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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ 
 
Α.1 
1. γ 
2. ε 
3. β 
4. α 
 
Α.2 
α) «Άτοµα», κατά το ∆ηµόκριτο, είναι τα µικρά σωµατίδια από τα οποία αποτελείται ένα 
υλικό σώµα που δεν µπορούν να τµηθούν περισσότερο (από το «α» στερητικό και το 
ρήµα «τέµνω»). 
 
β) «Απεικάσµατα», σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, είναι τα γήινα διαρκώς µεταβαλλόµενα 
αισθητά πράγµατα, τα οποία αποτελούν αντίγραφα των ιδεών και ως εκ τούτου είναι 
ανύπαρκτα από µόνα τους. 
 
γ) «Επιθυµητικό», κατά τον Πλάτωνα, είναι το τµήµα της ψυχής στο οποίο εντάσσονται 
τα κατώτερα και ανεξέλεγκτα πάθη του ανθρώπου. 
 
Α.3 
 Ο Θαλής θεώρησε ως αρχή του κόσµου το νερό. Στην υπόθεσή του οδηγήθηκε 
ακολουθώντας τον ορθολογικό τρόπο σκέψης, γι’ αυτό η άποψή του δε στερείται 
επιστηµονικής σηµασίας. Μόλις πριν από 50 χρόνια προβλήθηκε η θεωρία ότι τα πάντα 
έχουν προέλθει από το υδρογόνο από το οποίο αποτελείται το νερό κατά τα δύο τρίτα 
του. Ακόµα, ο Θαλής µε την υπόθεσή του εισήγαγε µια σηµαντική έννοια στο χώρο της 
επιστήµης, την έννοια «της αρχής» που έκτοτε αποτελεί βασικό όρο της επιστηµονικής 
διανόησης, αφού οι επιστήµονες εξηγούν τα διάφορα φαινόµενα, σύµφωνα πάντα µε 
κάποια αρχή. 
 
Α.4 
 Κατά τον Ντεκάρτ, η θεµελιώδης ιδιότητα που χαρακτηρίζει το σώµα του 
ανθρώπου και κάθε υλικό αντικείµενο είναι η έκταση. Ένα κοµµάτι από κερί κηρήθρας, 
λόγου χάρη, έχει γεύση µελιού, κίτρινο χρώµα, άρωµα πεύκου ή θυµαριού ή κάποιων 
άλλων φυτών, είναι σκληρό και ψυχρό, αν το χτυπήσει κανείς αναδίδει έναν ήχο κ.τ.λ. 
Όλες αυτές οι ιδιότητες µπορούν να αλλάξουν ή να εξαλειφθούν, χωρίς το κοµµάτι αυτό 
να πάψει να υφίσταται ως υλικό αντικείµενο. Εκείνο, όµως, που είναι αδύνατο να 
φανταστούµε είναι το κοµµάτι αυτό χωρίς κάποια έκταση. Η έκταση, λέει ο Ντεκάρτ, 



   

αποτελεί το ουσιαστικό συστατικό κάθε υλικού αντικειµένου και, συνεπώς, του σώµατός 
µας επίσης. 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 
Β.1 
 Ο Αναξίµανδρος διατυπώνει στα συγκεκριµένα κείµενα µία θεωρία της εξέλιξης 
των ειδών, ανάλογη προς εκείνη που πολλούς αιώνες αργότερα υποστήριξε ο ∆αρβίνος. 
Ο Αναξίµανδρος, δηλαδή, πίστευε ότι ο κόσµος διαµορφώθηκε, φτάνοντας στην 
παρούσα κατάσταση, εξελικτικά. Αυτό σηµαίνει ότι τα όντα που παρατηρούµε γύρω µας 
δηµιουργήθηκαν από ατελέστερες υπάρξεις. Ειδικά για το ανθρώπινο είδος, ο 
Αναξίµανδρος υποστήριξε ότι προήλθε από τα ψάρια. 
 
Β.2 
 Η µέθοδος την οποία εισηγήθηκε ο Σωκράτης για τη σωστή αντιµετώπιση ενός 
ζητήµατος ονοµάζεται µαιευτική και περιλαµβάνει τρία στάδια: πρώτο, την απόρριψη 
όλων των υφιστάµενων προκαταλήψεων. δεύτερο, τη διεξοδική διερεύνηση του εκάστοτε 
ζητήµατος και τρίτο, τη διατύπωση του ορισµού της έννοιάς του. Για το Σωκράτη, η 
γνώση δεν είναι κάτι δεδοµένο, έτοιµο και ανώδυνο. Απεναντίας, για την απόκτησή της 
απαιτείται µια επίπονη διαδικασία που θυµίζει τις ωδίνες του τοκετού.  Ο ίδιος ο 
Σωκράτης, παραλληλίζοντας τον εαυτό του µε τη µαία που βοηθάει τις γυναίκες να 
γεννήσουν, βοηθούσε τους συνοµιλητές του να φτάσουν στην αλήθεια. Στις συζητήσεις 
που διεξήγαγε επιχειρούσε, θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις στους συνοµιλητές του, 
να τους οδηγήσει να αποβάλουν κάθε προκατάληψη και στη συνέχεια, αφού τους 
προέτρεπε να ερευνήσουν το υπό εξέταση ζήτηµα από όλες τις πλευρές, να διατυπώσουν 
τον ορισµό της έννοιάς του. Έτσι, έφταναν µόνοι τους στην αλήθεια, χωρίς εκείνος να 
τους παραδίδει έτοιµες γνώσεις. 
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