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ΟΜΑ∆Α Α΄
Α.1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των
φιλοσόφων της Στήλης Α και δίπλα τη θέση που
αποδίδεται στον καθένα από αυτούς από τη Στήλη Β:

Στήλη Α
Χιουµ
Πλάτωνας
Χοµπς
Παρµενίδης

Α.2

Στήλη Β
Εκείνο που σκεφτόµαστε και εκείνο που
υπάρχει είναι ένα και το αυτό.
Κριτήριο των επιλογών του ανθρώπου είναι το
ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
Γνωρίζω σηµαίνει ξαναθυµάµαι.
∆εν έχουµε καµιά απόδειξη ότι πέρα από τη
σχέση διαδοχής µεταξύ δύο γεγονότων, που
συνδέονται αιτιοκρατικά, υπάρχει επίσης ένας
αναγκαίος δεσµός.
Η αρχή της δικαιοσύνης εξασφαλίζει την
παλίντονο αρµονία.
Μονάδες 8

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις σωστές ως προς το
περιεχόµενο προτάσεις.
• Κατά τον Αναξίµανδρο το άπειρο θα πρέπει να
συµµετέχει στο συµπαντικό αγώνα, τον οποίο
διεξάγουν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.
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• Κατά τον ∆ηµόκριτο η διαδικασία της τµήσης ενός
υλικού αντικειµένου έχει όρια.
• Κατά τον Αρίστιππο ο σκοπός της ζωής µας είναι να
επιδιώκουµε µε κάθε τρόπο τις ηδονές.
• Ο Λοκ υποστηρίζει ότι υπάρχουν έµφυτες ιδέες στο
νου.
Μονάδες 8
Α.3

Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων
όρων:
"σκεπτικισµός"
"υπερβατικολογική συνείδηση"
"καταστηµατικές ηδονές"
"φυσιοκρατική πλάνη".
Μονάδες 20

Α.4

Να εξηγήσετε µε συντοµία γιατί, κατά τους στωικούς,
το να ζει κανείς σύµφωνα µε το λόγο, ισοδυναµεί µε το
να ζει σύµφωνα µε τη φύση.
Μονάδες 14

Β.1

Β.2

ΟΜΑ∆Α Β΄
Ποια ήταν η άποψη των σοφιστών για την ηθική και
πώς την αµφισβήτησε ο Σωκράτης;
Μονάδες 25
Στο απόσπασµα που σας δίνεται να εντοπίσετε
βασικές θέσεις της φιλοσοφίας του Ντεκάρτ και να τις
αναλύσετε.

"Εξετάζοντας µε προσοχή τί ήµουν, είδα ότι µπορούσα
να υποθέσω πως δεν είχα σώµα και πως ούτε κόσµος υπήρχε,
ούτε τόπος όπου να βρίσκοµαι, αλλά πως δεν µπορούσα γι'
αυτό να υποθέσω πως ούτε κι εγώ υπήρχα. Απεναντίας,
ακριβώς από το ότι σκεπτόµουν ν' αµφιβάλλω για την
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αλήθεια των άλλων πραγµάτων, έβγαινε ολοφάνερα και
πολύ σίγουρα πως εγώ υπήρχα. Ενώ, αν είχα µονάχα πάψει
να σκέπτοµαι, δεν είχα κανένα λόγο να πιστέψω πως
υπήρχα, έστω κι αν ήταν αληθινά όλα τα υπόλοιπα που είχα
φανταστεί. Απ' αυτό κατάλαβα πως ήµουν µια υπόσταση
που ολόκληρη η ουσία ή η φύση της δεν είναι παρά το να
σκέπτεται και δεν έχει ανάγκη, για να υπάρχει, από κανένα
τόπο κι ούτε εξαρτιέται από τίποτα το υλικό. Έτσι που,
αυτό το εγώ, δηλαδή η ψυχή, χάρη στην οποία είµαι ό,τι
είµαι, είναι εντελώς ξέχωρη από το σώµα, κι είναι µάλιστα
ευκολότερο να γνωρίσει κανένας αυτήν παρά εκείνο . κι αν
ακόµα το σώµα δεν υπήρχε διόλου, πάλι η ψυχή δεν θα
έπαυε να είναι ό,τι είναι".
Ρενέ Ντεκάρτ, Λόγος περί της µεθόδου IV, § 37.
Μονάδες 25
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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