
 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

1) Μετάφραση 

 

Επομένως ταιριάζει να θεωρούμε αυτούς πάρα πολύ ευτυχισμένους,  οι οποίοι αφού 
κινδύνευσαν για τα πιο μεγάλα και τα πιο ωραία έτσι τελείωσαν τη ζωή τους, χωρίς να 
εμπιστευθούν τους εαυτούς τους στην τύχη ούτε να περιμένουν το φυσικό θάνατο, 
αλλά με το να προτιμήσουν τον πιο ωραίο.Και γι’ αυτό βέβαια είναι αγέραστες οι 
μνήμες και αξιοζήλευτες οι τιμές τους απ’ όλους τους ανθρώπουςꞏ αυτοί πενθούνται 
λόγω της φύσης τους ως θνητοί, εξυμνούνται όμως ως αθάνατοι λόγω της γενναιότητάς 
τους. 

 

 

2) Κλίση ρημάτων 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

Γράψω ἔγραψα Γέγραφα 

Γράψεις ἔγραψας Γέγραφας 

Γράψει ἔγραψε Γέγραφε 

Γράψομεν ἐγράψαμεν Γεγράφαμεν 

Γράψετε ἐγράψατε Γεγράφατε 

Γράψουσι  ἔγραψαν Γεγράφασι  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

Πείσομαι ἐπεισάμην Πέπεισμαι 

Πείσει (ῃ) ἐπείσω Πέπεισαι 

Πείσεται ἐπείσατο Πέπεισται 

Πεισόμεθα ἐπεισάμεθα Πεπείσμεθα 

Πείσεσθε ἐπείσεσθε Πέπεισθε 

Πείσονται  ἐπείσαντο Πεπεισμένοι εἰσί  

 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ 

Διατάξω Διέταξα Διατέταχα 

Διατάξεις Διέταξας Διατέταχας  

Διατάξει Διέταξε Διατέταχε  

Διατάξομεν Διετάξαμεν Διατετάχαμεν 

Διατάξετε Διετάξατε Διατετάχατε 

Διατάξουσι  Διέταξαν  Διατετάχασι  

 

 

 

3) Κλίση ουσιαστικών  

 

ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ 

ἡ πόλις ὁ βασιλεύς ἡ ἀσπίς Τό σῶμα 

Τῆς πόλεως Τοῦ βασιλέως Τῆς ἀσπίδος Τοῦ σώματος 

Τῇ πόλει Τῷ βασιλεῖ Τῇ ἀσπίδι Τῷ σώματι 

Τήν πόλιν  Τόν βασιλέα Τήν ἀσπίδα Τό σῶμα 

(ὦ) πόλι (ὦ) βασιλεῦ (ὦ) ἀσπίς (ὦ) σῶμα 



 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

Αἱ πόλεις Οἱ βασιλεῖς Αἱ ἀσπίδες Τά σώματα 

Τῶν πόλεων Τῶν βασιλέων Τῶν ἀσπίδων Τῶν σωμάτων 

Ταῖς πόλεσι Τοῖς βασιλεῦσι Ταῖς ἀσπίσι Τοῖς σώμασι 

Τάς πόλεις Τούς βασιλέας Τάς ἀσπίδας Τά σώματα 

(ὦ) πόλεις (ὦ) βασιλεῖς (ὦ) ἀσπίδες (ὦ) σώματα 

 

 

4) Συντακτικό 
 

 εὐδαιμονεστάτους : κατηγορούμενο από το ἡγεῖσθαι 
 ἡγεῖσθαι: υποκείμενο του απροσώπου ρήματος προσήκει 
 αὐτόματον : επιθετικός προσδιορισμός στο θάνατον 
 κάλλιστον: επιθετικός προσδιορισμός στο θάνατον 
 διὰ τὴν φύσιν : εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας 

 

 

5) Ετυμολογική συγγένεια 
 

 Ηγεμόνας-> ἡγεῖσθαι 
 Ριψοκίνδυνος-> κινδυνεύσαντες 
 Ατυχία-> τύχῃ 
 Λεξιλόγιο-> ἐκλεξάμενοι 
 Τιμητικός-> τιμαί 

 

 


