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ΜΕΡΟΣ Α΄ (Μονάδες 2Χ10=20)  
 
Α1.            
 
1. δ (σ.* 28)  [Μονάδες 2]  
2. α (σ. 89)   [Μονάδες 2] 
3. ε (σ. 84)    [Μονάδες 2] 
4. β (σ. 63)   [Μονάδες 2] 
5. γ (σ. 89)    [Μονάδες 2] 
 
Α2. 
 
α. Λ (σ. 60)    [Μονάδες 2] 
β. Λ (σ. 79)    [Μονάδες 2] 
γ. Σ (σ. 82)    [Μονάδες 2] 
δ. Σ (σ. 106)  [Μονάδες 2] 
ε. Σ (σ.** 71)  [Μονάδες 2] 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ (Μονάδες 4Χ10=40) 
 
Β1. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ψυχή μας, προτού έλθουμε στον επίγειο κόσμο, 
βρέθηκε στους ουράνιους τόπους όπου γνώρισε τις ιδέες και συντελέστηκε το γεγονός 
της φυσικής μας γέννησης. Τότε, η ψυχή μας εισήλθε στο σώμα μας. Το γεγονός αυτό 
στάθηκε η αιτία, ώστε να ξεχάσουμε τις ιδέες. Η λήθη αυτή παγιώθηκε, στη συνέχεια,  
κάτω από το βάρος των πλαστών εντυπώσεων με τις οποίες τροφοδοτούν την ψυχή, 
για τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας, οι αισθήσεις μας. Οι παραστάσεις των 
αισθητών πραγμάτων είναι ψευδή αντίγραφα των ιδεών. Το δυστύχημα, κατά τον 
Πλάτωνα, δεν είναι η πλάνη μας η ίδια, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε συνείδηση της 
πλάνης. Επειδή έχουμε ξεχάσει τις ιδέες, δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτά που 
παρατηρούμε με τις αισθήσεις μας είναι απατηλές εικόνες των πραγμάτων και 
πιστεύουμε ότι είναι τα αληθινά όντα. (βλ. σ.* 27-28) [Μονάδες 10]  
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Β2. Σύμφωνα με τον Ντεκάρτ, η οικοδόμηση της γνώσης οφείλει να στηριχθεί στις 
πεποιθήσεις εκείνες που ο ορθός λόγος έχει θωρακίσει τόσο ισχυρά, ώστε τίποτα 
απολύτως να μην μπορεί να τις κλονίσει. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τέτοιου 
είδους πεποιθήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της συστηματικής 
αμφιβολίας: μας καλεί, δηλαδή, να διανύσουμε το πλήρες φάσμα των πεποιθήσεων 
μας και να επιλέξουμε, στο τέλος της διαδικασίας, αυτές για τις οποίες στάθηκε 
αδύνατον να αμφιβάλουμε. Ο Ντεκάρτ επικαλείται τα κριτήρια της σαφήνειας και της 
ευκρίνειας, χαρακτηριστικά που συνοδεύουν πάντα τις αληθείς ιδέες μας και τις 
καθιστούν εναργείς. Οι βασικές μας ιδέες έχουν εμφυτευθεί στον νου μας από τον Θεό 
και τις συλλαμβάνουμε ενορατικά και άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουμε 
κάποια συλλογιστική διαδικασία. (βλ. σ. 79-80) [Μονάδες 10] 
 
Β3. Ο σκεπτικός φιλόσοφος μέσα από τα επιχειρήματά του προσπαθεί να δείξει ότι 
για κάθε θέμα υπάρχουν δύο αντίθετες αλλά ισοδύναμες απόψεις και ότι, σε τελευταία 
ανάλυση, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποια από τις δύο να προτιμήσουμε. Γι’ 
αυτόν τον λόγο οφείλουμε να «επέχουμε» απέναντι σε κάθε θεωρητική πεποίθηση 
που υποτίθεται ότι μας μιλάει για τη φύση της πραγματικότητας πέρα από τα 
φαινόμενα που παρουσιάζονται στις αισθήσεις μας. οφείλουμε δηλαδή να μην 
παίρνουμε θέση, να τηρούμε στάση ουδετερότητας απέναντι σε τέτοιες πεποιθήσεις. 
(βλ. σ. 61) [Μονάδες 10] 
 

Β4. Η «θεωρία της διάψευσης» υποστηρίζει ότι για να είναι μία θεωρία ή υπόθεση 

επιστημονική θα πρέπει να μπορεί να διαψευστεί, δηλαδή να μπορεί να ελεγχθεί και 

να αποδειχτεί λανθασμένη. Αν δηλαδή μία θεωρία δεν επιτρέπει την εμπειρική της 

διάψευση, δεν είναι επιστημονική. Για παράδειγμα, η υπόθεση ότι το σύμπαν είναι 

άπειρο δεν μπορεί να διαψευστεί, άρα, σύμφωνα με τη θεωρία της διάψευσης, δεν 

είναι επιστημονική. Η εν λόγω θεωρία μας βοηθά να εντοπίσουμε διαψευσμένες 

επιστημονικές θεωρίες και να τις αντικαταστήσουμε με άλλες. Σύμφωνα με τον Πόπερ, 

αυτή είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία για την ταχύτερη επιστημονική πρόοδο. (βλ. σ. 

102-103) [Μονάδες 10] 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ (Μονάδες 2Χ20=40) 
 
Γενικές Οδηγίες 
 
Γ1. (α) Σύμφωνα με τον Λοκ, δεν υπάρχουν έμφυτες ιδέες – δεν υπάρχουν μέσα μας 
δεδομένες έτοιμες αλήθειες. Οποιαδήποτε γνώση κατέχει ο άνθρωπος είναι επίκτητη. 
Τη στιγμή που η ψυχή γεννιέται δεν περιέχει τίποτα απολύτως, είναι ένα «κενό 
ερμάριο», ένα άγραφο χαρτί (tabula rasa). Όταν φτάσει η ώρα του θανάτου του, όμως, 
έχει γεμίσει από ιδέες, από πληροφορίες που, μέσω της εμπειρίας και των αισθήσεών 
του, συνέλεξε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στον νου αποτυπώνεται το υλικό της 
εξωτερικής και της εσωτερικής αίσθησης. [Μονάδες 7]  
 
(β) Ο Τζορτζ Μπέρκλεϋ υποστήριξε ότι ο Λοκ έκανε λάθος να δεχτεί ιδέες των οποίων 
την προέλευση δεν μπορούσε να εξηγήσει ικανοποιητικά, όπως εκείνες των 
εξωτερικών ως προς τον νου αντικειμένων, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο 
υλικό υπόστρωμα με ιδιότητες που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε άμεσα πίσω από 
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τις εντυπώσεις των αισθήσεων. Σύμφωνα με τον Μπέρκλεϋ οι αφηρημένες έννοιες 
είναι απλώς κατασκευές της γλώσσας, όπως η έννοια «ύλη» της οποίας το νόημα 
εξαντλείται στις εκάστοτε αναφορές μας σε κάτι που βλέπουμε, ακούμε, αγγίζουμε κτλ. 
Υπάρχει μόνο εκείνο το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε εμπειρικά και να το 
συλλάβουμε μέσω των αισθήσεων. Τα όρια της πραγματικότητας είναι τα όρια της 
εμπειρίας μας. Ο Μπέρκλεϋ ταύτισε τις ιδέες του ανθρώπινου νου με την 
πραγματικότητα. (βλ. σ.* 45-48 και σ. 81-83) [Μονάδες 7]  
 
(γ) Σε αυτό το σημείο οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μία εκ των δύο θέσεων 
και να την υποστηρίξουν. Είναι πιθανό οι μαθητές/τριες να υποστηρίξουν ότι 
διαφωνούν και με τις δύο θέσεις ή να εισαγάγουν μία νέα θέση, υιοθετώντας στοιχεία 
και από τις δύο πρωταρχικές θέσεις. Μία τέτοια απάντηση μπορεί να εκληφθεί ορθή, 
εφόσον ο/η μαθητής/τρια θα έχει αναπτύξει τη δική του/της δομημένη 
επιχειρηματολογία. [Μονάδες 6] 
 
 
Γ2. (α) Σύμφωνα με τον Καντ, η εμπειρία προσφέρει το «υλικό» το οποίο θα 
επεξεργαστεί και θα αξιοποιήσει ο λόγος. Το υλικό αυτό δεν προσφέρεται όμως 
ακατέργαστο, ως χαώδες σύνολο αισθητηριακών εντυπώσεων, αλλά ως εποπτείες, 
ως άμεσες, ενιαίες παραστάσεις. Επομένως, η εμπειρική αντιληπτική διάσταση του 
νου δεν είναι πλέον παθητική, επεξεργάζεται ενεργητικά το υλικό που παραλαμβάνει, 
το οποίο μορφοποιεί με στοιχεία που διαθέτει ο νους από πριν. Έτσι, γνωρίζουμε τα 
πράγματα μόνο ως οργανωμένα από το νου μας φαινόμενα και όχι όπως μπορεί να 
είναι πραγματικά καθεαυτά. Η συνεργασία εμπειρίας και ορθού λόγου έχει 
εξασφαλιστεί, αφού οι εποπτείες – ως προϊόντα αντίληψης ήδη επεξεργασμένα, 
προϊόντα με «νοητική σφραγίδα» – είναι πλέον προσιτές στη διαχείριση των νοητικών 
μας λειτουργιών. Τις βασικές αυτές λειτουργίες εκφράζουν «καθαρές», αφηρημένες 
έννοιες, που ο Καντ αποκαλεί κατηγορίες της νόησης. Πρόκειται για καθαρές έννοιες 
της ποσότητας, της ποιότητας, της σχέσης και του τρόπου (όπως η ουσία, η αιτία, η 
ενότητα κτλ.) που λειτουργούν ως «θυρίδες» στις οποίες εντάσσονται οι εποπτείες, 
ανάλογα με την απόδοση χαρακτηριστικών στα πράγματα που παρατηρούμε μέσα 
στον χώρο και τον χρόνο. [Μονάδες 10] 
 
(β) Η συμβολή του Καντ θεωρείται σημαντική στην αντιμετώπιση γνωσιολογικών 
προβλημάτων, αφού επιχείρησε να γεφυρώσει τον ορθολογισμό (ο οποίος εστιάζει τη 
θεώρησή του στον αναγκαίο ρόλο των ορθολογικών μηχανισμών του νου) με τον 
εμπειρισμό (ο οποίος εστιάζει τη θεώρησή του στο θεμελιώδες γεγονός της «εισροής» 
γνώσης μέσω των αισθήσεων). Παρά τις επιμέρους δυσκολίες και τις αντιρρήσεις που 
έχουν διατυπωθεί από μεταγενέστερους φιλοσόφους, η καντιανή προσέγγιση 
συνεχίζει να αποτελεί αφετηρία για κάθε νεότερη προσπάθεια συνθετικής 
αντιμετώπισης γνωσιολογικών προβλημάτων (βλ. σ. 84-85 και σ.* 53-61). 
[Μονάδες 10]  
 
 


