
Προληπτική µέριµνα για την ηθική διαπαιδαγώγηση 

 

§§ 41-42 

 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι (Κείµενο από µετάφραση) 

�� Να κατανοήσουν οι µαθητές  

α) ότι η χρήση ρητορικών σχηµάτων από τον Ισοκράτη έχει παιδαγω-

γικό σκοπό30. 

β) ότι η παιδεία στην αρχαία πόλη31 ήταν σηµαντικότατη προϋπόθεση 

για την ηθική συγκρότηση του ανθρώπου, όπως και σήµερα. 

�� Να καταστούν ικανοί να συσχετίσουν τις απόψεις του Ισοκράτη µε τις 

σύγχρονες αντιλήψεις και να αντλήσουν χρήσιµα συµπεράσµατα.  

 

 

 
Μαθητής σε µελέτη 

                                                
30  Βλ. βιβλίο καθηγητή σσ. 313-314: α) ∆ιονυσίου Ἀλικαρνασσέως, Περὶ τῶν ἀρχαίων 

ῥητόρων, Ἰσοκράτης Αθηναίος, 13-14, β) Α. Κυπριανού, Ἰσοκράτους ὁ πρὸς ∆ηµόνικον 
ἢ περί βραχυλογίας καὶ γνωµολογίας, περ. Φιλίστωρ, τµ. Α΄, τχ. 11, σσ. 450- 451, Ἐν 
Ἀθήναις 1861. 

31  Βλ. βιβλίο καθηγητή, σσ. 315- 316. 
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1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διακρίνει τοὺς 
ὀρθῶς πολιτευοµένους κατά τον Ισοκράτη32;  

2. τὰς στοὰς ἐµπιµπλάναι γραµµάτων: Σε ποια πρακτική της αθηναϊκής 

πολιτείας παραπέµπει η φράση;  

3. Ποιες απόψεις διατυπώνει ο Ισοκράτης σχετικά µε την πρόληψη και 

αντιµετώπιση αξιόποινων πράξεων33; 

4.  οὐ γὰρ τοῖς ψηφίσµασιν ἀλλά τοῖς ἤθεσιν καλῶς οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις: 
Ποια έννοια φαίνεται να δίνει εδώ ο Ισοκράτης στα ψηφίσµατα;  

5.  Να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο Ισοκράτης να κατανοήσουν οι συµπολίτες 

του, όταν αντιπαραθέτει την άποψη: «τοὺς καλῶς πεπαιδευµένους καὶ 
τοῖς ἁπλῶς κειµένοις ἐθελήσειν ἐµµένειν» στην άποψη «... τοὺς µὲν 
κακῶς τεθραµµένους καὶ τοὺς ἀκριβῶς τῶν νόµων ἀναγεγραµµένους 
τολµήσειν παραβαίνει». 

6.  Ο Άρειος Πάγος παρουσιάζεται από τον Ισοκράτη κυρίως ως θεσµός 

παιδαγωγικός. Να επισηµάνετε τα σηµεία που το αποδεικνύουν αυτό 

και να διατυπώσετε επιγραµµατικά τις κατευθύνσεις που δίνει στους 

µαθητές του αλλά και σε όλους τους Έλληνες34.  

                                                
32  Βλ. και παράλληλο κείµενο αριθ. 4 
33  Η άποψη που διατυπώνει ο Ισοκράτης για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως 

µέσο εκούσιας συµµόρφωσής τους προς τους ισχύοντες νόµους αποτελεί οπωσδήποτε 
λύση από τα κοινωνικά προβλήµατα της εποχής του. Μπορεί ο Αρεοπαγιτικός να µην 
περιέχει πολιτικές ιδέες που θα συνιστούσαν σχέδιο κρατικής οργάνωσης το οποίο θα 
αντιµετώπιζε τα παρακµιακά φαινόµενα της αθηναϊκής δηµοκρατίας, δίνει ωστόσο 
τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν πολλά από αυτά. Στα 
πλαίσια αυτά µπορούµε να εντάξουµε και την άποψή του, σύµφωνα µε την οποία ο νό-
µος είναι ανίσχυρος, αν δεν συνοδεύεται και από το κατάλληλο ήθος εκείνων που τον 
προτείνουν ή εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε το έργο της παρακολούθησης της τή-
ρησής του. Για τον Ισοκράτη το πιο σηµαντικό µέτρο αντιµετώπισης της παρακµής που 
διέρχεται η αθηναϊκή δηµοκρατία είναι η ανάπλαση του φρονήµατος των πολιτών και η 
«εξοικείωση» µε την έννοια του δικαίου. Πίστευε µε πάθος ότι κάθε πολίτης όφειλε να 
υπηρετήσει µε αφοσίωση το συµφέρον της πόλης και όλοι µαζί να ασκήσουν τα πολιτι-
κά τους καθήκοντα επιδεικνύοντας ευγενή άµιλλα.  

34  Βλ. σχόλια σχολικού βιβλίου, σσ. 13, 267, 320, 324, 328 και κείµενο από τη βιβλιογραφία 
αριθ. 3. 
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7.  Να επισηµάνετε τα ρητορικά σχήµατα που χρησιµοποιεί ο  Ισοκράτης, 

για να διατυπώσει τις απόψεις του και να εξηγήσετε πώς λειτουργούν 

στο λόγο.  

8.  Να βρείτε στο κείµενο το χωρίο που αντιστοιχεί προς τον τίτλο της ε-

νότητας. Να παρουσιάσετε µέσα από ένα παράδειγµα (µε θέµα σχετικό 

µε τα προβλήµατα ή τα ενδιαφέροντα της ηλικίας σας) αν µπορεί να ι-

σχύσει η πρόταση του Ισοκράτη σήµερα.  

9.  Ποια σηµασία αποδίδει ο Ισοκράτης στην παιδεία35 ως µέσο ανάσχεσης 

της παρακµής µιας πόλης; 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. α)  Μπορούν να εφαρµοστούν οι απόψεις του Ισοκράτη για την πρόλη-

ψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων στη σύγχρονη εποχή;  

β)  Να δικαιολογήσετε τη γνώµη σας.  

2. α)  Να επισηµάνετε το χωρίο του κειµένου, όπου ο ρήτορας παρουσιά-

ζει τον τρόπο µε τον οποίο το παλαιό πολίτευµα αντιµετώπιζε την 

παράνοµη συµπεριφορά των πολιτών.  

β)  Να εξηγήσετε αν συµφωνείτε µε την αντιµετώπιση αυτή.  

3. α)  Να γράψετε τα αντιθετικά ζεύγη (εννοιών) µε τα οποία ο ρήτορας 

διατυπώνει τις απόψεις του.  

β)  Ποια από αυτές τις αντιθέσεις θεωρείτε πιο επιτυχηµένη και γιατί;  

 

                                                
35  Βλ. κείµενο από τη βιβλιογραφία αριθ. 5. 
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2.  Λεξιλογικές – Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.  

Α Β 

πίµπληµι 
 
τρέφω 
 
παιδεύω 
 
ἐθέλω 
 
διανοοῦµαι 
 
σκοπῶ 
 
ἀκοσµῶ 
 
κολάζω 
 
δεῖ 

σκέπτοµαι 
 
σιτίζω 
 
πρέπει, προσήκει, χρή 
 
διδάσκω, παιδαγωγῶ 
 
βούλοµαι, ἐπιθυµῶ, ὀρέγοµαι 
 
γεµίζω, πληρῶ 
 
βουλεύοµαι, θεωρῶ, λογίζοµαι 
 
ζηµιῶ 
 
ἀσχηµονῶ, ἀτακτῶ 

 
2. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα συνώνυµά τους στη στήλη Β.  

Α Β 

πίµπληµι 
 
τολµῶ 
 
ἁµαρτάνω 
 
φροντίζω 
 
ἀναγκάζω 

δέδοικα, ὀκνῶ, φοβοῦµαι 
 
εὐστοχῶ 
 
κενῶ  
 
πείθω 
 
ἀµελῶ 
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3. Να γράψετε δύο παράγωγες λέξεις για καθένα από τα ρήµατα: 

πίµπληµι, τρέφω, βαίνω, διανοοῦµαι, γράφω. 
 

4. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τη σηµασία τους στη στήλη Β.  

Α Β 

καταγράφω 

 

διαγράφω 

 

µεταγράφω 

 

προσυπογράφω 

 

περιγράφω 

 

επιγράφω 

 

συγγράφω 

σβήνω, ακυρώνω 

 

γράφω εκ νέου, διασκευάζω 

 

υπογράφω από κοινού µε άλλον 

 

χαράζω πάνω σε..., δίνω τίτλο σε κείµενο 

 

καταχωρίζω σε κατάλογο, κάνω απογραφή 

 

αναπαριστάνω µε λόγα, κινήσεις κ.ά., εξιστορώ 

 

συντάσσω έργο σε πεζό λόγο 

 
5. Να γράψετε για καθεµιά από τις επόµενες λέξεις µία πρόταση:  

αναγραφή 

διαγραφή 

µεταγραφή 

απογραφή 

συγγραφή 

καταγραφή 

αντιγραφή 

προσυπογραφή 

προεγγραφή 

 

6. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:  

παραβαίνω:  ………………………………….. 
ἀντιβαίνω:   ………………………………….. 
ἐκβαίνω:   ………………………………….. 
προβαίνω:  ………………………………….. 
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7.  Να γράψετε στη στήλη Α το ρήµα από το οποίο παράγονται οι λέξεις 

της στήλης Β και στη στήλη Γ να σηµειώσετε δύο ακόµη λέξεις που 

παράγονται από τα ίδια ρήµατα:   

Α  Β  Γ 

 

............................... 

 βακτηρία 

βωµός 

βήµα 

 
............................... 

............................... 

 

............................... 

 
άπληστος 

πλησµονή 

 
............................... 

............................... 

 

............................... 

 
ευτραφής 

θρεπτικός 

 
............................... 

............................... 

 

............................... 

 
σχέση 

σχήµα 

 
............................... 

............................... 

 

............................... 

 
ηγεµόνας 

ηγεµονία 

 
............................... 

............................... 

 

 

 
Τµήµα της Αρχαίας Αγοράς στη σύγχρονη Αθήνα 
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