
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: 
1. Ο Ντεκάρτ θεωρεί ότι ο εαυτός μας είναι: 

1) Αδιαίρετη, αδιάσπαστη, ενιαία οντότητα 
2) Αποτέλεσμα σύμμειξης δύο ετερόκλητων και αυτόνομων υποστάσεων 
3) Προκαθορισμένη αρμονία ύλης και συνείδησης 

 
2. Ο Τζον Λοκ 

1) Διαφωνεί με τον Πλάτωνα στη θεωρία για τις έμφυτες ιδέες 
2) Διαφωνεί με τον Ντεκάρτ στη θεωρία για τις έμφυτες ιδέες 
3) Όλα τα παραπάνω 

 
3. Ο Ντέιβιντ Χιουμ πίστευε ότι ο εαυτός μας 

1) Είναι μια οντότητα προγενέστερη του σώματος και της ψυχής μας 
2) Ταυτίζεται με την πραγματικότητα 
3) Είναι το σύνολο των εμπειριών μας 
4) Όλα τα παραπάνω 

 
4. Οι παραστάσεις που σχηματίζονται μέσω των αισθήσεων τοποθετούνται κατά τον 
Καντ 

1) Μέσα στο χώρο και το χρόνο 
2) Μέσα στο χώρο 
3) Μέσα στο χρόνο 
4) Έξω από το χώρο και το χρόνο 

 
5. Ο Θεόδωρος ο Κυρηναίος έλεγε ότι: 

1) Οι σαρκικές ηδονές είναι πιο έντονες από τις πνευματικές 
2) Οι ηδονές έχουν πνευματική υπόσταση 
3) Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις πολλές ηδονές όταν προκαλούν δυσαρέσκεια 

 
6. Οι φιλόσοφοι στην ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα είναι επιφορτισμένοι με: 

1) Την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων 
2) Την παροχή φιλοσοφικής παιδείας 
3) Τη διακυβέρνηση 
4) Τη διασφάλιση της τάξης 

 
7. Αποστολή της ιδανικής πολιτείας του Πλάτωνα είναι η ευτυχία των πολιτών διότι 

1) Η ύπαρξή της αντιστοιχεί στην ύπαρξη των πολιτών της 
2) Η δομή της αντιστοιχεί στην τριμερή διάκριση της ψυχής 
3) Οι κοινωνικές τάξεις προορίζονται για συγκεκριμένη αποστολή 

 
8. Η αρετή στη θεωρία των κυνικών φιλοσόφων ταυτίζεται με  

1) Την περί αρετής θεωρία του Σωκράτη 
2) Την εγκράτεια 
3) Τον έκλυτο βίο 
4) Τον ασκητικό βίο 

 
9. Η ηδονή  για τον Επίκουρο 

1) Ταυτίζεται με την αρετή 



 

2) Είναι σκοπός ζωής 
3) Είναι μέσο για την ευτυχία 

 
10. Η ευδαιμονία κατά τον Αριστοτέλη είναι 

1) Αλυσίδα αγαθών 
2) Τελικός σκοπός 
3) Επί μέρους σκοπός 
4) Ιεράρχηση σκοπών  

(25 μονάδες) 
 
Β. Να εξηγήσετε τους όρους του Αριστοτέλη : τόδε τι, συμβεβηκότα και να δώσετε 
από ένα παράδειγμα. 

(25 μονάδες) 
 
Γ. Μπορείτε να συσχετίσετε τη μέθοδο της καθολικής αμφιβολίας του Ντεκάρτ, με τη 
μέθοδο της παντελούς άγνοιας του Σωκράτη που τη χρησιμοποιούσε για να 
εξασφαλίσει την έγκυρη γνώση των πραγμάτων; 

(25 μονάδες) 
Δ. Να μελετήσετε το παρακάτω απόσπασμα και να απαντήσετε στα ερωτήματα  που 
ακολουθούν: 
« Εάν δεν βασιλεύσουν οι φιλόσοφοι στις πόλεις ή εάν αυτοί που ονομάζονται τώρα 
βασιλείς και κυβερνήτες δεν γίνουν φιλόσοφοι με όλη τη σημασία της λέξης, ούτως 
ώστε να συνδυάζεται στο ίδιο πρόσωπο η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία και αν 
δεν αποκλεισθούν απολύτως της διοίκησης όλοι όσοι σήμερα διεκδικούν τον έναν ή 
τον άλλον τίτλο χωριστά, είναι αδύνατον, φίλε μου Γλαύκων, να επέλθει καμία 
διόρθωση των κακών που μαστίζουν τα κράτη και όλο, καθώς νομίζω, το ανθρώπινο 
γένος και ούτε θα εμφανιστεί ποτέ και θα δει το φως του ήλιου η πολιτεία αυτή, της 
οποίας εμείς χαράξαμε το σχέδιο».  

Πλάτωνος Πολιτεία  ε 473c 11- e2, 
Μετάφραση Ι. Γρυπάρη μεταγλωττισμένη στη δημοτική 

 
α) Πώς ορίζει τους φιλοσόφους ο Πλάτων;  

(10 μονάδες) 
β) Πώς κρίνετε τη θέση που αναπτύσσει για τους φιλοσόφους; 

(15 μονάδες) 
 

 
 


