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Το κύρος του Αρείου Πάγου 

 

§§ 37-38 

 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι (Κείµενο από µετάφραση) 

Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο Ισοκράτης 

• παρουσιάζει τον Άρειο Πάγο ως θεσµό που συντελούσε στην 

διαµόρφωση της προσωπικότητας του πολίτη, 

• αξιοποιεί πτυχές της λειτουργίας του πολιτεύµατος στην Αθήνα από το 

ιστορικό της παρελθόν, για να αυξήσει το κύρος του λόγου του. 

 

 

Επισηµάνσεις 

1. Η εκπαίδευση των Αθηναίων καθοριζόταν από τον τύπο του πολίτη 

που η Αθηναϊκή Πολιτεία προσδιόριζε, γι� αυτό και χρειάζεται να 

συσχετισθεί η λειτουργία του Αρείου Πάγου µε την επιµέλεια της 

αγωγής των Αθηναίων πριν και µετά την ενηλικίωσή τους.  

2. Ο Ισοκράτης χρησιµοποιεί το ιστορικό παράδειγµα23, για να ενισχύσει 

την πειθώ του λόγου του. Αυτό µπορεί να το επιτύχει, γιατί 

αναφέρεται στο αδιαµφισβήτητο κύρος του Αρείου Πάγου το οποίο 

ήταν πολύ µεγάλο ακόµη και σε µια εποχή που ο θεσµός είχε 

αποδυναµωθεί24. 

                                                
23  Βλ. κείµενο από τη βιβλιογραφία αριθ. 4.  
24  Βλ. σχετικές αρχαίες µαρτυρίες: α) Αἰσχίνου Κατὰ Τιµάρχου, 92, β) Λυκούργου, Κατὰ 

Λεωκράτους, 12, βιβλίο καθηγητή, σ. 307. 
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1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Να επισηµάνετε το ρόλο του Αρείου Πάγου στα κοινωνικά και 

πολιτικά ήθη της Αθήνας (στην εποχή της παλαιάς δηµοκρατίας), όπως 

παρουσιάζεται από τον Ισοκράτη.  

2. Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν οι δηµοκρατικοί 

θεσµοί την εποχή του Ισοκράτη, αφού λάβετε υπόψη σας την κριτική 

που ασκεί ο ρήτορας.  

3. Ποιες διαφορές και ποια κοινά σηµεία ως προς το ρόλο, τη σύνθεση και 

το κύρος του Αρείου Πάγου στην παλαιά και τη σύγχρονη µε τον 

Ισοκράτη δηµοκρατία µπορείτε να εντοπίσετε σε όσα αναφέρει ο 

ρήτορας25;  

4.  οὐχ οἷόν τ' ἦν µετασχεῖν πλὴν τοῖς καλῶς γεγονόσι: Να αναφέρετε τα 

στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα προκειµένου να εκλεγεί κάποιος 

µέλος τῆς ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλῆς26.  

 

 

                                                
25  Μπορείτε να συµβουλευτείτε, εκτός από τα ερµηνευτικά σχόλια του βιβλίου σας, και το 

επίµετρο, σσ. 426-429.  
26 Βλ. σχετικά G. Mathieu, σσ. 225-226: «�ακόµη και οι λιγότερο υπολήψιµοι ανώτατοι 

λειτουργοί, από τη στιγµή που γίνονταν µέλη του Αρείου Πάγου, κατέβαλαν 
προσπάθειες να καλύψουν τις ελλείψεις τους και να διορθώσουν τα ελαττώµατά τους». 
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Άρειος Πάγος. Φωτογραφία του 1860 
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2.  Λεξιλογικές � σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων χρησιµοποιώντας 

το καταλληλότερο από τα ρήµατα του πλαισίου (Να χρησιµοποιήσετε 

όλα τα ρήµατα): 
• Η Καραβόπετρα είναι ένας βράχος που 

�����������.. από την επιφάνεια της θάλασσας 

στην άκρη του Λακωνικού κόλπου.  

• Η πράξη την οποία προτίθεσαι να αναλάβεις 

�����������.. πολλούς κινδύνους.  

• Εκείνο που �����������.. είναι η επιτέλεση του 

καθήκοντος.  

• ����������.. το λόγο µας για να είµαστε σαφείς.  

• Τον �����������.. φόβος όταν επρόκειτο να 

µιλήσει.  

• Οι ηθοποιοί οφείλουν να �����������.. την 

υποκριτική τέχνη.  

• Για να είµαστε ενεργοί πολίτες, οφείλουµε να 

�����������.. στα κοινά.  

• Είναι ανάγκη η πολιτεία να �����������.. πλήρη 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.  

• ∆εν �����������.. και νέους φόρους οι 

ασθενέστερες οικονοµικές τάξεις.  

• Οι εργαζόµενοι �����������.. από την εργασία 

τους πέντε ηµέρες.  

• Στο χτεσινό αγώνα η οµάδα αυτή �����������.. 

σαφώς.  

• �����������.. ευθύνη για την πράξη του αυτή 

και πρέπει να λογοδοτήσει.  

ενέχω 
 

εξέχω 
 

υπέχω 
 

προέχω 
 

προσέχω 
 

συνέχω 
 

κατέχω 
 

µετέχω 
 

παρέχω 
 

αντέχω 
 

απέχω 
 

υπερέχω 

 

2. Να γράψετε δύο οµόρριζα για καθεµιά από τις λέξεις: πάγος, 
σπουδάζω. 
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3. α) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τα αντίθετά τους στη 

στήλη Β.  

β)  Να επιλέξετε τρεις από τις λέξεις της στήλης και να γράψετε ένα 

συνώνυµο για καθεµιά. 

Α Β 

ὀκνῶ 
 
ἐπιµελοῦµαι 
 
καλῶς 
 
µετέχω 
 
ἀναβαίνω 
 
φόβος 

ἀπέχω 
 
θαρρῶ 
 
ἀµελῶ 
 
θάρρος 
 
καταβαίνω 
 
κακῶς 

 

4. α) Είναι φύσει καλός, είναι φύσει κακός �  
β) Είναι φύσει αδύνατον να � 
Ποια σηµασία έχει η λέξη φύσει στις φράσεις αυτές; 
 

5. σηµεῖον: Να εντοπίσετε από τις παρακάτω φράσεις εκείνες στις οποίες 
η λέξη σηµείο έχει σηµασία παρόµοια µε αυτή του κειµένου σας και να 
τις αποδώσετε µε άλλα λόγια.  

• Σηµείο εκκίνησης 

• Τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα 

• Στο πιο κρίσιµο σηµείο των διαπραγµατεύσεων 

• Έκλαιγε σε σηµείο που δεν µπορούσε να δει από τα δάκρυα 

• Έφτασε στο έσχατο σηµείο παρακµής 

• Νίκησε στα σηµεία 

• Σε ένα σηµείο του σπιτιού 

• ∆εν έδωσε σηµεία ζωής 

• Σηµεία των καιρών 

• Σηµεία και τέρατα 

• Το σηµείο του σταυρού 

• Η τελεία είναι σηµείο στίξης 
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