ἀφῃρηµένο̋, οἱ δ' 
ἀποδείξαντε̋ ἑαυτοὺ̋ συµµάχου̋ Χῖοι καὶ Βυζάντιοι τοῖ̋ ἀτυχήµασιν         
αὐτῶν οὐ  βεβοηθηκότε̋, ὑµεῖ̋ δ', οὓ̋ ἐφοβοῦντο, µόνοι τῶν πάντων τῆ̋ 
σωτηρία̋ αὐτοῖ̋ αἴτιοι. Ἐκ δὲ τοῦ ταῦθ' ὑφ' ἁπάντων ὀφθῆναι ποιήσετε 
τοὺ̋ πολλοὺ̋ ἐν ἁπάσαι̋ ταῖ̋ πόλεσι τοῦτο ποιεῖσθαι σύµβολον τῆ̋ αὑτῶν 
σωτηρία̋, ἐὰν ὑµῖν ὦσι φίλοι· οὗ µεῖζον οὐδὲν ἂν ὑµῖν γένοιτ' ἀγαθόν, ἢ 
παρὰ πάντων ἑκόντων ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοία̋. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να αποδώσετε στα νέα ελληνικά το απόσπασµα: "φανήσεται δ' ὁ µὲν 
πρυτανεύσα̋ ... ἀνυπόπτου τυχεῖν εὐνοία̋" 

                                          (Μονάδε̋: 10) 
 

Β 1. Το 357 π.Χ. η  Χίο̋, η Κω̋ και η Ρόδο̋ συνήψαν συµµαχικού̋ δεσµού̋ µε 
το Βυζάντιο, που είχε αποστατήσει από τη Β΄ Αθηνἀκή συµµαχία. Ποιε̋ 
αποφάσει̋ των συµµάχων ανάγκασαν του̋ Αθηναίου̋ να κηρύξουν πόλεµο 
εναντίον του̋ και ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτού του πολέµου για του̋ 
Αθηναίου̋ και του̋ Ροδίου̋;    

                                                                                         (Μονάδε̋: 10) 
 
Β 2. Στην πρόθεση του λόγου (παράγραφοι 3–4) ο ρήτορα̋ επιχειρηµατολογεί 
µε τρόπο που χαρακτηρίζεται αριστοτεχνικό̋. Να αναπτύξετε το επιχείρηµα 
και να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισµό που του αποδίδεται. 

                                                                                        (Μονάδε̋: 10) 
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Β 3. Στο απόσπασµα από το πρωτότυπο ο ρήτορα̋ αναφέρεται στο 
µακροπρόθεσµο συµφέρον τη̋ Αθήνα̋ από την παροχή βοήθεια̋ στου̋ 
Ροδίου̋. Να εντοπίσετε στο κείµενο από µετάφραση, που ακολουθεί, τα οφέλη 
που θεωρεί ο ∆ηµοσθένη̋ ότι θα αποκοµίσει η Αθήνα αν ικανοποιήσει το 
αίτηµα των δηµοκρατικών Ροδίων. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (§§ 8): 
 

Αν λοιπόν, άνδρε̋ Αθηναίοι, έχετε γενικώ̋ καταλήξει στην απόφαση να 
παραχωρείτε στον Βασιλέα όσα τυχόν καταλάβει µε αιφνιδιασµό ή 
εξαπατώντα̋ κάποια πολιτική παράταξη µέσα στι̋ πόλει̋, δεν έχετε, κατά τη 
γνώµη µου, αποφασίσει σωστά. Αν όµω̋ πιστεύετε πω̋ είναι καθήκον σα̋ στην 
ανάγκη να πολεµήσετε και να υποβληθείτε σε κάθε θυσία για το δίκαιο, πρώτα 
- πρώτα οι πιθανότητε̋ ν’ απαιτηθούν οι θυσίε̋ αυτέ̋ θα είναι τόσο πιο λίγε̋ 
όσο πιο σταθερή είναι η απόφασή σα̋ αυτή και εκτό̋ αυτού θ’ αποκτήσετε τη 
φήµη ότι εµπνέεσθε από τι̋ πρέπουσε̋ αντιλήψει̋. 

                                                                               (Μονάδε̋: 10) 
  
Β 4. Τι  γνωρίζετε  για  του̋  συµβουλευτικού̋  λόγου̋ ; 

                                                                               (Μονάδε̋: 10) 
 
Β 5. Να εντοπίσετε στο πρωτότυπο κείµενο τι̋ λέξει̋ που έχουν ετυµολογική 
συγγένεια µε τι̋ ακόλουθε̋: πολιούχο̋, επίφαση, ηδονή, πανόραµα, καθαίρεση. 

                                                                               (Μονάδε̋: 10) 
 
Β. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖ̋ τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖ̋ οἴκοθεν ὅτι 
φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήµου. Συγκαλέσαντε̋ οὖν τοὺ̋ ἑαυτῶν στρατιώτα̋ 
Ἑρµοκράτου̋ προηγοροῦντο̋ ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συµφοράν, ὡ̋ 
ἀδίκω̋ φεύγοιεν ἅπαντε̋ παρὰ τὸν νόµον· παρῄνεσάν τε προθύµου̋ εἶναι καὶ 
τὰ λοιπά, ὥσπερ τὰ πρότερα, καὶ ἄνδρα̋ ἀγαθοὺ̋ πρὸ̋ τὰ ἀεὶ 
παραγγελλόµενα, ἑλέσθαι δὲ ἐκέλευον ἄρχοντα̋, µέχρι ἂν ἀφίκωνται οἱ 
ᾑρηµένοι ἀντ' ἐκείνων. Οἱ δ' ἀναβοήσαντε̋ ἐκέλευον ἐκείνου̋ ἄρχειν, καὶ 
µάλιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ κυβερνῆται. Οἱ δ' οὐκ ἔφασαν 
δεῖν στασιάζειν πρὸ̋ τὴν ἑαυτῶν πόλιν.     
                                                       (Ξενοφῶντο̋ Ἑλληνικὰ , Α’, 1, 27 – 28) 
 
προηγορῶ: µιλώ για λογαριασµό άλλου  /   ἀναβοῶ: φωνάζω δυνατά 
ἀπολοφύροµαι: θρηνώ µεγαλόφωνα  /  ἐπιβάται: πληρώµατα 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ1. Να  αποδώσετε  στα  νέα  ελληνικά  το  παραπάνω  απόσπασµα. 
                                                                                   (Μονάδε̋: 20) 

 
Γ2α. Να  γράψετε  του̋  ζητούµενου̋  τύπου̋ :   
τούτῳ: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου γένου̋ 
ἠγγέλθη: το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτική̋ του ίδιου χρόνου 
φεύγοιεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστική̋ αορίστου β΄ 
ἄνδρα̋: την κλητική ενικού 
ἑλέσθαι: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστική̋ ενεστώτα στην ίδια φωνή 
πόλιν: τη δοτική ενικού 

                                                                                      (Μονάδε̋: 6) 
 

Γ2β. προθύµου̋, µάλιστα: Να  γράψετε  του̋  άλλου̋  βαθµού̋. 
                                                                                     (Μονάδε̋: 4) 

 
Γ3α. «ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήµου»: Να αναγνωριστεί το είδο̋ τη̋ 
δευτερεύουσα̋ πρόταση̋ και να προσδιοριστεί ο συντακτικό̋ τη̋ ρόλο̋. 

                                                                                     (Μονάδε̋: 5) 
 

Γ3β. συγκαλέσαντε̋, ἄρχειν: Να αναγνωριστεί ο συντακτικό̋ ρόλο̋ των 
παραπάνω τύπων και να εντοπιστεί το υποκείµενό του̋. 

                                                                                     (Μονάδε̋: 5) 
 
 
 
 
 
 
 


