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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑÏΟΥ 2015 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θυσία για την πατρίδα 

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ 

καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ 

αὑτῶν τῇ τύχῃ, οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν 

κάλλιστον. Καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων 

ἀνθρώπων αἱ τιμαί οἳ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δὲ ὡς 

ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. Καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ 

αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ 

τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. Ἐγὼ μὲν οὖν 

αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι 

κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵτινες, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον 

μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον. 

                                               Λυσίας Επιτάφιος,τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 

 

 

 

 

 



 

 

 

Β. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

Πρῶτον μὲν ἀντὶ μικροῦ χρόνου πολὺν καὶ τὸν ἅπαντ’ εὔκλειαν ἀγήρω 

καταλείπουσιν, ἐν ᾗ καὶ παῖδες οἱ τούτων ὀνομαστοὶ τραφήσονται καὶ γονεῖς [οἱ 

τούτων] περίβλεπτοι γηροτροφήσονται, παραψυχὴν τῷ πένθει τὴν τούτων 

εὔκλειαν ἔχοντες. Ἔπειτα νόσων ἀπαθεῖς τὰ σώματα καὶ λυπῶν ἄπειροι τὰς ψυχάς, 

ἃς ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσιν οἱ ζῶντες ἔχουσιν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ καὶ πολλῷ ζήλῳ τῶν 

νομιζομένων τυγχάνουσιν. Οὓς γὰρ ἅπασα μὲν ἡ πατρὶς θάπτει δημοσίᾳ, κοινῶν δ’ 

ἐπαίνων μόνοι τυγχάνουσιν, ποθοῦσι δ’ οὐ μόνοι συγγενεῖς καὶ πολῖται, ἀλλὰ 

πᾶσαν ὅσην Ἑλλάδα χρὴ προσειπεῖν, συμπεπένθηκεν δὲ καὶ τῆς οἰκουμένης τὸ 

πλεῖστον μέρος, πῶς οὐ χρὴ τούτους εὐδαίμονας νομίζεσθαι;  

                                                                   Δημοσθένης, Ἐπιτάφιος 32-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  

α) Να μεταφραστεί το απόσπασμα : << Καὶ γάρ τοι θάπτονται… αὑτῶν κατέλιπον>> 

β) Τι είδους τιμές αποδίδει η πόλη στους νεκρούς; 

γ) Σύμφωνα με το παράλληλο κείμενο ,ποιο κέρδος αποκομίζουν οι πέσοντες στο πεδίο της 

μάχης; 

                                                                                                           Μονάδες 6                                                                                                                                                                              

               

                                                 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

α) Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που 

βρίσκονται στην παρένθεση.  

 

- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.).  

- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).  

- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν  

(ἀσεβῶς, υπερθ.).  

- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).  

- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).  

- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).  

- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).  

- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υ-περθ.). 
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β) Να συμπληρωθούν οι τύποι που ζητούνται: 

 

   γ’ πληθυντ. Υποτακτ. ενεστ. του πειράω-ῶ 

 

   β’ ενικό ευκτικής ενεστ. του προσδοκάω-ῶ 

 

   β’ πληθυντ. Προστακτ. του φρονέω-ῶ 

 

   απρμφ ενεστ. του φρονέομαι-οῦμαι 

 

   α’ πληθ. ενεστ. του δηλόω-ῶ 

 

   γ’ ενικό παρατατικού του βιόω-ῶ     
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γ) Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του αορίστου β΄ των ρημάτων που 

είναι στην παρένθεση:  

 Λύκος ………………… (ὁρῶ, μτχ. αρσ.) ποιμένας ἐσθιόντας (= να τρώνε) ἐν σκηνῇ 

πρόβατον, ἐγγύς……….… (προσέρχομαι, μτχ. Αρς. ……………… (ὁρῶ, ορισ. α΄ 

πληθ.) τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, …………………(λαμβάνω, ορισ. α΄ πληθ.) πνεῦμα 

ἐπουράνιον, …………………(εὑρίσκω, ορισ. α΄ πληθ) πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 

Τριάδα προσκυνοῦντες αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν.  



 

 

 

 Δημόκριτος ………………(λέγω, οριστ. γ΄ εν.), ὡς ὁ γαμβροῦ μὲν ……………… 

(ἐπιτυγχάνω, μτχ. αρσ.)…………………(εὑρίσκω, οριστ. γ΄ εν.) υἱόν, ὁ 

δὲ………………(ἀποτυγχάνω, μτχ. αρσ.) ἀπώλεσε καὶ θυγατέρα.  

 Ἀγησίλαος, μικροῖς τοῖς παιδίοις οὖσι, κάλαμον περιβεβηκώς (= αφού κα-βάλησε 

ένα καλάμι) ὥσπερ ἵππον οἴκοι συνέπαιζεν• ὀφθεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν φίλων (= 

όταν τον είδε κάποιος φίλος του)………… …(λέγω, οριστ. γ΄ εν.) αὐτῷ μηδενὶ 

φράσαι (=να μην το πει σε κανέναν), πρὶν ἄν καὶ αὐτὸς πατὴρ 

παίδων………………(γίγνομαι, υποτ. γ΄εν.).                                                                                                        

                                                                                                          Μονάδες 2,5       

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις 

 

Υπομονή 

Σύνθεση 

Μακαριότητα 

γενιά 

                                                                                                                Μονάδες 4  

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω όρους συντακτικά: 

 

ἡγεῖσθαι= 

ἀναμείναντες= 

δημοσίᾳ= 

θανάτου= 

                                                                                              Μονάδες 2,5                                  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


