
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΑΡΧΑΙΑ/ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΪΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4   

Εξέταση στην Εισαγωγή 

 

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 Σωκράτης ήταν άθεος, δεν ήταν όμως είρωνας. 

2. Στην αμφισβήτηση έμοιαζε με τους σοφιστές. 

3. Η αμφισβήτηση του Σωκράτη καταλήγει τραγική και τερατώδης. 

4. Ο Σωκράτης αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων. 

5. Η σωκρατική διαλεκτική στηρίζεται στη σταδιακή, βήμα – βήμα, αναίρεση των 

θέσεων του συνομιλητή. 

6. Ο Σωκράτης οδηγεί τους συνομιλητές του στην ακραία συνέπεια των θέσεων 

τους. 

7. Σκοπός τη διαλεκτικής είναι να φτάσει ο αντίπαλος στη ανακάλυψη της αλήθειας. 

8. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια, τις Ιδέες. 

9. Ο Σωκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία στη γη. 

10. Ο Σωκράτης ήταν ο μόνος φιλόσοφος που ασχολήθηκε με ηθικά ζητήματα. 

11. Ο Σωκράτης επιδίωξε να καθοριστεί αυστηρά και αμετάκλητα κάθε έννοια καλού, 

αρετής και σοφίας. 

12. Ο Σωκράτης αναζήτησε την ουσία της ηθικής και όχι τα ηθικά φαινόμενα. 

13.  Η επαγωγική μέθοδος του Σωκράτη έχει ως στόχο της τη διατύπωση ενός 

ορισμού. 

14. Η λογική σκέψη είναι ο μοναδικός οδηγός προς την αλήθεια. 

15. Ο Λύκων ήταν ποιητής. 

16. Ο Άνυτος ήταν ρήτορας 

17. Η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε ιερά βιβλία και επίσημο δόγμα. 

18. Στα Ελευσίνια μυστήρια οι ιέρειες εκλέγονταν από το λαό. 

19. Δίκη για ασέβεια είχε υποστεί και ο Αναξαγόρας. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

20. Η κατηγορία για διαφθορά των νέων ήταν η πραγματική αιτία της δίωξης του 

Σωκράτη. 

21. Ο Χαρμίδης ήταν θείος του Πλάτωνα. 

22. Ο Κριτίας ανήκε στους Τριάκοντα Τύραννους. 

23. Ο Σωκράτης αντιπρότεινε ως ποινή στους δικαστές την ισόβια σίτισή του στο 

Πρυτανείο. 

24. Η περιουσία του Σωκράτη δεν ξεπερνούσε τις 30 μνες. 

25. Ο Σωκράτης θανατώθηκε με το πέρας της δίκης του. 

26. Τις τελευταίες στιγμές του Σωκράτη τις μαθαίνουμε από το φιλοσοφικό διάλογο 

Φαίδρος. 

27. Ο Πλάτωνας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. 

28. Η γενιά της μητέρας του καταγόταν από τον Σόλωνα. 

29. Σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Πλάτωνα είναι η 9η Επιστολή 

του. 

30. Ο Πλάτωνας νέος ασχολήθηκε με τη δραματική ποίηση. 

31. Ο Πλάτωνας δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική. 

32. Μετά τον θάνατο του Σωκράτη, ο Πλάτωνας κατέφυγε στα Μέγαρα, στον 

φιλόσοφο Παρμενίδη. 

33. Οι πρώιμοι διάλογοι του Πλάτωνα γράφτηκαν κατά την πρώτη δεκαετία μετά τον 

θάνατο του Σωκράτη. 

34. Στο πρώτο του ταξίδι ο Πλάτωνας επισκέφθηκε την Αίγυπτο. 

35. Ο Πλάτωνας ήλθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 

του. 

36. Ο Δίων ήταν ξάδελφος του τύραννου των Συρακουσών Διονυσίου Α’. 

37. Η γνωριμία με τον Δίωνα στιγμάτισε αρνητικά τη ζωή του Πλάτωνα. 

38. Ο Διονύσιος Α’ έστειλε τον Πλάτωνα στην Αίγινα. 

39. Το δεύτερο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία πραγματοποιήθηκε το 367 π.Χ. 

40. Το τρίτο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία κατέληξε σε εμφύλια διαμάχη μεταξύ 

του Δίωνα και του Διονύσιου Α’. 

41. Η Ακαδημία ιδρύθηκε μετά το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία. 

42. Η περίφημη αυτή σχολή θα λειτουργήσει για εννέα αιώνες μέχρι το 592 μ.Χ. 

43. Τη σχολή θα κλείσει ο Ιουστινιανός. 

44. Η σχολή πήρε το όνομά της από τον ήρωα της περιοχής Εκάδημο. 

45. Τα μαθηματικά θεωρούνταν απαραίτητη προετοιμασία για τη διδασκαλία της 

διαλεκτικής. 

46. Διάδοχος του Πλάτωνα στην ηγεσία της σχολής ήταν ο Ξενοκράτης. 

47. Ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρει στην 7η Επιστολή του πως από νέος ακόμη 

ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

48. Ο Πλάτωνας από την αρχή αντέδρασε στην κατάργηση του δημοκρατικού 

πολιτεύματος από τους ολιγαρχικούς. 

49. Οι αριστοκρατικές αντιλήψεις του Πλάτων τον οδήγησαν στο να ελπίζει πως το 

αυταρχικό πολίτευμα των Τριάκοντα θα αντιμετώπιζε τα δεινά που δημιούργησε 

στην πόλη η ασυδοσία των δημαγωγών.  

50. Δυο συγγενείς το Πλάτωνα, ο Κριτίας και ο Χαρμίδης, υπήρξαν πρωτεργάτες του 

αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.  

51. Η αποκατεστημένη δημοκρατία καταδίκασε τον Σωκράτη σε θάνατο, γεγονός 

που απογοήτευσε ακόμη περισσότερο τον Πλάτωνα.  

52. Κατά τον Πλάτωνα υγιής πολιτική ζωή θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν οι 

φιλόσοφοι αναλάμβαναν την εξουσία ή αν οι πολιτικοί άρχοντες φιλοσοφούσαν.  

53. Ο δραματικός χρόνος της Πολιτείας ανάγεται γύρω στα 374. 

54.  Ο Πλάτωνας διαίρεσε την Πολιτεία σε δέκα βιβλία.  

55. Ο χρόνος κατά τον οποίο υποτίθεται ότι διεξάγονται τα γεγονότα του διαλόγου 

της Πολιτείας είναι το 421 π.Χ. 

56. Ο Σωκράτης και ο Γλαύκωνας είχαν κατέβει στον Πειραιά για να 

παρακολουθήσουν τη γιορτή της Άρτεμης.  

57. Η συζήτηση του Σωκράτη και των συνομιλητών του διεξάγεται στο σπίτι του 

Καλλία. 

58. Στον διάλογο συμμετέχουν και οι δυο αδελφοί του Πλάτωνα, ο Γλαύκωνας και ο 

Αδείμαντος.  

59. Το θέμα του διαλόγου εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο μιας πόλης-κράτους, της 

Αθήνας.  

60. Οι τρεις τάξεις στις οποίες χωρίζεται ο πληθυσμός αποτελεί πρωτότυπη ιδέα του 

Πλάτωνα.  

61. Οι όροι «κοινωνική ομάδα» ή «κάστα» θα απέδιδαν σαφέστερα τη διάκριση το 

πληθυσμού στις αρχαϊκές κοινωνίες. 

62. Καμία από τις τρεις τάξεις της πολιτείας δεν είναι αποκλεισμένη από την εξουσία. 

63. Ο πλούτος είναι συγκεντρωμένος στην ανώτερη τάξη η οποία και τον 

διαχειρίζεται προς όφελος όλων. 

64. Οι φύλακες-παντελείς επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.  

65. Η κοινωνική κινητικότητα δεν είναι δυνατή στην Πολιτεία του Πλάτωνα. 

66. Πολυπληθέστερη τάξη στην Πολιτεία είναι αυτή των δημιουργών. 

67. Η αστρονομία και η αρμονική ανήκουν στον τρίτο κύκλο εκπαίδευσης των 

φυλάκων. 

68. Η καλλιτεχνική έκφραση είναι πολύ σημαντική και ελεύθερη στην Πολιτεία. 

69. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών ανήκει η σπουδή της διαλεκτικής. 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

70. Η ευθύνη για την εκπαίδευση της νέας γενιάς των φυλάκων ανήκει στους φύλακες 

επίκουρους.  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

  

 


