
 
ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                                             

                                                                               
Οδηγίες 

1. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μέσα σε παρένθεση τη σωστή 
απάντηση. 

2. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις τύπου σωστού - λάθους θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε γράμμα μέσα σε παρένθεση το 
σύμβολο Σ ή Λ. 

3. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αντιστοίχησης θα σημειώσετε στο φύλλο απαντήσεων 
τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μέσα σε παρενθέσεις τα αντίστοιχα ζεύγη 

4. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε γράμμα μέσα σε παρένθεση τη 
σωστή λέξη. 

5. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης θα σημειώσετε στο φύλλο 
απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και στη συνέχεια θα γράψετε την απάντησή σας. 

6. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να γραφούν με στυλό ( όχι μολύβι!) μπλε χρώματος. 
7. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 
8. Η τελευταία σελίδα του φύλλου απαντήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. 
9. Δεν επιτρέπεται να σημειώνετε πάνω στο φύλλο των θεμάτων. Απαγορεύεται η χρήση 

διορθωτικού υγρού. 
ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να αντιστοιχίσετε κάθε αριθμό της στήλης Α με το κατάλληλο γράμμα της 
στήλης Β (Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

 
Α                                                                                  Β 

1. Εισηγήθηκε τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών.     α. Αναξιμένης 
2. Πέρα  και πίσω από το μεταβαλλόμενο κόσμο       β. Παρμενίδης  
υπάρχει μια σταθερότητα που την εξασφαλίζει η  
νόηση.   

3. Δεν πρέπει να ενδιαφέρεται κανείς τόσο για την 
  αναζήτηση της αλήθειας, όσο για την πειθώ.           γ. Αναξίμανδρος 
4. Παραλλήλιζε  τον εαυτό του με μαία. 
5. Ο κόσμος έχει  προέλθει απ’ το αρχέγονο πυρ.     δ. Σοφιστές 
6. Εκείνο που χαρακτηρίζει κάθε γεγονός που  
εκδηλώνεται στην ψυχή μας είναι η συνείδηση 
που έχουμε γι΄ αυτό. 

                                                                                     ε. Ντεκάρτ 
                                                                                    στ. Αριστοτέλης 
                                                                                    ζ.  Ηράκλειτος 
                                                                                    η. Σωκράτης             
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 Α2. Να γράψετε ποιες απ’ τις παρακάτω προτάσεις είναι  σωστές και ποιες  

λανθασμένες. 
 
1. Κατά τους σοφιστές, οι νόμοι που θεσπίζονται εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 

κυβερνώντων. 
2. Ο Πλάτωνας θεωρούσε τη δημοκρατία  ως το καταλληλότερο πολίτευμα για την 

ηθική διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. 
3. Κατά τον Αρίστιππο, οι ηδονές πρέπει να αξιολογούνται προς το χρόνο εκδήλωσής 

τους και την έντασή τους. 
4. Κατά τον Αριστοτέλη, ευτυχία αισθανόμαστε κάθε στιγμή που συμπεριφερόμαστε 

σύμφωνα με το λογικό μας. 
5. Για τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία είναι αλληλένδετη με την αρετή. 
6. Η ειμαρμένη των στωικών ταυτίζεται με τη μοιρολατρία. 



 
7. Κατά τον Αριστοτέλη ,η ποίηση αποσκοπεί στην παρουσίαση του ατομικού και του 
  μερικού. 
8. Η πιο εύστοχη ίσως ερμηνεία της Αριστοτελικής κάθαρσης είναι ότι αυτή 

επιτυγχάνεται χάρη στην παρουσία του ποιητή και στη λειτουργία της ποίησης. 
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Α3. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: 

Παλίντονος αρμονία, εντελέχεια, κωνάριον, απάθεια. 
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Α4. Ποια είναι η σχέση αρετής και ηδονής για τη θεωρία του κυνισμού; 
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ΟΜΑΔΑ Β 
Β1.Στους προσωκρατικούς εκφράζονται τρεις βασικές σκέψεις της φιλοσοφίας. 

Πρώτα –πρώτα το ερώτημα για την υλική αιτία όλων των πραγμάτων. Δεύτερο 
την απαίτηση πως στο ερώτημα αυτό πρέπει να δοθεί ορθολογική απάντηση, 
χωρίς παραπομπή σε κάποιο μύθο ή σε μυστικιστικές αντιλήψεις. Τρίτο την 
παραδοχή πως σε τελευταία ανάλυση έπρεπε να ’ναι δυνατό να καταλάβουμε τον 
κόσμο ξεκινώντας από μια ενιαία θεμελιακή αρχή. 
(Werner Heisenberg,Φυσική και Φιλοσοφία ) 

 
Σύμφωνα με το κείμενο, ποιες βασικές σκέψεις της φιλοσοφίας εκφράζονται 
στους προσωκρατικούς φιλοσόφους ; Με βάση όσα γνωρίζετε για το  φιλοσοφικό 
στοχασμό του Θαλή, επιβεβαιώνονται τα αναφερόμενα στο  κείμενο; 
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Β2.Αν δε συμβεί ή να κυβερνήσουν στις πολιτείες  οι φιλόσοφοι ή να ασχοληθούν με 

τη φιλοσοφία, ανυστερόβουλα και  άξια, αυτοί τους οποίους τώρα αποκαλούν 
βασιλιάδες και άρχοντες, έτσι ώστε η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία  να 
συναντηθούν στο αυτό πρόσωπο ,κι αν τούτος ο εσμός όσων σήμερα πορεύονται 
χωριστά προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση δεν εμποδιστεί δια της βίας να το 
κάνει αυτό, δε θα ’χουν τελειωμό οι συμφορές για τις πολιτείες, νομίζω ούτε για 
το ανθρώπινο γένος ,κι ούτε τούτο το πολίτευμα ,που τώρα μόλις περιγράψαμε 
θεωρητικά, πρόκειται ποτέ να λάβει, προτού γίνουν αυτά, αληθινή υπόσταση και 
να βγει στο φως του ήλιου. 
(Πλάτωνος Πολιτεία, Ε, 473 cll-e2) 
 (εσμός :μεγάλο πλήθος ανθρώπων) 

 
Ποια είναι η προϋπόθεση της ανθρώπινης ευτυχίας, κατά τον Πλάτωνα; Γιατί –
σύμφωνα με όσα γνωρίζετε - φτάνει ο Πλάτωνας στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο 
να κατευθύνει την ιδανική πολιτεία ο φιλόσοφος; 
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