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Α.1

ΟΜΑ∆Α Α΄
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της
Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της
Στήλης Β, που αντιστοιχεί σωστά:

Στήλη Α
1. ρεαλισµός

α.

2. ιδεαλισµός

β.

3. κυνισµός
γ.
4. στωϊκισµός δ.
ε.
στ.

Α.2

Στήλη Β
η κατάκτηση της αρετής προϋποθέτει την
αποδέσµευση από τις ηδονές
η απάθεια είναι µέσον για την κατάκτηση
της ευτυχίας
η ανθρώπινη φύση είναι δισυπόστατη
η εξωτερική πραγµατικότητα είναι αυθύπαρκτη
το ύψιστο αγαθό είναι η ηδονή
η ύπαρξη του εξωτερικού κόσµου εξαρτάται
από µας.
Μονάδες 6

Ο Πλάτωνας στο µύθο του σπηλαίου αναφέρει τα
παρακάτω στοιχεία:
• σπήλαιο
• δεσµώτες
• αλυσίδες
• σκιές
• απελεύθερος δεσµώτης.
Να γράψετε τι συµβολίζει το καθένα από αυτά.
Μονάδες 10
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Α.3

Ποια είναι η στάση των Πυρρωνιστών απέναντι στη
γνώση και σε τι διαφέρουν αυτοί από τους
Ακαδηµαϊκούς Σκεπτικιστές;
Μονάδες 18

Α.4

Πώς προσδιόρισε ο Καντ την έννοια της αιτιότητας;
Μονάδες 16

Β.1

Β.2

ΟΜΑ∆Α Β΄
Μελετώντας το παρακάτω απόσπασµα σε ποια
συµπεράσµατα θα καταλήγατε σχετικά µε το ρόλο των
φιλοσόφων και της φιλοσοφίας γενικά; (Μονάδες 15)
Ποια µέσα χρησιµοποιεί η φιλοσοφία σε αντίθεση µε
τις άλλες πνευµατικές δραστηριότητες για να
επιτελέσει το ρόλο της; (Μονάδες 10)
"Αν µε θανατώσετε, δε θα βρείτε εύκολα άλλον σαν κι εµένα,
κολληµένον από τον θεό στην πόλη, αν και είναι αστείο να το
πούµε έτσι, σαν σε µεγάλο και δυνατό άλογο, µα νωθρό απ' το
πάχος του, που για να ξυπνήσει έχει ανάγκη από µιαν
αλογόµυγα. Σαν τέτοια µου φαίνεται πως µε κόλλησε κι εµένα
ο θεός στην πολιτεία, να σας ξυπνώ και να σας πείθω και να
σας πειράζω καθέναν από σας, κι έτσι δεν παύω όλη την ηµέρα
να σας κολλάω εδώ κι εκεί."
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, 30e-31a
Μονάδες 25
Αντλώντας στοιχεία από το απόσπασµα που σας
δίνεται, να αναπτύξετε τις θέσεις που διατυπώνει ο
Μπέρκλεϋ και να προσδιορίσετε τη φιλοσοφική θέση
στην οποία κάνει κριτική.
" Όταν αρνούµαστε στα πράγµατα που γίνονται αντιληπτά
µέσα από την αίσθηση µιαν ύπαρξη ανεξάρτητη από κάποια
νοητική υπόσταση ή από ένα υποστήριγµα, µέσα στο οποίο
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µπορούν να υπάρχουν, δεν αποµακρυνόµαστε καθόλου από
την καθιερωµένη αντίληψη για την πραγµατικότητα. Σύµφωνα
µε τη δική µας άποψη, τα µη σκεπτόµενα όντα που
αντιλαµβανόµαστε µέσα από την αίσθηση δεν έχουν ύπαρξη
ξέχωρη από την ενέργεια µε την οποία γίνονται αντιληπτά και,
συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν µέσα σε καµία άλλη
υπόσταση, εκτός από τα πνεύµατα που ενεργούν και
σκέπτονται και αντιλαµβάνονται τα όντα αυτά. Ενώ από την
άλλη µεριά οι φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι οι αισθητές
ιδιότητες υπάρχουν µέσα σε µιαν αδρανή υπόσταση που την
ονοµάζουν ύλη".
Τζόρτζ Μπέρκλεϋ, Πραγµατεία πάνω στις αρχές της
ανθρώπινης γνώσης (∆ιασκευή)
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
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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