
Κεφάλαιο 37ο  

 

 
Ερωτήσεις κατανόησης  
 
1. Πϊσ ςυνδζεται νοθματικά αυτό το κεφ. με το προθγοφμενό του; Σε ποιουσ  από τουσ 
παράγοντεσ ςτουσ οποίουσ χρωςτά το μεγαλείο τθσ θ Ακινα αναφζρεται ο ριτορασ ςτο κεφ. 
37;  
2.Οὐ ηθλοφςῃ= γιατί κεωρείται επαινετικι αυτι θ ςτάςθ; Ποιο ςκοπό ζχει αυτι θ διαπίςτωςθ 
με τθν οποία ειςάγει τθν παράγραφο ο ριτορασ, ποιο ςτοιχείο, δθλαδι,  του ακθναϊκοφ 
πολιτεφματοσ τονίηει;  
3.Πϊσ ονομάηεται και γιατί το ακθναϊκό πολίτευμα; Συμφωνεί θ ετυμολογία τθσ λζξθσ με τον 
οριςμό που δίνει; Ποιο είναι το αντίκετό του; Πϊσ καταλαβαίνετε τον χαρακτθριςμό για τθν 
Ακθναϊκι πολιτεία: “καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δθμοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔςτι δὲ τῇ 
ἀλθκείᾳ μετ᾽ εὐδοξίασ πλικουσ ἀριςτοκρατία”;(Από τον Μενζξενο του Πλάτωνα)  
4. Ποιο ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ δθμοκρατίασ που ςχετίηεται με τον ιδιωτικό βίο,  διαφαίνεται 
ςτθ φράςθ: μζτεςτι δὲ κατὰ μὲν τοὺσ νόμουσ πρὸσ τὰ ἴδια διάφορα πᾶςι τὸ ἴςον;  
5.Με ποιο κριτιριο γίνεται θ ανάκεςθ των αξιωμάτων ςτθν ακθναϊκι πολιτεία; Μιπωσ αίρει 
κατά κάποιο τρόπο το δθμοκρατικό τθσ χαρακτιρα; Με ποιουσ άλλουσ τρόπουσ ανελάμβαναν 
δθμόςια αξιϊματα οι Ακθναίοι; 
6. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «αρετι» εδϊ; Ζχει τθν ίδια ςθμαςία με τθν αρετι ςτα 
ομθρικά ζπθ; 
7. Ποια είναι αυτά τα χαρακτθριςτικά που δεν παίηουν ρόλο ςτθν ανάλθψθ των αξιωμάτων 
ςτθν ακθναϊκι δθμοκρατία; Επθρεάηουν τον ςφγχρονο πολιτικό μασ βίο και πϊσ; 
8.Ποιο είναι  το μζγιςτο αγακό τθσ δθμοκρατίασ που απολαμβάνουν οι Ακθναίοι ςτον πολιτικό 
τουσ βίο και με ποιο επίρρθμα δίνεται; 
9.Πϊσ είναι οι ςχζςεισ μεταξφ των πολιτϊν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ μζςα ςτθν Ακινα; 
Σχετίηεται αυτό, άραγε, με το πολίτευμα; Ποια είναι τα όρια τθσ ελευκερίασ των πολιτϊν;  
10.Πϊσ ςυμπεριφζρονται απζναντι ςτον νόμο (γραπτό και άγραφο) οι Ακθναίοι πολίτεσ; 
Υπάρχουν και ςτθν εποχι μασ άγραφοι νόμοι; Μπορείτε ν’ αναφζρετε οριςμζνα παραδείγματα;  
11. Ποιοι υπαινιγμοί κρφβονται ςτα λόγια του ομιλθτι για τθν ςπαρτιατικι Πολιτεία; Ποιεσ 
αντικζςεισ μποροφμε να διαπιςτϊςουμε με βάςθ τισ ιςτορικζσ μασ γνϊςεισ; 
12.Πόςο ρεαλιςτικά και ςφμφωνα με τθν πραγματικότθτα τθσ εποχισ κεωρείτε όςα ο ριτορασ 
εκφωνεί; Πϊσ κα δικαιολογοφςατε αυτιν τθν υπερβολι; 
13.Ποια χαρακτθριςτικά τθσ δθμοκρατίασ (όπωσ τθν ξζρουμε ςιμερα) ζχει το πολίτευμα τθσ 
Ακινασ;  
14. Ποιο, κεωρείτε, πωσ είναι το μζγιςτο κατόρκωμα των Ακθναίων ςτθν εποχι του Περικλι; 
Διαβάςτε όςα γράφει  ο Ι. Κακριδισ επαλθκεφοντάσ τα ςτο  κείμενο: Σαν Έλληνασ ο Αιηναίοσ 
έχει βέβαια κατοριϊςει να φέρει ςε ιςορροπία τισ ορμέσ τησ ψυχθσ και του κορμιοφ, όμωσ 
πέρα από μια τέτοια ιςορρόπηςη και μονάχα αυτόσ φτἀνει να ιςοζυγιάςει μέςα ςτην ψυχθ του 
ένα πλθιοσ αντίμαχεσ αξίεσ τησ ζωθσ καιεμιά ςτο μέτρο τησ. Δημοκρατικθ και αριςτοκρατικθ 
μαζί πίςτη, ιςονομία και προτίμηςη από αρετθσ, λευτεριά του ατόμου μαζί ςε υποταγθ και 
άρχοντεσ και ςε νόμουσ γραμμένουσ κι άγραφουσ. 
15. Ποια είναι τελικά θ πρόκεςθ του ιςτορικοφ μετά απ’ όλα αυτά που διαβάςαμε; 

 

Υφολογικές ερωτήσεις  
 



1. Χρϊμεκα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ηθλοφςῃ τοὺσ τῶν πζλασ νόμουσ, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ 
ὄντεσ τιςὶν ἢ μιμοφμενοι ἑτζρουσ: ζνασ ςτακερόσ τρόποσ ζκφραςθσ του ριτορα είναι να λζει 
πρϊτα αυτό που δεν ςυμβαίνει κι φςτερα αυτό που ςυμβαίνει, πρϊτα αίρεται κάτι και ςτθ 
ςυνζχεια τίκεται. Αυτό είναι το ςχιμα τθσ άρςθσ και τθσ  κζςθσ. Να βρείτε δφο ακόμα 
παραδείγματα ςτο κείμενο και να ςχολιάςετε αυτι τθ γλωςςικι επιλογι.  
2. καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐσ ὀλίγουσ ἀλλ' ἐσ πλείονασ οἰκεῖν δθμοκρατία κζκλθται: Να 
αναγνωρίςετε το είδοσ τθσ ςφνταξθσ εδϊ και να δικαιολογιςετε τθν υφολογικι επιλογι του 
ριτορα. Τι κα άλλαηε με τθν αντίκετθ ςφνταξθ;  
3.τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάςει καὶ τῶν νόμων: Πϊσ επθρεάηει το νόθμα τθσ φράςθσ  το 
χρονικό επίρρθμα αἰεὶ; Ποια εντφπωςθ κα δθμιουργοφςε θ παράλειψι του; 
4.τὰ δθμόςια διὰ δέοσ μάλιςτα οὐ παρανομοῦμεν: Πϊσ κα επθρζαηε το νόθμα θ απουςία του 
εμπρόκετου και του επιρρθματικοφ προςδιοριςμοφ; Πϊσ λειτουργεί θ παρουςία τουσ; 
5.Ποιοι είναι οι ρθματικοί χρόνοι του κεφ.37; Πϊσ κα ςχολιάηατε τθν επιλογι του ομιλθτι;  
6.Να εντοπιςτοφν οι αντικζςεισ που χαρακτθρίηουν το φφοσ του κεφαλαίου. Για ποιο λόγο ο 
ριτορασ χρθςιμοποιεί εμφαντικά εδϊ αυτό τον εκφραςτικό τρόπο;  
 
 Λεξιλογικές ασκήσεις  
 
1. Να δϊςετε τισ αντϊνυμεσ των λζξεων: ὀλίγουσ, τὰ ἴδια, πενίαν. 
2.Να δϊςετε από ζνα επίκετο τθσ ΝΕΓ που παράγεται από τισ λζξεισ του κειμζνου: πολιτείᾳ, 
μιμοφμενοι, οἰκεῖν, προτιμᾶται, ὑποψίαν και να εντάξετε δφο από αυτά ςε δικζσ ςασ προτάςεισ. 
3. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ δφο ομόρριηεσ λζξεισ τθσ νζασ ελλθνικισ, απλζσ ι ςφνκετεσ, 
για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: κζκλθται, δρᾶςαι, κοινόν, πολιτεφομεν, 
ὀργῆσ. 
 
 

 

 


