
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 

  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3 

Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη, εἴωθας δὲ καὶ σὺ  τὰ 

τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν. Ὅλον δὲ τοῦτο  ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν ὥρας 

ἐθελήσῃς, εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν. Οὐδαμοῦ  γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμο νέ 

στερον ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μάλισθ’ ὅστις ἔχει ἔνδον 

τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ εὐμαρείᾳ εὐθὺς γίνεται· τὴν δὲ εὐμάρειαν οὐδὲν 

ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν. Συνεχῶς οὖν δίδου σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ 

ἀνανέου σεαυτόν· βραχέα δὲ ἔστω καὶ στοιχειώδη ἃ εὐ θὺς ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς 

τὸ πᾶσαν λύ πην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμψαι σε μὴ δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ’ ἃ 

ἐπανέρχῃ. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Τα εἰς ἑαυτόν χαρακτηρίζονται ως ‹‹πνευματικό ημερολόγιο››. Ποια στοιχεία του 

κειμένου αναφοράς συνηγορούν σε αυτόν τον χαρακτηρισμό;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Β1.Με ποιο επιχείρημα  υπερασπίζεται ο Μάρκος Αυρήλιος την αξία της 

ενδοσκόπησης ;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Β2.Ποιες βασικές ιδέες της στωικής φιλοσοφίας  εντοπίζονται σε κείμενο;  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
Γ1.Να βρείτε δύο ομόρριζα για την καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 

αναφοράς: ἀναχωρεῖ, ἐγκύψας, γίνεται, ἀποπέμψαι, ἐπανέρχῃ.  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Γ2.Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

α Ο δεύτερο κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων έχει ως αντικείμενο τα 

μαθηματικά . 

β Ανάμεσα στα 30 και 35 έτη οι φύλακες ενδέχεται να οδηγηθούν στη θέαση 

του αγαθού. 

γ Όλοι οι φύλακες- επίκουροι γίνονται φύλακες-άρχοντες μετά τα 50 . 

δ Όταν πεθάνουν οι φύλακες – άρχοντες τιμώνται ως ήρωες. 

Να συμπληρωθούν τα κενά : 

Σε μια δραματική ………………….παρουσιάζεται το σκάφος της πολιτείας να ταξιδεύει 
ακυβέρνητο. Ο ιδιοκτήτης που είναι μύωπας και κουφός δεν γνωρίζει τη ναυτική 
τέχνη. Τα μέλη του πληρώματος φιλονεικούν μεταξύ τους και κανείς δεν σκέπτεται 
ότι χρειάζεται ένας έμπειρος κυβερνήτης που να γνωρίζει τις θέσεις των άστρων και 
τις ιδιοτροπίες των ανέμων. Ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια μέσα από 
την τρικυμία το "μεθυσμένο καράβι" είναι ο…………………. Γιατί όμως ο φιλόσοφος 
θεωρείται ως ο καταλληλότερος; Όλοι μας δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι του 
πνεύματος είναι οι πιο ακατάλληλοι για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων; 
Δεν βρίσκονται, όπως θα λέγαμε, συνεχώς "εκτός τόπου και χρόνου" απορροφημένοι 
από τις θεωρητικές τους αναζητήσεις; Δεν είναι αδέξιοι; Δεν είναι υπεροπτικοί; Την 
απάντηση στα ερωτήματα αυτά δίνει η αλληγορία του σπηλαίου. 

Οι ……………………………. (ο όρος βασιλεύς στον Πλάτωνα δηλώνει απλώς τον 
άρχοντα, όχι τον απόλυτο μονάρχη που αντλεί την εξουσία του από το κληρονομικό 
δικαίωμα ή από τη θέληση του Θεού) είναι προσωπικότητες που δεν διαθέτουν μόνο 
γνώσεις και ……………………..σκέψη, αλλά πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και 
αδαμάντινο χαρακτήρα. Αναλαμβάνουν την εξουσία από ………………………….για να 
διοχετεύσουν μέσα στη νομοθεσία τη σοφία τους και την ακεραιότητά τους. Δεν 
διαθέτουν ούτε προσωπική περιουσία ούτε καν οικογένεια για να είναι 
……………………………..,ανεπηρέαστοι και ολόψυχα αφοσιωμένοι στο κοπιώδες 
λειτούργημά τους. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 
 

 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
Δ. Να εντοπίσετε τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στο κείμενο αναφοράς και στο 
παρακάτω ποίημα του Κ.Π.Καβάφη. 

 
Όσο μπορείς 

 

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις 

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, 

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. 

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την, 

γυρίζοντας συχνά κι εκθέτοντάς την 

στων σχέσεων και των συναναστροφών 

την καθημερινήν ανοησία, 

ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική. 

Κ.Π. Καβάφης, Ποιήματα, τόμ.1, Ίκαρος 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Αδίδακτο Κείμενο : Ισοκράτης, Παναθηναϊκός 187 – 190. 

Ο Ισοκράτης συνεχίζοντας τον έπαινο των προγόνων, έκανε λόγο για τις 

ανιδιοτελείς ευεργεσίες τους προς τους άλλους Έλληνες, για να 

ισχυρισθεί κατόπιν ότι, αντίθετα με τις αντιλήψεις πολλών, οι Αθηναίοι 

ξεπερνούσαν τους Σπαρτιάτες ακόμη και στην πολεμική αρετή. 

Προσπαθώντας να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του, εξιστόρησε τον τρόπο 

με τον οποίο κατόρθωσαν οι Σπαρτιάτες να επιβληθούν σε όσους 

υπέταξαν κατά την άφιξή τους στην Πελοπόννησο, στερώντας τους 

ηττημένους από την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους.  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ἔχοιμι δ’ ἂν τῷ λόγῳ τούτῳ χρήσασθαι καὶ περὶ τῆς συμφορᾶς τῆς 

Σπαρτιάταις ἐν Θερμοπύλαις γενομένης, ἣν ἅπαντες ὅσοι περ ἀκηκόασιν 

ἐπαινοῦσι καὶ θαυμάζουσι μᾶλλον ἢ τὰς μάχας καὶ τὰς νίκας τὰς 

κρατησάσας μὲν τῶν ἐναντίων, πρὸς οὓς δ’ οὐκ ἐχρῆν γεγενημένας· ἃς 

εὐλογεῖν τινες τολμῶσι, κακῶς εἰδότες ὡς οὐδὲν οὔθ’ ὅσιον οὔτε καλόν ἐστι 

τῶν μὴ μετὰ δικαιοσύνης καὶ λεγομένων καὶ πραττομένων. ὧν 

Σπαρτιάταις μὲν οὐδὲν πώποτ’ ἐμέλησεν· βλέπουσι γὰρ εἰς οὐδὲν ἄλλο 

πλὴν ὅπως ὡς πλεῖστα τῶν ἀλλοτρίων κατασχήσουσιν· οἱ δ’ ἡμέτεροι περὶ 

οὐδὲν οὕτω τῶν ὄντων ἐσπούδαζον ὡς τὸ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμεῖν· 

ἡγοῦντο γὰρ οὐδεμίαν ἂν γενέσθαι κρίσιν οὔτ’ ἀληθεστέραν οὔτε δικαιοτέραν 

τῆς ὑπὸ παντὸς τοῦ γένους γνωσθείσης. δῆλοι δ’ ἦσαν οὕτως ἔχοντες ἔν τε 

τοῖς ἄλλοις οἷς διῴκουν τὴν πόλιν, καὶ τοῖς μεγίστοις τῶν πραγμάτων. 

τριῶν γὰρ πολέμων γενομένων ἄνευ τοῦ Τρωικοῦ τοῖς Ἕλλησι πρὸς τοὺς 

βαρβάρους, ἐν ἅπασι τούτοις πρωτεύουσαν αὐτὴν παρέσχον. ὧν εἷς μὲν ἦν 

ὁ πρὸς Ξέρξην, ἐν ᾧ πλέον διήνεγκαν Λακεδαιμονίων ἐν ἅπασι τοῖς 

κινδύνοις ἢ ’κεῖνοι τῶν ἄλλων, δεύτερος δ’ ὁ περὶ τὴν κτίσιν τῶν ἀποικιῶν, 

εἰς ὃν Δωριέων μὲν οὐδεὶς ἦλθεν συμπολεμήσων, ἡ δὲ πόλις ἡμῶν ἡγεμὼν 

καταστᾶσα τῶν οὐκ εὐπορούντων καὶ τῶν ἄλλων τῶν βουλομένων 

τοσοῦτον τὰ πράγματα μετέστησεν, ὥστ’ εἰθισμένων τῶν βαρβάρων τὸν 

ἄλλον χρόνον τὰς μεγίστας πόλεις τῶν Ἑλληνίδων καταλαμβάνειν 

ἐποίησε τοὺς Ἕλληνας, ἃ πρότερον ἔπασχον, ταῦτα δύνασθαι ποιεῖν. 

Παρατηρήσεις 

Γ.1.  Να μεταφράσετε στη νεοελληνική γλώσσα το χωρίο του αδίδακτου 

κειμένου: «ἔχοιμι δ’ ἂν … λεγομένων καὶ πραττομένων» .   

                            Μονάδες 10 

Γ.2.  Με ποιον τρόπο συμπεριφέρθηκαν οι Σπαρτιάτες στις πόλεις που 

υπέταξαν και σε τι διέφεραν από τους Αθηναίους ως προς αυτό; 

                 Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
Γ3.  α.  «ἡγοῦντο γὰρ οὐδεμίαν … ἐν ἅπασι τοῖς κινδύνοις»: Να 

εντοπίσετε τα ουσιαστικά του παραπάνω αποσπάσματος και να 

μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

         Μονάδες 5 

β.  χρήσασθαι, ἐπαινοῦσι, τολμῶσι, ἡγοῦντο, διῴκουν. : στα 

παραπάνω συνηρημένα ρήματα να γραφεί το απαρέμφατο 

ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται.    

                  Μονάδες 5 

Γ4. α.  Σπαρτιάταις (το δεύτερο στο κείμενο), τῶν ἀλλοτρίων, τῆς 

γνωσθείσης, τῶν ἀποικιῶν, τῶν Ἑλληνίδων. Να αναγνωριστούν 

συντακτικά οι παραπάνω ονοματικοί ετερόπτωτοι 

προσδιορισμοί.  

         Μονάδες 5 

β.   ἡγοῦντο γὰρ οὐδεμίαν ἂν γενέσθαι κρίσιν οὔτ’ ἀληθεστέραν 

οὔτε δικαιοτέραν τῆς ὑπὸ παντὸς τοῦ γένους γνωσθείσης. Να 

μεταφερθεί η φράση από τον πλάγιο λόγο στον ευθύ  

                  Μονάδες 5 

 

 

 

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 

 


