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Ισοκράτης, Περί Αντιδόσεως, 253-255 

 

Στον λόγο του αυτόν ο Ισοκράτης υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο, όταν ο 

Λυσίμαχος τον κατηγόρησε για αποφυγή ανάληψης λειτουργίας και τον προκάλεσε σε 

ανταλλαγή περιουσίας (αντίδοσις)  

 

τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις οἷς ἔχομεν, ὅπερ ἤδη καὶ πρότερον εἶπον, οὐδὲν τῶν ζῴων 

διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῷ τάχει καὶ τῇ ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις 

καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες· ἐγγενομένου δ’ ἡμῖν τοῦ πείθειν ἀλλήλους καὶ 

δηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν ἂν βουληθῶμεν, οὐ μόνον τοῦ θηριωδῶς ζῆν 

ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ καὶ συνελθόντες πόλεις ᾠκίσαμεν καὶ νόμους ἐθέμεθα καὶ 

τέχνας εὕρομεν, καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι’ ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν 

ὁ συγκατασκευάσας. οὗτος γὰρ περὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν καλῶν 

καὶ τῶν αἰσχρῶν ἐνομοθέτησεν, ὧν μὴ διαταχθέντων οὐκ ἂν οἷοί τ’ ἦμεν οἰκεῖν 

μετ’ ἀλλήλων. τούτῳ καὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς 

ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τούς τ’ ἀνοήτους παιδεύομεν καὶ τοὺς φρονίμους 

δοκιμάζομεν· τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον σημεῖον ποιούμεθα, 

καὶ λόγος ἀληθὴς καὶ νόμιμος καὶ δίκαιος ψυχῆς ἀγαθῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν 

ἐστι. 

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

εὐπορία: ικανότητα (στο κείμενο αυτό)  

καταδέστερος: κατώτερος 

ἐγγίγνομαι: εμφανίζομαι, γεννιέμαι 

διατάττω: ρυθμίζω 

ἀνόητος: αυτός που έχει έλλειψη λογικής 

εἴδωλον: εικόνα 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 



2 
 

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

παρακάτω λέξεις: 

τάχει: τη γενική ενικού αριθμού  

ἅπαντα: την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος  

λόγος: τη δοτική ενικού αριθμού  

τούτῳ: τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος   

ἀληθὴς: η δοτική πληθυντικού στο ουδέτερο γένος  

Μονάδες 5 

 

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

παρακάτω λέξεις:  

διαφέρομεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα στην ίδια φωνή  

ἐγγενομένου: το β΄ ενικό του  δευτέρου αορίστου  

δηλοῦν: το γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου  

ἀπηλλάγημεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου της ίδιας φωνής  

ἦμεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα  

Μονάδες 5 

 

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

τοῖς ἄλλοις, ὄντες, ἅπαντα, ἡμῖν, οἰκεῖν 

Μονάδες 5 

 

Γ3.β. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω μετοχών και να τις μετατρέψετε 

στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις: 

συνελθόντες, μὴ διαταχθέντων 

Μονάδες 5 

 


