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ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ Α.1.   
  
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα στον 

αριθμό του θέματος (Α.1.1.) το γράμμα της 
κάθε πρότασης με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

 
α.  Ο Θαλής θεωρούσε ότι αρχή του κόσμου 

είναι ο αέρας. 
β.  Κατά τον Ηράκλειτο, τα πάντα στο σύμπαν 

παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα. 
γ.  Ο Παρμενίδης δεν διστάζει να ταυτίσει την 

πραγματικότητα με τη σκέψη. 
δ. Κατά το Δημόκριτο, τα άτομα από τα οποία 

συγκροτείται κάθε υλικό σώμα βρίσκονται 
σε διαρκή κίνηση. 

Μονάδες 8  
 
Α.1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόματα των 

φιλοσόφων της στήλης Α και δίπλα το γράμμα 
της φράσης από τη στήλη Β που αποδίδεται 
στον καθένα από αυτούς. 

 
 

ΣΤΗΛΗ   Α ΣΤΗΛΗ   Β 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ α. Τα αισθητά πράγματα είναι 

"φαντάσματα", ανύπαρκτες 
οντότητες, είδωλα των ιδεών. 



 

ΓΟΡΓΙΑΣ β. "΄Ολων των πραγμάτων μέτρο 
είναι ο άνθρωπος". 

ΠΛΑΤΩΝ γ. " Ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα" 
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ δ. "Τίποτα δεν υπάρχει, μα και αν 

υπήρχε, ουδείς θα το γνώριζε..." 
Μονάδες 8  

 
Α.1.3. Οι τρεις κύριοι κλάδοι της φιλοσοφίας. 

α.  Ποιο είναι το αντικείμενο της αισθητικής 
ως κλάδου της φιλοσοφίας; 

Μονάδες 6 
β.  Να αναφέρετε ονομαστικά τους άλλους 

δύο κύριους κλάδους της φιλοσοφίας. 
Μονάδες 3 

 
ΘΕΜΑ Α.2. 
 
Α.2.1. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. 

α.   Γιατί ονομάστηκαν έτσι; 
Μονάδες 4 

β.  Πού στράφηκε το ενδιαφέρον τους; 
Μονάδες 4 

γ.  Να αναφέρετε (τουλάχιστον) τέσσερα 
ονόματα προσωκρατικών φιλοσόφων. 

Μονάδες 4 
 

Α.2.2. Ανάμεσα στον κόσμο των αισθητών 
πραγμάτων και στον κόσμο των ιδεών ποια 
διαφορά και ποια σχέση αντιστοιχίας 
υπάρχει, σύμφωνα με τον Πλάτωνα; 

 Μονάδες 13 
 



 

ΟΜΑΔΑ  Β 
Β.1. Ο Πλάτωνας επιχείρησε με το μύθο του σπηλαίου 

να εξηγήσει την πλάνη των ανθρώπων ως προς 
τις αισθήσεις. Τί διηγείται ο μύθος αυτός και 
ποιους συμβολισμούς περιέχει; 

Μονάδες 25  

 
 Β.2. Με ποια συμπεριφορά ο άνθρωπος εξασφαλίζει 

την ευδαιμονία του, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη; 

Μονάδες 25  

 
 


