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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

1) Ο ορισμός της αλήθειας κατά τους πραγματιστές φιλοσόφους. 

( μονάδες  20 )  

2) Η γνώση κατά την αντίληψη των ορθολογιστών και κατά την αντίληψη των εμπειριστών. 

( μονάδες  30 ) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως καθολικές η μερικές: 

α) Πολλές φορές οι αθλητές τραυματίζονται. 

β) Τα ψυγεία είναι οικιακές συσκευές. 

γ) Υπάρχουν πάντοτε πολιτικοί που δεν προωθούν το δημόσιο συμφέρον 

δ) Ο Σωκράτης είναι δίκαιος 

( μονάδες  20 ) 

2) Να ελέγξετε αν ο ακόλουθος συλλογισμός είναι έγκυρος ( αιτιολογήστε με συντομία ). 

 Πολλές φορές οι αθλητές τραυματίζονται. 

 Οι ποδοσφαιριστές είναι αθλητές. 

 Οι ποδοσφαιριστές είναι τραυματίες. 

( μονάδες  5 ) 

3) Αφού μελετήσετε το ακόλουθο κείμενο να το σχολιάσετε σύμφωνα με την πλατωνική 

θεωρία των ιδεών. 

« Αυτή η ουσία του Είναι (η ιδέα), για την οποία δίνουμε λόγο με ερωτήσεις και 

απαντήσεις, τι από τα δύο είναι; Είναι αιωνίως η ίδια με τον εαυτό της και σταθερή ή 

άλλοτε έτσι κι άλλοτε αλλιώς; Μήπως το καθαυτό Ίσο, το καθαυτό Ωραίο, το καθένα από 

τα καθαυτό πράγματα (ιδέες), το Ον, υφίσταται καμιά μεταβολή και ποια; Ή μήπως καθένα 

από αυτά τα όντα έχει καθαυτό μία και μόνη μορφή, είναι πάντα ίδιο με τον εαυτό του και 

ποτέ δε δέχεται καμιά αλλαγή; 

- Αναγκαστικά, Σωκράτη, απάντησε ο Κέβης, πρέπει να είναι αναλλοίωτα και σταθερά. 

Περιφερειακή Διεύθυνση       

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καρδίτσας 

2
ο
 Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 



-Τι συμβαίνει όμως με τα πολλά ωραία αντικείμενα, όπως άνθρωποι, άλογα ή φορέματα ή 

άλλα παρόμοια, ή με τα ίσα, τα ωραία και τα ομώνυμα μ' αυτά; Διατηρούν πάντα την 

ταυτότητά τους ή συμβαίνει το τελείως αντίθετο απ' ό,τι μ' εκείνα (τις ιδέες), ούτε δηλαδή 

είναι τα ίδια με τον εαυτό τους ούτε το ένα με το άλλο, και, για να το πούμε καθαρά, ποτέ 

και πουθενά δε διατηρούν την ταυτότητά τους;  

- Έτσι είναι πάλι, είπε ο Κέβης, ποτέ δε μένουν τα ίδια.  

- Και αυτά μεν μπορείς να τα πιάσεις, να τα δεις ή να τα αισθανθείς με τις άλλες αισθήσεις, 

εκείνα όμως που είναι πάντοτε τα ίδια δεν μπορείς με κανέναν άλλο τρόπο να τα 

συλλάβεις παρά μόνο με τη σκέψη, γιατί αυτά είναι αόρατα και όχι ορατά. 

- Λέγεις απόλυτα την αλήθεια, είπε ο Κέβης». 

(Πλάτων, Φαίδων 78d-79a) 

( μονάδες  25 ) 

 

 

 

Ο  Διευθυντής        Ο καθηγητής 
 

 

 

 


