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ΟΜΑΔΑ Α΄  
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α 

συνδέοντάς τους με τα γράμματα της Στήλης Β, ώστε να 
προκύπτει ο σωστός συσχετισμός. (Ένα στοιχείο της Στήλης Α 
περισσεύει) 

 

Στήλη   Α Στήλη   Β 
 
1.  Μπέρτραντ Ράσελ 

α. εκείνο που θεωρούμε μέσα μας 
"εαυτό μας", δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά το σύνολο των εμπει- 
ριών μας 

 
2. Αρίστιππος 

β. είναι ανάγκη, προκειμένου 
κάποιος να γίνει φιλόσοφος, να 
εθιστεί στις παραδοξολογίες  

 
3. Ντέιβιντ Χιουμ 

γ. η γνώση είναι ανάμνηση 

 
4. Πλάτωνας   

δ. ο σκοπός στη ζωή μας είναι να 
επιδιώκουμε με κάθε τρόπο τις 
ηδονές 

5. Σωκράτης    
Μονάδες 8 

  
Α. 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 φιλοσοφία αποσκοπεί στο να μας υποδείξει τι θα 

μπορούσε να ισχύει στην πραγματικότητα. 
 
 
 



2. Για τον Αναξιμένη, το κυρίαρχο στοιχείο της 
φύσης, από το οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα, 
είναι το νερό. 

3. Κατά τους σοφιστές, το τι είναι καλό ή δίκαιο το 
καθορίζει το συμφέρον του καθενός μας. 

4. Κατά τον Επίκουρο, οι καταστηματικές ηδονές μάς 
φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία. 

Μονάδες 8 
 

Α.3. Τι ονομάζει ο Τζον Λοκ πρωτεύουσες και τι 
δευτερεύουσες ποιότητες των αισθητών πραγμάτων; 

Μονάδες 20 
 

Α.4. Με ποιον τρόπο οδηγήθηκε ο Θαλής ο Μιλήσιος στη 
θεωρία ότι η αρχή του κόσμου είναι το νερό; 

Μονάδες 14 
 

ΟΜΑΔΑ  Β΄ 

Β.1. Χρησιμοποιώντας τους όρους ύλη, μορφή, ενέργεια, 

σκοπός, δυνάμει, ενεργεία και εντελέχεια να 

περιγράψετε τη διαδικασία που χρειάζεται να 

ακολουθήσει κανείς, κατά τον Αριστοτέλη, 

προκειμένου να κατασκευάσει π.χ. ένα άγαλμα, 

εντοπίζοντας το σημαντικότερο σημείο της 

διαδικασίας αυτής.   

Μονάδες 25 

  

Β.2. Ποιες είναι οι απόψεις του Αναξίμανδρου και ποιες 

του Ηράκλειτου για την ιδέα της δικαιοσύνης ;  

Μονάδες 25 

 


