
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 2, 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, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79-81 

 

Β’. Ερωτήσεις  

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια του κειμένου. 

α. Ποιοι αξίζουν, σύμφωνα με το κείμενο, να θεωρούνται πραγματικά ευδαίμονες και γιατί; 

β. Για ποιους λόγους οι νεκροί πολεμιστές της πόλης θεωρούνται άξιοι ιδιαίτερων τιμών; 
  (5 μονάδες) 

2. ἐπιτρέψαντες, ἀναμείναντες, ἐκλεξάμενοι : ι) Τί είδους είναι οι παραπάνω μετοχές ανάλογα με τη 

μετάφρασή τους; Με τι είδους σύνδεση συνδέονται;  

ιι) Ποια είναι τα υποκείμενά τους; Σύμφωνα με αυτά είναι συνημμένες ή απόλυτες; 
(2,5 μονάδες) 

3. διαμονή, ρωμαλαίος, παράλογος, τυχερός, ταφή: Μπορείτε να συνδέσετε τις παραπάνω νεοελληνικές 

λέξεις με λέξεις του αρχαίου κειμένου;  
(2,5 μονάδες) 

4. παύομαι: Να κλιθούν ο Ενεστώτας της Προστακτικής και ο Παρακείμενος της Οριστικής . 
(5 μονάδες) 

5. α. Να σχηματίσετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό των παρακάτω επιθέτων στο ίδιο γένος. 

 (5 μονάδες) 

ΘΕΤΙΚΟΣ                              ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ                                 ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

εὐδαιμονεστάτους  

μεγίστων 

καλλίστων 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ἡ ὡραία                             

τό νέον  

ὁ φοβερός  

τό εὐγενές  

ὁ ἀληθής  

ἡ σώφρων  

ἡ ὑψηλή  

ὁ εὑδαίμων  

τὸ σεμνόν  

ἡ ἔνδοξη  

 

4.β. Να κλίνετε το επίθετο «καλλίστων» και στα τρία γένη στον συγκριτικό βαθμό. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


