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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Β3. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και 

δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.  

Α Β 

1. Εύδοξος από την Κνίδο 

2. Ξενοκράτης 

3. Ερμίας 

4. Αριστοτέλης 

5. Νικόμαχος 

 

α. φίλος του Αριστοτέλη που βρήκε μαρτυρικό 

θάνατο  

β. διδάσκει στο Λύκειο  

γ. μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος  

δ. πατέρας του Αριστοτέλη  

ε. διευθύνει την Ακαδημία 

Μονάδες 10 

Β3.Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά 

ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο 

νεότερο χρονικά (ένδειξη 5): 

α.  Ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και ανέλαβε την αγωγή του 

Αλέξανδρου. 

β.  Ο Πλάτων επέστρεψε στις Συρακούσες για δεύτερη φορά. 

γ.    Ο Ιουστινιανός έκλεισε οριστικά την Ακαδημία. 

δ.    Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο και ήπιε το κώνειο. 

ε.  Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα, μια μικρή πόλη της Χαλκιδικής. 

1 -  2 -  3 -  4 -  5 - 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη 

λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη: 
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1. Στη διάρκεια της κράτησής του ο Σωκράτης αντιστάθηκε στις προσπάθειες 

των φίλων του να τον πείσουν να αποδράσει. 

2. Ο Πλάτων συνέχισε να ασχολείται με την τραγική ποίηση μετά τη γνωριμία 

του με τον Σωκράτη.  

3. Για τον Αισχύλο ο Επιμηθέας είναι μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας.  

4. Ο πατέρας του Αριστοτέλη λεγόταν Νικόμαχος και ήταν στρατηγός στην 

αυλή του Φιλίππου.  

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

αντιμέτωπο και με άλλους συναδέλφους του και με τον ίδιο τον Πλάτωνα. 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και 

δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.  

Α Β 

1. Μέλητος 

2. Αναξαγόρας 

3. Κριτίας 

4. Αρχύτας ο Ταραντίνος 

5. Ησίοδος 

 

α. φίλος του Σωκράτη και ηγετική μορφή των Τριάκοντα 

Τυράννων 

β. Πυθαγόρειος φιλόσοφος  

γ. στη Θεογονία του περιγράφει τη γέννηση των θεών 

δ. μήνυσε τον Σωκράτη  

ε. κατηγορήθηκε και αυτός για ασέβεια 

Μονάδες 10 

Β3. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της 

στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της 

στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. O ίδιος ο Σωκράτης ονόμαζε την εξαγωγή 

της σωκρατικής άποψης από τον αντίπαλο 

συνομιλητή  

2. Ο Πρωταγόρας στη δική του εκδοχή του 

προμηθεϊκού μύθου τονίζει την  

3. Οι δημιουργοί στην πλατωνική Πολιτεία 

είναι  

4. Το σημαντικότερο πρόβλημα που 

συζητείται στην πλατωνική Πολιτεία είναι η  

α. ανάπτυξη της κοινωνικής 

οργάνωσης του ανθρώπου.  

β. διάλεξη.  

γ. δικαιοσύνη.  

δ. η πολυπληθέστερη από τις 

τρεις τάξεις.  

ε. ανόμοια μεταξύ τους 

στοιχεία.  

ζ. διδασκαλία της αρετής.  
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5. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλις-

κράτος αποτελείται από    

η. μία αριστοκρατία του 

πνεύματος.  

θ. μαιευτική.  

Μονάδες 10 

Β3. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω 

πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.  

Α Β 

1. Η μήνυση κατά του Σωκράτη έγινε α. από τον Κριτία και τον Χαρμίδη.  

β. από το ιερατείο της Αθήνας.  

γ. από τον Μέλητο.  

2. Η 7η Επιστολή του Πλάτωνα αποτελεί  α. σημαντική πηγή πληροφοριών 

για τη ζωή του.  

β. ένα είδος βιογραφίας του 

Σωκράτη. 

γ. μία επιστολή προς τους 

Αθηναίους φίλους του.  

3. Ο Πλάτων ήρθε σε επαφή με τον 

Πυθαγορισμό  

α. στην Ακαδημία.  

β. πριν τον θάνατο του Σωκράτη.  

γ. στο πρώτο του ταξίδι στη 

Σικελία.  

4. Κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στον 

Σωκράτη και τον Πρωταγόρα είναι 

α. η σοφιστική τέχνη. 

β. η έννοια της δικαιοσύνης.  

γ. η φύση της αρετής.  

5. Στον διάλογο Πρωταγόρας ο 

Σωκράτης  

 

α. αρνείται την ύπαρξη του 

απόλυτου. 

β. αναζητά μία αλήθεια γενική, 

καθολική και απόλυτη.   

γ. χρησιμοποιεί τη διάλεξη ως 

μέθοδο αναζήτησης της αλήθειας. 

Μονάδες 10 
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Β3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ):  

α.  Πολλοί φίλοι του Σωκράτη στήριξαν το πραξικόπημα των Τριάκοντα 

Τυράννων.   

β.   Σύμφωνα με μία παράδοση, στην είσοδο της Ακαδημίας συναντούσε 

κανείς την επιγραφή «γνῶθι σαυτόν».  

γ.  Ο Πλάτων χρησιμοποιούσε τον μύθο, για να συμπληρώσει μία αυστηρή 

φιλοσοφική απόδειξη. 

δ.  Η πατρότητα του φιλοσοφικού μύθου του Πρωταγόρα ανήκει στον ίδιο τον 

Πλάτωνα.  

ε.  Για τον Αισχύλο ο Προμηθέας είναι ένας μεγάλος ευεργέτης της 

ανθρωπότητας.   

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε φράση της στήλης Α και 

δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό όνομα. Τα ονόματα 

της στήλης Β είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία σωστές 

φράσεις της στήλης Α (ένα όνομα της στήλης Β περισσεύει).  

Α Β 

1. «ἕν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα» 

2. «τὸ ταὐτοῦ πράττειν» 

3. «ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν» 

4. «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» 

5. «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν 

τελείαν» 

 

α. Ηράκλειτος 

β. Πρωταγόρας 

γ. Σωκράτης 

δ. Αριστοτέλης 

Μονάδες 10 

Β3. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω 

περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη 

λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη: 

1. Ο Σωκράτης παρομοιάζει τον εαυτό του με μαία στην προσπάθεια του να 

βοηθήσει τον συνομιλητή του στην αναζήτηση της αλήθειας.  

2. Ο Πλάτων πίστεψε πως θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Διονύσιο Β΄ 

σε φιλόσοφο- βασιλέα. 
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3. Στον διάλογο Πρωταγόρας Σωκράτης και Πρωταγόρας καταλήγουν σε 

οριστικά συμπεράσματα. 

4. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από το πρώτο του ταξίδι του στην 

Σικελία, ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία 

5. Για τους αρχαίους  Έλληνες η αρετή του ανθρώπου ως ιδιώτη διέφερε από 

την αρετή του ανθρώπου ως πολίτη.  

Μονάδες 10 

Β3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ):  

α.  Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο 

λόγο τα ομηρικά έπη.  

β.  Όταν ο Αριστοτέλης επέστρεψε από τη Μακεδονία στην Αθήνα μετά το 335 

π.Χ., συνέχισε να διδάσκει στην Ακαδημία.  

γ.  Στο Α΄ βιβλίο των Ἠθικῶν Νικομαχείων ο Αριστοτέλης ασχολείται με τη 

φύση και το περιεχόμενο της εὐδαιμονίας.  

δ.  Το λόγον ἔχον μέρος της ψυχής σχετίζεται με τις διανοητικές και ηθικές 

αρετές.  

ε.  Στα Πολιτικὰ η πόλις-κράτος είναι μία κοινότητα που την αποτελούν 

κυβερνώντες και κυβερνώμενοι.  

Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

 


