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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κείμενο 

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. 

 

Ερωτήσεις 

1. Ποιοι αξίζουν, σύμφωνα με το κείμενο, να θεωρούνται πραγματικά ευδαίμονες 

και γιατί; 

           Μονάδες 4 

2. Για ποιους λόγους οι νεκροί πολεμιστές της πόλης θεωρούνται άξιοι ιδιαίτερων 

τιμών; 
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           Μονάδες  4  

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις της παρένθεσης 

(παραμονή, διαμονή, προσμονή, αναμονή): 

1. Ζήτησε να μάθει τον τόπο ………………. του. 

2. Η …………….. στην ουρά της τράπεζας τον εκνεύρισε. 

3. Η ……………… της νίκης τούς ανέβαζε το ηθικό. 

4. Ο υπάλληλος του δήμου ζήτησε από τον αλλοδαπό να του επιδείξει την άδεια 

………………... του. 

Μονάδες 2  

4.  Να γράψετε ένα ουσιαστικό και ένα επίθετο της ν.ε. ομόρριζα των ρημάτων που 

δίνονται: ἀνατρέπω, πάρειμι, τυγχάνω . 

Μονάδες 3 

 

5. Να γραφούν οι άλλοι βαθμοί των επιθέτων: ὁ εὔπορος, ὁ ἀσφαλής 

Μονάδες 2 

6. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: 

εἰμί: α’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα  

γίγνομαι: γ’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα 

ὑπομένω: γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής  

βλάπτω: β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής  

 

 Μονάδες 2 

7. Να βρείτε το απαρέμφατο της πρότασης, να δηλώσετε αν είναι ειδικό ή τελικό και να 

εξηγήσετε αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία: 

Ὁ πόλεμος ᾐνάγκασεν ἡμᾶς ὑπομένειν πολλοὺς κινδύνους.   

Οἱ Θηβαῖοι λέγουσιν τὴν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι. 

Κῦρος οὐκ ἤθελεν κινδυνεῦσαι.                                                                                 Μονάδες 3  
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