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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

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. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1.Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Ὥστε προσήκει …… διὰ τὴν ἀρετήν». 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             (μονάδες 4) 

 

 

Α2. Σύμφωνα με το κείμενο, ποιον θάνατο θεωρούν «κάλλιστον»  οι αρχαίοι Έλληνες;  

Γιατί θεωρούνται ευτυχείς όσοι τον επιλέγουν; 

                                              (μονάδες 4) 

 

Β1. Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω: 

 ηγέτης, τρόπος, αναμονή, θέση, γενέθλια, εκλογή. 

 (μονάδες 2) 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/18 
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Β2. Να γράψετε  δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) για καθέναν από  τους τύπους: 

κινδυνεύσαντες, ἔτυχον. 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            (μονάδες 2) 

 

Γ1. Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

αὐτόματον θάνατον , θνητῶν σωμάτων, τήν μνήμην, τήν φύσιν. 

                                                                                                                                          (μονάδες 2) 

 

 Γ2. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο 

τύπο). 

 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

οἱ χρήσιμοι   

  τόν κάλλιστον 

 ἡ ἐπιμελής   

  τούς πλείονας  

  τῶν μεγίστων  

τό ἀναγκαῖον   

(μονάδες 2) 

 

Γ3. Να μεταφέρετε τα ρήματα στους τύπους που ζητούνται: 

• εἰμί ( γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα) = ……………………………….. 

• πράττω (α΄ πληθ. υποτακτικής  αορίστου ε.φ.) = ……………………………. 

• κελεύω (β΄ πληθ. προστακτικής  ενεστώτα μ.φ.) = ………………………….. 

• διώκω ( γ΄ ενικό ευκτικής  μέλλοντα ε.φ.) = …………………………… 

• παύω ( β΄ ενικό οριστικής υπερσυντέλικου ε.φ.) = ……………………………… 

• νομίζω (γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μ.φ.) = …………………… 

(μονάδες 2) 
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Δ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

• ἡγεῖσθαι → 

• κινδυνεύσαντες → 

•τόν αὐτόματον → 

• διὰ τὴν φύσιν → 

 

 

(μονάδες 2) 

 

 

 

 

 

 

 


