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Τα αρνητικά παρεπόµενα της ατιµωρησίας στα θετικά του ελέγχου 

 

§§ 46-47 

 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι (Κείµενο από µετάφραση) 

• Να κατανοήσουν οι µαθητές πως η κλιµάκωση της αυστηρότητας του 

Αρείου Πάγου προς τοὺς ἀκοσµοῦντας ενέχει παιδευτικό ρόλο προς 

τους πολίτες. 

• Να κατανοηθεί η άποψη ότι οι θεσµοί µπορούν να διαµορφώνουν την 

προσωπικότητα του πολίτη αξιοποιώντας τη φυσική του προδιάθεση 

(βλ. επισηµάνσεις, 2). 

 

 

Επισηµάνσεις 

1. Άλλη µια φορά δίνεται η ευκαιρία να προβληθεί η θέση του Ισοκράτη 

που ως δάσκαλος αξιοποιεί39 τον παιδαγωγικό ρόλο του ιστορικού 

παραδείγµατος και καθοδηγεί (εδώ) µαθητές και συµπολίτες να 

παραβάλουν πτυχές του συστήµατος δικαίου που ισχύει µε άλλες που 

ίσχυσαν σε προηγούµενες εποχές. 

2. Ο Ισοκράτης δίνει και σε άλλα έργα του ιδιαίτερη σηµασία στην 

αξιοποίηση της φυσικής προδιάθεσης προβάλλοντας τη διαίσθηση του 

δασκάλου για την ατοµικότητα του µαθητή40. 

 

                                                
39  Βλ. Jaeger, Παιδεία, σ.132: «Χρειάζεται η συγχώνευσις του νέου στοιχείου εις την 

διαδικασίαν της ατοµικής ιστορικής ζωής αυτής της χωρίς το όµοιόν της πόλεως και 
αυτήν µόνον εις Αθηναίος δύναται να πραγµατώση, ο οποίος ως ο Ισοκράτης έχει σαφή 
συνείδησιν της ιδιοτυπίας και της παρούσης φάσεως της ιστορικής πορείας του λαού 
του» και κείµενα από τη βιβλιογραφία αριθ. 2α και 4. 

40  Βλ. Βασ. Λαούρδα, σσ. 37, 53. 
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1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Πώς αντιµετωπίζονταν από τον Άρειο Πάγο «οἱ ἀκοσµοῦντες»;  

2. Σε ποιο πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης παραπέµπει η πρόταση του 

Ισοκράτη για τον έλεγχο του «βίου ἑκάστου»; 

3. Πώς αντιλαµβάνεστε να εφαρµόζεται στην καθηµερινή κοινωνική ζωή 

η φράση του Ισοκράτη: «ἐθεώρουν τὸν βίον ἑκάστου καὶ τοὺς 
ἀκοσµοῦντας ἀνῆγον εἰς τὴν βουλήν»;  

4. � ἡ δὲ τοὺς µὲν ἐνουθέτει, τοῖς δ' ἠπείλει, τοὺς δ' ὡς προσῆκεν ἐκόλαζεν: 
Ποια είναι η γνώµη σας για την κλιµάκωση της αυστηρότητας που 

χαρακτήριζε τον Άρειο Πάγο;  

5. Να επισηµάνετε στην ενότητα που µελετάτε τα σηµεία του αρχαίου 

κειµένου που υποστηρίζουν τον τίτλο που της έχει δοθεί στο σχολικό 

βιβλίο.  

6. κίνδυνος, καὶ τοὺς χρηστοὺς, ἐάν αἰσθάνωνται ὁµοίως τοὺς πονηροὺς 
τιµωµένους, παύσεσθαι τῶν χρηστῶν ἐπιτηδευµάτων: Ποια άποψη 

εκφράζει ο Λυσίας στο χωρίο41 αυτό και µε ποια άποψη του Ισοκράτη 

στις §§ 46-47 συσχετίζεται;  

 

1.2. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. α)  Να επισηµάνετε το χωρίο στην § 46 που δείχνει τη στάση του 

Αρείου Πάγου προς τους ἀκοσµοῦντας.  
β)  Ποια διάθεση αποκαλύπτει και ποια η γνώµη σας γι� αυτήν;  

2. παρ' οἷς µὲν γὰρ µήτε φυλακὴ µηδεµία τῶν τοιούτων καθέστηκεν µήθ' 
αἱ κρίσεις ἀκριβεῖς εἰσιν, παρὰ τούτους µὲν διαφθείρεσθαι καὶ τὰς 
ἐπιεικεῖς τῶν φύσεων:  
α)  Συµφωνείτε µε την άποψη αυτή; 

β)  Να αναπτύξετε τη γνώµη σας µε παραδείγµατα από τη σύγχρονη 

κοινωνία γενικά ή τη σχολική ζωή.  

                                                
41  Λυσίου Κατὰ Φίλωνος δοκιµασίας, 25. 
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3. Να εξηγήσετε αν το πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης που προτείνει ο 

Ισοκράτης θα ήταν λειτουργικό: α) στην κοινωνία της εποχής του,  

β) στη σύγχρονη κοινωνία;  

2.  Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις 
1. Να γράψετε τις σηµασίες των λέξεων φυλακή και δῆµος στην αρχαία 

και στη νέα ελληνική42. 
 

2. Να γράψετε τα ρήµατα από τα οποία παράγονται οι λέξεις: βούληση, 
βούλευµα, βουλευτής, φθορά, φυλακή, φύση.  

 

3. Να γράψετε τα αντίθετα των λέξεων στην αρχαία ελληνική: 
ῥᾴδιος: ..................................... 
φανερός: ..................................... 
ἐπίσταµαι: ..................................... 
παύω: ..................................... 

 

4. α) Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:  
ἀνατρέπω: ..................................... 
ἐπιτρέπω: ..................................... 
ἀποτρέπω: ..................................... 

β)  Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων µε την 
κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται: ανατροπή, εκτροπή,  
παρεκτροπή, περιτροπή, υποτροπή.  
• Η .................... της ασθένειας εξάντλησε εντελώς τον οργανισµό του.  

• Συµφώνησαν να φροντίζουν την ηλικιωµένη γυναίκα εκ 
..................................... την ηµέρα η µία και τη νύχτα η άλλη.  

• Υποστηρίζεται ότι η ..................................... του Αχελώου θα 
προκαλέσει οικολογικά προβλήµατα. 

                                                
42  δῆµος: αρχαία ελληνική: διαµέρισµα της υπαίθρου χώρας / λαός / οι ελεύθεροι πολίτες / 

δηµοκρατικό πολίτευµα / αστικές περιφέρειες, κοινότητες / υποδιαιρέσεις των φυλών 
 νέα ελληνική: διοικητική περιφέρεια που διοικείται από αιρετό δήµαρχο / το δηµοτικό 

συµβούλιο / το σύνολο των κατοίκων της αντίστοιχης περιοχής / το σύνολο των 
διοικητικών υπηρεσιών του δήµου / το δηµαρχείο  

 φυλακή: αρχαία ελληνική: η φρούρηση, η φύλαξη / φρουρός, φρουρά / η θέση του 
φρουρού / νυχτερινό χρονικό διάστηµα κατά το οποίο φρουρούσαν τα µέλη της 
φρουράς / φυλακή, δεσµωτήριο 

 νέα ελληνική: το κτίριο όπου εγκλείονται οι υπόδικοι ή κατάδικοι / η ποινή της φυλάκισης 
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• Η «Βουλή των Λαζάρων» µε την παρατεταµένη θητεία ήταν 
κάποιο είδος ..................................... του πολιτεύµατος. Η δικτατορία 
είναι ..................................... του πολιτεύµατος.  

• Κανείς δεν µπορεί να σου συγχωρεί επ� άπειρον τις ................... σου.  
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