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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Ο Περὶ Εἰρήνης λόγος του Ισοκράτη είναι το τελευταίο από τα ρητορικά 

κείµενα που διδάσκεται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών στη 

Θεωρητική Κατεύθυνση της Β΄ Ενιαίου Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό 

έτος.  

Με τη διδασκαλία του λόγου του Ισοκράτη ορίζεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ότι επιδιώκεται να κατανοήσουν και να 

εκτιµήσουν οι µαθητές: 

• τα στοιχεία που συγκροτούν το προσωπικό ύφος του ρήτορα, 

• την επιχειρηµατολογία του που πάντοτε στηριζόταν σε ρεαλιστική 

εκτίµηση των καταστάσεων, 

• την ιδεολογική του θέση για την ειρήνη έτσι όπως εκφράστηκε µέσα 

από την φιλειρηνική του πολιτική έναντι άλλων πόλεων, 

• τη βασική του πολιτική αντίληψη για την ανάπτυξη και την ευτυχία 

της πατρίδας του µέσα από την ηθική ανασυγκρότησή της, 

• τη χρήση του ιστορικού παραδείγµατος που στον Ισοκράτη αποτελεί 

παιδαγωγική τεχνική ιδιαίτερα συνήθη στις µέρες µας. 

• να αξιοποιήσουν µέσα από την προσέγγιση τις αρχές που παρουσιάζονται 

στο έργο του Ισοκράτη, να διαπιστώσουν τη διαχρονική αξία τους, 

• να διαπιστώσουν συγκρίνοντάς τους τρεις ρήτορες την αγάπη για την 

πατρίδα τους το ειλικρινές ενδιαφέρον τους για την δηµοκρατική 

λειτουργία του πολιτεύµατός της και την κοινή τους πίστη στο 

πολίτευµα αυτό µε σκοπό την ευτυχία των πολιτών όχι µόνο της πόλης 

τους αλλά και κάθε άλλης.   

 

Επιδιώκοντας όλα τα προηγούµενα δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις 

ερωτήσεις που συνδέουν το χτες µε το σήµερα, αφού αυτές µπορούν ως 

κατηγορία ερωτήσεων να ανιχνεύσουν, να καλλιεργήσουν και να 

αναδείξουν την αναλυτική - συνθετική ικανότητα των µαθητών και να 

αυξήσουν τις σχετικές τους δεξιότητες. Οι ερωτήσεις, που αποβλέπουν 

στην κατανόηση του κειµένου, στον έλεγχο των ειδικών γνώσεών τους 
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(ιστορικές γνώσεις, γραµµατολογικά στοιχεία) ακολουθούν ως τοµέας 

αναγκαίος, αφού το ειδικό βάρος τέτοιων γνώσεων απαιτείται για τον 

εθνικό µορφωτικό εξοπλισµό τους.  

Στη διάκριση των ενοτήτων των ερωτήσεων ακολουθήθηκε εκείνη του 

σχολικού βιβλίου κατά νοηµατικές ενότητες του κειµένου. Οι ερωτήσεις 

ανήκουν στις γνωστές κατηγορίες των τευχών του Κ.Ε.Ε.  

 

Με αυτά ως δεδοµένα επιχειρήθηκε να σχηµατισθεί ένα σύνολο 

στοιχείων, που θα εξυπηρετήσει τον διδάσκοντα να αξιοποιήσει τον 

διδακτικό αλλά και τον προσωπικό του χρόνο του. Εκτός από τις 

ερωτήσεις, δίνονται α) υποσελίδιες σηµειώσεις, όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο για την αποσαφήνιση στόχου ή προαπαιτούµενης γνώσης, β) 

παράλληλα κείµενα καταχωρισµένα σε ανεξάρτητη ενότητα, στο 

Παράρτηµα στο τέλος του βιβλίου. Τα κείµενα αυτά µπορούν να 

εξυπηρετήσουν τον διδάσκοντα, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν 

καθοδηγούν τις προτιµήσεις του και δεν δεσµεύουν τις επιλογές του. 

Έχουν επιλεγεί από τις στερεότυπες εκδόσεις και τις χρηστικές εκδόσεις 

Loeb, Belles Lettres, Ακαδηµίας Αθηνών, Παπύρου, Ζαχαρόπουλου, 

Γεωργιάδη και συνοδεύονται από τη νεοελληνική τους απόδοση. Με 

αυτόν τον τρόπο ο διδάσκων µπορεί να χρησιµοποιήσει το αρχαίο κείµενο 

ή µόνο τη νεοελληνική του µορφή ή και τα δύο, αναλόγως προς το επίπεδο 

των µαθητών του και τον χρόνο του. Είναι γνωστό ότι τα χρονικά 

περιθώρια των διδασκόντων είναι περιορισµένα και ότι οι µαθητές 

εξαντλούνται από την προσπάθεια να συγκεντρώνουν πληροφορίες, από 

τις οποίες, ελάχιστες αξιολογούνται ως γνώσεις εποικοδοµητικές για το 

µέλλον. 

Στο τεύχος αυτό γίνεται προσπάθεια να συνδυασθούν οι σκοποί του 

Προγράµµατος Σπουδών µε τη λειτουργούσα κοινωνία και ελπίζουµε η 

συγγραφή αυτή να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους όπως 

και άλλες προηγούµενες.  
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ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ  

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  

1. Ο Iσοκράτης στο προοίµιο του Πανηγυρικοῦ 1 επικαλείται τον τρόπο 

µε τον οποίο παρουσιάζουν τα θέµατά τους οι άλλοι ρήτορες και 

υπόσχεται ο ίδιος να εκθέσει τις απόψεις του µε τρόπο αντάξιο προς το 

θέµα και το ακροατήριο. Να συγκρίνετε αυτή τη θέση µε εκείνη που 

έχει στον λόγο του Περὶ Εἰρήνης και να αιτιολογήσετε τις διαφορές ή 

τις οµοιότητες που προκύπτουν.  

2. Γιατί ο Ισοκράτης εγκατέλειψε τη λογογραφία µετά το 391 π.Χ. και 

έκτοτε ασχολείται µε θέµατα πανελληνίου χαρακτήρα, εξωτερικής 

πολιτικής και εσωτερικής κρατικής διάρθρωσης; 

3. Ο Ισοκράτης ως λογογράφος και ως ρητοροδιδάσκαλος2 είχε επαγγελ-

µατικά πρότυπα και αρχές. Ποια ήταν αυτά;  

4. Ο Ισοκράτης ήταν «σηµαντική φυσιογνωµία της εποχής του, επηρέασε 

την πολιτική συνείδηση των συµπολιτών του και τα κοινωνικά 

δρώµενα της πόλης του». Να συνθέσετε σε µικρό δοκίµιο την απάντησή 

σας µε την οποία θα τεκµηριώσετε αυτή τη θέση3. 

                                                
1  Βλ. παράλληλο κείµενο, αριθ 2. 
2  Βλ. ό.π., σ. 48: «Ο Ισοκράτης φρονεί ότι τον καλό οµιλητή τον κάνει η ευφυία του και η 

πρακτική εµπειρία (Κατὰ Σοφιστῶν 14). Βεβαίως ο δάσκαλος πρέπει να είναι ικανός να 
διδάξει την κατάλληλη µέθοδο στον µαθητή του, χωρίς να παραλείπει τίποτε και 
συγχρόνως να είναι ο ίδιος παράδειγµα χαρακτήρος και ικανότητος, γιατί ο µαθητής 
απαραιτήτως θα µιµηθεί τον διδάσκοντα (Κατὰ Σοφιστῶν 17, 18). Ο ειδικός αυτός 
δάσκαλος δεν είναι ο φιλόσοφος- όπως ο Πλάτων θα υπεστήριζε- αλλά ο  γνώστης της 
µεθόδου και αυτός που ακολουθεί την διαδικασία για να εφοδιάσει τους µαθητές του µε 
την «παίδευσιν», όπως την ονοµάζει ο Ισοκράτης (ό.π. 15)».  

3  Βλ. σχετ. Jacqueline de Romilly, Οι µεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή, 
Μετάφραση Φ. Κακριδής, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1994, σσ. 93�95: «Μισόν αιώνα µετά 
την εµφάνιση των µεγάλων σοφιστών ο Ισοκράτης ξεκινά µια διδασκαλία, διανοητική... 
προσανατολισµένη στην πολιτική πράξη... και έτοιµη να προσφέρει γενική µόρφωση». 
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5. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο Ισοκράτης µπορούσε να επηρεάσει4 τη 

διαµόρφωση της πολιτικής συνείδησης των Αθηναίων συµπολιτών του; 

6. Να µελετήσετε τη θέση του Ισοκράτη5 «καὶ τὸ τῶν Ἕλλήνων ὄνοµα 
πεποίηκε µηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ 
µᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡµετέρας ἢ τοὺς 
τῆς κοινῆς φύσεως µετέχοντας, δηλ., κι έκανε (η πόλη των Αθηνών) 
ώστε το όνοµα των Ελλήνων να µη θεωρείται πια ότι αντιπροσωπεύει 
την καταγωγή, αλλά την πνευµατική καλλιέργεια, και να ονοµάζονται 
Έλληνες µάλλον, όσοι µετέχουν της δικιάς µας παιδείας, παρά όσοι 
έχουν την ίδια καταγωγή» και  
α) να εξηγήσετε ποια ιδεολογία διατυπώνει,  

β) ποιες είναι οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της ιδεολογίας. 

7.  Ποια µορφή θα είχε κατά την γνώµη σας σήµερα η «πανελλήνια ιδέα» 

του Ισοκράτη; 

8.  Ποια ανάλογη της «πανελλήνιας ιδέας» του Ισοκράτη υπάρχει σήµερα 

στα Ευρωπαϊκά κράτη; 

 

 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Ποιους δασκάλους παρακολούθησε ο Ισοκράτης και πότε; Να περιγρά-

ψετε µε συντοµία την εποχή. 

2. Ποια είναι η πρώτη επαγγελµατική ταυτότητα του Ισοκράτη και πόσο 

συνδυάζεται µε τον χαρακτήρα του; 

3. Ποιες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την προσωπικό-

τητά του; 

                                                
4  Βλ. σχετ. στη διατριβή: Νικ. ∆. ∆ηµητριάδης, Η Ανατοµία της Ρητορικής, Η «διαφωνία» 

Πλάτωνος και Ισοκράτους, σ.46: «Ο Ισοκράτης ελέγχει κατ� αρχήν τις απόψεις τριών 
κατηγοριών πνευµατικών ανδρών της εποχής του: α) των δασκάλων της εριστικής, β) 
των δασκάλων της τεχνικής των πολιτικών αγορεύσεων, γ) των συγγραφέων ρητορικών 
εγχειριδίων περί Τέχνης της Ρητορικής». 

5  Βλ. Ἰσοκράτους Πανηγυρικός ιγ΄ 50. 
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4. Ποιες είναι οι κοινωνικές6 προσδοκίες του Ισοκράτη και από ποια 
επαγγελµατική του ιδιότητα επιδιώκονται; 

5. Τι ήταν η «πρακτική» φιλοσοφία7 για τον Ισοκράτη και ποια 

κοινωνική διάσταση δίνει στην εκπαιδευτική αγωγή που προσφέρει ως 
διδάσκαλος o ρήτορας; 

6. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Ισοκράτη οι οποίες φανερώνουν την 
αποδέσµευσή του από το παραδοσιακό σχήµα της πόλεως- κράτους; 

7. Πώς εκδηλώνεται η θέση του Ισοκράτη8, ως πνευµατικού ανθρώπου της 
εποχής του, σχετικά µε την πολιτική τύχη της πόλης του; 

8. Ποια είναι τα ιστορικά γεγονότα που επηρεάζουν την επιτυχή πολιτική 
και κοινωνική πορεία της Αθήνας και τα οποία οριοθετούν τις 
πολιτικές επιλογές του Ισοκράτη; 

9. Ποιο ήταν το «πανελλήνιο»9 όνειρο του ρήτορα; 

                                                
6  Βλ. Νικ. ∆. ∆ηµητριάδης, Η Ανατοµία της Ρητορικής ..., σ. 51: «Η προσπάθεια που κατα-

βάλλει (ο Ισοκράτης) για να πείσει, το περιβάλλον του ότι το κύριο µέρος της 
φιλοσοφίας του είναι η ηθική, είναι επίπονη, γιατί η φήµη της µέχρι τότε ρητορικής 
πρακτικής του αφαιρεί ένα µέρος από το κύρος των επιχειρηµάτων του. Πρέπει πολύ να 
κοπιάσει για να ξεριζώσει ό,τι ο Αθηναίος των αρχών του 4ου αι. πιστεύει. Απαιτεί από 
τους δασκάλους της πολιτικής ρητορείας λιγότερη οίηση και εντατικότερη προσπάθεια 
για να έχουν καλά  αποτελέσµατα γιατί «µεγάλας ποιοῦσι τὰς τέχνας οὐχ οἱ τολµῶντες 
ἀλαζονεύεσθαι περὶ αὐτῶν, ἀλλ� οἴτινες ἂν, ὅσον ἔνεστιν ἐν ἑκάστῃ, τοῦτ� ἐξευρεῖν 
δυνηθῶσιν (Κατὰ Σοφ. 10). Η προσπάθειά του -πιστεύει- στο τέλος θα δώσει καρπούς 
και θα γίνει κατανοητό ότι η φιλοσοφία του «πρὸς ἐπιείκειαν ἢ πρὸς ῥητορείαν 
ὠφελήσειεν» (Κατὰ Σοφ. 19, 21)». 

7  Βλ. στο Κων. Τσάτσου, Η κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, εκδ. Εστία, 
1980, 19934, σσ. 52- 57 και κείµενο από τη βιβλιογραφία αριθ. 5α και 5β. 

8  Βλ. σχετ. στο σύγγραµµα του G. Mathieu, Οι πολιτικές Ιδέες του Ισοκράτη, εκδ. 
Καρδαµίτσα, Αθήνα 1995, σ. 279, την άποψη ότι ο ρήτορας διακατεχόταν από το όραµα 
της επανόδου της ευηµερίας σε µια Αθήνα ειρηνική. Παρόµοιες ιδέες είχαν και 
διατύπωναν  και άλλοι πνευµατικοί άνδρες της εποχής, όπως ο Ξενοφῶν: «Την εποχή 
που ο Ισοκράτης µε τους λόγους Περὶ Εἰρήνης και Ἀρεοπαγιτικὸ απέβλεπε στην 
αναδιάρθρωση της αθηναϊκής πόλης, ο Ξενοφών δηµοσιεύει το σύγγραµµά του Πόροι 
(έργο σχετικό µε ζητήµατα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής φύσης)... Και οι δύο 
πίστευαν πως το παράδειγµα που δίνουν οι αρχηγοί του κράτους επιδρά σε όλες τις 
πτυχές της πολιτικής οργάνωσης και πως η Αθήνα θα είχε πολλά πλεονεκτήµατα από 
ηθική και πρακτική άποψη αν αντικαθιστούσε τους µισθοφόρους µε εθνικό στρατό (βλ. 
Ξενοφῶντος, Πόροι, ΙΙ 3-4 και Ἰσοκράτους, Περὶ Εἰρήνης, 43-48)». 

9  Ο Ισοκράτης εµφανίζεται ως ικανός ρήτορας και αληθινός πατριώτης που αγωνίστηκε 
όλη του τη ζωή να πείσει τους Έλληνες να ενωθούν προ του κοινού εχθρού, των 
Περσών. Η «ένωση» ως θέµα αποτελούσε «κοινό τόπο» στην πρακτική άσκηση της 
ρητορικής από τους γνωστούς ρήτορες. Για τον Ισοκράτη όµως αποτελούσε προσωπική 
ιδεολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται χωρία και έργα στα οποία απεικονίζονται οι θέσεις 
του: Κατὰ Καλλιµάχου 44, Ἑλένης Ἐγκώµιον 67, Πανηγυρικὸς Λόγος, Παναθηναϊκὸς 
2, 13 και αναλυτικά στο Νικ. ∆. ∆ηµητριάδης, Η Ανατοµία της Ρητορικής... σσ. 113�115.   
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10. Ποια στρατιωτικά γεγονότα συντελούνται την εποχή που ο Ισοκράτης 

µετέχει στη διαµόρφωση της πολιτικής συνείδησης των Αθηναίων ως 

ρητοροδιδάσκαλος; 

11. Για ποιους λόγους δηµιουργήθηκε η Β΄ Αθηναϊκή συµµαχία; 

12. Τι ήσαν οι «συντάξεις» και πώς καθιερώθηκαν; 

13. Ποιες ήσαν οι κοινωνικοπολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες εξ αιτίας 

των οποίων αποδυναµώθηκε η Β΄ Αθηναϊκή συµµαχία; 

14. Γιατί ο Περὶ Εἰρήνης Λόγος του Ισοκράτη ονοµάζεται «Συµµαχικὸς» 

από τον Αριστοτέλη; 

15. «Συµµαχικὸς πόλεµος» είναι η αποστασία των νησιών Ρόδου, Κω και 

Χίου ή αυτή η ενέργεια οδήγησε σ� αυτόν; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

 

 
 

 
Ισοκράτης 
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