
1 

 

 

Παράιιεια θείκελα γηα ηο κάζεκα ηωλ αρταίωλ ειιεληθώλ προζαλαηοιηζκού 

ηες Γ΄Λσθείοσ 

 

Λάδαρε εβαζηή 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζσ παξάιιεισλ 

θεηκέλσλ δελ απνηειεί κηα εληειώο θαηλνύξηα πξόηαζε, αθνύ ζην πιαίζην 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πάληα ππήξραλ πξνηάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, 

ελώ πεξηζηαζηαθά εμεηαδόηαλ θαη ε ζύγθξηζε ηνπ πξσηόηππνπ θεηκέλνπ κε 

δηδαζθόκελν από κεηάθξαζε θείκελν. Με ηελ επηρεηξνύκελε αιιαγή, ε δπλαηόηεηα 

απηή απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία, θαζώο ε δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηνπ λνήκαηνο 

ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηηο ινηπέο αιιαγέο ζηνρεύεη 

ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραηνειιεληθνύ ιόγνπ θαη ζηε βαζύηεξε θαηαλόεζή 

ηνπ.  

Αλ θαη αθόκα έρνπκε πνιύ δξόκν λα δηαλύζνπκε, ζηε ζύληνκε απηή  

πξόηαζε πξνζπαζήζακε λα αληαπνθξηζνύκε ζε ζρεηηθά αηηήκαηα δηδαζθόλησλ ηνπ 

καζήκαηνο πξνηείλνληαο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο νη 

δηδάζθνληεο κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, ζην πιεξνθνξηαθό 

πιηθό ηνπ ΚΔΔ θαη ζηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ πνπ εηνηκάζακε, ζα ζέιακε 

λα επηζεκάλνπκε γηα κηα αθόκε θνξά ηελ αλαγθαηόηεηα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

κέζα από ηελ αμηνπνίεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη εξσηεκάησλ, δηαδηθαζία πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ εμεηαδόκελσλ ζεκάησλ θαη δηεπθνιύλεη ηνπο 

καζεηέο ζηε δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ. ΄Δηζη πρ. ζηνλ Πξσηαγόξα ε 

επεμεξγαζία θαη ε θαηαλόεζε ελλνηώλ, όπσο ηεο επβνπιίαο, ηεο πνιηηηθήο αξεηήο, 

ηεο δίθεο, ηεο  αηδνύο, ε θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ζηαδίσλ 

πνιηηηζκνύ,  ε αλάδεημε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηάθξηζε λόκνπ θαη θύζεο,  ηελ 

επεκεξία ηνπ αηόκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επεκεξία ηνπ θξάηνπο, ηνλ ξόιν ηεο 

πνιηηηθήο αξεηήο γηα ηε ζπγθξόηεζε αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ, αιιά θαη ζρεηηθά κε ην 

δηδαθηόλ ηεο αξεηήο θαη ηνλ ξόιν ηεο ηηκσξίαο, απνηεινύλ άμνλεο ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη θπζηθά άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε ηελ 

πξνηεηλόκελε δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε.  

Με απηά ηα δεδνκέλα γίλεηαη θαλεξό όηη ε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ κεηαμύ 

ηνπο απνηειεί πξσηίζησο πξνέθηαζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη κε απηήλ ηε 

ινγηθή πξνζεγγίδεηαη εδώ. Φπζηθά κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αμηνιόγεζεο.  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηε ζπλάδειθν θα. Φαλή Δπαγγειίδνπ γηα ηελ 

θξηηηθή αλάγλσζε ηεο πξόηαζήο καο θαη ηηο εύζηνρεο παξαηεξήζεηο ηεο. Φπζηθά 

παξαιείςεηο θαη αβιεςίεο απνηεινύλ δηθή καο απνθιεηζηηθά επζύλε.  
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 Ενδεικηικά παράλληλα κείμενα  

 

1. «Γηαβάζηε ην απόζπαζκα ηεο Θενγνλίαο ηνπ Ζζίνδνπ γηα ηνλ Πξνκεζέα. 

Σπγθξίλεηε ηηο αθεγήζεηο ηνπ Ζζίνδνπ θαη ηνπ Πξσηαγόξα (320D-321B5)». Τν ίδην 

κπνξεί λα γίλεη θαη’ αλαινγία θαη κε ην απόζπαζκα από ηνλ Πξνκεζέα Γεζκώηε ηνπ 

Αηζρύινπ, πνπ επίζεο ππάξρεη ζην ζρνιηθό βηβιίν, ζ. 56-60, αιιά θαη κε άιια 

θείκελα, όπσο απηά ηνπ παξαξηήκαηνο  (Σνθνθιήο, Αληηγόλε, 332-371,  Δπξηπίδεο, 

Ιθέηηδεο, 195-218, Γηόδσξνο Σηθειηώηεο, Βηβιηνζήθε, 1, 8, 1-7, θιπ.).  

 

Αξραία Διιεληθά.Φηινζνθηθόο ιόγνο, Γ΄ Γεληθνύ Λπθείνπ, Γηόθαληνο, 67. 
Οδεγόο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό: Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία (ηάμεηο: Α΄, Β΄, Γ΄): 

Γεληθό Λύθεην, 2015, 165 ( https://bit.ly/2TyzpLl)\ 

 

2. Ζ εξώηεζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ, ζ.82. « Σπγθξίλεηε ηε ζηάζε ηνπ Σσθξάηε, 

όηαλ ζηε θπιαθή αξλήζεθε λα πεηζηεί ζηηο πξνηάζεηο ησλ θίισλ ηνπ γηα 

απόδξαζε (δεο Δηζαγσγή, ζ. 32 επ.), κε ηηο απόςεηο ηνπ Πξσηαγόξα πεξί 

ηηκσξίαο», κπνξεί λα ζρνιηαζηεί ζε ζπζρέηηζε κε ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαη 

από ην ςεθηαθό βηβιίν, Απνινγία σθξάηνπο 1-9  

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.ht

ml?t=363&m=1 

 

θαη Κξίησλ 50a-c.  

 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?page=7&te

xt_id=105 

 

3. Ζ εξώηεζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζ. 82. «Οη αξραίνη Έιιελεο ηαύηηδαλ 

απνιύησο ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ηδησηηθή αξεηή. Θεσξείηε πσο πξάγκαηη 

πξέπεη λα ηηο ηαπηίδνπκε ή πσο πξόθεηηαη γηα μερσξηζηέο ηδηόηεηεο;», κπνξεί 

λα ζρνιηαζηεί ζε ζπζρέηηζε κε ηνλ Παλαζελατθό ιόγν ηνπ Ηζνθξάηε, 26-34 : 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

C128/680/4511,20321/)  

 

4. Θέκα Β3, Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 2017: «Αθνύ κειεηήζεηε ην απόζπαζκα 

«Οὕησ δή, ὦ Σώθξαηεο, θαὶ δηὰ ηαῦηα...ηνύηνπ αἰηία» [Πιάησλνο, 

Πξσηαγόξαο 322d-323c] θαη ην παξαθάησ κεηαθξαζκέλν θείκελν, 

[Πιάησλνο, Πξσηαγόξαο 319b–d] λα απαληήζεηε ζην εξώηεκα : πώο 

ζπζρεηίδεη ηελ πνιηηηθή αξεηή ν Πξσηαγόξαο θαη πώο ν Σσθξάηεο κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Αζελαίσλ ζηνλ δεκόζην βίν ηνπο;».  

 

Δγώ [δει. ν σθξάηεο] ινηπόλ ζεσξώ, όπσο θαη νη άιινη Έιιελεο, πσο νη 

Αζελαίνη είλαη ζνθνί. Καη βιέπσ όηη, όπνηε ζπγθεληξσλόκαζηε ζηελ εθθιεζία ηνπ 

δήκνπ, όηαλ ε πόιε πξόθεηηαη λα εθηειέζεη θάπνην έξγν νηθνδνκηθό, θαινύκε ηνπο 

νηθνδόκνπο σο ζπκβνύινπο ζηελ νηθνδνκία, θη όηαλ πάιη πξόθεηηαη γηα λαππεγηθό 

έξγν, θαινύκε ηνπο λαππεγνύο, θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πξάηηνπκε όηαλ πξόθεηηαη γηα 

https://bit.ly/2TyzpLl)/
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=363&m=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=363&m=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=363&m=1
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?page=7&text_id=105
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?page=7&text_id=105
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?page=7&text_id=105
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4511,20321/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4511,20321/
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όια ηα αληίζηνηρα έξγα, γηα όζα δειαδή ζεσξείηαη πσο είλαη δηδαθηά θαη κπνξεί 

θάπνηνο λα ηα κάζεη κε θαηάιιεια καζήκαηα. Δάλ επηρεηξήζεη δε θάπνηνο άιινο λα 

δώζεη ηε ζπκβνπιή ηνπ ζηνλ δήκν, θάπνηνο πνπ νη άλζξσπνη δελ ηνλ ζεσξνύλ 

ηερλίηε ζρεηηθό, ε ζπλέιεπζε δελ ηνλ απνδέρεηαη, αθόκα θη αλ είλαη θαη σξαίνο θαη 

πινύζηνο θαη από κεγάιε νηθνγέλεηα. Αληίζεηα ηνλ θνξντδεύνπλ θαη ηνπ θσλάδνπλ, 

κέρξη απηόο πνπ ηόικεζε λα κηιήζεη λα θύγεη κόλνο ηνπ ηξνκνθξαηεκέλνο ή κέρξη 

λα ηνλ ζύξνπλ νη ηνμόηεο θαη λα ηνλ βγάινπλ ζεθσηό, κε δηαηαγή ησλ πξπηάλεσλ. 

Γηα ηα ζέκαηα ινηπόλ πνπ ζεσξνύλ [νη Αζελαίνη] όηη εμαξηώληαη από θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία, έηζη ελεξγνύλ. Όηαλ όκσο πξέπεη λα απνθαζηζηεί 

θάπνην δήηεκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο πόιεσο, ζεθώλεηαη θαη δίλεη ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ γη’ απηό εμίζνπ θαη ν νηθνδόκνο θαη ν ζηδεξάο θαη ν έκπνξνο ή ν 

λαπηηθόο θαη ν πινύζηνο θαη ν θησρόο θαη απηόο πνπ είλαη από κεγάιν γέλνο θαη 

απηόο πνπ δελ είλαη από θάπνηα γεληά ζπνπδαία. Καη θαλέλαο δελ ηνπο ςέγεη γη’ 

απηό, όπσο ηνπο πξνεγνύκελνπο: γηαηί εζύ, ρσξίο λα έρεηο δηδαρζεί από πνπζελά 

απηό ην πξάγκα θαη ρσξίο λα έρεηο δάζθαιν ζ’ απηό ην ζέκα, ζέιεηο ηώξα λα 

δώζεηο θαη ζπκβνπιέο. Άξα, είλαη πξνθαλέο πσο δελ ζεσξνύλ όηη ην πξάγκα απηό 

είλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη. 

 

Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, Αξραία Διιεληθή Γιώζζα, 2017,  
http://apps1.minedu.gov.gr/themata/them_arx_op_c_hmer_170609.pdf 

 

5. «Να επηζεκάλεηε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ζηηο απόςεηο πνπ δηαηππώλεη ζην 

παξαθάησ απόζπαζκα ν Αληηθώλ γηα ηε δηθαηνζύλε θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηε 

δσή ησλ αλζξώπσλ κε ηηο απόςεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζην πξσηόηππν θείκελν 

Πξσηαγόξαο 322 a- 322 d «Ἐπεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο... 

θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο».  

Ο ζνθηζηήο Αληηθώλ ν Aζελαίνο (5νο αη. π.X.) ήηαλ δάζθαινο ηνπ ηπξάλλνπ 

Γηνλπζίνπ ζηηο Σπξαθνύζεο θαη έλαο από ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ Σσθξάηε. 

Κπξηόηεξα έξγα ηνπ είλαη ην Πεξὶ ἀιεζείαο θαη ην Πεξὶ ὁκνλνίαο. 

∆ηθαηνζύλε είλαη λα κελ παξαβαίλεηο ηνπο λόκνπο θαη ηα έζηκα ηεο πόιεο, ηεο νπνίαο 

είζαη πνιίηεο. Ο άλζξσπνο ζα απνθόκηδε από ηε δηθαηνζύλε ηελ πην κεγάιε 

σθέιεηα γηα ην άηνκό ηνπ, αλ κπξνζηά ζε άιινπο αλζξώπνπο ηεξνύζε ηνπο λόκνπο σο 

θάηη ζεκαληηθό, ελώ αληίζεηα, άκα είλαη κόλνο ηνπ ρσξίο άιινπο κπξνζηά ηνπ, 

αθνινπζνύζε ηηο επηηαγέο ηεο θύζεο. Γηαηί νη επηηαγέο ηνπ λόκνπ είλαη απζαίξεηεο, ελώ 

ηεο θύζεο είλαη αλαγθαίεο θη νη επηηαγέο ησλ λόκσλ είλαη ζπκβαηηθέο θαη όρη από ηε 

θύζε, ελώ νη επηηαγέο ηεο θύζεο  είλαη αθξηβώο ην αληίζεην […] Όπνηνο παξαβαίλεη 

ηνπο λόκνπο θαη ηα έζηκα, αλ δελ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε απηώλ πνπ ηα έρνπλ 

απνδερζεί, απνθεύγεη θαη ηελ ληξνπή θαη ηελ ηηκσξία ελώ, αλ δε κείλεη απαξαηήξεηνο, 

δελ ηα απνθεύγεη. Απελαληίαο, άκα παξαβηάδεη ηηο εγγελείο απαηηήζεηο ηεο θύζεο πέξα 

από έλα όξην, ην θαθό γη' απηόλ δε κεηξηάδεηαη δηόινπ, αλ κείλεη απαξαηήξεηνο απ' 

όινπο ηνπο αλζξώπνπο, νύηε γίλεηαη κεγαιύηεξν, αλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε όισλ ησλ 

αλζξώπσλ.                                                                          (Ἀληηθῶλ, απόζπ. 44Α) 

Αλζνιόγην Φηινζνθηθώλ θεηκέλσλ, Γ΄Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ ζην     

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3083,12333/ 
 

http://apps1.minedu.gov.gr/themata/them_arx_op_c_hmer_170609.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3083,12333/
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7. Να ζπγθξίλεηε ηηο απόςεηο ηνπ Πξσηαγόξα ζην απόζπαζκα 322a- d  « Ἐπεηδὴ δὲ 

ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο.. θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο» [ελόηεηα 4] κε ηηο 

απόςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε ζηα Πνιηηηθά 1252b-1253a [ελόηεηα 12, Α2, 5-6] «Ζ 

θνηλσληθή νληόηεηα πνπ πξνήιζε...είλαη ην ηέινο εθείλσλ[...] ε πόιε αλήθεη ...ζην 

παηρλίδη ησλ πεζζώλ» γηα ηα αίηηα γέλεζεο θαη ηνπο ζηόρνπο ζπγθξόηεζεο 

πνιηηηθήο θνηλσλίαο.  

 

8. Πώο αληηιακβάλνληαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ αλζξώπηλσλ πνιηηηθώλ θνηλσληώλ θαη 

πνηνπο αλαγθαίνπο όξνπο γηα ηελ ύπαξμή ηνπο δηαηππώλνπλ ν Πξσηαγόξαο ζην 

απόζπαζκα 322a- 322 d « Ἐπεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο,.. θηείλεηλ 

ὡο λόζνλ πόιεσο» θαη ν Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά 1253a [ελόηεηα 13, Α2, 10-

13] «Δίλαη λνκίδσ θαλεξό γηαηί ν άλζξσπνο είλαη πνιηηηθόλ δώνλ...αλαγθαζηηθά 

πξνεγείηαη ηνπ κέξνπο». 

 

9. Να ζπγθξίλεηε ηηο απόςεηο πνπ δηαηππώλεη ν Πξσηαγόξαο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία 

ηνπ λόκνπ θαη ηεο δηθαηνζύλεο γηα ηε ζπγθξόηεζε αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ ζην 

απόζπαζκα 322A-323A [ελόηεηα 4] κε απηέο πνπ δηαηππώλεη ν Αξηζηνηέιεο ζηα 

Πνιηηηθά 1253a [ελόηεηα 14, Α2, 15-16]. 

 

10. Τη είλαη εθείλν πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αλζξώπηλσλ πνιηηηθώλ θνηλσληώλ 

ζην απόζπαζκα ηνπ Πξσηαγόξα 322a-d « Ἐπεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε 

κνίξαο,.... θηείλεηλ ὡο λόζνλ πόιεσο» [ελόηεηα 4] θαη ζην αθόινπζν απόζπαζκα 

από ηνλ ιόγν ηνπ Ηζνθξάηε Πεξί Αληηδόζεσο; Πνηεο νκνηόηεηεο θαη πνηεο 

δηαθνξέο δηαπηζηώλεηε αλάκεζα ζηα δύν απνζπάζκαηα;   

Πξάγκαηη κε ηα άιια κελ ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία έρνκελ, όπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο είπνλ, θαζόινπ δελ δηαθέξνκελ ησλ δώσλ, αιι' είκεζα κάιηζηα 

θαηώηεξνη πνιιώλ θαη θαηά ηελ ηαρύηεηα θαη θαηά ηελ δύλακηλ θαη ηαο άιιαο 

ηθαλόηεηαο δξάζεσο· επεηδή όκσο απεθηήζακελ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα πείζσκελ 

αιιήινπο θαη λα θαζηζηώκελ γλσζηάο εηο εκάο ηνπο ηδίνπο ηαο απνθάζεηο καο, 

όρη κόλνλ απειιάγεκελ ηνπ λα δώκελ όπσο ηα άγξηα ζεξία, αιιά 

ζπγθεληξσζέληεο θαη πόιεηο εθηίζακελ θαη λόκνπο εζέζακελ θαη ηέρλαο εύξνκελ 

θαη ζρεδόλ όιαο ηαο εθεπξέζεηο καο ν ιόγνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο καο επέηξεςε 

λα ηαο θέξσκελ εηο αίζηνλ πέξαο. Γηόηη ν ιόγνο ελνκνζέηεζε πεξί ησλ δηθαίσλ 

θαη αδίθσλ θαη ησλ θαιώλ θαη αηζρξώλ, άλεπ ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ νπνίσλ δελ 

ζα εδπλάκεζα λα θαηνηθώκελ κεη' αιιήισλ. Γηά ηνπ ιόγνπ θαη ηνπο θαθνύο 

εμειέγρνκελ θαη ηνπο αγαζνύο εγθσκηάδνκελ. Γηά ηνπ ιόγνπ κνξθώλνκελ ηνπο 

έρνληαο αλάγθελ κνξθώζεσο θαη δνθηκάδνκελ ηνπο λνήκνλαο· δηόηη ην λα νκηιή 

ηηο όπσο πξέπεη ζεσξνύκελ σο κέγηζηνλ ζεκείνλ ηεο νξζήο ζθέςεσο, θαη ιόγνο 

αιεζήο, ζύκθσλνο πξνο ηνλ λόκνλ θαη πξνο ηελ δηθαηνζύλελ, είλαη εηθώλ ςπρήο 

πγηνύο θαη εππεηζνύο. Γηά ηεο βνεζείαο ηνπ ιόγνπ ζπδεηνύκελ θαη πεξί ησλ 

δπλακέλσλ λα ακθηζβεηεζνύλ θαη εξεπλώκελ πεξί ησλ αγλννπκέλσλ. Γηόηη ηα 

επηρεηξήκαηα, κε ηα νπνία πείζνκελ ηνπο άιινπο, κεηαρεηξηδόκεζα, όηαλ 

ζθεπηώκεζα, θαη νλνκάδνκελ ξήηνξαο εθείλνπο, νη νπνίνη δύλαληαη λα νκηινύλ 

ελώπηνλ ηνπ πιήζνπο, ζεσξνύκελ δε σο ζπλεηνύο εθείλνπο, νη νπνίνη δύλαληαη 

λα ζπδεηνύλ κε ηνλ εαπηόλ ησλ άξηζηα πεξί ησλ δηαθόξσλ ππνζέζεσλ.  
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Ηζνθξάηεο, Πεξί αληηδόζεσο, 253-256, http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m

=1&t=283 

 

11. Πώο αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ηεο ηηκσξίαο ζην απόζπαζκα Πξσηαγόξαο 324A-

C [ελόηεηα 6] θαη ζην αθόινπζν απόζπαζκα από ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα; Με πνηα 

επηρεηξήκαηα νη δύν δηαλνεηέο ζηεξίδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο;  

         Από ηελ άιιε, είλαη δύζθνιν λα πάξεη θαλείο από ηα πξώηα λεαληθά ηνπ ρξόληα 

ζσζηή αγσγή πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αξεηήο, αλ δελ αλαηξαθεί θάησ από 

αλάινγνπο λόκνπο· γηαηί γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο, ηδίσο όηαλ είλαη 

λένη, δελ είλαη επράξηζην λα δνπλ ηε δσή ηνπο κε ζσθξνζύλε θαη θαξηεξία. Γη᾽ 

απηό θαη πξέπεη λα νξίδνληαη κε λόκνπο ε αλαηξνθή θαη νη αζρνιίεο ησλ λέσλ: 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα πξάγκαηα απηά δελ ζα ηνπο είλαη πηα δπζάξεζηα, όηαλ ζα 

ηνπο έρνπλ γίλεη κηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα. [1180a] Όκσο δελ είλαη αζθαιώο 

αξθεηό λα έρνπλ κηα ζσζηή αλαηξνθή θαη θξνληίδα κόλν όηαλ είλαη λένη· ηα 

πξάγκαηα απηά πξέπεη λα ηα θάλνπλ —θαη λα απνθηνύλ ηηο ζρεηηθέο ζπλήζεηεο— 

θαη όηαλ αλδξσζνύλ· ρξεηαδόκαζηε γη᾽ απηό λόκνπο θαη γη᾽ απηά, θαη γεληθά γηα 

νιόθιεξε ηε δσή. Γηαηί νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ππνηάζζνληαη πην πνιύ ζηελ 

πίεζε θαη ζηνλ εμαλαγθαζκό παξά ζηνλ ιόγν, πην πνιύ ζηηο ηηκσξίεο παξά ζην 

σξαίν θαη ζην θαιό. Απηόο αθξηβώο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ θάπνηνη πηζηεύνπλ όηη 

νη λνκνζέηεο πξέπεη λα παξαθηλνύλ θαη λα πξνηξέπνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηελ 

αξεηή ζην όλνκα ηνπ σξαίνπ θαη ηνπ θαινύ, κε ηε βεβαηόηεηα όηη όζνη 

αλαηξάθεθαλ ζσζηά κε θαιέο ζπλήζεηεο ζα αθνύζνπλ ηηο πξνηξνπέο ηνπο, ηελ ίδηα 

όκσο ζηηγκή πξέπεη επίζεο λα νξίδνπλ πνηλέο θαη ηηκσξίεο γηα ηνπο αλππάθνπνπο 

θαη γηα ηνπο θαηώηεξεο θύζεο αλζξώπνπο· γη᾽ απηνύο, ηέινο, πνπ δελ 

δηνξζώλνληαη κε ηίπνηε πξέπεη λα πξνβιέπνπλ παληνηηλή εμνξία· γηαηί ν ζσζηόο 

θαη ελάξεηνο άλζξσπνο, απηόο πνπ δεη πξνζεισκέλνο ζην σξαίν θαη ζην θαιό, ζα 

πεηζαξρήζεη ζηνλ ιόγν, ελώ ην θαηώηεξεο πνηόηεηαο άηνκν, απηόο πνπ θπλεγάεη 

κόλν ηελ εδνλή, δηνξζώλεηαη κε ηηκσξία πνπ πξνθαιεί ιύπε — όπσο αθξηβώο ηα 

ππνδύγηα.  

 

Ἠζηθὰ Νηθνκάρεηα 1179b-1180a , http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=122 

 

12. Πνην ξόιν έρνπλ ζε κηα πνιηηεία νη άμηνη άλζξσπνη, κε πνην ηξόπν δηαζθαιίδεηαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα αμηώκαηα ζύκθσλα κε ηα όζα ζπδεηά ν Σσθξάηεο ζηελ  

Πνιηηεία 519 D-520A [ελόηεηα 13] θαη ζην παξαθάησ κεηαθξαζκέλν απόζπαζκα 

ηεο Πνιηηείαο, 347 b-d; Πώο δηθαηνινγείηαη ζην κεηαθξαζκέλν θείκελν  347 b-d; 

[σθξάηεο:] Γη' απηόλ ινηπόλ, ηνλ ιόγν, είπα εγώ, νη άμηνη άλζξσπνη δελ επηδηώθνπλ 

ηελ εμνπζία νύηε γηα ηα ρξήκαηα νύηε γηα ηε δόμα· γηαηί νύηε πιεξσκέλνη ζέινπλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ, εηζπξάηηνληαο θαλεξά κηζζό γηα ην αμίσκά ηνπο, νύηε θιέθηεο, 

απνθνκίδνληαο θξπθά θέξδνο από απηό. Ούηε πάιη γηα ηε δόμα· γηαηί δελ είλαη 

θηιόδνμνη. Πξέπεη ινηπόλ λα ππάξρεη θάπνηνο αλαγθαζκόο γη' απηνύο θαη θάπνηα 

ηηκσξία πξνθεηκέλνπ λα ζειήζνπλ λα αζθήζνπλ εμνπζία – έηζη πνπ ζρεδόλ λα 

ζεσξείηαη ληξνπή λα αλαιάβεη θαλείο κε ηε ζέιεζή ηνπ θπβεξλεηηθό αμίσκα πξνηνύ λα 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=283
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=283
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=283
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=122
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=122
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εμαλαγθαζηεί λα ην πξάμεη – θη ε πην κεγάιε ηηκσξία εδώ είλαη λα ηνλ εμνπζηάδεη 

θάπνηνο ρεηξόηεξόο ηνπ, αθνύ ν ίδηνο δε ζα έρεη ηε δηάζεζε λα θπβεξλά. Από θόβν γη' 

απηήλ αθξηβώο ηελ ηηκσξία δέρνληαη θαηά ηε γλώκε κνπ λα αζθήζνπλ εμνπζία νη 

άμηνη άλζξσπνη, όηαλ θακηά θνξά ζπκβεί λα πάξνπλ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, θαη 

αλαιακβάλνπλ ηόηε λα θπβεξλήζνπλ όρη κε ηελ ηδέα όηη ηνπο πεξηκέλεη εθεί θάηη θαιό ή 

όηη ζα θαινπεξάζνπλ αιιά ζαλ λα πξνρσξνύλ ζε θάηη πνπ είλαη αλάγθε λα ην πξάμνπλ 

θαη πνπ δελ έρνπλ θάπνηνπο θαιύηεξνύο ηνπο ή έζησ όκνηνύο ηνπο γηα λα ηνπο ην 

αλαζέζνπλ. 

Πιάησλ, Πνιηηεία, Α 347 b-d,  

http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=524&

m=1 

 

13. Πνηεο απόςεηο δηαηππώλνπλ ν Σσθξάηεο ζην απόζπαζκα Πνιηηεία, 519B-D 

[ελόηεηα 12] θαη ν Αξηζηνηέιεο Πνιηηηθά, 1281a39-1281b15[ελόηεηα 18] ζρεηηθά 

κε ην πνηνη ζα κπνξνύζαλ λα δηνηθήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ πόιε; Πνηεο 

δηαθνξέο δηαπηζηώλεηε; 

14. Να ζπγθξίλεηε ηηο απόςεηο πνπ δηαηππώλεη ν Σσθξάηεο ζην απόζπαζκα ηεο 

Πνιηηείαο 519 D-520A [ελόηεηα 13] γηα ηνλ ξόιν ηνπ λόκνπ κε απηέο πνπ 

δηαηππώλεη ν Πξσηαγόξαο ζην απόζπαζκα 326d-e «Καη όηαλ πηα θύγνπλ 

απηνί...λα δηδαρζεί ε αξεηή» [ελόηεηα 7] 

15. Πνην ξόιν επηθπιάζζεη ζηνπο λνκνζέηεο ν Αξηζηνηέιεο ζην απόζπαζκα Ηζηθά 

Νηθνκάρεηα 1103b [ελόηεηα 3, Β 1, 5-7] θαη πώο ην έξγν ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηα 

πνιηηεύκαηα πνπ νξίδεη σο νξζά ζηα Πνιηηηθά 1279a22-1279b10 [ελόηεηα 17, Γ 

7, 1-3/5]; 

16. Να εμεγήζεηε ηνλ ξόιν ησλ έμεσλ ζηελ επηινγή εζηθώλ ή κε πξάμεσλ ζηα εμήο 

απνζπάζκαηα: α) Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1103b [ελόηεηα 4, Β 1, 7-8] θαη β) Ρεηνξηθή 

1369a. Υπάξρεη θάηη θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ 

έμεσλ;  

 

Σην παξαθάησ απόζπαζκα ν Αξηζηνηέιεο δηεξεπλά ηνπο ιόγνπο ζηνπο νπνίνπο 

νθείινληαη νη αλζξώπηλεο πξάμεηο. Τνπο ρσξίδεη ζε δύν θαηεγνξίεο, ζε ιόγνπο πνπ 

βξίζθνληαη έμσ από ηνπο αλζξώπνπο θαη ζε ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο αλζξώπνπο. Σηελ πξώηε θαηεγνξία βάδεη ηελ ηύρε, ηε θύζε θαη ηε βία.  

 Όιεο ινηπόλ ηηο πξάμεηο ηνπο νη άλζξσπνη δελ κπνξεί παξά λα ηηο θάλνπλ γηα εθηά 

ιόγνπο: ηύρε, θύζε, βία, ζπλήζεηα, ινγηθή, νξγή, δσεξή επηζπκία. Η παξαπέξα 

δηαίξεζε ησλ αλζξώπηλσλ πξάμεσλ κε βάζε ηελ ειηθία, ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ραξαθηήξα 

ή θάηη άιιν δελ έρεη θαλέλα λόεκα· γηαηί αλ νη λένη ζπκβαίλεη λα είλαη νξγίινη ή 

πιήξεηο από επηζπκίεο, δελ είλαη ε λεόηεηά ηνπο ε αηηία γη᾽ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο 

πξάμεηο ηνπο, αιιά ε νξγή θαη ε επηζπκία· νύηε είλαη αηηία ν πινύηνο ή ε θηώρεηα· 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=524&m=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=524&m=1
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=524&m=1
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ζηνπο θησρνύο κπνξεί λα ζπκβεί ε επηζπκία λα απνθηήζνπλ ρξήκαηα ιόγσ ηεο 

θηώρεηαο ηνπο, ζηνπο πινύζηνπο ε επηζπκία γηα πεξηηηέο εδνλέο ιόγσ ηεο 

δπλαηόηεηαο πνπ έρνπλ λα ηηο εμαζθαιίζνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο· πάλησο θαη απηνί δελ 

ζα ελεξγήζνπλ όπσο ζα ελεξγήζνπλ εμαηηίαο ηνπ πινύηνπ θαη ηεο θηώρεηαο, αιιά 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο επηζπκίαο ηνπο. Έηζη θαη νη δίθαηνη θαη νη άδηθνη, θαζώο θαη 

όινη απηνί πνπ ιέκε όηη ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ζα 

πξάμνπλ ό,ηη πξάμνπλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ είπακε, νδεγεκέλνη δειαδή ή από ηε 

ινγηθή ή από ην πάζνο: νη κελ μεθηλώληαο από θαιά ήζε θαη πάζε, νη άιινη από ηα 

αληίζεηα. πκβαίλεη, πάλησο, νη έμεηο απηνύ θαη απηνύ ηνπ είδνπο λα έρνπλ απηνύ 

θαη απηνύ ηνπ είδνπο ηα επαθόινπζα, θαη, πάιη, απηέο θαη απηέο νη άιιεο έμεηο λα 

έρνπλ απηά θαη απηά ηα άιια επαθόινπζα· ζηνλ εγθξαηή, επί παξαδείγκαηη, 

άλζξσπν, αθξηβώο γηαηί είλαη εγθξαηήο, ηα εδνληθά πξάγκαηα γελλνύλ θαιέο γλώκεο 

θαη επηζπκίεο, ελώ κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηνλ αθόιαζην ηα ίδηα απηά πξάγκαηα γελλνύλ 

ηηο αληίζεηεο γλώκεο θαη επηζπκίεο. 

Αξηζηνηέιεο, Ρεηνξηθή 1369a, http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=77&p

age=21 

 

17. Σε πνηνπο ιόγνπο νθείινληαη  νη αλζξώπηλεο πξάμεηο ζύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε 

ζην κεηαθξαζκέλν απόζπαζκα  Ρεηνξηθή 1369a [βι. παξαπάλσ]; Γηαπηζηώλεηε 

ζπκθσλία σο πξνο ηνλ ηξόπν απόθηεζεο ηεο αξεηήο κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηα 

Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1103b [ελόηεηα 4, Β 1, 7-8];  

 

 

18. Πώο ε επηθαηξόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεη (ή αιιηώο: Πώο νη 

δηάθνξεο ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο επεξεάδνπλ) ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο 

κεζόηεηαο ζηα α) Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1106b [ελόηεηα 9, Β 6, 10-13]  θαη β) Ηζηθά 

Νηθνκάρεηα 1109b; Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα επηηύρεη ν άλζξσπνο 

ηελ κεζόηεηα; 

 

Μηαο θαη είλαη δύζθνιν ινηπόλ λα πεηύρεηο ην κέζνλ, εθάξκνζε απηό πνπ είλαη ν 

ακέζσο επόκελνο θαιύηεξνο ηξόπνο: δηάιεμε ην ιηγόηεξν θαθό. Καη απηό  

[1109b] ζα γίλεη θαηά θύξην ιόγν κε ηνλ ηξόπν πνπ ιέκε. 

Οθείινπκε επίζεο λα εμεηάδνπκε λα δνύκε πξνο πνηά θαηεύζπλζε έρνπκε από ηε 

θύζε καο κεγαιύηεξε ξνπή: Ο θαζέλαο καο, σο γλσζηόλ, έρεη ηε δηθή ηνπ 

θπζηθή ξνπή, θαη απηό πάιη κπνξνύκε λα ην δηαπηζηώζνπκε επηζεκαίλνληαο ηί 

καο επραξηζηεί θαη ηί καο δπζαξεζηεί. Πξέπεη ινηπόλ λα ηξαβνύκε ηνλ εαπηό καο 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε: όζν πην πνιύ απνκαθξπλόκαζηε από ην ιάζνο 

θαη από ην ζθάικα, ηόζν πην εύθνια ζα θηάζνπκε ζην κέζνλ — έηζη δελ θάλνπλ 

θαη όζνη πξνζπαζνύλ λα ηζηώζνπλ ηα ζηξαβά μύια; 

Κπξίσο όκσο πξέπεη λα θπιάγνπκε ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εαπηό καο από ην 

επράξηζην θαη από ηελ εδνλή — απέλαληί ηεο, σο γλσζηόλ, δελ είκαζηε 

αδέθαζηνη θξηηέο. Πξέπεη ινηπόλ λα αηζζαλόκαζηε απέλαληη ζηελ εδνλή όπσο 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=77&page=21
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=77&page=21
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=77&page=21
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αηζζάλζεθαλ νη δεκνγέξνληεο απέλαληη ζηελ Διέλε, θαη ζε θάζε πεξίζηαζε λα 

επαλαιακβάλνπκε ηειηθά ηα ιόγηα εθείλσλ.
1
 Αλ θαηαθέξνπκε λα δηώρλνπκε ηελ 

εδνλή κε ηνλ ίδην απηό ηξόπν, ηα ιάζε καο θαη ηα ζθάικαηά καο ζα είλαη 

ιηγόηεξα. Με κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά —γηα λα γεληθεύζνπκε πιένλ— ζα 

πεηπραίλνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην κέζνλ. 

ίγνπξα ην πξάγκα απηό είλαη δύζθνιν, θαη κάιηζηα ζηηο επηκέξνπο πεξηπηώζεηο. 

Γελ είλαη, πξάγκαηη, εύθνιν λα θαζνξίζεηο κε πνηόλ ηξόπν, κε πνηνύο, γηα πνηόλ 

ιόγν θαη γηα πόζνλ ρξόλν πξέπεη θαλείο λα νξγίδεηαη. Καη εκείο νη ίδηνη, βιέπεηο, 

άιινηε επαηλνύκε ηνπο ειιηπείο θαη ηνπο ιέκε πξάνπο, θαη άιινηε πάιη επαηλνύκε 

ηνπο νξγίινπο θαη ηνπο απνθαινύκε «άληξεο». Απηόλ, πάλησο, πνπ θάλεη κηθξή 

κόλν παξέθθιηζε από ην ζσζηό δελ ηνλ θαηεγνξνύκε, είηε ην θάλεη πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ππεξβνιήο είηε ην θάλεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο έιιεηςεο· 

θαηεγνξνύκε απηόλ πνπ παξεθθιίλεη πνιύ: απηόο δελ κπνξεί λα κείλεη 

απαξαηήξεηνο. Δλ πάζε πεξηπηώζεη δελ είλαη εύθνιν λα νξίζεηο κε ηνλ ιόγν θαη 

ηε ζθέςε σο πνηό ζεκείν θαη ζε ηί βαζκό αλ παξεθθιίλεη θαλείο από ην ζσζηό 

ζα είλαη πηα ςεθηόο — κήπσο, ηάραηε, κπνξεί θαλείο λα ην πεηύρεη απηό θαη ζηα 

άιια αληηθείκελα ηεο εκπεηξίαο; Σα πξάγκαηα απηά αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

επηκέξνπο, όπνπ απνθαζίδεη ε εληύπσζε ηεο ζηηγκήο. Έλα, πάλησο, πξάγκα έρεη 

γίλεη θαλεξό, όηη ε κεζόηεηα είλαη επαηλεηή ζην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ, ε 

απόθιηζε όκσο άιινηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππεξβνιήο θαη άιινηε πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο έιιεηςεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλαπόθεπθηε, αθνύ κε απηόλ 

κόλν ηνλ ηξόπν έρνπκε ηελ ειπίδα λα πεηύρνπκε θάπνηε ην κέζνλ θαη ην ζσζηό. 
Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1109b,  
http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=22 
 

19. Πώο θαη κε πνηα θξηηήξηα ν άλζξσπνο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα πάζε ηνπ, ώζηε 

λα επηηύρεη ηελ κεζόηεηα ζηα απνζπάζκαηα : α) Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1106b 

[ελόηεηα 9, Β 6, 10-13] θαη β) Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1109b [βι. παξαπάλσ];  

 

20. Πνηεο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ ηεο έλλνηαο ηεο 

κεζόηεηαο ζπδεηά ν Αξηζηνηέιεο ζηα εμήο απνζπάζκαηα: Ηζηθά Νηθνκάρεηα 

1106a-1106b [ελόηεηα 7, Β 6, 4-8] θαη Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1109b [βι. παξαπάλσ]; 

Σε πνηνπο ιόγνπο ηηο απνδίδεη;  

 

21. Πώο κπνξεί ν άλζξσπνο λα δηαρεηξηζηεί ηελ εδνλή, ώζηε λα επηηύρεη ηελ 

κεζόηεηα; Πνηα παξαδείγκαηα ρξεζηκνπνηεί ν Αξηζηνηέιεο γηα λα ζηεξίμεη ηελ 

άπνςή ηνπ ζηα απνζπάζκαηα : α) Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1104b [ελόηεηα 5, Β 3, 1-2] 

θαη β) Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1109b [βι. παξαπάλσ]; 

 

22. Γηαηί ν Αξηζηνηέιεο ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1103b [ελόηεηα 4, Β 1, 7-8]  σο πξνο 

ηηο έμεηο επηκέλεη ζηελ άπνςε όηη «Οὐ κηθξὸλ νὖλ δηαθέξεη ηὸ νὕησο ἢ 

νὕησο εὐζὺο ἐθ λέσλ ἐζίδεζζαη, ἀιιὰ πάκπνιπ, κᾶιινλ δὲ ηὸ πᾶλ»; Σπζρεηίζηε 

ηηο απόςεηο ηνπ κε απηέο πνπ δηαηππώλεη ν  Πξσηαγόξαο ζην απόζπαζκα 325c- 

                                                           
1
 Σηελ Ηιηάδα ζε κηα πνιύ γλσζηή ζθελή ν ΄Οκεξνο παξνπζηάδεη ηνπο γέξνληεο ηεο Τξνίαο λα 

εθθξάδνπλ ηνλ απέξαλην ζαπκαζκό ηνπο γηα ηελ νκνξθηά ηεο σξαίαο Διέλεο. Παξόηη κέλνπλ 

έθζακβνη από ηελ νκνξθηά ηεο ζην ηέινο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ζα ήηαλ θαιύηεξν γηα 

απηνύο λα έθεπγε από ηελ πόιε ηνπο, γηαηί κόλν δεηλά ηνπο είρε θέξεη.  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=22
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=22
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20340/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20340/
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326d [ελόηεηα 7] «Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, αξρίδνπλ από ηελ παηδηθή ειηθία...θαη 

λα έρεη ηε δηάζεζε λα γίλεη παξόκνηνο.».  

 

23. Πώο θαηαηάζζεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλύπαξμεο ν Αξηζηνηέιεο ζε 

ζρέζε κε ηελ πόιε θαη γηαηί; Να ιάβεηε ππόςε ζαο ην απόζπαζκα από ηα 

Πνιηηηθά 1252a [ελόηεηα 11, Α 1, 1] θαη ην αθόινπζν απόζπαζκα από ηα Ηζηθά 

Νηθνκάρεηα 1160a. 

Όιεο, ηώξα, νη κνξθέο ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο αλζξώπσλ κνηάδεη λα είλαη κέξε ηεο 

πνιηηηθήο ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο· ζπληαμηδεύνπλ, π.ρ., νη άλζξσπνη έρνληαο θαηά 

λνπ θάπνην θέξδνο, αιιά θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ θάηη από απηά πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε δσή· θαη ε πνιηηηθή όκσο ζπλύπαξμε θαη ζπλάθεηα ζεσξείηαη όηη θαη άξρηζε θαη 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη γηα ράξε ηνπ ζπκθέξνληνο· απηό δελ έρνπλ ζηνλ λνπ ηνπο θαη 

νη λνκνζέηεο; δελ ιέλε, επίζεο, όηη δίθαην είλαη απηό πνπ ππεξεηεί ην θνηλό ζπκθέξνλ; 

Δλ πάζε πεξηπηώζεη, νη άιιεο κνξθέο ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο αλζξώπσλ 

επηδηώθνπλ θάπνην επηκέξνπο ζπκθέξνλ. Οη λαπηηθνί π.ρ. επηδηώθνπλ ην θέξδνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ηαμίδηα ζηε ζάιαζζα (ζηνλ λνπ ηνπο έρνπλ λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα ή 

θάηη ηέηνην)· νη ζπζηξαηηώηεο επηδηώθνπλ ην θέξδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πόιεκν (ό,ηη 

επηζπκνύλ είλαη ηα ρξήκαηα, ε λίθε ή ε εθπόξζεζε κηαο πόιεο)· ην ίδην θαη ηα κέιε 

κηαο θπιήο ή ελόο δήκνπ [κεξηθέο κνξθέο ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο αλζξώπσλ 

γελληνύληαη, θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε, γηα ράξε ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο απόιαπζεο· 

ηέηνηεο είλαη νη πεξηπηώζεηο ησλ ζηαζσηώλ θαη ησλ εξαληζηώλ: ζηελ πξώηε πξόθεηηαη 

γηα νκάδεο νξγαλσκέλεο γηα πξνζθνξά ζπζίαο, ελώ ζηε δεύηεξε γηα νκάδεο παξέαο θαη 

επσρίαο.] Όιεο, πάλησο, απηέο νη κνξθέο θαίλεηαη όηη θαηαηάζζνληαη θάησ από ηελ 

πνιηηηθή ζπλύπαξμε θαη ζπλάθεηα· γηαηί απηή δελ απνβιέπεη κόλν ζε ό,ηη είλαη 

ζπκθέξνλ ζηνλ παξόληα ρξόλν, αιιά ζην ζπκθέξνλ πνπ εθηείλεηαη ζε νιόθιεξε ηε δσή 

*** πξνζθέξνληαο ζπζίεο θαη νξγαλώλνληαο κε ηελ επθαηξία ζπγθεληξώζεηο, από ηε 

κηα απνλέκνληαο ηηκέο ζηνπο ζενύο θαη από ηελ άιιε ραξίδνληαο ζηνλ εαπηό ηνπο 

επράξηζηεο επθαηξίεο αλαςπρήο. Γηαηί από ηα παιηά ρξόληα νη ζπζίεο θαη νη ζρεηηθέο 

ζπγθεληξώζεηο θαίλεηαη πσο γίλνληαλ ύζηεξα από ηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπώλ, ζαλ έλα 

είδνο πξνζθνξάο ζηνπο ζενύο ησλ πξώησλ θαξπώλ· ν ιόγνο είλαη όηη ζ᾽ απηέο θπξίσο 

ηηο πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ επθαηξνύζε ν θόζκνο. Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη όιεο νη 

κνξθέο ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο ησλ αλζξώπσλ είλαη κέξε ηεο πνιηηηθήο 

ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο — ζηηο επηκέξνπο ινηπόλ κνξθέο ζπλύπαξμεο θαη ζπλάθεηαο 

ζα αθνινπζήζνπλ θαη αλάινγεο κνξθέο θηιίαο. 

Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1160a. 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=9

4 

24. Πνηνη νη ζηόρνη ηεο παηδείαο ζύκθσλα κε ην θείκελν ηνπ Αξηζηνηέιε, Πνιηηηθά 

1337a33-1337b10 [Δλόηεηα 20, Θ2, 1-4] θαη πνηνη ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα 

ηνπ Πξσηαγόξα 325c-326e «Σηελ πξαγκαηηθόηεηα αξρίδνπλ από ηελ παηδηθή 

ειηθία ...λα κελ κπνξεί λα δηδαρζεί ε αξεηή» [ελόηεηα 7];  

25. Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηεο παηδείαο θαη πνηνη πξέπεη λα απνθιείνληαη σο βάλαπζνη 

α) ζην θείκελν ηνπ Αξηζηνηέιε, Πνιηηηθά 1337a33-1337b10 [Δλόηεηα 20, Θ2, 1-

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=94
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=94
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=78&page=94
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4] θαη β) ζην παξαθάησ απόζπαζκα από ηνπο Νόκνπο ηνπ Πιάησλα, όπνπ έλαο 

αλώλπκνο Αζελαίνο ζπλνκηιεί κε ηνλ θξεηηθό Κιεηλία θαη ηνλ ζπαξηηάηε 

Μέγηιιν ζηελ Κξήηε;  

 Ή αιιηώο: 

Να επηζεκάλεηε θαη λα παξνπζηάζεηε ηα θνηλά ζεκεία κεηαμύ ησλ ζηόρσλ ηεο 

παηδείαο, όπσο νξίδνληαη ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα. Πνηα «παηδεπηηθά» 

αληηθείκελα πξέπεη λα απνθιείνληαη σο βάλαπζα; 

ΑΘΗΝΑΙΟ: Αο κελ αθήζνπκε ινηπόλ, ρσξίο νξηζκό ην ζέκα, ηη νλνκάδνπκε 

παηδεία. Τώξα δειαδή θαηαθξίλνληαο θαη επαηλώληαο ηελ αλαηξνθή ηνπ θαζελόο 

ιέκε όηη έλαο από καο είλαη κνξθσκέλνο. Ο άιινο όηη είλαη ακόξθσηνο θάπνηε θαη 

ζην εκπόξην θαη ζηε λαπηηιία θαη ιέκε ηα ίδηα γηα πνιινύο όκνηνπο αλζξώπνπο πνπ 

είλαη πνιύ θαιά κνξθσκέλνη. Γηαηί, έρσ ηε γλώκε, όηη ν ιόγνο καο δελ έρεη θακηά 

ζρέζε κ' εθείλνπο πνπ ζεσξνύλ ηα παξαπάλσ εθπαίδεπζε. Παηδεία είλαη εθείλε πνπ 

γπκλάδεη ηνλ άλζξσπν από ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ αξεηή θαη ηνπ εκπλέεη ζθνδξή 

επηζπκία λα ηελ αγαπήζεη θαη λα γίλεη ηέιεηνο πνιίηεο, πνπ λα μέξεη λα θπβεξλά θαη 

λα ππαθνύεη ζηνπο λόκνπο ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηεο δηθαηνζύλεο. Απηό ην είδνο 

ηεο αλαηξνθήο θαζνξίδεη, όπσο κνπ θαίλεηαη, ν ιόγνο καο θαη ηώξα κνλάρα απηήλ 

ζέιεη λα νλνκάζεη παηδεία. Δθείλελ πνπ βάδεη ζηόρν ηεο ηα ρξήκαηα ή εθείλελ πνπ 

απνβιέπεη ζηελ απόθηεζε πνιηηηθήο δπλάκεσο ή θαλέλα άιιν είδνο ζνθίαο, ρσξίο 

ζύλεζε θαη δηθαηνζύλε, ηε ζεσξεί βάλαπζε θαη αλειεύζεξε θαη ηειείσο αλάμηα λα 

νλνκάδεηαη παηδεία. Δκείο όκσο αο κε δηαθσλνύκε κεηαμύ καο γηα ηηο ιέμεηο, αιιά αο 

κείλνπκε ζηαζεξνί ζην ιόγν πνπ παξαδερόκαζηε, όηη δειαδή εθείλνη πνπ έρνπλ πάξεη 

ζσζηή κόξθσζε γίλνληαη ζρεδόλ ελάξεηνη θαη όηη δελ πξέπεη λα πεξηθξνλνύκε 

θαζόινπ ηελ παηδεία γηαηί έξρεηαη πξώηε ζηνπο ηειεηόηεξνπο αλζξώπνπο από όια ηα 

αγαζά. Κη αλ θάπνηε καο μεθεύγεη, είλαη δπλαηό λα ηελ επαλαθέξνπκε ζηε ζέζε ηεο, 

θη απηόλ ηνλ αγώλα πξέπεη λα θάλεη πάληνηε θάζε άλζξσπνο όζν κπνξεί ζ' όιε ηνπ ηε 

δσή. 

Πιάησλ, Νόκνη, 643e. 

 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=518 

 

26. Πώο ζρεηίδνληαη νη έμεηο κε ηελ παηδεία ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα 1104b [ελόηεηα 5, 

Β 3, 1-2] θαη ζην αθόινπζν απόζπαζκα ησλ Νόκσλ ηνπ Πιάησλα ζύκθσλα κε ηα 

όζα ππνζηεξίδεη έλαο αλώλπκνο Αζελαίνο ζηε ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζηε 

Κξήηε θαη ζηελ νπνία παίξλνπλ κέξνο εθηόο από ηνλ ίδην, ν Κξεηηθόο Κιεηλίαο 

θαη ν Σπαξηηάηεο Μέγηιινο; 

 

Aζ. Καη' αξρήλ ζα ήζεια λα ζαο μαλαζπµίζσ ηη αθξηβώο ιέµε πσο είλαη ζσζηή 

παηδεία. ∆ηόηη, όπσο ηνπιάρηζηνλ ην αληηιαµβάλνµαη ηώξα εγώ, απηνύ ηνπ πξάγµαηνο 

ε δηαθύιαμηο επηηπγράλεηαη µε ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ ζεζµνύ απηνύ.  

ΚΛ. πνπδαίν ζέµα πξαγµαηεύεζαη. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=518
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=518
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ΑΘ. Λέγσ ινηπόλ, όηη ηα πξώηα αηζζήµαηα ησλ παηδηώλ είλαη ε εδνλή θαη ε ιύπε ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο, θαη όηη µ’ απηά πξσηνεµθαλίδεηαη ζηελ ςπρή ηνπο ε αξεηή θαη ε 

θαθία, ελώ όζνλ αθνξά ηε θξόλεζε θαη ηηο αιεζηλά ζσζηέο γλώµεο, επηπρήο είλαη 

εθείλνο πνπ ζα ηηο απνθηήζεη, έζησ θαη ζηα γεξαηεηά ηνπ. Καη είλαη ηέιεηνο ν άλζξσπνο 

εθείλνο, πνπ δηαζέηεη απηά ηα πξνζόληα θαη όια όζα απηά πεξηθιείνπλ. Αλ δειαδή ε 

εδνλή θαη ε θηιία θαη ε ιύπε θαη ην µίζνο αλαπηύζζνληαη µε ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη ζηηο 

ςπρέο ηνπο, πξνηνύ μππλήζεη µέζα ηνπο ε ινγηθή, θαη αλ, όηαλ μππλήζεη ε ινγηθή, ηα 

αηζζήµαηα ζπµθσλνύλ µαδί ηεο ζην όηη ζσζηά δηεµνξθώζεζαλ από ηηο αληίζηνηρεο 

ζπλήζεηεο, απηή ε ζπµθσλία ζην ζύλνιό ηεο απνηειεί ηελ αξεηή· όζνλ αθνξά δε ην 

ηµήµα εθείλν ηεο αξεηήο πνπ ζπλίζηαηαη ζην λα δηαπαηδαγσγνύµε ζσζηά (ηα παηδηά), 

ζε ό,ηη αθνξά ηηο εδνλέο θαη ηηο ιύπεο, ώζηε απ’ αξρήο µέρξη ηέινπο ηεο δσήο ηνπο λα 

µηζνύλ εθείλα πνπ πξέπεη λα µηζνύλ, θαη λ’ αγαπνύλ απηά πνπ πξέπεη λ’ αγαπνύλ, απηό 

αθξηβώο απνµνλώλνληαο µε ηε ινγηθή θαη νλνµάδνληάο ην παηδεία, ζσζηά ζα ην 

νλόµαδεο έηζη, θαηά ηε δηθή µνπ γλώµε ηνπιάρηζηνλ.  

ΚΛ. Δίµεζα ηεο γλώµεο, αγαπεηέ µνπ, όηη θαη όζα είπεο πξηλ θαη όζα είπεο ηώξα γηα 

ηελ παηδεία, ζσζηά είλαη. 

Πιάησλ, Νόµνη 653 a-c. (Μεηάθξαζε: Κσλ. Φίιηππαο) 
http://www.kee.gr/attachments/file/2146.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kee.gr/attachments/file/2146.pdf


12 

 

Παράρηεκα:  Αποζπάζκαηα ποσ περηγράθοσλ ηελ αλζρώπηλε πρόοδο 

1. Σνθνθιήο, Αληηγόλε, 332-375 (ζρνιηθό βηβιίν) 

2. Δπξηπίδεο, Ιθέηηδεο 195-218: Τα πιενλεθηήκαηα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο 

ΘΖΣΔΑΣ 

ε ζπδήηεζε ηέηνηα παξαβγήθα  

θαη κ’ άιινπο· ηα θαθά είλαη ζηνπο αλζξώπνπο  

πηόηεξα απ’ ηα θαιά, είπε θάπνηνο. Όρη·  

ην αληίζεην πηζηεύσ· ιέσ πσο είλαη  

πηόηεξα ηα θαιά από ηα θαθά· 

αιιηώο, νύηε ζα ππήξρακε ζηνλ θόζκν.  

Καη δνμάδσ ην ζεό, πνπ, ελώ ήηαλ πξώηα 

ζε ηαξαρή θαη δσώδηθε ε δσή καο,  

ηε ξύζκηζε· θαη πξώηα έβαι’ εληόο καο  

ην ινγηθό, καο έδσζε θαηόπη 

ηνπ λνπ καληαηνθόξν, ώζηε ησλ άιισλ 

ηε θσλή λ’ απεηθάδνπκε, ηε γιώζζα· 

γηα ηξνθή ηνλ θαξπό· θνληά ζ’ εθείλνλ 

ηηο βξόρηλεο νπξάληεο ζηάιεο· ηνύηεο  

ηα γελλήκαηα ζξέθνπλε ηεο γεο  

θαη πνηίδνπλ θη εκάο ηα ζσζηθά καο· 

θνληά ζ’ απηά κάο έκαζε απ’ ηελ θάςα 

ηνπ ειηνύ λα θπιαγόκαζηε, ζην θξύν 

λα ζηήλνπκε νρπξά, θαη ηνπ πειάγνπ 

λα ζθίδνπκε ην θύκα, ώζηε γηα θάζε  

πνπ ιείπεη είηε ζηε κηα ή ζηελ άιιε ρώξα 

αληαιιαγέο λα γίλνληαη πξντόλησλ.  

Κη όζα είλαη ζθνηεηλά θαη δελ ηα ληώζεηο,  

νη κάληεδεο, μεηάδνληαο ηα ζπιάρλα 

ή ηε θσηηά ή πνπιηά, ηα θαλεξώλνπλ.  

Αθνύ ν ζεόο ινηπόλ έρεη αξκαηώζεη 

ηε δσή καο κε ηόζα, είλαη κεγάιε 

παξαμεληά λα ιεο πσο δε ζνπ θηάλνπλ.  

Μα ε ζθέςε νξκά ςειόηεξα απ’ ην ζείν 

θαη κ’ αγέξσρν θξόλεκα ζαξξνύκε 

πσο ηάρα ζηε ζνθία ην μεπεξλνύκε. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
B121/627/4044,18224/extras/activities/indexb2_05/indexb2_05_politistiki_poreia.html 

 

3. Διόδωρος Σικελιώηης . – Βηβιηνζήθε 1, 8, 1-9: Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Γηνδώξνπ  

απνηεινύζε κηα ρξνλνινγηθά παγθόζκηα ηζηνξία από ηνπο κπζηθνύο ρξόλνπο 

σο ην 60 π.Φ. 
 

 [1,8,1] Καη ζρεηηθά κε ηελ αξρή θαη ηε γέλεζε ησλ πάλησλ, απηά έρνπκε παξαιάβεη 

από ηνπο πξνγελεζηέξνπο καο. Λέλε ινηπόλ πσο νη άλζξσπνη πνπ γελλήζεθαλ πξώηνη 

δνύζαλ ζε θαζεζηώο αηάθηνπ θαη ζεξηώδνπο βίνπ. Γηα λα βξνύλε ηξνθή έβγαηλαλ θαη 

πεξηθέξνληαλ εδώ θη εθεί θαη κάδεπαλ από ηα θπηά ηα πην θαηάιιεια θαη από ηα δέληξα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4044,18224/extras/activities/indexb2_05/indexb2_05_politistiki_poreia.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/627/4044,18224/extras/activities/indexb2_05/indexb2_05_politistiki_poreia.html
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ηνπο ώξηκνπο θαξπνύο. [2] Καη πσο, όηαλ ηνπο πνιεκνύζαλ ηα ζεξία, έρνληαο σο 

δάζθαιν ην θνηλό ζπκθέξνλ ν έλαο ηνλ άιιν βνεζνύζε, πσο δνύζαλ νκαδηθά, έλεθα 

ηνπ θόβνπ, θαη άξρηζαλ έηζη ιίγν ιίγν λα γλσξίδεη ν έλαο ηνπο ηξόπνπο ηνπ 

άιινπ. [3] Καη ιέλε πσο ε ιαιηά ηνπο ήηαλ αξρηθά ρσξίο ζεκαζίεο θαη ζπγθερπκέλε, 

επεηδή νη ιέμεηο αξζξώζεθαλ ζηγά ζηγά, θαη πσο αθνύ όξηζαλ νη άλζξσπνη θνηλά 

ζύκβνια ρσξηζηά γηα θάζε αληηθείκελν, θαηάθεξαλ λα θαηαζηήζνπλ ζπλακεηαμύ ηνπο 

γλσζηή ηελ εξκελεία όισλ ησλ πξαγκάησλ. 

[4] Κη ελώ ινηπόλ ζε νιόθιεξε ηελ νηθνπκέλε δεκηνπξγήζεθε απηή ε νξγάλσζε ηεο 

δσήο, δελ είραλ όινη νη άλζξσπνη ηελ ίδηα ζπκθσλία δηαιέθησλ, επεηδή θάζε νκάδα 

ζπλέηαμε ηηο ιέμεηο όπσο έηπρε. Γηα ηνύην θαη γελλήζεθαλ αξρηθά πνηθίιεο κνξθέο 

δηαιέθησλ θαη νη δεκηνπξγεκέλεο νξγαλώζεηο ηνπ βίνπ ήηαλ γηα όια ηα έζλε 

πξσηόγνλεο ζηελ αξρή. 

[5] Λέλε αθόκα πσο επεηδή νη πξώηνη άλζξσπνη δελ είραλ αλαθαιύςεη ηίπνηε από 

εθείλα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ βίν, δνύζαλ πνιύ δύζθνια, γπκλνί από ξνύρα, ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ ηη είλαη θαηνηθία θαη θσηηά, εληειώο αλίδενη πώο λα παξαζθεπάδνπλ ηξνθή 

ήκεξε.
1
 

[6] Δπίζεο κε ην λα αγλννύλ ηε ζπγθνκηδή ησλ άγξησλ θαξπώλ, δελ απνζήθεπαλ 

θαλέλα θαξπό γηα ώξα αλάγθεο. Γηα ην ιόγν απηό πνιινί ράλνληαλ ην ρεηκώλα θαη από 

ην ςύρνο θαη από ηελ έιιεηςε ηξνθήο. 

[7] ηγά ζηγά όκσο ηνπο δαζθάιεςε ε πείξα λα θαηαθεύγνπλ ζηα ζπήιαηα ηνλ ρεηκώλα 

θαη λα απνζεθεύνπλ όζνπο θαξπνύο κπνξνύζαλ λα δηαηεξεζνύλ. [8] Όηαλ κάιηζηα 

αλαθάιπςαλ ηε θσηηά θαη, ιίγν αξγόηεξα, ηα άιια ρξήζηκα πξάγκαηα, βξήθαλ θαη ηηο 

ηέρλεο θαη όια εθείλα πνπ κπνξνύλ λα σθεινύλ ηελ θνηλή ζπκβίσζε. [9] Δπεηδή ιέλε 

πσο ε αλάγθε ηεο δσήο ππήξμε θαζνινθιεξίαλ ν δάζθαινο ησλ αλζξώπσλ θαη πσο γηα 

ηε γλώζε θάζε πξάγκαηνο απηή θαζνδεγεί θαηάιιεια επθπέο δώνλ, πνπ δηαζέηεη σο 

βνεζνύο γηα θαζεηί ηα ρέξηα θαη ηνλ ιόγν θαη ηελ νμύηεηα ηνπ πλεύκαηνο. 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id

=532 
 

4. Μοζτίωλ απ.6. 

Από ηνλ ηξαγηθό πνηεηή Μνζρίσλα, πνπ πηζαλόηαηα έδεζε ηνλ 3ν αη. π.Φ., 

ζώδνληαη πεξίπνπ δέθα απνζπάζκαηα (70 ζηίρνη) 
 

 

Πξώηα όκσο ζα πάσ πίζσ θαη ζα μεηπιίμσ κε ηνλ ιόγν 

πώο άξρηζε θαη πώο εδξαηώζεθε ν ζλεηόο βίνο. 

Ήηαλε θάπνηε κηα επνρή πνπ νη ζλεηνί 

είραλ ζπλήζεηεο όκνηεο κε ηα δώα, 

πνπ θαηνηθνύζαλ ζε ζπειηέο πάλσ ζηα όξε 

θαη ζε αλήιηαγα θαξάγγηα· γηαηί δελ ππήξρε αθόκε 

νύηε ην ζηεγαζκέλν ζπίηη νύηε ε απιόρσξε πόιε 

νρπξσκέλε κε πέηξηλνπο πύξγνπο. 

Σν γακςό άξνηξν δελ έζρηδε ην ζθνύξν ρώκα, 

πνπ ηξέθεη ην θαξπεξό ζηηάξη, 

 θαη ην θηιόπνλν ζίδεξν δελ θξόληηδε 

ηηο ρινεξέο ζεηξέο ηεο βαθρηθήο ακπέινπ· 

ε γεο ήηαλε ζηείξα, ζθιεξή, αθηιόμελε.  

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=532#fn777
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=532
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=532
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=532
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Η ζαξθνβόξνο βξώζε ηνπο επξόζθεξε αιιεινθηόλα δείπλα. 

Ο λόκνο ήηαλ αλίζρπξνο, ε βία κνηξαδόηαλ ηνλ ζξόλν κε ηνλ Γία· 

ηνλ αδύλακν ηνλ θαηαζπάξαδαλ νη ηζρπξόηεξνη. 

Όηαλ όκσο ν ρξόλνο, πνπ γελλάεη θαη ηξέθεη ηα πάληα, 

έζηξεςε ηνλ ζλεηό βίν ζε δξόκν αληίζηξνθν, 

είηε επηζηξαηεύνληαο ηνλ ζηνραζκό ηνπ Πξνκεζέα 

είηε ηελ αλάγθε είηε κε ηε καθξόρξνλε ηξηβή 

θαζηζηώληαο δηδάζθαιν ηελ ίδηα ηε θύζε,  

ηόηεο επξέζε ν θαξπόο ηεο ήκεξεο ηξνθήο ηεο αγλήο Γήκεηξαο, 

επξέζεθε ε γιπθηά πεγή ηνπ Βάθρνπ, 

ε γε, έσο ηόηε άζπαξηε, 

νξγσλόηαλ ήδε από βόδηα πνπ ζέξλαλ ηνλ δπγό· 

ύςσζαλ πόιεηο κε ηείρε θαη πύξγνπο, 

έρηηζαλ ζηεγαζκέλα ζπίηηα 

θαη από ηνλ άγξην βίν νδεγήζεθαλ ζηελ ήκεξε δηαβίσζε. 

Από ηόηε όξηζε ν λόκνο λα ζθεπάδνπλ κε ηάθνπο όζνπο πεζαίλνπλ 

θαη ζηνπο άζαθηνπο λεθξνύο λα πξνζθέξνπλ ηνλ θιήξν ηεο ζθόλεο 

πνπ δηθαηνύληαη 

θαη λα κελ αθήλνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ αλζξώπσλ 

ηελ αζεβή αλάκλεζε ησλ αιινηηλώλ δείπλσλ. 
  

(κεηάθξαζε Θ. Κ. Σηεθαλόπνπινο) 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=355 

5. Κριηίας, Σίζσθος, απ. 25, 1-8 DK. 

Ο Κξηηίαο, ζείνο ηνπ Πιάησλα, ν πην αθξαίνο από ηνπο Τξηάθνληα, ππήξμε θαη από 

ινγνηερληθή άπνςε πνιπζρηδήο πξνζσπηθόηεηα. Αλάκεζα ζε πνιιά άιια πνηεηηθά 

θαη πεδά έξγα, θαίλεηαη όηη έγξαςε θαη ηξαγσδίεο (θαη ζαηπξηθά δξάκαηα). Τα 

ζσδόκελα απνζπάζκαηα πξνέξρνληαη θαηά κέγα κέξνο από ηα έξγα Πεηξίζνπο θαη 

ίζπθνο, ηα νπνία άιινηε απνδίδνληαη ζηνλ Δπξηπίδε θαη άιινηε ζηνλ Κξηηία. 

Τν ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα πξνέξρεηαη από ην έξγν ίζπθνο. 

 

Τπήξμε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε αλζξώπηλε δσή ήηαλ αθαηάζηαηε, γεκάηε 

ζεξησδία, ππνηαγκέλε ζηε δύλακε· κηα επνρή όπνπ νύηε νη θαινί άλζξσπνη 

επηβξαβεύνληαλ νύηε πάιη νη θαθνί ηηκσξνύληαλ. [5]Ύζηεξα λνκίδσ, νη άλζξσπνη 

ζέζπηζαλ λόκνπο πνπ όξηδαλ πνηλέο, ώζηε ην δίθαην λα ηνπο εμνπζηάδεη όινπο εμίζνπ 

θαη λα έρεη ηελ αιαδνλεία ππόδνπιή ηνπ· θη αλ ηπρόλ θάπνηνο έθαλε έλα ιάζνο, ηνλ 

ηηκσξνύζαλ. [10]ηε ζπλέρεηα, επεηδή νη λόκνη εκπόδηδαλ κελ ηνπο αλζξώπνπο λα 

αδηθνύλ ζηα θαλεξά, αιιά σζηόζν νη άλζξσπνη εμαθνινπζνύζαλ λα αδηθνύλ ζηα 

θξπθά, ηόηε, λνκίδσ, γηα πξώηε θνξά θάπνηνο έμππλνο θαη ζνθόο άλζξσπνο ζνθίζηεθε 

γηα ηνπο ζλεηνύο ηνλ θόβν ησλ ζεώλ, [15] ώζηε λα ππάξρεη θάηη πνπ λα ην θνβνύληαη 

νη θαθνί αθόκε θη όηαλ θάλνπλ ή ιέλε ή δηαλννύληαη θάηη ζηα θξπθά. Δπηλόεζε έηζη ην 

ζείν, όηη δειαδή ππάξρεη έλαο δαίκνλαο πνπ δεη κηα δίρσο ηέινο αθκή, έλαο δαίκνλαο 

πνπ αθνύεη θαη βιέπεη λνεξά, πνπ ζηνράδεηαη ζην έπαθξν, πνπ πξνζέρεη ηα πάληα θαη 

πνπ έρεη πεξηβιεζεί κηα ζετθή θύζε: [20] ν δαίκνλαο απηόο ζα αθνύεη νηηδήπνηε 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=355
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=355
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ιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο ζλεηνύο θαη ζα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη νηηδήπνηε γίλεηαη. Κη 

αλ ζησπεξά ζρεδηάδεηο θάηη θαθό, δελ ζα κείλεη απαξαηήξεην από ηνπο ζενύο. Γηαηί ν 

ινγηζκόο ηνπο είλαη πνιύ δπλαηόο. [25] Με απηά ηα ιόγηα παξνπζίαζε ηελ πην 

ειθπζηηθή δηδαρή, θαιύπηνληαο ηελ αιήζεηα πίζσ από έλαλ ςεύηηθν ιόγν. Έιεγε πσο νη 

ζενί θαηνηθνύλ ζ᾽ έλαλ ηόπν, γηα ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη, θαη κόλν πνπ ηνλ βιέπνπλ, 

ληώζνπλ ηξόκν. Καηάιαβε όηη αθξηβώο από εθεί πήγαδαλ θαη νη θόβνη ησλ 

αλζξώπσλ, [30] θαη ε επηθνπξία ζηηο ηαιαηπσξίεο ηνπ βίνπ, δειαδή από ηνλ 

πεξηζηξεθόκελν, εθεί ςειά, ζόιν ηνπ νπξαλνύ, όπνπ έβιεπε όηη ήζαλ νη αζηξαπέο θαη 

ηα θνβεξά ρηππήκαηα ηεο βξνληήο, θαη ην αζηεξηλό θσο ηνπ νπξαλνύ, όκνξθν, γεκάην 

ζηνιίδηα, έξγν ηνπ Υξόλνπ, ηνπ ζνθνύ αξρηκάζηνξα·[35] είλαη ν ηόπνο όπνπ πνξεύεηαη 

ε θσηεηλή δηάππξε κάδα ηνπ άζηξνπ, θαη απ᾽ όπνπ πέθηεη ζηε γε ε πγξή βξνρή. Με 

ηέηνηνπο θόβνπο έδσζε ηνπο αλζξώπνπο· κε ηνπο θόβνπο απηνύο έβαιε -ζηα ιόγηα ηνπ- 

ην ζεό λα θαηνηθήζεη ζε θαηάιιειν ηόπν, [40] θαη δηακέζνπ ησλ λόκσλ εμάιεηςε ηελ 

αλνκία. *** Καη λνκίδσ πσο έηζη έπεηζε, γηα πξώηε θνξά, ηνπο ζλεηνύο λα πηζηέςνπλ 

όηη ππάξρεη ησλ ζεώλ ην γέλνο. 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_

id=192 

6. Περί αρταίης ιαηρικής 3 : Πραγμαηεία, ηέλη 5
οσ

-αρτές 4
οσ

 αι. 

 Απηό πνπ έθαλε ηνπο αλζξώπνπο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα αλαθαιύςνπλ ηελ ηέρλε 

ηεο ηαηξηθήο δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν από ηελ αλάγθε...Πηζηεύσ όηη ζηελ αξρή νη 

άλζξσπνη ηξέθνληαλ κε ηηο ίδηεο ηξνθέο [ελλ. όπσο ηα δώα]. Ο ησξηλόο ηξόπνο 

δσήο, λνκίδσ, αλαπηύρζεθε κε αλαθαιύςεηο θαη επηλνήζεηο κέζα ζε κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα. Γηαηί πνιιέο θαη θνβεξέο ήηαλ νη ηαιαηπσξίεο ησλ αλζξώπσλ από ηηο 

δύζπεπηεο ηξνθέο, ηηο ίδηεο πνπ έηξσγαλ θαη ηα δώα, θαζώο απηέο ήηαλ σκέο, 

βαξηέο θαη πνιύ ηζρπξέο...Καη είλαη θπζηθό λα ππνζέζεη θαλείο όηη νη πεξηζζόηεξνη 

είραλ πνιύ αζζεληθή ηδηνζπγθξαζία θαη πέζαηλαλ, ελώ νη δπλαηόηεξνη άληεραλ 

πεξηζζόηεξν... Από ην ζηηάξη ινηπόλ, αθνύ ην κνύζθεπαλ, ην ιίρληδαλ, ην άιεζαλ 

θαη ην θνζθίληδαλ, θαη ηέινο, αθνύ ην δύκσλαλ θαη ην έςελαλ, έθηηαρλαλ ην ςσκί, 

θαη από ηη θξηζάξη γιπθίζκαηα. Κάλνληαο δνθηκέο κ’ απηό ηνλ ηξόπν ζε πνιιέο 

άιιεο ηξνθέο, ηηο έβξαδαλ ή ηηο έςελαλ θαη ηηο αλακίγλπαλ, ζπλδπάδνληαο ηα ηζρπξά 

θαη βαξηά ζπζηαηηθά κε ηα πην αδύλαηα, θαη πξνζαξκόδνληάο ηα όια ζηελ θξάζε 

θαη ηελ αληνρή ηνπ αλζξώπνπ. 

W.K.C. Guthrie, Οη νθηζηέο, ΜΗΔΤ 1989,112-3. 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=192
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=192
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=192
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Α. ΥΛΙΚΟ: 

 

1. Κείκελα από ηελ Πύιε γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα : https://www.greek-

language.gr 

2. Από  ην ΚΔΔ:  

 Δθδόζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, Φηινζνθηθόο ιόγνο 

http://www.kee.gr/html/themata_main.php 

 

 Παξάιιεια θείκελα γηα Πξσηαγόξα: 

 

http://www.kee.gr/attachments/file/2166.pdf 

 

 Κείκελα από ηε βηβιηνγξαθία (λεόηεξα) 

http://www.kee.gr/html/themata_main.php 

 

 

Β. (ζσλοπηηθή) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  

 

1. W.K.C. Guthrie, Oη ζνθηζηέο, ΜΗΔΤ, 1989. 

2. J. de Romilly, Oη κεγάινη ζνθηζηέο ζηελ Αζήλα ηνπ Πεξηθιή, Ηλζηηηνύην ηνπ Βηβιίνπ, 

Αζήλα 1994. 

3. Απόζπαζκα γηα ηνλ Πξσηαγόξα από ην  J. de Romilly, Οη κεγάινη ζνθηζηέο ζηελ 

Αζήλα ηνπ Πεξηθιή, κηθξ. Φ. Ι. Καθξηδήο, Αζήλα (εθδ. Μ. Καξδακίηζα) 1994, 240-

245 ζην 
https://ekivolosblog.wordpress.com/2013/07/19/ν-κπζνζ-θαη-ν-ινγνζ-ηνπ-

πξσηαγνξα 

4. Σ. Γηαγηδόγινπ, Αξηζηνηέινπο Ηζηθά Νηθνκάρεηα, 1103a 14-26: Πξόηαζε 

δηδαζθαιίαο θηινζνθηθνύ θεηκέλνπ ζην Λύθεην ζην:  

 https://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_00

4.html 
5. Βαζίιεο Κάιθαο, Η θηινζνθία ηνπ Αξηζηνηέιε ζην : 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/683 

6. Β. Κάιθαο, Γ. Εσγξαθίδεο, «Αξραίνη Έιιελεο Φηιόζνθνη», Αξραηνγλσζία θαη 

Αξραηνγισζζία ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζην   http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html 
7. Παύινο Κόληνο, Αξηζηνηειηθή Ηζηθή, Μάζεζηο (ππάξρνπλ θαη βηληενζθνπεκέλα 

καζήκαηα) 
https://mathesis.cup.gr/assets/courseware/v1/038cbd4e9e06fd971ea3dbe688c9aa
4e/asset-
v1:Philosophy+PHL2+2017_T2+type@asset+block/Aristotles__Ethics_Week_1-
8_revised.pdf 

8. Αξραία Διιεληθά. Φηινζνθηθόο ιόγνο, Βηβιίν θαζεγεηή, Γ΄εληαίνπ Λπθείνπ, 

Θεσξεηηθή θαηεύζπλζε 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C 

 
 

https://www.greek-language.gr/
https://www.greek-language.gr/
http://www.kee.gr/html/themata_main.php
http://www.kee.gr/attachments/file/2166.pdf
http://www.kee.gr/html/themata_main.php
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BD_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B3%CE%AF
https://ekivolosblog.wordpress.com/2013/07/19/ο-μυθοσ-και-ο-λογοσ-του-πρωταγορα
https://ekivolosblog.wordpress.com/2013/07/19/ο-μυθοσ-και-ο-λογοσ-του-πρωταγορα
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_004.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_004.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_practice/page_004.html
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/683
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
https://mathesis.cup.gr/assets/courseware/v1/038cbd4e9e06fd971ea3dbe688c9aa4e/asset-v1:Philosophy+PHL2+2017_T2+type@asset+block/Aristotles__Ethics_Week_1-8_revised.pdf
https://mathesis.cup.gr/assets/courseware/v1/038cbd4e9e06fd971ea3dbe688c9aa4e/asset-v1:Philosophy+PHL2+2017_T2+type@asset+block/Aristotles__Ethics_Week_1-8_revised.pdf
https://mathesis.cup.gr/assets/courseware/v1/038cbd4e9e06fd971ea3dbe688c9aa4e/asset-v1:Philosophy+PHL2+2017_T2+type@asset+block/Aristotles__Ethics_Week_1-8_revised.pdf
https://mathesis.cup.gr/assets/courseware/v1/038cbd4e9e06fd971ea3dbe688c9aa4e/asset-v1:Philosophy+PHL2+2017_T2+type@asset+block/Aristotles__Ethics_Week_1-8_revised.pdf
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C

