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ΘΔΜΑ 42ο Λςζία, Ἐλ βνπιῇ Μαληηζέῳ δνθηκαδνκέλῳ ἀπνινγία, § 7-8 

 
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ  
Ἐκὲ ηνίλπλ νὐδεὶο ἂλ ἀπνδείμεηελ νὔη΄ ἀπελερζέληα ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ νὔηε παξαδνζέληα 
ηνῖο ζπλδίθνηο νὔηε θαηάζηαζηλ θαηαβαιόληα. θαίηνη πᾶζη ῥᾴδηνλ ηνῦην γλῶλαη͵ ὅηη ἀλαγθαῖνλ 
ἦλ ηνῖο θπιάξρνηο͵ εἰ κὴ ἀπνδείμεηαλ ηνὺο ἔρνληαο ηὰο θαηαζηάζεηο͵ αὐηνῖο δεκηνῦζζαη. ὥζηε 
πνιὺ ἂλ δηθαηόηεξνλ ἐθείλνηο ηνῖο γξάκκαζηλ ἢ ηνύηνηο πηζηεύνηηε· ἐθ κὲλ γὰξ ηνύησλ ῥᾴδηνλ 
ἦλ ἐμαιεηθζῆλαη ηῷ βνπινκέλῳ͵ ἐλ ἐθείλνηο δὲ ηνὺο ἱππεύζαληαο ἀλαγθαῖνλ ἦλ ὑπὸ ηῶλ 
θπιάξρσλ ἀπελερζῆλαη. ἔηη δέ͵ ὦ βνπιή͵ εἴπεξ ἵππεπζα͵ νὐθ ἂλ ἦ ἔμαξλνο ὡο δεηλόλ ηη 
πεπνηεθώο͵ ἀιι΄ ἠμίνπλ͵ ἀπνδείμαο ὡο νὐδεὶο ὑπ΄ ἐκνῦ ηῶλ πνιηηῶλ θαθῶο πέπνλζε͵ 
δνθηκάδεζζαη. ὁξῶ δὲ θαὶ ὑκᾶο ηαύηῃ ηῇ γλώκῃ ρξσκέλνπο͵ θαὶ πνιινὺο κὲλ ηῶλ ηόηε 
ἱππεπζάλησλ βνπιεύνληαο͵ πνιινὺο δ΄ αὐηῶλ ζηξαηεγνὺο θαὶ ἱππάξρνπο 
θερεηξνηνλεκέλνπο. ὥζηε κεδὲλ δη΄ ἄιιν κε ἡγεῖζζε ηαύηελ πνηεῖζζαη ηὴλ ἀπνινγίαλ͵ ἢ ὅηη 
πεξηθαλῶο ἐηόικεζάλ κνπ θαηαςεύζαζζαη. Ἀλάβεζη δέ κνη θαὶ καξηύξεζνλ.  
 
Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  
1. Να κεηαθξαζηεί ην ηκήκα: Ἐκὲ ηνίλπλ νὐδεὶο…ὑπὸ ηῶλ θπιάξρσλ ἀπελερζῆλαη.  
 

Μονάδερ 10  
2. Τη ήηαλ νη ζπκβνπιεπηηθνί ιόγνη, πνην ην πεξηερόκελό ηνπο θαη πνηνο ν 
ζεκαληηθόηεξνο ξήηνξαο ζπκβνπιεπηηθώλ ιόγσλ;  
 

Μονάδερ 10  
3. Ο Μαληίζενο θαηαθεύγεη ζε έλαλ ππνζεηηθό ζπιινγηζκό: εἴπεξ ἵππεπζα... δνθηκάδεζζαη. 
Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζπιινγηζκνύ θαη ηη επηδηώθεη κε απηόλ;  
 

Μονάδερ 10  
4. Πνην βαζηθό απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο αζσόηεηάο ηνπ εθζέηεη ν Μαληίζενο ζην θείκελν θαη 
κε πνηα επηρεηξήκαηα ην ηεθκεξηώλεη;  
 

Μονάδερ 10  
5. ἀλάβεζη, θαηαβαιόληα, πεπνηεθώο, ἠμίνπλ, ρξωκέλνπο: Να γξάςεηε γηα θαζεκία από 
ηηο παξαπάλσ ιέμεηο έλα νκόξξηδν νπζηαζηηθό ζηε λέα ειιεληθή γιώζζα θαη λα ζρεκαηίζεηε 
κε απηό κία πξόηαζε.  
 

Μονάδερ 10 
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ΑΓΝΩΣΟ 

 

Γιόδυπορ ικελιώηηρ, Βιβλιοθήκη ΧΙΙ 53, 1-2 
 

 Ἐπὶ δὲ ηνύησλ θαηὰ ηὴλ Σηθειίαλ Λενληῖλνη, Χαιθηδέσλ κὲλ ὄληεο ἄπνηθνη, 

ζπγγελεῖο δὲ Ἀζελαίσλ, ἔηπρνλ ὑπὸ Σπξαθνζίσλ πνιεκνύκελνη. Πηεδόκελνη δὲ 

ηῷ πνιέκῳ θαὶ δηὰ ηὴλ ὑπεξνρὴλ ηῶλ Σπξαθνζίσλ θηλδπλεύνληεο ἁιῶλαη θαηὰ 

θξάηνο ἐμέπεκςαλ πξέζβεηο εἰο ηὰο Ἀζήλαο ἀμηνῦληεο ηὸλ δῆκνλ βνεζῆζαη ηὴλ 

ηαρίζηελ   θαὶ  ηὴλ   πόιηλ   ἑαπηῶλ  ἐθ  ηῶλ   θηλδύλσλ ῥύζαζζαη. Ἦλ δὲ ηῶλ 

ἀπεζηαικέλσλ ἀξρηπξεζβεπηὴο Γνξγίαο ὁ ῥήησξ, δεηλόηεηη ιόγνπ πνιὺ 

πξνέρσλ πάλησλ ηῶλ θαζ’ ἑαπηόλ. Οὗηνο θαὶ ηέρλαο ῥεηνξηθὰο πξῶηνο ἐμεῦξε 

θαὶ θαηὰ ηὴλ ζνθηζηείαλ ηνζνῦην ηνὺο ἄιινπο ὑπεξέβαιελ, ὥζηε κηζζὸλ 

ιακβάλεηλ παξὰ ηῶλ καζεηῶλ κλᾶο ἑθαηόλ. 

 

ῥύζαζθαι (ῥύομαι = ιπηξώλσ, ζώδσ) 
 
 
Γ1. Να κεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην παξαπάλσ θείκελν. 

Μνλάδεο 20 
 
 
Γ2.α. Να γξάςεηε ηνλ ηύπν πνπ ζαο δεηείηαη γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: 
ὄνηερ: δνηηθή πιεζπληηθνύ αξζεληθνύ γέλνπο 
ῥήηυπ: θιεηηθή εληθνύ 
δεινόηηηι: νλνκαζηηθή εληθνύ 
πάνηυν:γεληθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 
οὗηορ:αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ ζειπθνύ γέλνπο 

Μνλάδεο 5 
 
 
 
 
 



 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

 

 
Γ2.β. 
ἔηςσον:β΄ εληθό πξόζσπν πξνζηαθηηθήο ελεξγεηηθνύ ανξίζηνπ β΄ 
ἐξέπεμταν: α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ππνηαθηηθήο ελεξγεηηθνύ ανξίζηνπ 
ἀξιοῦνηερ: γ΄ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο παξαηαηηθνύ κέζεο θσλήο 
ὑπεπέβαλεν: απαξέκθαην ελεξγεηηθνύ κέιινληα 
λαμβάνειν: β΄ εληθό πξόζσπν νξηζηηθήο ελεξγεηηθνύ παξαθεηκέλνπ. 

Μνλάδεο 5 
 
Γ3. Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθώο ηηο παξαθάησ ιέμεηο: πολεμούμενοι, ηῶν 
ςπακοζίυν, βοηθῆζαι, ὁ ῥήηυπ, ππῶηορ. 

Μνλάδεο 10 
 

 

 

 

Καιή Επηηπρία ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


