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                                                        Γ.ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

                                            Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15  

Στον λόγο αυτό ο ρήτορας κάνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για επιστροφή στις 

πατροπαράδοτες αρχές διακυβέρνησης της πόλης και εκθέτει τα θετικά του ορθού 

πολιτεύματος. 

 

Απάσης γὰρ τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν πόλιν ἡμῶν ὑποπεσούσης καὶ μετὰ τὴν Κόνωνος ναυμαχίαν 

καὶ μετὰ τὴν Τιμοθέου στρατηγίαν, οὐδένα χρόνον τὰς εὐτυχίας κατασχεῖν ἠδυνήθημεν, ἀλλὰ 

ταχέως διεσκαριφησάμεθα καὶ διελύσαμεν αὐτάς. πολιτείαν γὰρ τὴν ὀρθῶς ἂν τοῖς πράγμασι 

χρησομένην οὔτ’ ἔχομεν οὔτε καλῶς ζητοῦμεν. καίτοι τὰς εὐπραγίας ἅπαντες ἴσμεν καὶ 

παραγιγνομένας καὶ παραμενούσας οὐ τοῖς τὰ τείχη κάλλιστα καὶ μέγιστα περιβεβλημένοις, 

οὐδὲ τοῖς μετὰ πλείστων ἀνθρώπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον συνηθροισμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα 

καὶ σωφρονέστατα τὴν αὑτῶν πόλιν διοικοῦσιν. ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν ἕτερον ἢ 

πολιτεία, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ 

βουλευομένη περὶἁπάντων, καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγουσα. 

ταύτῃ καὶ τοὺς νόμους καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς ἰδιώτας ἀναγκαῖόν ἐστιν ὁμοιοῦσθαι καὶ 

πράττειν οὕτως ἑκάστους οἵαν περ ἂν ταύτην ἔχωσιν. ἧς ἡμεῖς διεφθαρμένης οὐδὲν 

φροντίζομεν, οὐδὲ σκοποῦμεν ὅπως ἐπανορθώσομεν αὐτήν· ἀλλ’ ἐπὶ μὲν τῶν ἐργαστηρίων 

καθίζοντες κατηγοροῦμεν τῶν καθεστώτων, καὶ λέγομεν ὡς οὐδέποτ’ ἐν δημοκρατίᾳ κάκιον 

ἐπολιτεύθημεν, ἐν δὲ τοῖς πράγμασιν καὶ ταῖς διανοίαις αἷς ἔχομεν μᾶλλον αὐτὴν ἀγαπῶμεν 

τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης. 



 
 

Σχολικό έτος 2022-2023    Σελίδα 2 

                                                 

 

ὑποπίπτω ὑπό τινά = υποκύπτω, περιέρχομαι στην εξουσία κάποιου 

διασκαριφῶμαι = περιφρονώ, παραμελώ 

 

Γ1.Να μεταφραστεί το απόσπασμα «ἁπάσης γάρ τῆς Ἑλλάδος… ζητοῦμεν.» 

                                                                                                                                                         Μονάδες 10 

Γ2.Τι θεωρεί ο Ισοκράτης ως ψυχή της πολιτείας και για ποιο λόγο προσδίδει σ’ αυτό τόση 

δύναμη; 

                                                                                                                                                         Μονάδες 10 

 

Γ3.α.Στο απόσπασμα «ἔστι γάρ ψυχή πόλεως […] ταύτην ἔχωσιν»: α) Να βρείτε τρία 

φωνηεντόληκτα ουσιαστικά γ΄ κλίσης (μονάδες 2) και να μεταφερθούν στην αντίστοιχη πτώση 

του άλλου αριθμού (μονάδες 2). 

                                                                                                                                                         (Μονάδες 4) 

 

     β. πράττειν, διαφυλάττουσα, ἀγαπῶμεν: Να γραφεί το β’ ενικό όλων των εγκλίσεων στο 

χρόνο και στη φωνή που βρίσκονται οι ακόλουθοι τύποι. 

                                                                                                                                                        (Μονάδες  6) 

                                                                                                                                                        Μονάδες 10                      

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       

Γ4.α.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους: απάσης, αὑτῶν, πράττειν, 

ὑπὸ τῶν προγόνων 

                                                                                                                                                        (Μονάδες 4)                                 

      β. Στο απόσπασμα « ἧς ἡμεῖς διεφθαρμένης… τῶν προγόνων καταλειφθείσης» να 

εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές. 

                                                                                                                                                         (Μονάδες 6)                    

                                                                                                                                                         Μονάδες 10                     


