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Η µέριµνα για την παιδεία, βάση της χρηστής διοίκησης 

 

§§ 36-37 

 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι (Κείµενο από µετάφραση) 

Οι µαθητές 

• να διαπιστώσουν ότι ο Ἀρεοπαγιτικός προσφέρει πληροφορίες για την 

περιγραφή της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης στην αρχαία 

Ελλάδα, 

• να διαπιστώσουν τη συνοχή του λόγου µέσα από τις ιδέες ή τα θέµατα 

που διαπραγµατεύεται, 

• να κατανοήσουν ότι η καλή εκπαίδευση µπορεί να διαµορφώσει 

άρχοντες που µπορούν να διοικήσουν µε φρόνηση. 

 

 

Επισηµάνσεις 

1. Και στον Πρωταγόρα του Πλάτωνος, 325c κ. εξ. υπάρχει εικόνα περί 

της αγωγής των νέων στην Αθήνα. 

2. Καλό είναι να πληροφορηθούν οι µαθητές την άποψη που 

διατυπώνεται και από άλλους µελετητές ότι ο ρήτορας αναφερόµενος 

στην περίοδο Σόλωνα και Κλεισθένη δεν αποβλέπει στην επαναφορά 

ενός «καθεστώτος» µιας άλλης εποχής. Ο Ισοκράτης αντλεί τα θετικά 

στοιχεία από αυτήν την περίοδο µε σκοπό να προβληµατίσει τους 

Αθηναίους του 4ου αιώνα. 
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1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Ἴσως ἂν οὖν ἐπιτιµήσειεν τοῖς εἰρηµένοις:   
α) Ποιος είναι ο στόχος του ρήτορα µε την παραπάνω φράση;  
β) Ποιος είναι ο ρόλος της φράσης στη δοµή του λόγου;  

2. Ποια στοιχεία αναφέρει ο ρήτορας, για να τονίσει την έµφαση που 
έδινε η πολιτεία στα θέµατα που αφορούσαν την παιδεία των πολιτών;  

3. Ο Πρωταγόρας στον οµώνυµο πλατωνικό διάλογο (325-326) 
αναπτύσσει διεξοδικά το θέµα της εκπαίδευσης των νέων στην Αθήνα.  
α) Αφού διαβάσετε το κείµενο20, να συσχετίσετε τις πληροφορίες που 

παρέχει µε όσα συνοπτικά αναφέρει ο Ισοκράτης για την παιδεία.  
β) Ποια γνώµη έχετε για το ρόλο της πολιτείας στην παιδεία των νέων, 

όπως προκύπτει από κάθε κείµενο;  
4.  Να συγκρίνετε τις απόψεις του Ισοκράτη για την παιδεία µε τις 

απόψεις του Αριστοφάνη για το ίδιο θέµα (βλ. στο επίµετρο του 
σχολικού βιβλίου, σσ. 429-430) και να βρείτε τα κοινά τους σηµεία.  

5.  ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις: Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο Ισοκράτης 
αναφέρεται στο παρελθόν µε «εξιδανικευτική διάθεση»;  

6.  Όσα εκθέτει στην ενότητα ο Ισοκράτης για την παιδεία είναι:  

α) προβολή και ανάπτυξη µιας πολιτικής άποψης µε σκοπό να 
επηρεάσει το ακροατήριό του, 

β)  προσπάθεια του ρήτορα να προβάλει τον εαυτό του ως παιδαγωγό 
και ενάρετο άνθρωπο21, 

γ) προσωπική του θέση για την αξία της εκπαίδευσης, 
δ) συνδυασµός κάποιων από τις προηγούµενες περιπτώσεις; 
Να εξηγήσετε την επιλογή σας.  
7. α) Συµφωνείτε µε την άποψη του Ισοκράτη ότι οι διαπροσωπικές 

σχέσεις των πολιτών αλλά και οι σχέσεις τους µε την πολιτεία 
προσδιορίζονται από την παιδεία;  

β) Να αιτιολογήσετε τη γνώµη σας22.  

                                                
20  Βλ. παράλληλο κείµενο αριθ. 3. 
21  Να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες της εισαγωγής για την προσωπικότητα του ρήτορα.  
22  Ο διδάσκων µπορεί να αξιοποιήσει στοιχεία από τις επισηµάνσεις και τη συνολική 

θεώρηση του λόγου από το βιβλίο του καθηγητή, σ. 300 και σσ. 332-333. 
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2.  Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων παίρνοντας το 

κατάλληλο ρήµα από το πλαίσιο: 
• Η �����������.. των αντιπάλων αποτέλεσε µία 

από τις αιτίες της ήττας.  

• Η �����������.. των εγχωρίων προϊόντων βοηθεί 

την εθνική οικονοµία.  

• Μετά την επέµβαση θα γίνει �����������.. της 

πορείας της υγείας του ασθενούς.  

• Η ����������.. όλων των στοιχείων θα βοηθήσει 

στην εξαγωγή του πορίσµατος.  

• Η �����������.. του έργου του κρίνεται θετική.  

• Η �����������.. των δυνατοτήτων µας συχνά 

µας οδηγεί σε σφάλµατα.  

• Τον κοίταξε µε τόσο �����������.. βλέµµα που 

ένιωσε άσχηµα.  

• Συµπληρώθηκε ο κατάλογος των προϊόντων που 

περιλαµβάνονται στη �����������.. .  

• Αποφασίστηκε η �����������.. του εθνικού 

νοµίσµατος έναντι των ξένων νοµισµάτων.  

• Η �����������.. των προϊόντων προκάλεσε 

αύξηση του πληθωρισµού.  

• Η �����������.. προς το πρόσωπό του είναι 

µεγάλη.  

επιτιµητικός 
 

εκτίµηση 
 

προτίµηση 
 

ανατίµηση 
 

διατίµηση 
 

αποτίµηση 
 

υποτίµηση 
 

υπερτίµηση 
 

υπερεκτίµηση 
 

επανεκτίµηση
 

συνεκτίµηση 

 

2. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:  

ἐπαινῶ ���������������. 
συναινῶ ���������������. 
παραινῶ ���������������. 
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3. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:  

εκτιµώ ���������������. 

προτιµώ ���������������. 

ανατιµώ ���������������. 

διατιµώ ���������������. 

επιτιµώ ���������������. 

αποτιµώ ���������������. 

υποτιµώ ���������������. 

υπερτιµώ ���������������. 

 

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

Α Β 

ἐπαινῶ 
 
ἐπιτιµῶ 
 
φράζω 
 
ἐπιστατῶ 
 
βούλοµαι 
 
πειρῶµαι 
 
διαλέγοµαι 

µέµφοµαι, κατηγορῶ 
 
ἀγορεύω, λέγω, φηµί 
 
ἐθέλω, ἐπιθυµῶ 
 
ἐγκωµιάζω, ὑµνῶ 
 
ἐποπτεύω, ἐπιτηρῶ 
 
συζητῶ, συνοµιλῶ 
 
δοκιµάζω 

 

5. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:  

διοικῶ ���������������. 
κατοικῶ ���������������. 
µετοικῶ ���������������. 
παροικῶ ���������������. 
συνοικῶ ���������������. 
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