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ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ Α.1.   
  
Α.1.1.    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 

ΘΑΛΗΣ α .  Τα πάντα ρει. 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ β.  Η αρχή του κόσμου είναι το νερό. 
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ γ. Τα άτομα είναι αναλλοίωτες οντότητες 

και δεν τέμνονται περαιτέρω. 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ δ.  Κυρίαρχο στοιχείο της φύσης είναι ο 

αέρας. 
Μονάδες 8  

 
Α.1.2.   Να χαρακτηρίσετε ως προς το περιεχόμενό 

τους τις ακόλουθες προτάσεις γράφοντας στο 
τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς, 
τη λέξη  Σωστό  ή  Λάθος. 

1. Οι σοφιστές με τη ρητορική τους ικανότητα 
ήταν σε θέση να παρουσιάζουν τον μείζονα 
λόγο ως ελάσσονα και αντιστρόφως. 

2. Για το Σωκράτη η γνώση είναι κάτι δεδομένο, 
έτοιμο και ανώδυνο. 

3. Για τον Πλάτωνα οι ιδέες είναι απλές 
οντότητες που μένουν αναλλοίωτες και αιώνια 
σταθερές υπάρξεις. 



 

4. Για τον Αριστοτέλη τα συμβεβηκότα είναι το 
βασικό χαρακτηριστικό ενός πράγματος. 

Μονάδες 8 
Α.1.3.    Τί εννοεί ο Σωκράτης όταν υποστηρίζει ότι 

η  αρετή είναι γνώση, και ποια είναι κατ’ 
αυτόν η αιτία του κακού; 

Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ Α.2. 
Α.2.1. α.  Κατά τον Αριστοτέλη η ουσία ενός 

πράγματος δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά 
αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας. 
Να γράψετε τις αιτίες με τις οποίες 
ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. 

 Μονάδες 6 
β.    Ποια από τις αιτίες αυτές ο Αριστοτέλης 

θεωρεί  πιο σημαντική και γιατί ; 
Μονάδες 7 

Α.2.2. Τί εννοούσε ο Πρωταγόρας με τη φράση: 
«΄Ολων των πραγμάτων μέτρο είναι ο 
άνθρωπος»; 

 Μονάδες 12 
ΟΜΑΔΑ  Β 

 
Β.1.    Ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι μεταξύ της 

ευδαιμονίας και της αρετής υπάρχει ουσιαστική 
σχέση και ότι οι δύο αποτελούν μεσότητα 
μεταξύ δύο ακροτήτων : μιας υπερβολής και μιας 
έλλειψης.  

    Να διατυπώσετε την άποψή σας αν η θεωρία 
για τη μεσότητα του Αριστοτέλη έχει ισχύ σ’ 
όλες τις στιγμές της ζωής και αν μπορεί να μας 
βοηθήσει στις επιλογές μας. 

Μονάδες 25  



 

Β.2.   Κατά τους σοφιστές, το τί είναι ηθικά σωστό 
και το πώς πρέπει να ρυθμίζει κανείς την ηθική 
συμπεριφορά του δεν είναι το ίδιο για όλους 
τους ανθρώπους. 

  Η αντίληψη αυτή των σοφιστών καθιστά 
ανέφικτη τη δημιουργία μιας παγκόσμιας 
κοινότητας ανθρώπων, όπου θα ισχύει ένας 
ενιαίος κώδικας ηθικής συμπεριφοράς; 

    Μονάδες 25  
 
 
 


