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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
Δημοσθένης, Κατ’ Άριστογείτονος Α΄ 15-17 
 
Στον συγκεκριμένο λόγο του ο Δημοσθένης στρέφεται ενάντια σε ένα 
δημαγωγό, θίγοντας παράλληλα σημαντικά ζητήματα της πολιτικής 
πραγματικότητας της εποχής του. Στο απόσπασμα ο ρήτορας εκθέτει ο-
ρισμένους στοχασμούς του για την λειτουργία και την αξία των νόμων. 
 
Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος͵ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι͵ κἂν μεγάλην πόλιν 
οἰκῶσι κἂν μικράν͵ φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται. τούτων δ΄ ἡ μὲν φύσις 
ἐστὶν ἄτακτον καὶ κατ΄ ἄνδρ΄ ἴδιον τοῦ ἔχοντος͵ οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ 
τεταγμένον καὶ ταὐτὸ πᾶσιν. ἡ μὲν οὖν φύσις͵ ἂν ᾖ πονηρά͵ πολλάκις 
φαῦλα βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε. οἱ δὲ 
νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται͵ καὶ τοῦτο 
ζητοῦσιν͵ καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ͵ κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ΄ ἀπεδείχθη͵ πᾶσιν 
ἴσον καὶ ὅμοιον͵ καὶ τοῦτ΄ ἔστι νόμος. ᾧ πάντας πείθεσθαι προσήκει διὰ 
πολλά͵ καὶ μάλισθ΄ ὅτι πᾶς ἐστι νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν͵ δόγ-
μα δ΄ ἀνθρώπων φρονίμων͵ ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων 
ἁμαρτημάτων͵ πόλεως δὲ συνθήκη κοινή͵ καθ΄ ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς 
ἐν τῇ πόλει. ἀλλὰ μὴν ὅτι νῦν Ἀριστογείτων τοῖς μὲν τῆς ἐνδείξεως δι-
καίοις ἅπασιν ἑάλωκεν͵ ἕτερος δ΄ οὐδὲ εἷς ἔστιν ἀνεκτὸς αὐτῷ λόγος͵ 
περὶ τούτων ῥᾴδιον διδάξαι. δυοῖν γὰρ ὄντοιν͵ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι͵ ὧν 
ἕνεκα πάντες τίθενται οἱ νόμοι͵ τοῦ τε μηδένα μηδὲν ὃ μὴ δίκαιόν ἐστι 
ποιεῖν͵ καὶ τοῦ τοὺς παραβαίνοντας ταῦτα κολαζομένους βελτίους τοὺς 
ἄλλους ποιεῖν͵ ἀμφοτέροις τούτοις οὗτος ἔνοχος ὢν φανήσεται. 
 
Παρατηρήσεις 
 

Γ1  « Οἱ δέ νόμοι τό δίκαιον καί  τό καλόν…..το ῖς ἐν τῇ  πόλει»  

Να μεταφράσετε το απόσπασμα              (Μονάδες 10) 

Γ2 « Ο Δημοσθένης συγκρίνει δύο παράγοντες που ρυθμίζουν την ανθρώπινη 

ζωή. Ποιοι είναι αυτοί ? Ποιος κατά τη γνώμη του υπερέχει έναντι του άλλου και 

για ποιους λόγους ? (αναφέρετε τουλάχιστον τρεις).  

(Μονάδες 10). 

 

Γ3  α)  « Ἃπας   ὁ  τῶν  ἀνθρώπων  βίος …. βούλεται » 

Να  γραφούν η γενική και η δοτική δύο συνεκφορών του παραπάνω χωρίου στον 

αντίθετο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται.              (Μονάδες 4) 
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β) « ἀλλά  μήν  ὅτι  Ἀριστογείτων ….φανήσεται » 

Στο χωρίο αυτό υπάρχουν τα ρήματα 1) ἑάλωκεν 2) τίθενται .Να γραφεί για το 

καθένα από αυτά το απαρέμφατο και το ίδιο πρόσωπο στην οριστική και στην ευ-

κτική αορίστου στην άλλη  φωνή από αυτήν  που βρίσκεται το καθένα.   

                     (Μονάδες 6) 

Γ4  α) Να βρεθούν και να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση-δικαιολόγηση εισα-

γωγής, συντακτικής θέσης και εκφοράς  των προτάσεων στις οποίες υπάρχουν τα 

ρήματα  οἰκῶσι , εὐρεθῇ  .               (Μονάδες  5) 

β)  Ἡ  μέν  οὖν  φύσις , ἂν  ᾖ  πονηρά ,πολλάκις  φαῦλα  βούλεται 

Να εξαρτηθεί η παραπάνω περίοδος από το (ρ) οὗτος φησί.           (Μονάδες 5) 


