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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 καθέναν από αυτούς. 

 
ΣΤΗΛΗ   Α ΣΤΗΛΗ   Β 

1.  Αναξίμανδρος α .  Η ουσία είναι το τόδε τι .   
2.  Σωκράτης β.  Ο οικείος τόπος των ηδονών είναι το 

παρόν.  
3.  Μπέρκλεϋ γ. Πρωταρχικό στοιχείο του κόσμου είναι 

το άπειρον .  
4.  Αριστοτέλης δ. Το είναι  (η πραγματικότητα) 

ταυτίζεται με το αντιλαμβάνεσθαι .  
 ε.  Η αρετή είναι γνώση .  
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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. Η ηθική ασχολείται με το μέχρι πού μπορεί 

να φτάσει η γνώση της πραγματικότητας. 
2. Ο Παρμενίδης υποστήριξε ότι οι αισθήσεις 

μάς απατούν. 
3. Ο Λοκ κατατάσσει τις ιδέες σε δύο βασικές 

κατηγορίες: στις απλές και στις νέες ιδέες. 



 

4. Για τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία είναι 
ενέργεια της ψυχής σύμφωνα με την αρετή . 
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Α.1.3.    Τι εννοούσε ο Ηράκλειτος λέγοντας ότι: "Τα 
πάντα ρει"; 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ Α.2. 
Α.2.1. α.  Ποια είναι τα επίπεδα της ψυχής κατά 

τον Πλάτωνα και τι περιλαμβάνει το 
καθένα; 
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β.  Ποιες τάξεις της ιδανικής πολιτείας 
αντιστοιχούν σ' αυτά τα επίπεδα; 
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Α.2.2.    Πώς προσδιορίζει τα άτομα και την κίνησή 
τους ο Δημόκριτος στο πλαίσιο της ατομικής 
θεωρίας του; 
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ΟΜΑΔΑ  Β΄ 
Β.1.  Τι διηγείται ο μύθος του σπηλαίου του 

Πλάτωνα και ποιο είναι το νόημά του; 
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Β.2.   Κατά τους στωικούς, για να κατακτήσουμε την 

αρετή και να γίνουμε ευτυχισμένοι πρέπει να 
οδηγηθούμε στην κατάσταση της απάθειας . Πώς 
εννοούσαν την απάθεια οι στωικοί; Υπάρχει 
κίνδυνος η απάθεια αυτή να πάρει τη μορφή της 
αδιαφορίας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας. 
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