
 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 2 

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 2, Θυσία για την πατρίδα 

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπέρ μεγίστων καί καλλίστων 

οὕτω τόν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περί αὑτῶν τῇ τύχη οὐδ’ ἀναμείναντες τόν 

αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τόν κάλλιστον. Καί γάρ τοι ἀγήρατοι μέν αὐτῶν αἱ 

μνῆμαι, ζηλωταί δέ 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 ῥώμης καί σοφίας καί πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τούς ἐν τῷ πολέμῳ 

τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καί τούς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. Ἐγώ μέν οὖν αὐτούς καί 

μακαρίζω τοῦ θανάτου καί ζηλῶ, καί μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, 

οἵτινες, ἐπειδή θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην διά τήν ἀρετήν αὑτῶν κατέλιπον. 

Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79-81 

Β’. Ερωτήσεις  

1. Μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τα λόγια 

του κειμένου όπου χρειάζεται; 

Α) Για ποιους ανθρώπους γράφτηκε ο επιτάφιος λόγος και γιατί;  

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

  (4 μονάδες) 

2. Να γράψετε δύο ομόρριζες ή σύνθετες λέξεις, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής, για καθένα 

από τα ρήματα: ἔτυχον, πενθοῦνται. 

 (3 μονάδες) 

3. κινδυνεύσαντες: α) Μπορείτε να κάνετε χρονική αντικατάσταση στον ρηματικό τύπο;  

                              β) Μπορείτε να κάνετε χρονική αντικατάσταση στον ρηματικό τύπο στο 

β’ενικό Μέσης φωνής; 

(4 μονάδες) 

4. Μπορείτε να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικα; 

μνήμην, ἀγῶνες, σωμάτων, φύσιν 

(4 μονάδες) 

5. Μπορείτε να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων και στα τρία γένη; 

 πτωχός, ένδοξος, ἐπιμελές, φοβερός 

(3 μονάδες) 



 

 

 

 

6. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου; 

ἡγεῖσθαι, τόν βίον, οὐκ ἐπιτρέψαντες, διά τήν ἀρετήν, ἐν τῷ πολέμῳ, αὑτῶν 

(2 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 


