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ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της 
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της 
Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά: 
 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Αισθητική α.  Για κάθε ζήτημα δεν υπάρχει 
μία, αλλά πολλές αλήθειες. 

2. Σοφιστική β.  Πίσω από τη φαινομενικότητα 
των πραγμάτων υφίσταται η 
αληθινή πραγματικότητα. 

3. Πυρρωνισμός γ. Ασχολείται με ζητήματα που 
αναφέρονται κυρίως στην 
ομορφιά. 

4. Φιλοσοφία δ. Σε κάθε ζήτημα υφίσταται η 
ισοσθένεια των λόγων. 

 ε.  Στηρίζεται κυρίως στην πίστη 
και όχι σε λογικές αναλύσεις. 

 στ. Δε δέχεται τίποτε ως δεδομένο, όσο 

καταξιωμένο κι αν είναι αυτό
.
 

απεναντίας προβληματίζεται για το 
καθετί. 
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Α.2. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα 
συμπληρωμένο στο τετράδιό σας κατατάσσοντας σ' 
αυτόν τις λέξεις ή τις φράσεις που σας δίνονται σύμφωνα 
με τη θεωρία του Τζον Λοκ: 
ομοιότητα, μυρωδιά της γαρδένιας, φυτό, ουράνιο τόξο, 
παγερότητα του χιονιού, ισότητα, διαφορά, ζώο. 
 

Ι δ έ ε ς 
Α π λ έ ς Ν έ ε ς  

Σύνθετες Σχέσεων Γενικές  
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Α.3. Να ορίσετε τις ακόλουθες φιλοσοφικές έννοιες: 
Πάθος (Στωικοί) 
Ποιότητες (Λοκ) 
Κατά κίνησιν ηδονές (Επίκουρος) 
Εμπειρισμός 
Συμβεβηκότα (Αριστοτέλης)  
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Α.4. Ποια είναι η άποψη του Χομπς για το εφικτό της 
ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων; 

Μονάδες 14 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 
Β.1. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα που σας δίνεται τις 
βασικές θέσεις της φιλοσοφίας του Επικούρου και να τις 
συσχετίσετε με ανάλογες γνωστές θεωρίες άλλων 
φιλοσόφων: 
" Θεωρούμε την ηδονή και αρχή και τέλος της μακάριας 
ζωής. Γιατί αυτήν αναγνωρίζουμε σαν πρώτο αγαθό 
σύμφυτο με μας, και από αυτήν ξεκινά κάθε προτίμηση 



 

 

και αποφυγή και σ' αυτήν καταλήγουμε, έχοντας το 
συναίσθημα σαν κανόνα για να κρίνουμε κάθε αγαθό. 
Και επειδή αυτή είναι το πρώτο και έμφυτο αγαθό, γι' 
αυτό και δεν επιδιώκουμε κάθε ηδονή, αλλά μερικές 
φορές πολλές ηδονές τις ξεπερνούμε, όταν από αυτές μας 
προκύπτουν μεγαλύτερες ενοχλήσεις. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, πολλούς πόνους τους θεωρούμε ανώτερους από 
πολλές ηδονές, εφ' όσον ακολουθεί μεγαλύτερη ηδονή, 
όταν υπομείνουμε πολύ χρόνο τους πόνους. Κάθε ηδονή, 
λοιπόν, επειδή έχει συγγενική φύση με εμάς είναι καλό, 
δεν προτιμάται όμως κάθε ηδονή. Όπως ακριβώς κάθε 
πόνος είναι κακό, όμως από τη φύση του δεν είναι 
αποφευκτός κάθε πόνος". 
     Επικούρου,  Προς Μενοικέα 8, 129 
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Β.2. Αντλώντας στοιχεία από το απόσπασμα που σας 
δίνεται να προσδιορίσετε τη θεωρία στην οποία 
αναφέρεται ο Αριστοτέλης και να διατυπώσετε την 
άποψή σας σχετικά με την αξία της για το σύγχρονο 
άνθρωπο: 
"Τα πράγματα έχουν από τη φύση τους την ιδιότητα να 
φθείρονται από την έλλειψη και την υπερβολή, όπως 
ακριβώς βλέπουμε ότι γίνεται στην περίπτωση της 
σωματικής ρώμης και της υγείας. Έτσι: οι υπερβολικές 
γυμναστικές ασκήσεις αλλά και οι λειψές φθείρουν τη 
σωματική δύναμη . επίσης: τα ποτά και τα τρόφιμα, όταν 
γίνονται περισσότερα ή λιγότερα από κάποια 
συγκεκριμένη ποσότητα, φθείρουν την υγεία, ενώ τα 
σύμφωνα με το μέτρο τη γεννούν, την αυξάνουν και τη 
διασφαλίζουν. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στην 
περίπτωση της σωφροσύνης, της ανδρείας και των άλλων 
αρετών. Πραγματικά, ο άνθρωπος που συστηματικά 
τρέπεται σε φυγή μπροστά στο καθετί, που φοβάται τα 
πάντα και δεν αντιστέκεται σε τίποτε, γίνεται δειλός . ο 
άνθρωπος, από την άλλη, που δεν φοβάται τίποτε και 
βγαίνει να αντιμετωπίζει το καθετί, γίνεται απόκοτος . το 
ίδιο: αυτός που απολαμβάνει συστηματικά όλων των 



 

 

ειδών τις ηδονές και δεν μένει μακριά από καμία, γίνεται 
ακόλαστος, ενώ αυτός που  σαν αγροίκος  μένει 
συστηματικά μακριά από όλες τους, γίνεται, θα λέγαμε, 
αναίσθητος . συμπέρασμα: τη σωφροσύνη και την ανδρεία 
τις φθείρει η υπερβολή και η έλλειψη, ενώ η μεσότητα τις 
σώζει. 
   Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια β.Β,2, 1104α 
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