
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Διδαγμένο κείμενο 

Δημοσθένης Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας §17-18 

(17) Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς 

πολέμους πεπολεμήκατε καὶ πρὸς δημοκρατίας καὶ πρὸς 

ὀλιγαρχίας. καὶ τοῦτο μὲν ἴστε καὶ αὐτοί· ἀλλ’ ὑπὲρ ὧν πρὸς 

ἑκατέρους ἔσθ’ ὑμῖν ὁ πόλεμος, τοῦτ’ ἴσως ὑμῶν οὐδεὶς λογίζεται. 

ὑπὲρ τίνων οὖν ἐστίν; πρὸς μὲν τοὺς δήμους ἢ  περὶ τῶν ἰδίων 

ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα, ἢ περὶ 

γῆς μέρους ἢ ὅρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας· πρὸς δὲ τὰς 

ὀλιγαρχίας ὑπὲρ μὲν τούτων οὐδενός, ὑπὲρ δὲ τῆς πολιτείας καὶ 

τῆς ἐλευθερίας· 

(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. 

 

Α1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα «πρὸς μὲν τοὺς δήμους 

…οὐδὲ τὴν φιλίαν ἀσφαλῆ νομίζω·».  

Μονάδες 10 



 

 

 Β1. Ποια είδη  πολέμων διακρίνει ο ρήτορας  στην § 17 και 

ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι Αθηναίοι προκαλούν 

πόλεμο σε καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις; Να κρίνετε την 

άποψη αυτή.   

Μονάδες 15 

  

Β2. Ποια άποψη εκφράζει ο Δημοσθένης στην § 18; Πού στηρίζει 

το επιχείρημα του και τι προσπαθεί να πετύχει με την υπερβολή;   

Μονάδες 15 

 

Β3. Τι γνωρίζετε για τους συμβουλευτικούς λόγους και ποιος 

θεωρείται ο σημαντικότερος ρήτορας του συγκεκριμένου είδους;    

Μονάδες 10 

 

Β4. α. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε από μια 

παράγωγη στα νέα ελληνικά (απλή ή σύνθετη): ποιήσασθαι, 

νομίζω, ἀσφαλῆ, ζητοῦντες, ἄρχειν.   

β. Να βρείτε μέσα από το κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς 

με τις παρακάτω: όραση, ουσία, σύνορο, λέξη, διαίρεση. 

Μονάδες 10  

 

Αδίδακτο κείμενο 

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 2, 1, 4-6 

Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καί οἱ ἄλλοι Ἕλληνες 

πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δέ τάδε εἶπεν˙ Ἀλλ’ 

ὤφελε μέν Κῦρος ζῆν˙ ἐπεὶ δέ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ 

ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καί ὡς ὁρᾶτε οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν 

μάχεται, καί εἰ μή ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἄν ἐπὶ βασιλέα. 



 

 

Ἐπαγγελλόμεθα δέ Ἀριαίῳ, ἐάν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν 

βασίλειον καθιεῖν αὐτόν˙ τῶν γάρ μάχῃ νικώντων καί τὸ ἄρχειν 

ἐστί. Ταῦτα εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καί σὺν αὐτοῖς 

Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν˙ καὶ γὰρ 

αὐτὸς Μένων ἐβούλετο˙ ἦν γάρ φίλος καὶ ξένος Ἀριαίου. 

 

Λεξιλόγιο: 

πυνθάνομαι = πληροφορούμαι 

ἐπαγγέλλομαι = υπόσχομαι 

καθιεῖν (απαρ. μέλ. καθίζω) = καθίζω, εγκαθιστώ κάποιον 

ἄγγελος = αγγελιοφόρος 

ξένος = φίλος από φιλοξενία 

 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω 

κειμένου. 

Μονάδες 20 

Γ2. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

α.  

βαρέως : επίρρημα υπερθετικού βαθμού 

βασιλέα : δοτική πληθυντικού 

ταῦτα : ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους 

τούς ἀγγέλους : κλητική ενικού 

ἡμῖν : δοτική ενικού στο δεύτερο πρόσωπο της 

αντωνυμίας 

 β. 

εἶπεν : β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ 

νικῶμεν : γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα 



 

 

ἐπαγγελλόμεθα : γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου στην ίδια 

φωνή 

ὁρᾶτε : απαρέμφατο ενεστώτα της μέσης φωνής 

ἦν : α’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα 

Μονάδες 10 

Γ2. α. Να αναγνωριστούν από συντακτική άποψη οι ακόλουθες 

λέξεις: ἀκούσαντες, ἡμῖν, καθιεῖν, αὐτὸς, Ἀριαίου.  

Μονάδες 5 

β. «ὅτι ἡμεῖς νικῶμεν τε βασιλέα»: Να χαρακτηριστεί 

συντακτικά η παραπάνω πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, χρήση). 

Μονάδες 5 

 

 

Οδηγίες προς υποψηφίους 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε 

τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν 

επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 

αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό. 

5. Διάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


