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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: 2η 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

  

 
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, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79-81 

 

 

Α.1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «. Καὶ γάρ τοι ἀγήρατοι… αὐτῶν 

κατέλιπον». 

10 μονάδες 

Α.2. Ποιοι αξίζουν σύμφωνα με το κείμενο, να θεωρούνται πραγματικά 

ευδαίμονες και γιατί;  

10 μονάδες 

Α.3. «οἵ πενθοῦνται μέν διά την φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δέ ὡς ἀθάνατοι 

διά τήν ἀρετήν»: Να σχολιάσετε τη χρήση του σχήματος της αντίθεσης στο 

απόσπασμα.  

10 μονάδες 

http://www.arxaia-latinika.gr/
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Β.1. Να βρείτε λέξεις του κειμένου που να είναι ετυμολογικά συγγενείς με τις 

παρακάτω: 

δυστυχία, κίνδυνος, ουσία, ενταφιασμός, εγκαταλείπω 

10 μονάδες 

 

Γ.1. Να μεταφέρετε τους τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

τούτους: ……………………………… 

οἵτινες: ……………………………… 

τόν βίον: ………………………………. 

τῇ τύχῃ: ………………………………... 

τήν φύσιν: ……………………………... 

ἀγῶνες: ……………………………… 

τῷ πολέμῳ: ……………………………. 

ταῖς τιμαῖς: ……………………………… 

θνητῶν σωμάτων: ……………………………… 

  

   

10 μονάδες 

 

Γ.2. Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές: 

αὐτόματον θάνατον, ἀθάνατον μνήμην 

20 μονάδες 

 

Γ.3. Να αντικαταστήσετε χρονικά τους παρακάτω τύπους: 

κινδυνεύσαντες 

04 μονάδες 

Γ.4. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων και επιρρημάτων: 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

  εὐδαιμονεστάτους 

  μεγίστων 

http://www.arxaia-latinika.gr/
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  καλλίστων 

ἀξίους   

 κρεῖττον  

10 μονάδες 

 

Δ.1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου: 

ἡγεῖσθαι, τόν αὐτόματον, τόν βίον, πάντων, δημοσίᾳ, ἀγῶνες, τούς 

τετελευτηκότας, ἀνθρώπων, διά τήν ἀρετήν, αὐτῶν 

10 μονάδες 

Δ.2. Να καταγράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.  

06 μονάδες 
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