
Γ΄ ΤΑΞΗ 
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Γʹ ΤΑΞΗΣ  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ  2003 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  
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. Πρωταγόρας  

 Πρωταρχικό  στοιχείο  του κόσµου 
είναι το άπειρον .  

 
2. Αναξίµανδρος  

 Όλων των  πραγµάτων µέτρο είναι ο 
άνθρωπος .  

 
3. Σωκράτης  

 Η αρετή  είναι  γνώση .  

 
4. Επίκουρος   

 Κάθε γεγονός  υπαγορεύεται  από  ένα  
τέλος (σκοπό).  

 
5. Αριστοτέλης  

   

Μονάδες 8  
 

Α . 2. Να δώσετε  το περιεχόµενο  των ακόλουθων  όρων :  
 α) "γνωσιολογία" 
 β) "άτοµα" 
 γ) "καταστηµατικές  ηδονές". 

Μονάδες 12 
 



Γ΄ ΤΑΞΗ 
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α . 3. Να αναπτύξετε τις απόψεις  του Τζον  Λοκ  για  τις  
ιδέες .  

Μονάδες 15 
 

Α . 4. Τι εννοεί ο Ηράκλειτος  όταν υποστηρίζει ότι "ο  
πόλεµος είναι  πατέρας  των  πάντων και βασιλιάς  
των πάντων"; 

Μονάδες 15 
 
 

ΟΜΑ∆Α   Β΄ 
Β .1. Κατά τον Πλάτωνα , όλα τα αισθητά πράγµατα είναι  

σαν τις σκιές , ή τις εικόνες  στον καθρέφτη ,  που , προς  
στιγµήν ,  φαίνονται  αληθινές , αλλά ,  όταν τις 
πλησιάσει κανείς  και επιχειρήσει  να τις πιάσει , 
διαπιστώνει  ότι είναι "φαντάσµατα", ανύπαρκτες  
οντότητες .  

 

 Να θεµελιώσετε την άποψη αυτή του Πλάτωνα µε ένα 
παράδειγµα και να τη συγκρίνετε µε τον ισχυρισµό  
του Παρµενίδη  ότι "οι αισθήσεις  µάς απατούν". 

Μονάδες 25 

  
Β .2. Ποια είναι η συµβολή  του λόγου  στην κατάκτηση  της 

ευδαιµονίας  κατά τον Αριστοτέλη  και σε ποιες  
περιπτώσεις  η θεωρία του για τη µεσότητα δεν µπορεί  
να εφαρµοστεί ;   

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 .   



Γ΄ ΤΑΞΗ 
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

2 .  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  

των  φωτοαντιγράφων ,  αµέσως  µόλις  σας  

παραδοθούν .   

 ∆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  τ ις  ερωτήσεις ` .  

4 .  Κάθε  απάντηση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  ε ίναι  

αποδεκτή .  

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

των  φωτοαντιγράφων .  

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

έναρξη  της  εξέτασης .  

 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 


