
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ/ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΪΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4   

Εξέταση στην Εισαγωγή (β) 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε καθεμία 

από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 

είναι λανθασμένη:  

 

1. Ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλάτωνα. 

2. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 348 π.Χ. στην Όλυνθο. 

3. Τα Στάγειρα βρίσκονται κοντά στη Μεθώνη. 

4. Ο πατέρας του λεγόταν Νικόμαχος και ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά της 

Μακεδονίας Φιλίππου του Β’. 

5. Ο Αριστοτέλης ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. 

6. Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία κατά τη διάρκεια που ο Πλάτωνας απουσίαζε 

στη Σικελία για το τρίτο ταξίδι του. 

7. Η απουσία του Πλάτωνα επέδρασε ευεργετικά στον Αριστοτέλη. 

8. Ο Εύδοξος από την Κνίδο ασχολούνταν με τη γεωγραφία και κατά τη διάρκεια της 

απουσίας του Πλάτωνα είχε αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής του. 

9. Ο Πλάτωνας είχε κατά βάση ποιητική ψυχοσύνθεση. 

10. Ο Πλάτωνας έδωσε στον Αριστοτέλη το παρανόμι “ο Νους”. 

11. Ο Αριστοτέλης παρακολουθούσε ευλαβικά όλα τα μαθήματα του Πλάτωνα. 

12. Είκοσι χρόνια έμεινε ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία και ασχολήθηκε με την 

επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία. 

13. Η διδασκαλία του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και οι ιδέες του τον έφεραν συχνά 

αντιμέτωπο με τους συναδέλφους του στην Ακαδημία, τον Ηράκλειτο, τον 

Σπεύσιππο, τον Ξενοκράτη. 

14. Ο Αριστοτέλης άσκησε βαρύτατο έλεγχο και στον Πλάτωνα και τη διδασκαλία του. 

15. Η βαθιά του πίστη πως οι δικές του απόψεις βρίσκονταν πιο κοντά στην αλήθεια 

ήταν ο μοναδικός λόγος που τον εξωθούσε στην αυστηρή κριτική των απόψεων των 

άλλων. 

16. Ο Αριστοτέλης ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου στη Μίεζα, μια μικρή κωμόπολη 

κοντά στην Βεργίνα. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

17. Για τα μαθήματά του με τον Αλέξανδρο ο Αριστοτέλης επιμελήθηκε μια καινούργια 

έκδοση των ομηρικών επών. 

18. Κατά την περίοδο που ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα την Ακαδημία τη 

διηύθυνε ο Σπεύσιππος. 

19. Το Λύκειο βρισκόταν στον Λυκαβηττό και δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές. 

20. Ο Αριστοτέλης ονόμασε τη σχολή του Περίπατος, ίσως από τον περίπατον, τη 

στεγασμένη στοά του Λυκείου. 

21. Ο Αριστοτέλης παρέμεινε στην Αθήνα συνολικά τριάντα χρόνια. 

22. Ο φιλόσοφος κατά τη δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα συνέθεσε το 

σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν του (έχει άλλωστε προηγηθεί —κατά την 

περίοδο των ταξιδιών του— η συγκέντρωση των 153 Πολιτειῶν του, των μορφών 

διακυβέρνησης ή, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, των συνταγμάτων ενός πλήθους 

ελληνικών πόλεων). 

23. Ο φιλόσοφος κατά τη δεύτερη παραμονή του στην Αθήνα συγγράφει τα Ἠθικὰ 

Νικομάχεια. 

24. Στα 322 έφτασε στην Αθήνα η είδηση ότι πέθανε ο Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης 

αισθάνθηκε πως η ζωή του βρισκόταν πάλι μπροστά στον πιο μεγάλο κίνδυνο. 

25. Οι Αθηναίοι κατηγόρησαν τον Αριστοτέλη για ασέβεια προς τους θεούς. 

26. Η κατηγορία βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Αριστοτέλης είχε συγγράψει στο φίλο του 

Ερμία ένα ποίημα με τη μορφή παιάνα, του παραδοσιακού ύμνου στον θεό 

Απόλλωνα. 

27. Ο Αριστοτέλης κατέφυγε στην απέναντι Χαλκίδα, στο σπίτι που είχε εκεί από τη 

μητέρα του και πέθανε τον ίδιο χρόνο. 

28. Ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε την Αθήνα παγκάλη. 

29. Χρησιμοποιώντας στίχους από την Ιλιάδα έκανε έναν δριμύ υπαινιγμό στους 

συκοφάντες, που ήταν πολλοί στην Αθήνα. 

30. Ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την Αθήνα για να μη δώσει στους Αθηναίους την 

ευκαιρία να σφάλουν για δεύτερη φορά σε βάρος της φιλοσοφίας. 

 

Β) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Ποιος είπε: ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα; 

α) Ηράκλειτος, β) Σωκράτης, γ) Πλάτων, δ) Πρωταγόρας, ε) Αριστοτέλης 

2. Ποια δεν είναι σωκρατική φιλοσοφική μέθοδος; 

α) ειρωνεία, β) διαλεκτική, γ) μαιευτική, δ) επαγωγή, ε) διάλεξη. 

3. Ποιος ήταν ένας από τους κατηγόρους του Σωκράτη στη δίκη που τον οδήγησε στο 

θάνατο; 

α) Κριτίας, β) Χαρμίδης, γ) Μέλητος, δ) Σωφρονίσκος, ε) Αναξαγόρας 

4) Η εὐβουλία, κατά τον Πρωταγόρα, είναι: α) συνεχής βελτίωση του ανθρώπου, 

β) ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων, γ) ορθή λειτουργία της Βουλής, δ) δυνατότητα 

διδαχής της αρετής, ε) ενεργητική στάση ζωής. 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

5) Ο Πρωταγόρας: 

α) Εκθέτει τις απόψεις του με τρεις τρόπους: τον μύθο, τη διάλεξη, τον σχολιασμό 

ποιητικών κειμένων, β) Ισχυρίζεται ότι η αρετή είναι έμφυτη, μη διδακτή ανθρώπινη 

ιδιότητα, γ) Αντιμετωπίζεται γελοιογραφικά από τον φιλοσοφικό του αντίπαλο, τον 

Πλάτωνα, δ) Αρνείται τη σχετικότητα των φιλοσοφικών απόψεων και ασπάζεται την 

ύπαρξη απόλυτων ιδεών, ε) Αποφεύγει τη χρήση λογικών επιχειρημάτων. 

 

Γ) Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις φράσεις «σωστή» ή «λανθασμένη».  

1. Κατά τον Πλάτωνα, από τα μέρη της ψυχής ηγεμονεύει το θυμοειδές.  

2. Οι φύλακες είναι προορισμένοι από τη στιγμή που γεννιούνται να προστατεύουν την 

πόλη.  

3. Στην πλατωνική πολιτεία υπάρχει κοινωνική κινητικότητα.  

4. Οι φύλακες-παντελείς εκλέγονται με ψηφοφορία από το σύνολο των φυλάκων.  

5. Στο τέλος της εκπαιδευτικής πορείας κύριο μάθημα είναι η διαλεκτική (φιλοσοφία). 

 

Δ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες και να γράψετε 

τις λανθασμένες προτάσεις στη σωστή τους μορφή: 

 Κατά το πρώτο του ταξίδι στη Σικελία ο Πλάτωνας ήρθε σε επαφή με τη θεωρία των 

Ορφικών και τον εξέχοντα εκπρόσωπό τους τον Αρχύτα τον Ταραντίνο.  

 Ο διάλογος του Σωκράτη με τον Πρωταγόρα δίνεται με τη μορφή αφήγησης.  

 Για τον Πλάτωνα τα μαθηματικά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την σπουδή της 

διαλεκτικής.  

 Η κριτική του Σωκράτη απέναντι στη διάλεξη οφείλεται στη γενική του καχυποψία 

απέναντι στον μακροσκελή λόγο.  

 Για τον Σωκράτη η λογική σκέψη είναι ο μοναδικός οδηγός για την κατανόηση της 

σχετικότητας των ηθικών εννοιών. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


