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Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Ενότητες 1-3)

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α.Κείμενο Ενότητα 2, «Θυσία για την πατρίδα»

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ 
μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν, οὐδ’ 
ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. 
Καὶ γὰρ τοι ἀγήρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων 
ἀνθρώπων αἱ τιμαί· οἵ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν φύσιν ὡς θνητοί, 
ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀθάνατοι διὰ τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ 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, και οἵτινες, ἐπειδὴ θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην 
διὰ τὴν ἀρετήν αὑτῶν κατέλιπον.
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Β. Ασκήσεις

1.Να μεταφραστεί το κείμενο στα Νέα Ελληνικά (από το Ὥστε προσήκει... 
κάλλιστον). 

                                                                                                                    (4 μονάδες)

2.Να κλίνετε στον άλλον αριθμό τα υπογραμμισμένα ουσιαστικά 
(θάνατον, τὴν ἀρετήν)

                                                                                                                    (2 μονάδες)

3. εὐδαιμονεστάτους: Να αναγνωριστεί γραμματικά και να γραφεί στους 
τρεις βαθμούς 

                                                                                                                    (3 μονάδες)

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

                                                                                                                    (4 μονάδες)

5. τιμᾶσθαι: Να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και παρατατικού ενεργητικής 
φωνής καθώς και η οριστική αορίστου μέσης φωνής.

                                                                                                                   (3 μονάδες)

6. Να γράψετε τέσσερα ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) της νέας ελληνικής 
της λέξης «ἀξίους».

                                                                                                                    (2 μονάδες)

7. Να αντιστοιχήσετε τους τύπους με τη συντακτική τους λετούργια: 

Α)αἱ μνῆμαι             1)κατηγορούμενο

Β)ἀγήρατοι               2)αντικείμενο 

Γ)πάντων                  3)Υποκείμενο 

Δ)τὸν βίον                 4)κατηγορηματικός προσδιορισμός

                                                                                                                    (2 μονάδες)

                                      Σας ευχόμαστε επιτυχία!




