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ΟΜΑΔΑ Α΄  
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόματα των 

φιλοσόφων της Στήλης Α και δίπλα την άποψη που 
αποδίδεται  στον  καθένα  από αυτούς  από  τη 
Στήλη Β. 

  

ΣΤΗΛΗ   Α ΣΤΗΛΗ   Β 
Παρμενίδης ο αισθητός κόσμος δεν μπορεί ποτέ να 

αποτελέσει αντικείμενο έγκυρης γνώσης 
Πρωταγόρας το πάθος είναι μια άλογη και αφύσικη 

κίνηση της ψυχής 
Στωικοί όλων των πραγμάτων μέτρο είναι ο άνθρωπος 
Χιουμ οι νόμοι της φύσης είναι συμπυκνωμένες 

περιγραφές γεγονότων που έχουμε 
διαπιστώσει ότι συνέβησαν κατά το 
παρελθόν 

 η γνώση είναι ανάμνηση 
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. Κατά τον Αναξίμανδρο, το κυρίαρχο στοιχείο της 

φύσης είναι ο αέρας. 
2. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι η αρετή 

συνίσταται στη μεσότητα μεταξύ δύο ακροτήτων. 
3. Κατά τον Ηράκλειτο, η μεταξύ των αντιθέτων 

πραγμάτων του κόσμου αρμονία είναι αφανής. 
4. Ο Σωκράτης πίστευε ότι δίκαιο και σωστό είναι 

το συμφέρον του ισχυρότερου. 
Μονάδες 8 



 

Α.1.3. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των 
ακόλουθων όρων: 

 "άτομα" 
 "ουσία και συμβεβηκότα" 
 "κατά κίνησιν ηδονές" 
 "ισοσθένεια των λόγων". 

Μονάδες 20 
 

Α.1.4. α.  Ποια είναι τα δυο βασικά ζητήματα που 
απασχόλησαν τους προσωκρατικούς φιλοσόφους;  

Μονάδες 10 
 

  β. Να αναφέρετε τα ονόματα τεσσάρων προσωκρατικών 
φιλοσόφων. 

Μονάδες 4 
 

ΟΜΑΔΑ  Β΄ 
Β.1. Αφού  μελετήσετε το παρακάτω κείμενο να εξηγήσετε 

πώς ο Σωκράτης εφάρμοσε στη ζωή του τη θεωρία 
του για το ηθικά σωστό: 

 Και για τ' άλλα και για τον αγαπημένο μου φίλο, τον 
πρεσβύτη Σωκράτη, που εγώ δα δεν θα ντρεπόμουνα 
να πω, πως ήταν ο πιο δίκαιος του καιρού εκείνου, 
τον έστελναν μαζί με άλλους να πάει για κάποιον 
πολίτη, με την εντολή να τους τον φέρουν δια της 
βίας για να τον θανατώσουν. Και τούτο το έκαναν 
για να τον αναγκάσουν να μετάσχει κι αυτός  σε όσα 
έπρατταν αυτοί, είτε θέλει είτε όχι. Αυτός όμως δεν 
τους άκουσε και πρόκρινε να βάλει σε κίνδυνο τη 
ζωή του παρά να γίνει κοινωνός στα ανόσια έργα 
τους (...) 

 Πλάτωνος, Ζ΄ Επιστολή, 324d8-325a3, μετάφραση 
Ι.Ν.Γρυπάρη . 

Μονάδες 25 
 

Β.2. Γιατί, κατά τον Πλάτωνα, πρέπει οι φιλόσοφοι να 
αναλάβουν τη διοίκηση της ιδανικής πολιτείας; 

Μονάδες 25 
 
 


