
 

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α  Α΄ 
ΘΕΜΑ Α1 
Α.1.1. Να γράψετε τα ονόματα των φιλοσόφων (στήλη Α) και 
δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται με τον καθένα: 
                                                                                  

Α Β 
Θαλής Εντελέχεια 

Αναξίμανδρος Φωτιά 
Αναξιμένης Άτομο 
Ηράκλειτος Αέρας 
Αριστοτέλης Άπειρο 
∆ημόκριτος Νερό 

                                                                                   (Μονάδες 6 ) 
Α.1.2. ‘’Η κ. Μαρία Παπαγεωργίου σκέφτεται ότι σήμερα είναι τα 
γενέθλιά της και θα την επισκεφτούν οι φίλοι της να της ευχηθούν. 
Πηγαίνει στο μπακάλικο, αγοράζει αλεύρι, ζάχαρη, αυγά, κακάο΄ 
επιστρέφει στο σπίτι και φτιάχνει ένα κέϊκ σοκολάτα.Το απόγευμα 
την επισκέπτονται οι φίλοι της και αυτή τους προσφέρει το γλυκό 
που έφτιαξε. Όλοι το βρίσκουν υπέροχο’’. Στην ιστορία αυτή 
έχουμε την κατασκευή, δημιουργία ενός πράγματος (του γλυκού). 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους όρους του Αριστοτέλη για τα 
αίτια της εξέλιξης εφαρμόζοντάς τα στην παραπάνω ιστορία;                                 
                                                                                   (Μονάδες 8 ) 
Α.1.3. Τι εννοεί ο Τζον Λοκ, όταν υποστηρίζει ότι η ψυχή του 
ανθρώπου είναι «άγραφο χαρτί»; 
                                                                                    (Μονάδες 6) 
Α.1.4. Να χαρακτηρίσετε ως προς το περιεχόμενό τους τις 
ακόλουθες προτάσεις γράφοντας δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς 
τη λέξη ‘’σωστό’’(Σ) ή ‘’λάθος’’(Λ). 
 1. Οι Σοφιστές θεωρούν ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος 
κώδικας ηθικής συμπεριφοράς  κοινός για όλους τους ανθρώπους. 
 2. Κατά το Σωκράτη είναι προτιμότερο να αδικεί κανείς παρά 
να αδικείται. 
 3. Κατά τον Αριστοτέλη η ευδαιμονία είναι ενέργεια της 
ψυχής σύμφωνα με την αρετή. 
 4. Ο Αναξίμανδρος εισήγαγε στο χώρο της επιστήμης την 
έννοια της αρχής. 
 5. Κατά το ∆ημόκριτο η διαδικασία της τμήσης ενός υλικού 
αντικειμένου έχει όρια. 
 6. Κατά τον Αρίστιππο ο σκοπός της ζωής μας είναι να 
επιδιώκουμε με κάθε τρόπο τις ηδονές. 
 7. Ο Λοκ υποστηρίζει ότι υπάρχουν έμφυτες ιδέες στο νου. 

8. Κατά τον Επίκουρο το κριτήριο επιλογής των ηδονών 
πρέπει να είναι η έντασή τους.                                              



 
9. Κατά τον Πλάτωνα ο πλέον αρμόδιος φορέας να αναλάβει 

το έργο της ηθικής διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων είναι η 
Πολιτεία.                                                                                 

10. Ο Σωκράτης πίστευε ότι η αρετή ταυτίζεται με τη γνώση 
και η κακία οφείλεται στην άγνοια. 

11. Η ελευθερία σύμφωνα με το Χομπς έχει μεγαλύτερη 
σημασία από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.  

12. Οι τέσσερις αιτίες κατά τον Αριστοτέλη είναι: το δυνάμει 
ον, το ενεργεία ον, η ενέργεια και ο σκοπός.  

13. Ο στόχος της κάθαρσης κατά τον Αριστοτέλη αποτελεί το 
βασικότερο παράγοντα της ποιητικής δημιουργίας. 

14. Οι κύριοι κλάδοι της Φιλοσοφίας είναι: η Οντολογία και η 
Γνωσιολογία, η Ηθική και η Αισθητική. 

15. Η Ηθική είναι ο κλάδος της Φιλοσοφίας του οποίου 
αντικείμενο είναι ζητήματα που αναφέρονται κυρίως στην ομορφιά. 
                                                                                  (Μονάδες 15) 
ΘΕΜΑ Α2 
Α.2.1. Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν και να 
απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί. 
 Κατά τον Πλάτωνα τα μέρη της ψυχής είναι: 
 1)……………… 2)…………………. 3)………………………… 
                                                                                 (Μονάδες 4,5) 

Οι κοινωνικές τάξεις της ιδανικής πολιτείας που αντιστοιχούν 
σε κάθε μέρος της ψυχής είναι: 
 α)……………….. β)………………… γ)………………………… 
                                                                                 (Μονάδες 4,5) 
 Ποιο είδος παιδείας προτείνει ο Πλάτων για κάθε κοινωνική 
τάξη και γιατί;  
                                                                                    (Μονάδες 6) 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
Β.1. Να ερμηνεύσετε τη φράση του Πρωταγόρα «όλων των 
πραγμάτων μέτρο είναι ο άνθρωπος» και να τη συνδέσετε με τη 
θέση των σοφιστών για την αλήθεια. 
                                                                          (Μονάδες 25) 
Β.2. Ποιες είναι οι απόψεις του Αντισθένη και του Αρίστιππου για 
την ηδονή;(Να αναλυθούν και τα κριτήρια επιλογής των ηδονών). 
                                                                          (Μονάδες 25) 
  
 


