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Διδακτέα ενότητα: 'Αριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 

Β΄ βιβλίο 6, 10-13 (1106b), ενότητα 9η, "Η έννοια της 
μεσότητας", από το βιβλίο Αρχαία Ελληνικά-Φιλοσοφικός 
λόγος, Γ΄ ΓΕ. Λ. - θεωρητική κατεύθυνση, ΟΕΔΒ, Αθήνα 
2007, σς 173-174. 

 
Διδακτικοί στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθητές τον 

ουσιώδη χαρακτήρα της μεσότητας στη διαμόρφωση της ηθικής 
αρετής. Ειδικότερα να αντιληφθούν ποιοι παράγοντες, σε 
σχέση με τα πάθη και τις ανθρώπινες πράξεις, ρυθμίζουν 
την ορθή επιλογή στη συμπεριφορά, δηλαδή καθορίζουν το 
μέσον. 

Συμπληρώνουν έτσι το πεδίο των γνώσεών τους σχετικά 
με τον πυρήνα της ηθικής αρετής, τη μεσότητα. Αρκετοί από 
τους παράγοντες, που ρυθμίζουν το μέσον, προέρχονται από 
τις γνωστές αριστοτελικές κατηγορίες.  

Γλωσσική - λεξιλογική κατάρτιση. 
 
Στρατηγική της διδασκαλίας: Η ενότητα αποτελεί άμεση 

συνέχεια της προηγούμενης (8ης) και εξ αρχής επιβάλλεται η 
νοηματική σύνδεσή της με ό,τι προηγήθηκε. Πώς λειτουργεί 
η αντωνυμία οἷον; Εισάγει το διευκρινιστικό παράδειγμα, 
σύμφωνα με το οποίο η μεσότης -μεταξύ της υπερβολής και 
της έλλειψης- εφαρμόζεται στα πάθη (συναισθήματα) και 
στις πράξεις. Υποστηρίχθηκε προηγουμένως ότι η ηθική 
αρετή προσβλέπει στο μέσον, αφού είναι ανώτερη της 
τέχνης, η οποία επίσης επιχειρεί κάτι τέτοιο σύμφωνα με 
τα εμπειρικά παραδείγματα. Στην περίπτωση της αρετής 
έχουμε να κάνουμε με πάθη και ανθρώπινες πράξεις. Ο 
Σταγειρίτης φιλόσοφος λοιπόν στην ενότητα αυτή αναφέρει 
ενδεικτικά περιπτώσεις ορισμένων παθών, τα οποία 
συνιστούν τις δύο ακρότητες, την υπερβολή και την έλλειψη 
(μᾶλλον καὶ ἧττον· περισσότερο ή λιγότερο όμως από τι; Η 
απάντηση θα δοθεί με τον σχολιασμό αντίστοιχης ερώτησης 
του σχολικού βιβλίου), οι οποίες λαμβάνουν και τον 
αρνητικό χαρακτηρισμό τους (ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται). 

Ποια είναι η πρόταση της ενότητας; Η απάντηση του 
φιλοσόφου κρύβεται στη φράση: μέσον τε καὶ ἄριστον, καθώς 
και στα πέντε στοιχεία που προηγούνται (στο σημείο αυτό 
τονίζεται ο ετυμολογικός συσχετισμός των λέξεων ἄριστον 
και ἀρετή). Πρόκειται για τις περιπτώσεις - συνθήκες που 
η ορθή χρήση τους μετατρέπει τα παραπάνω πάθη σε 



μεσότητα. Χρόνος, πράγματα, πρόσωπα, σκοπός και τρόπος 
υποδεικνύουν τη μέση χρήση τους. Αυτή η χρήση του μέσου, 
στη συνέχεια, διακρίνει και χαρακτηρίζει και τις 
ανθρώπινες πράξεις και με βεβαιότητα προκρίνεται μεταξύ 
της υπερβολής και της έλλειψης. 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό η άμεση σχέση που 
υφίσταται μεταξύ της μεσότητας και της αρετής: κοινός 
παρονομαστής η εφαρμογή τους στα πάθη και τις πράξεις. 
Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο κατά την εφαρμογή της 
αρετής; Η τιμωρία και ο έπαινος. Το ζήτημα εδώ 
γενικεύεται· ποιος είναι ικανός αλλά και αρμόδιος να 
τιμωρήσει ή να επαινέσει μια κακή ή μια ενάρετη πράξη; 
Φαίνεται πως είναι σκόπιμο να προκληθεί ολιγόλεπτη 
συζήτηση για το θέμα, ώστε να προοικονομηθεί και η 
διερεύνηση ερώτησης του σχολικού βιβλίου.  

Κατακλείδα: Η αρετή είναι μεσότης και έχει ως στόχο 
της το μέσον (ποια η διαφορά στη σημασία του ρ. 
στοχάζομαι στην αρχαία και νέα ελληνική;). Ακόμη ένα 
στοιχείο προσδιορισμού της ἀρετῆς. Ο Αριστοτέλης 
εξελικτικά, από την αρχή του Β΄ βιβλίου, προχωρεί στην 
ανεύρεση και απόδειξη των στοιχείων που αποτελούν την 
ηθική ἀρετή, τον ορισμό της οποίας θα διατυπώσει στην 
επόμενη ενότητα. 

 
Ανακεφαλαίωση: Η συμπερίληψη της προβληματικής της 

ενότητας επιχειρείται από τους μαθητές με αντίστοιχες 
ερωτήσεις του διδάσκοντα. Η εφαρμογή της μεσότητας στα 
πάθη και τις ανθρώπινες πράξεις και η  άμεση σχέση της 
προς την ηθική αρετή τονίζονται ως κομβικά σημεία στη 
σκέψη του Σταγειρίτη φιλοσόφου στην ενότητα αυτή. 

 
Εργασία: Δίνεται μεταφρασμένο απόσπασμα από το έργο 

του Αριστοτέλη Ἀναλυτικὰ Ὕστερα και ζητείται ο 
προσδιορισμός του κριτηρίου ή των κριτηρίων σύμφωνα με τα 
οποία οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν την ορθότητα των 
πράξεών τους. 

Ἀναλυτικὰ Ὕστερα (97b 15 εξ.): "Τι θα έπρεπε να 
κάνουμε, αν θέλαμε π.χ. να βρούμε τι είναι η μεγαλοψυχία; 
Δεν έχουμε άλλο να κάνουμε παρά να φέρουμε στο νου μας 
μερικούς γνωστούς μας μεγαλόψυχους, ώστε να μπορέσουμε να 
διαπιστώσουμε ποιο είναι -μέσα στις διαφορές τους- το 
κοινό χαρακτηριστικό τους που μας υποχρεώνει να τους 
αποδώσουμε την ιδιότητα του μεγαλόψυχου. Μεγαλόψυχοι 
είναι π.χ. ο Αλκιβιάδης, ο Αχιλλέας ή ο Αίαντας. Ποιο 
είναι λοιπόν το κοινό χαρακτηριστικό τους; Το ότι δεν 
ανέχονταν τις προσβολές. Πραγματικά ο πρώτος πολέμησε για 
τον λόγο αυτό, ο άλλος κυριεύτηκε από τρομερό θυμό, ο 
τρίτος έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Και φυσικά θα 
μπορούσαμε να μνημονεύσουμε και άλλους, τον Λύσανδρο π.χ. 
ή τον Σωκράτη". 
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Διδακτέα ενότητα: Πλάτωνος Πολιτεία, Ζ΄ βιβλίο 519B-

D, ενότητα 12η, "Η αλληγορία του σπηλαίου. Η απροθυμία των 
φιλοσόφων", από το βιβλίο Αρχαία Ελληνικά-Φιλοσοφικός 
λόγος, Γ΄ ΓΕ.Λ.-θεωρητική κατεύθυνση, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2010, 
σς 118-120. 
 

Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν 
προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους 
ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ 
ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ 
βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν 
ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες 
εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες 
ἔτι ἀπῳκίσθαι; ᾿Αληθῆ, ἔφη. 

῾Ημέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε 
βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν 
τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ 
ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες 
ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. Τὸ 



ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν 
πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ 
μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε 
φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. 

 
Διδακτικοί στόχοι: Η ένταξη του αποσπάσματος στην 

αφήγηση του μύθου του σπηλαίου. Η ευθύνη των φιλοσόφων 
της νέας πολιτείας. Ο προσδιορισμός της παιδείας ως του 
αποφασιστικού παράγοντα στη δημιουργία του αληθινού 
φιλοσόφου.  
 
           Στρατηγική της διδασκαλίας: Μετά την περιγραφή 
του σπηλαίου ο Σωκράτης διευκρινίζει στον Γλαύκωνα τις 
συνθήκες ζωής αλλά και την πνευματική κατάσταση των 
δεσμωτών. Για την ερμηνεία της αλληγορίας ενδιαφέρον 
φυσικά έχει το δεύτερο. Οι αντιλήψεις αλλά και η γνώση 
των ανθρώπων αυτών βασίζονται στην απάτη, στο ψεύδος· ζουν 
κυριολεκτικά μέσα σε ἀφροσύνη. Υπάρχει όμως η δυνατότητα 
απελευθέρωσης, η οποία θα προέλθει μέσα από τους ίδιους 
τους δεσμώτες. Εφ’ όσον ένας από αυτούς ελευθερωθεί και 
σιγά σιγά εξοικειωθεί με το αληθινό φως έχοντας φθάσει 
στην άνω βαθμίδα (η θέαση του αληθινού φωτός, δηλαδή του 
ἀγαθοῦ, δεν πραγματοποιείται με τους σωματικούς 
οφθαλμούς), αυτός θα αναλάβει τη λύση του ζητήματος, της 
απελευθέρωσης των υπολοίπων. Η λύση βέβαια πρόκειται να 
είναι επώδυνη, αφού κανείς από τους συνδεσμώτες δεν θα 
τον πιστέψει ούτε και θα δείξει προθυμία να αρνηθεί ως 
ψεύτικη την έως τώρα ζωή του. Ενδέχεται μάλιστα να τον 
φονεύσουν. 
 Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται ο μύθος και ο Σωκράτης 
προχωρεί στην εφαρμογή του μέσα στο πολιτειακό σύστημα 
που μαζί με τον Γλαύκωνα επεξεργάζεται. Δίνεται η εξήγηση· 
στη θέση των δεσμωτών βρίσκονται οι σημερινοί άνθρωποι 
αφού οι νοητοί οφθαλμοί τους, οι οποίοι έχουν ως έδρα 
τους την ψυχή, δεν είναι ικανοί να στραφούν από το σκότος 
(τρέχουσες αντιλήψεις για το δίκαιο, την ισότητα κ.λ.π.) 
προς το αληθινό φως (το ἀγαθόν). Το μέσο, ο μοχλός που θα 
στρέψει το ανθρώπινο πνεύμα στην αλήθεια είναι η παιδεία. 
Ο Γλαύκων συμφωνεί. Ζητούμενο τώρα είναι η ποιότητα της 
παρεχόμενης παιδείας. Στο χωρίο δεν γίνεται εκτενής 
αναφορά σε αυτήν αλλά τονίζεται η θεμελιώδης συμβολή της 
στη διαμόρφωση μιας ικανής ψυχής να θεάται τα υψηλά και 
όχι τα πράγματα που την δένουν με τον κόσμο (ηδονή, 
φαγητό, ποτό). Ο Σωκράτης στη συνέχεια συσχετίζει την 
πεπαιδευμένη ψυχή με τη διακυβέρνηση της πολιτείας. 
 Η διακυβέρνηση λοιπόν οφείλει να ανατεθεί σε ψυχή 
ανθρώπου πεπαιδευμένου (ας προσεχθεί ότι ένας τέτοιος θα 
προέλθει από το κοινωνικό σώμα, από το σύνολο των 
σημερινών πολιτών). Στην ενότητά μας γίνεται λόγος για 
έναν κίνδυνο που παραμονεύει στην περίπτωση λανθασμένης 
ανάθεσης. Προτείνονται δύο κατηγορίες πολιτών, οι 



αμόρφωτοι και ανίκανοι να δουν την αλήθεια πολίτες και 
αυτοί που έχουν μορφωθεί και συνεχίζουν την εκπαίδευσή 
τους συνεχώς και αδιαλείπτως, σαν να κατοικούν σε έναν 
άλλον κόσμο, στις νήσους των μακάρων ηρώων. Ο Σωκράτης με 
σαφή τρόπο αποδεικνύει γιατί είναι ακατάλληλοι και οι 
πρώτοι και οι δεύτεροι για την ανάληψη της εξουσίας. Τότε 
τι θα γίνει; 

Η απάντηση: Η λύση θα προέλθει με τον εξαναγκασμό 
εκείνων των ανθρώπων που έχουν γνωρίσει το αγαθό 
(πρόκειται για τους φύλακες παντελεῖς) αλλά δεν είναι 
αποφασισμένοι να το μεταδώσουν και στους άλλους. Οι δύο 
οικιστές όμως, ο Σωκράτης και ο Γλαύκων, θα αναλάβουν να 
τους μεταπείσουν, ώστε να αναλάβουν το δύσκολο έργο, την 
απελευθέρωση των υπολοίπων ανθρώπων από τα δεσμά τους, 
δηλαδή την εκπαίδευσή τους μέσα στην αλήθεια και όχι το 
ψεύδος. Αυτές λοιπόν οι χαρισματικές προσωπικότητες 
οφείλουν να θέσουν τον εαυτό τους και πάλι στα δεσμά 
(στην απαιδευσία και το πνευματικό σκότος) αδιαφορώντας 
για τις απολαβές τους, αν δηλαδή θα αποκομίσουν τιμές 
ισάξιες ή κατώτερες προς την προσωπικότητά τους. Η 
ανιδιοτέλεια προβάλλει ως χαρακτηριστικό του άρχοντα 
φιλοσόφου. 

 
 

 Ερωτήσεις (δείγματα) 
1. Ποιες κατηγορίες ανθρώπων, σύμφωνα με τον λόγο του 
φιλοσόφου, δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εξουσία της 
πολιτείας και γιατί; 

2. Ο Πλάτων θεωρεί επιτακτικό να ασχοληθούν με την 
πολιτική όλοι όσοι απελευθερώθηκαν από την πλάνη του 
σπηλαίου και έφθασαν στη θέα του Αγαθού. Να εντοπίσετε 
αυτήν την άποψη στην παρούσα ενότητα. 

3. Να σχολιάσετε το απόσπασμα του κειμένου: «καὶ ἐπειδὰν 
ἀναβάντες ... ἐπιτρέπεται». 
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Διδακτέα ενότητα: Το ποίημα "Η Αποκριά" του Μ. 

Σαχτούρη από τη συλλογή "Με το πρόσωπο στον τοίχο", 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ τεύχος, ΟΕΔΒ - Αθήνα 
2004, σς 22 - 23. 

 
Διδακτικοί στόχοι: Η γνωριμία και εξοικείωση των 

μαθητών/τριών με την έκδηλα αντιλυρική ποιητική γραφή 
(=γλώσσα) του Μ. Σαχτούρη.  

Η γενικότερη αναφορά στην μεταπολεμική 
υπερρεαλιστική ποίηση. 

Ο ρόλος της εικόνας στην αφήγηση του ποιήματος. 
Η φύση του παράλογου κατά τον σχηματισμό του 

ποιήματος. 
 
Στρατηγική της διδασκαλίας: Ο τίτλος του ποιήματος 

"Αποκριά" μπορεί να συσχετισθεί με το επικαιρικό γεγονός 
και να αποτελέσει έτσι την αφόρμησή μας. Ενδέχεται βέβαια 
-σε μιαν άλλη χρονική περίοδο- την αφόρμηση να την 
προσφέρει το σημείωμα του σχολικού βιβλίου (σ. 25) με τα 
αντίστοιχα εργοβιογραφικά στοιχεία για τον ποιητή. Μετά 
την προσεκτική χωρίς ιδιαίτερους επιτονισμούς ανάγνωση 
του ποιήματος μπορούμε με τη συνεργασία των μαθητών/τριών 
να προχωρήσουμε στη συνδυαστική εξέταση του περιεχομένου 
και της μορφής. Τι λέει ο πρώτος στίχος; Ο ίδιος στίχος 
επαναλαμβάνεται αλλού; Με δεδομένη την απάντηση ότι έγινε 
κάπου αυτή η αποκριά (προσοχή στην προβολή της λέξης) 
περνούμε στην αφήγηση του ποιήματος. 

Στους στίχους 2-11 ποια στοιχεία περιγράφουν την 
αποκριά; Το γαιδουράκι γύριζε, να πάρουν τους αετούς 
τους, χιόνι … χαρτοπόλεμος. Σε αυτά τα στοιχεία της 
αποκριάς μπορούν να προστεθούν και η εικόνα της γυναίκας 
και των στρατιωτών που είναι στοιχεία όχι της αποκριάς, 
αλλά της πραγματικότητας. Αν εφαρμόσουμε την ίδια έρευνα 
και στους επόμενους πέντε στίχους (12-16) θα ανακαλύψουμε 
ως στοιχείο της αποκριάς το φεγγάρι αποκριάτικο και ως 
στοιχείο της πραγματικότητας τη θάλασσα. Φαίνεται πως το 
ποίημα εξαντλείται εδώ; Δηλαδή στην απόδοση μιας 
τελεσμένης κατά τα καθιερωμένα αποκριάς; Μια 
προσεκτικότερη ανάγνωση θα μας πείσει για το αντίθετο. 
Φαίνεται δηλαδή πως στο ποίημα λανθάνει και μια άλλη 
πραγματικότητα. Πού συγκεκριμένα εντοπίζεται; 

Οι φράσεις έρημους δρόμους/όπου κανείς δεν ανάπνεε 
(στ. 2-3), πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό 
(στ. 4), κατέβαιναν … να πάρουν (στ. 5), γυάλινος 
χαρτοπόλεμος (στ. 6), μια γυναίκα … σα νεκρή (στ. 6-7), 



με παγωμένα δόντια (στ. 11), το φεγγάρι … γεμάτο μίσος 
(στ. 14), το δέσαν και το πέταξαν (στ. 15), μαχαιρωμένο 
(στ. 16) δείχνουν ως εικόνες πέραν της συνηθισμένης 
πραγματικότητας, φτιάχνουν μιαν άλλη, αυτή που δημιουργεί 
ο ποιητής, το ποιητικό είδωλό της. Δεν είναι δύσκολο να 
εντοπίσουμε τι κυριαρχεί σε αυτές. Η ερημιά, η ανυπαρξία 
της ζωής, ο πόνος, ο θάνατος, το μίσος.  

Ειδικά το μίσος θα αποτελέσει και αντικείμενο 
προβληματισμού. Πώς δηλαδή να αναγνωσθεί ο δέκατος 
τέταρτος στίχος "γεμάτο μίσος", με τα προηγούμενα ή με τα 
επόμενα; Στην πρώτη περίπτωση προσθέτει ένα γνώρισμα στο 
φεγγάρι, αποκριάτικο και γεμάτο μίσος για όσα βλέπει, ενώ 
στη δεύτερη δείχνει την αντίσταση του φεγγαριού με βάση 
τη φύση του σε όσα βλέπει· γι'αυτό και το πέταξαν στη 
θάλασσα μαχαιρωμένο, αφού μίσησαν ό,τι καλό απέμενε. Αυτό 
είναι και το καταστάλαγμα του ποιήματος; Και ο τελευταίος 
στίχος; Τι θέλει να τονίσει ο ποιητής με την επανάληψή 
του;  

Ενδέχεται στο σημείο αυτό να υπάρξει προβληματισμός 
και πέρα από τα ενδοκειμενικά και εξωκειμενικά 
συμφραζόμενα του ποιήματος. Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν 
συμπράττει καθημερινά σε πράξεις και καταστάσεις 
επιθετικές έως και επονείδιστες; Βέβαια σημαντικό στην 
ερμηνεία του τελευταίου (και πρώτου) στίχου είναι ο τόνος 
ανάγνωσης, ο τόνος της εσωτερικής θερμοκρασίας. Ίσως να 
μην λειτουργεί ως ανάμνηση μόνον της φρικιαστικής 
αποκριάς, ίσως να δρα και ως αποτροπή· να μην ξανάρθει!  

 
Ανακεφαλαίωση: Η εκ νέου ανάγνωση του ποιήματος με 

τον ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τονισμό της αρχής και του 
τέλους του θα αποτελέσει την συμπερίληψη της 
επιχειρηθείσας ερμηνευτικής προσέγγισης. Σε αυτήν 
φαίνεται πως προβλήθηκε ο κόσμος του Σαχτούρη "που 
βούλιαξε ή μάλλον παραμορφώθηκε από τη διάβρωση του κακού 
και αιμάσσει χωρίς να πεθαίνει, ζει με τον τραυματισμό 
ενός σφαγιαστή θανάτου". 

 
Εργασία: Διαβάστε το ποίημα "Σάββατο" που ανήκει 

στην ίδια με το ποίημα "Η αποκριά" συλλογή του Μ. 
Σαχτούρη και προσπαθήστε να εντοπίσετε ομοιότητες και 
διαφορές: α) στη μορφή και το λεξιλόγιο των δύο ποιημάτων 
β) στην ποιητική πραγματικότητα που παρουσιάζουν με 
δεδομένη την κατοχική και αυτήν του εμφυλίου πολέμου 
εμπειρία του ποιητή. 

 
Βιβλιογραφία: Μίλτου Σαχτούρη, Ποιήματα (1945-1971), 

8η έκδοση, Κέδρος, Αθήνα 1996. 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Βιβλίο του 

καθηγητή - 4ο τεύχος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1998, 
σς 45-55. 



Γ. Θέμελη, Η νεώτερη ποίησή μας, 1ος τόμος, 
Θεσσαλονίκη 21978, σς 211-220. 

Τ. Καρβέλη, Η νεότερη ποίηση, θεωρία και πράξη, 
Κώδικας, Αθήνα 31993, σς 193-196. 

Κ. Τοπούζη, Κείμενα σύγχρονης ποίησης (η 
προσέγγιση), 3ος τόμος, Gutenberg, Αθήνα 1986, σς 119-129. 

 
 
 
 
Πετράκης Ιωάννης  δ. φ.  
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Διδακτέα ενότητα: Θουκυδίδου Ἱστορίαι. Βιβλίο 3. 

κεφ. 75, από το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Α΄ 
λυκείου, ΟΕΔΒ - Αθήνα 2002, σς  320-6.    
            (2 διδακτικές ώρες) 

 
Διδακτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες πώς 

διαμορφώνεται η εσωτερική κατάσταση στην Κέρκυρα μετά την 
επικράτηση των δημοκρατικών και να εκτιμήσουν την 
προσωπικότητα του Νικόστρατου. 

Να αντιληφθούν το μέγεθος και τις συνέπειες της 
δυσπιστίας που προκάλεσε ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους 
πολίτες. 

Να διακρίνουν τους σκοπούς της αθηναϊκής πολιτικής. 
Να αξιολογήσουν τον θεσμό της ικεσίας σε περιπτώσεις 

πολιτικής αναταραχής. 
 

Στρατηγική της διδασκαλίας: Επιχειρείται η σύνδεση 
με το προηγούμενο κεφάλαιο. Ένας μαθητής θυμίζει τα 
προηγηθέντα γεγονότα· οι δημοκρατικοί εξέρχονται 
ενισχυμένοι μετά τη συμπλοκή τους με τους ολιγαρχικούς 
και τον εμπρησμό μεγάλου μέρους της πόλης. Ο διδάσκων, 
τώρα, εξηγεί ότι στη φράση τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ 
προσμετρώνται τέσσερις ημέρες από την έναρξη των εμφύλιων 



εχθροπραξιών. Επισημαίνεται στη συνέχεια η εμφάνιση, η 
κίνηση και ο σκοπός του αθηναίου στρατηγού Νικόστρατου. 
Οι μαθητές εξηγούν τον ρόλο της τελικής μετοχής βοηθῶν. 
Είναι ασφαλώς επόμενο να αναρωτηθούν· ποια τα κίνητρα της 
διπλωματικής παρέμβασης του Νικόστρατου; Η απάντηση στην 
ερώτηση αυτή θα στοιχειοθετείται καθ’ οδόν, κατά την 
ανάλυση των κινήσεων του αθηναίου στρατηγού.  

Το πρώτο πάντως στοιχείο στην απάντηση το δίνει ο 
ιστορικός μας με τις δύο αλλεπάλληλες συμπερασματικές 
προτάσεις, ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις ... κρῖναι ... ὥστε 
... νομίζειν. Πίσω από την υπόσχεση της ανακωχής και την 
παράδοση των πρωταίτιων ολιγαρχικών οι μαθητές οφείλουν 
να αναγνωρίσουν τα βαθύτερα αίτια αυτής της 
διαπραγματευτικής αποστολής· η υπόσχεση των Κερκυραίων να 
θεωρούν τους ίδιους με την Αθήνα εχθρούς και φίλους 
ασφαλώς θα αποτελούσε προσεταιρισμό της ουδετερόφιλης 
νήσου, πράγμα που ο Νικόστρατος επιδιώκει.  

Στη συνέχεια, μετά τη συντακτική εξομάλυνση της 
δεύτερης και τρίτης παραγράφου αξιολογούνται οι επόμενες 
κινήσεις του Νικόστρατου και των δημοκρατικών. Για ποιον 
άραγε λόγο πείθεται ο έμπειρος στρατηγός αλλά ίσως όχι 
και έμπειρος διπλωμάτης να ανταλλάξει πέντε πλοία του με 
πέντε κερκυραϊκά, τα οποία θα ήταν επανδρωμένα με 
ολιγαρχικά πληρώματα; Και βεβαίως προηγείται το ερώτημα, 
για ποιον λόγο αποπλέει από το νησί μετά την ανακωχή, 
αφού είναι φανερό πως αυτή επιτεύχθηκε χάρη στην 
προσωπικότητά του; Οι μαθητές οφείλουν να διατυπώσουν με 
επάρκεια τεκμηριωμένες απόψεις στα ζητούμενα. 

Μετά τη γλωσσική εξομάλυνση των δύο τελευταίων 
παραγράφων του κεφαλαίου, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, 
επιχειρείται η αξιολόγηση των ενεργειών και των 
ολιγαρχικών, που καταφεύγουν ικέτες στον ναό των 
Διοσκούρων για να αποφύγουν τη συγκεκαλυμμένη εξορία 
τους, και των δημοκρατικών, οι οποίοι με πρόσχημα αυτήν 
την άρνηση λαμβάνουν όπλα με πρόθεση τη δολοφονία των 
πολιτικών τους αντιπάλων. Και εδώ διαλλακτικός και 
σωτήριος ο ρόλος του Νικόστρατου. Η ικεσία πλέον γίνεται 
θεσμός και μοναδική διέξοδος σωτηρίας για τους 
ολιγαρχικούς. Έτσι εξηγείται ο υπερβολικός αριθμός των 
καινούργιων τώρα ικετών στο Ηραίο. Τον τελικό όμως λόγο 
έχουν οι δημοκρατικοί, οι οποίοι σκέφτονται ως όχλος και 
συνακόλουθα θεωρούν και την ικεσία ως προβαθμίδα 
πολιτικών μεταβολών. Επεμβαίνει λοιπόν ο δῆμος και 
ἀνίστησι αὐτοὺς πείσας. Αρκετοί ολιγαρχικοί βρίσκονται 
πλέον στο απέναντι μικρό νησί, προφανώς εξουδετερωμένοι. 

Μετάφραση και λεξιλογικά. Η μετάφραση επιχειρείται 
τμηματικά, με τη βοήθεια του καθηγητή, στο τέλος κάθε 
περιόδου και βασίζεται στη συντακτική ανάλυση που έχει 
προηγηθεί. Όσον αφορά την άσκηση των μαθητών στον 
λεξιλογικό/σημασιολογικό τομέα, αυτή γίνεται είτε κατά τη 
γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου είτε μετά την ολοκλήρωση 



και της νοηματικής προσέγγισής του. Δίδεται βαρύτητα στην 
εύρεση ομόρριζων λέξεων, σύνθετων ή παράγωγων. 
 
 Ανακεφαλαίωση: Γίνεται από τους μαθητές/τριες με 
βάση τους κεντρικούς πυρήνες των ενεργειών του 
Νικόστρατου, των αρχηγών των δημοκρατικών και των 
ολιγαρχικών. Δίνεται βαρύτητα στη διαλεκτική της πειθούς! 
ειδικότερα σχολιάζεται η τριπλή εμφάνιση του ρήματος 
πείθω, καθώς και τα ενεργούντα πρόσωπα. 
 
 Ασκήσεις - εργασίες: Γιατί οι δημοκρατικοί θέλησαν 
να στρατολογήσουν στα πλοία τους πολιτικούς τους 
αντιπάλους; Να συγκρίνετε την τακτική τους με αυτήν του 
Πολυκράτη της Σάμου, όπως την αναφέρει ο Ηρόδοτος (3, 
44). 
 
 

Βιβλιογραφία  
Ε. Βενιζέλου, Θουκυδίδου Ιστορίαι, μετάφραση, Εν 

Αθήναις χ.χ. 
 Α. Βλάχου, Παρατηρήσεις στον Θουκυδίδη: Ξυγγραφής 
Α΄- Θ΄, 1ος τόμος, Αθήνα 1992, σ. 260. 

J. H. Finley, Θουκυδίδης, Αθήνα 1985, σς 186-188. 
 
 
 
 
 
   Πετράκης Ιωάννης  δ. φ. 
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Διδακτέα ενότητα: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. 
κεφ. 2. §16-19, από το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες 
Ιστοριογράφοι, Α΄ λυκείου, ΟΕΔΒ - Αθήνα 2002, σσ. 70-77. 

(2 διδακτικές ώρες) 
 

Διδακτικοί στόχοι: Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες:  
Τις διπλωματικές ενέργειες και κινήσεις των Αθηναίων 

και των Σπαρτιατών κατά την πολιορκία των Αθηνών μετά τη 
συντριβή στους Αιγός Ποταμούς. 

Τον ιδιοτελή ρόλο του ολιγαρχικού Θηραμένη και τη 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων από τη Σπάρτη και 
τον ευρύτερο συμμαχικό συνασπισμό της. 

 
Στρατηγική της διδασκαλίας: Αφόρμηση προσφέρει το 

σύντομο περιληπτικό σημείωμα (σ. 70) στο οποίο 
περιγράφονται οι στρατιωτικές και πολιτικές ενέργειες του 
Λυσάνδρου μετά τον θρίαμβό του, καθώς και οι πρώτες 
διαβουλεύσεις των Αθηναίων προς τους Λακεδαιμονίους. 
Ορισμένοι πολιορκούμενοι θέλησαν να συνθηκολογήσουν, όμως 
ούτε λόγος για τους περισσότερους. Οι αρχικές, ουσιαστικά 
ανεδαφικές, προτάσεις των ηττημένων για παράδοση με 
αξιοπρεπείς όρους περιγελώνται. Έτσι εξηγείται το 
τοιούτων ὄντων (ενν. τῶν πραγμάτων), το οποίο περιγράφει 
σύντομα το κλίμα κάτω από το οποίο ο Θηραμένης ζητά να 
αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία. Η διμελής πλάγια 
ερωτηματική πρόταση πότερον ἐξανδραποδίσασθαι ... ἢ 
πίστεως ἕνεκα δηλώνει την πρόταση του πολιτικού στην 
εκκλησία του δήμου. Κατά τη συντακτική ανάλυση της 
περιόδου ο διδάσκων επισημαίνει το φαινόμενο της πρόληψης 
του υποκειμένου, Λακεδαιμονίους ... ἀντέχουσι, ενώ οι 
μαθητές την ονοματική λειτουργία της πλάγιας ερώτησης. 
Στη συνέχεια η εσκεμμένη χρονοτριβή του Θηραμένη. Για 
ποιον λόγο την επιχείρησε; Η μετοχή ἐπιτηρῶν και η από 
αυτήν εξαρτημένη πλάγια ερωτηματική πρόταση ὁπότε ... 
ἔμελλον ... ὁμολογήσειν, καθώς και η αναφορικοϋποθετική ὅ 
τι τις λέγοι δείχνουν καθαρά τις πολιτικές του προθέσεις· 
επιδιώκει τη συνθηκολόγηση των Αθηνών μέσω του φυσικού 
στοιχείου της πείνας. 

Στην επόμενη παράγραφο (§17) προβάλλουν οι προφάσεις 
του Θηραμένη, μετά την επιστροφή του, τετάρτῳ μηνί, στην 
εκκλησία του δήμου. Ο αφηγητής Ξενοφών προτιμά τον πλάγιο 
λόγο για να δώσει τις δικαιολογίες του αθηναίου 
ολιγαρχικού: τέως κατέχοι ... κελεύοι ἰέναι ... οὐ εἶναι 
κύριος ... Είχαν ευτυχή κατάληξη οι προφάσεις του 
Θηραμένη; Οι μαθητές εύκολα αντιλαμβάνονται την 
πατροπαράδοτη ισχύ της πειθούς στην εκκλησία του δήμου. Ο 
Θηραμένης ᾑρέθη πρεσβευτὴς αὐτοκράτωρ και ανέλαβε με τον 
τρόπο αυτό τον πλήρη έλεγχο της αθηναϊκής διπλωματίας. 

Ο ιστορικός στη συνέχεια παρακολουθεί τον Λύσανδρο 
(§18). Ανήκει άλλωστε στις ιστοριογραφικές προθέσεις του 



αλλά και στη μέθοδό του να δίνει αντικριστά τις ενέργειες 
-η τάξη ως τώρα το έχει επισημάνει- των αντιπάλων. Ο 
σπαρτιάτης στρατηγός τηρεί τη συνταγματική νομιμότητα της 
πόλης του και αναθέτει στους εφόρους την τελική απόφαση 
για την τύχη της Αθήνας. Και στο σημείο αυτό (§19) ο 
πλάγιος λόγος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της 
διπλωματικής αποστολής: ἐπὶ τίνι ... ἥκοιεν ... 
αὐτοκράτορες περὶ εἰρήνης ἥκοιεν. Ως κατακλείδα της 
παραγράφου και της ενότητας λειτουργεί η κρίσιμη 
συνεδρίαση του σπαρτιατικού συνασπισμού στην πόλη της 
Σπάρτης. Ποια η στάση των συμμάχων των Λακεδαιμονίων 
απέναντι στους Αθηναίους; Οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, 
καθώς και άλλοι, υπέγραφαν την εξόντωση των Αθηναίων. 
Αυτό λανθάνει στο τελικό απαρέμφατο πλαγίου λόγου 
επιθυμίας ἐξαιρεῖν. 

Μετάφραση και λεξιλογικά. Η μετάφραση επιχειρείται 
τμηματικά, με τη βοήθεια του καθηγητή, στο τέλος κάθε 
περιόδου και βασίζεται στη συντακτική ανάλυση που έχει 
προηγηθεί. Όσον αφορά την άσκηση των μαθητών στον 
λεξιλογικό/σημασιολογικό τομέα, αυτή γίνεται είτε κατά τη 
γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου είτε μετά την ολοκλήρωση 
και της νοηματικής προσέγγισής του. Δίδεται βαρύτητα στην 
εύρεση ομόρριζων λέξεων, σύνθετων ή παράγωγων. 

 
Ανακεφαλαίωση: Γίνεται από τους μαθητές/τριες με 

βάση τους κύριους νοηματικούς άξονες του κειμένου. 
Ασφαλώς θα γίνει υπόμνηση της ευρείας χρήσης των 
ρηματικών τύπων από τον ιστορικό, ειδικά στην δεκάτη 
έβδομη παράγραφο, και θα δικαιολογηθεί η παρουσία τους· 
δείχνουν την ευλυγισία του λόγου του Θηραμένη και τον 
σκοπό για τον οποίο τους χρησιμοποιεί. 
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	           Στρατηγική της διδασκαλίας: Μετά την περιγραφή του σπηλαίου ο Σωκράτης διευκρινίζει στον Γλαύκωνα τις συνθήκες ζωής αλλά και την πνευματική κατάσταση των δεσμωτών. Για την ερμηνεία της αλληγορίας ενδιαφέρον φυσικά έχει το δεύτερο. Οι αντιλήψεις αλλά και η γνώση των ανθρώπων αυτών βασίζονται στην απάτη, στο ψεύδος· ζουν κυριολεκτικά μέσα σε ἀφροσύνη. Υπάρχει όμως η δυνατότητα απελευθέρωσης, η οποία θα προέλθει μέσα από τους ίδιους τους δεσμώτες. Εφ’ όσον ένας από αυτούς ελευθερωθεί και σιγά σιγά εξοικειωθεί με το αληθινό φως έχοντας φθάσει στην άνω βαθμίδα (η θέαση του αληθινού φωτός, δηλαδή του ἀγαθοῦ, δεν πραγματοποιείται με τους σωματικούς οφθαλμούς), αυτός θα αναλάβει τη λύση του ζητήματος, της απελευθέρωσης των υπολοίπων. Η λύση βέβαια πρόκειται να είναι επώδυνη, αφού κανείς από τους συνδεσμώτες δεν θα τον πιστέψει ούτε και θα δείξει προθυμία να αρνηθεί ως ψεύτικη την έως τώρα ζωή του. Ενδέχεται μάλιστα να τον φονεύσουν.
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