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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ὥστε προσήκει ἡγεῖσθαι οἵτινες κινδυνεύσαντες  ὑπέρ μεγίστων και καλλίστων οὕτω τόν βίον 

ἐτελεύτησαν,αὑτῶν οὐκ ἐπιτρέψαντες περί τῇ τύχῃ οὐδ’ ἀναμείναντες τόν αὐτόματον θάνατον, 

ἀλλ’ έκλεξάμενοι τόν κάλλιστον Καί γάρ τοι ἀγήρατοι μέν ἔσονται αἱ μνῆμαι αὐτῶν, ζηλωταί δέ 

(εἰσί) ὑπό πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· οἵ πενθοῦνται μέν διά τήν φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δέ 

ὡς ἀθάνατοι διά τήν ἀρετήν. Καί γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καί ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς 

ρώμης καί σοφίας καί πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τους τετελευτηκότας ἐν 

τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας ἐν τῷ πολέμῳ τιμᾶσθαι ταῖς αὐταῖς τιμαῖς και τούς ἀθανάτους. Ἐγώ 

μέν οὖν αὐτούς και μακαρίζω τοῦ θανάτου καί ζηλώ, και οἶμαι μόνοις τούτοις ἀνθρώπων 

κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵτινες, ἐπειδή ἔτυχον θνητῶν σωμάτων, κατέλιπον ἀθάνατον μνήμην 

διά τήν ἀρετήν αὑτῶν. 

  

Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79-81 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

1.      α) Να μεταφράσετε το απόσπασμα:Ὥστε προσήκει…αἱ τιμαί. 

β)Ποιες τιμές αποδίδει η πόλη στους νεκρούς της και γιατί; 

2.       Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική με α΄ συνθετικό το επίθετο εὐρύς, 

ώστε να αποδώσετε τη σημασία των παρακάτω φράσεων: 

·        Αυτός που σχηματίζει μεγάλη σε άνοιγμα γωνία 

·        Αυτός που διαθέτει ευρεία μόρφωση 

·        Αυτός που είναι επαρκής και ανοιχτός σε έκταση 

3.      Στα παρακάτω παραδείγματα να βρείτε τα επίθετα και τα επιρρήματα και να τα 

αντικαταστήσετε στους άλλους βαθμούς: 

·        Οἱ στρατιῶται ἠπόρουν ὅτι  Κλέαρχος χαλεπῶς ἔφερεν. 

·        Το τῶν κρηνῶν ὕδωρ ψυχρόν καίι διαυγές ἐστι. 

·        Εὐτυχής ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν. 

·        Οἱ στρατηγοί οὐκ ανείλοντο (δεν περισυνέλεξαν) τούς ἀρίστους ὑπέρ τῆς πατρίδος 

γενομένους. 

·        Οἱ Ἀθηναῖοι τῷ Ἀντιόχῳ ἐβοήθουν πλείοσι ναυσί. 

 

        4.    Να κάνετε χρονική αντικατάσταση τους παρακάτω τύπους: 

κινδυνεύσαντες, γεγραμμένου εἰσίν, τάττωνται. 

  

5.        Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες στο κείμενο λέξεις: 

      διά τήν φύσιν, θανάτου, αὑτών, πολέμῳ, κινδυνεύσαντες. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


