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Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 60-62 

 

Ο Αρεοπαγιτικός γράφηκε μετά το τέλος του Συμμαχικού Πολέμου (357-355 π.Χ.), που είχε 

ως συνέπια τη διάλυση της Β´ Αθηναϊκής Συμμαχίας. Ο Ισοκράτης απευθύνεται στους 

συμπολίτες του και τους καλεί να ακολουθήσουν την πατροπαράδοτη διακυβέρνηση για την 

επίλυση των προβλημάτων και την ανόρθωση της πόλης  

 

Ἔπειτα κἀκεῖθεν ῥᾴδιον γνῶναι τὴν ἐμὴν διάνοιαν· ἐν γὰρ τοῖς πλείστοις τῶν 

λόγων τῶν εἰρημένων ὑπ’ ἐμοῦ φανήσομαι ταῖς μὲν ὀλιγαρχίαις καὶ ταῖς 

πλεονεξίαις ἐπιτιμῶν, τὰς δ’ ἰσότητας καὶ τὰς δημοκρατίας ἐπαινῶν, οὐ πάσας, 

ἀλλὰ τὰς καλῶς καθεστηκυίας, οὐδ’ ὡς ἔτυχον, ἀλλὰ δικαίως καὶ λόγον 

ἐχόντως. οἶδα γὰρ τούς τε προγόνους τοὺς ἡμετέρους ἐν ταύτῃ τῇ καταστάσει 

πολὺ τῶν ἄλλων διενεγκόντας, καὶ Λακεδαιμονίους διὰ τοῦτο κάλλιστα 

πολιτευομένους, ὅτι μάλιστα δημοκρατούμενοι τυγχάνουσιν. ἐν γὰρ τῇ τῶν 

ἀρχῶν αἱρέσει καὶ τῷ βίῳ τῷ καθ’ ἡμέραν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασιν 

ἴδοιμεν ἂν παρ’ αὐτοῖς τὰς ἰσότητας καὶ τὰς ὁμοιότητας μᾶλλον ἢ παρὰ τοῖς 

ἄλλοις ἰσχυούσας· οἷς αἱ μὲν ὀλιγαρχίαι πολεμοῦσιν, οἱ δὲ καλῶς 

δημοκρατούμενοι χρώμενοι διατελοῦσιν. Τῶν τοίνυν ἄλλων πόλεων ταῖς 

ἐπιφανεστάταις καὶ μεγίσταις, ἢν ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσομεν τὰς 

δημοκρατίας μᾶλλον ἢ τὰς ὀλιγαρχίας συμφερούσας· ἐπεὶ καὶ τὴν ἡμετέραν 

πολιτείαν, ᾗ πάντες ἐπιτιμῶσιν, ἢν παραβάλωμεν αὐτὴν μὴ πρὸς τὴν ὑπ’ ἐμοῦ 

ῥηθεῖσαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν τριάκοντα καταστᾶσαν, οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν 

θεοποίητον εἶναι νομίσειεν. 

 

------------------------------------------- 

κἀκεῖθεν: από αυτό το σημείο 

κατάστασις: το πολίτευμα 

αἵρεσις: εκλογή 

ἐπιτήδευμα: εργασία, επάγγελμα 
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Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

πλείστοις: τη γενικού ενικού στο ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθμού  

ἐπιτιμῶν: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος  

καλῶς: τα παραθετικά του επιρρήματος στους δύο άλλους βαθμούς 

οἷς: τη δοτική ενικού στο θηλυκό γένος  

ὅστις: τη δοτική ενικού στο ουδέτερο γένος  

Μονάδες 5 

 

Γ2.β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις: 

γνῶναι: το β΄ ενικό της υποτακτικής του δευτέρου αορίστου  

ἐπαινῶν:το β΄ ενικό προστακτικής του ενεστώτα  

τυγχάνουσιν: το γ΄ πληθυντικό ευκτικής του δευτέρου αορίστου 

βουληθῶμεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου 

ῥηθεῖσαν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού της ίδιας φωνής   

Μονάδες 5 

  

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

τῶν λόγων, ταῖς πλεονεξίαις, διενεγκόντας, ἐξετάζειν, θεοποίητον:  

Μονάδες 5 

 

Γ3.β. ἢν ἐξετάζειν βουληθῶμεν, εὑρήσομεν τὰς δημοκρατίας μᾶλλον ἢ τὰς 

ὀλιγαρχίας συμφερούσας: Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και 

να τον μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο, που να φανερώνει την αόριστη 

επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον. 
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Μονάδες 5 

 


