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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ  : ΤΡΕΙΣ (3)

ΟΜΑ∆Α Α΄ 

Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό  σας τα ονόµατα των
φιλοσόφων της στήλης Α και δίπλα την άποψη που
αποδίδεται  στον καθέναν από αυτούς από τη στήλη
Β .  (Να λάβετε υπόψη σας ότι ένα όνοµα της Στήλης
Α δεν αντιστοιχεί  σε άποψη της Στήλης  Β).

ΣΤΗΛΗ   Α ΣΤΗΛΗ   Β

1. Επίκουρος
Η αρετή και η ευδαιµονία συνίστανται
στη µεσότητα  µεταξύ  δύο ακροτήτων .

2. Αριστοτέλης Τα πάντα ρει .

3. Θαλής
Οι νόµοι της φύσης είναι συµπυκνω-
µένες περιγραφές  γεγονότων  που
έχουµε διαπιστώσει  ότι συνέβησαν
κατά το παρελθόν .

4. Ηράκλειτος Αρχή του κόσµου είναι το νερό .

5. Χιουµ
 

Μονάδες 8 

Α.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων :
α) "αισθητική"
β) "λογιστικό"
γ) "κατά κίνησιν ηδονή".

Μονάδες 12



Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.3. Με ποιον τρόπο ο Σωκράτης διερεύνησε την
αλήθεια της ρήσης του Μαντείου των ∆ελφών ότι
είναι ο πιο σοφός από όλους τους ανθρώπους ;

Μονάδες 15

Α.4. Ποια πρέπει  να είναι η παιδεία των νέων στην
ιδανική πολιτεία  του Πλάτωνα ;  

Μονάδες 15

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 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1 .  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα ) .  ∆εν

θα  µεταφέρετε  στο  τετράδιο  τα  κείµενα  και  τις

παρατηρήσεις .  

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος

των  φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας

παραδοθούν .  



Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµ ιά  άλλη  σηµε ίωση .

Κατά  την  αποχώρησή  σας ,  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το

τετράδιο  και  το  φωτοαντίγραφο .  

3 .  Να  απαντήσετε  σε  όλες  τις  ερωτήσεις .

4 .  Κάθε  απάντηση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  ε ίναι

αποδεκτή .

5 .  ∆ιάρκεια  εξέτασης  :  Τρεις  (3)  ώρες  µετά  τη  διανοµή

των  φωτοαντιγράφων .

6 .  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  :  Μία  (1)  ώρα  µετά  την

έναρξη  της  εξέτασης .

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


