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§§ 14 - 16 

 

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια  

και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» 

 

Επισηµάνσεις 

Στην αρχή του λόγου του ο Ισοκράτης ως ρήτορας επισηµαίνει τη 

σπουδαιότητα που έχουν για τους πολίτες της Αθήνας τα θέµατα που θα 

συζητηθούν, όπως είναι ο πόλεµος και η ειρήνη (§§ 1-2) και στη συνέχεια 

περιγράφει την δυσκολία που έχει κάθε ρήτορας να πει την αλήθεια στους 

Αθηναίους (§§ 3-15), αντιθέτως προς τον ίδιο, που είναι ειλικρινής και 

αποφασιστικός. 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποιες σηµαντικές πληροφορίες συγκεντρώνετε για τα προσόντα του 

ρήτορα, µελετώντας το απόσπασµα: «Ὅτι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦ-
σθαι ταῖς ὑµετέραις διανοίαις». Να λάβετε υπόψη σας και την 

Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου. 

2. «Προσταττούσαις τοὺς Ἕλληνας ... ἔχειν ἑκάστους»: Ποια υπόδειξη 

προς τους Αθηναίους συµπολίτες του διατυπώνει ο ρήτορας στο χωρίο 

και ποια η σηµασία της για τα κράτη της εποχής; 

3. Ο Ισοκράτης καταγγέλλει την ανελευθερία του λόγου. Να σηµειώσετε: 

α) ποια πληροφορία µας παρέχει για την εποχή του, β) γιατί σε κάθε 

ευνοµούµενη κοινωνία η ελεύθερη διατύπωση των ιδεών αποτελεί 

δικαίωµα του πολίτη και κυρίαρχη δηµοκρατική αρχή; 

4. Ποιος ήταν ο κοινωνικός ρόλος των πρυτάνεων της αρχαίας Αθήνας 

και ποιος της σύγχρονης; 

5. α) Να αναζητήσετε στην ενότητα ιδέες που αφορούν στην κατοχύρωση 

της ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας ενός λαού της εποχής του 

Ισοκράτη. β) Να επιλέξετε όποια θεωρείτε σηµαντικότερη για την 

εποχή µας και να εξηγήσετε την επιλογή σας. 
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6. Ποια κοινά στοιχεία ως προς το περιεχόµενο βρίσκετε στο κείµενο του 

Σόλωνος16 που ακολουθεί και στην ενότητα, που µελετάτε; 

«Τώρα την πόλη τη χαλούν οι ίδιοι οι πολίτες 
οι παραδόπιστοι, µε τα λαφριά µυαλά τους, 

και της δηµοκρατίας οι κεφαλές, µ� άδικες βλέψεις· 
πολύ συµπολεµούνται και πολλά µας µέλλονται, 
γκέµι να βάλουν δε µπορούν στην απληστία τους, 

σ� ειρηνικά συµπόσια δεν ευχαριστιούνται 
......... 

παρά αδικία στην αδικία, ποιος θα πλουτίσει 
.............. 

Και µήτε σέβονται ιερά ή δηµόσια κτήµατα, 
κλέφτες- και τι να πρωταρπάξει ο ένας του άλλου· 
καν να φοβούνταν τις σεµνές αρχές της ∆ίκης, 

που όλα τα ξέρει, περασµένα ή τωρινά, 
κι ας µη µιλά, θα `ρθει καιρός να τους παιδέψει· 

έτσι την πόλη βόσκει αφεύγατη πληγή 
κι η φοβερή σκλαβιά τυράννου θα ξεσπάσει»17. 

 

 
Σόλων 

                                                
16  Σόλων: Αθηναίος πολιτικός, νοµοθέτης, ποιητής, ένας από τους επτά σοφούς (640 - 560). 

Ο Ισοκράτης σέβεται τον Σόλωνα και κατ� επανάληψη στους λόγους του αναφέρεται 
στις νοµοθετικές του ρυθµίσεις.  

17  Βλ. Σόλωνος Ελεγεία στο ∆ηµοσθένους, Περὶ παραπρεσβείας, 254, µετάφραση Γ. 
∆άλλας, περ. ∆οκιµασία, τ. 5 / Ιαν. 1974. 
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7.  Να επισηµάνετε τα σηµεία του κειµένου, όπου ο Ισοκράτης παρου-

σιάζει τη φθορά του πολιτεύµατος µέσα από τις καθηµερινές εκδη-

λώσεις των Αθηναίων, αρχόντων και πολιτών και να συγκρίνετε αυτά 

ως προς το περιεχόµενο των ιδεών τους µε το ποίηµα του Κ. Παλαµά 

«Οι λύκοι» (απόσπ. στροφή 1, 4) 18: 
 

Βοσκοί, στη µάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι! 
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί, 

Καλαµαράδες και δηµοκόποι και µπολσεβίκοι, 
Για λόγους άδειους ή για ολέθρου τα έργα βαλτοί. 

... 
Βοσκοί και σκύλοι, λώβα και ψώρα. Τ� αρνιά; Μουζίκοι. 

Ο λαός; Όνοµα. Σκλάβος πλέµπας δούλα κ� η οργή, 
∆ίκη αποπάνω θεία των αστόχαστων καταδίκη 
Και λογαριάζει και ξεπλερώνει όσο αν αργή. 

... 
 

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Ποια είναι κατά τον Ισοκράτη η ευθύνη του ρήτορα19; 

2. Ποια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί ο Ισοκράτης για να παρουσιάσει την 

αντιδηµοκρατικότητα του πολιτεύµατος της Αθήνας στην εποχή του; 

3. Ποιες αντιφάσεις διακρίνει ο Ισοκράτης στη ζωή των Αθηναίων και 

των αρχόντων τους; 

4. Να επιλέξετε µια αντιδηµοκρατική συµπεριφορά από όσες επισηµαίνει 

ο Ισοκράτης και να εξηγήσετε γιατί  είναι αναγκαίο να αποφεύγεται σε 

µια δηµοκρατική κοινωνία. 

5. Να επισηµάνετε τα σηµεία του κειµένου, όπου ο Ισοκράτης παρουσιά-

ζει τη φθορά του πολιτεύµατος µέσα από τις καθηµερινές εκδηλώσεις 

των Αθηναίων, αρχόντων και πολιτών. Να µεταβάλετε τις λέξεις έτσι, 

ώστε να φαίνεται ότι οι δηµοκρατικές αρχές λειτουργούν 

ικανοποιητικά. 

                                                
18  Βλ. επίσης παράλληλo κείµενo αριθ. 5. 
19  Βλ. ενότητα παράλληλο κείµενο αριθ. 4. 
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6. Ποιο δηµοκρατικό δικαίωµα υπαινίσσεται ο Ισοκράτης στην §14 ότι 

έχει καταπατηθεί και δεν εκφράζονται ελεύθερα, όπως στο παρελθόν, 

οι ιδέες των πολιτών της Αθήνας; Να επιλέξετε από τα επόµενα και να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας: α) παρρησία20, β) ἰσονοµία, γ) 

θεωρικά, δ) ἰσηγορία. 

7. Ποιοι ήσαν οι πρυτάνεις στην  Αθήνα του 4ου αι., πώς εκλέγονταν και 

ποιες αρµοδιότητες είχαν; 

8. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε καθένα από τα στοιχεία 

της στήλης Β. 

Α Β 

Η ισότητα στο δικαίωµα του λόγου 

Η πλήρης ελευθερία του λόγου  

Η ισότητα απέναντι στον νόµο 

ισονοµία 

ισηγορία 

παρρησία 
 

9.  Να αναζητήσετε στο κείµενο εκφράσεις του ρήτορα οι οποίες 

αποδεικνύουν ότι το µοναδικό του ενδιαφέρον είναι η επικράτηση της 

δικαιοσύνης και το εθνικό συµφέρον. 

10.  Να επισηµάνετε τις ιδέες του κειµένου (προτάσεις, καταγγελίες, διαπι-

στώσεις) και να τις χωρίσετε σε οµάδες αναλόγως προς το περιεχόµενό 

τους. 

 

  

2.  Λεξιλογικές � σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Η λέξη «κωµῳδοδιδάσκαλος» αποδίδεται στον κωµικό ποιητή. Να 

εξηγήσετε γιατί κατά τον σχηµατισµό της λέξης χρησιµοποιήθηκε η 

λέξη διδάσκαλος και όχι ποιητής. 

                                                
20  Η παρρησία, που κατά τον Ισοκράτη µπορεί στο δηµοκρατικό πολίτευµα να είναι 

ευεργετική για όλους αναφέρεται και στον Πλάτωνα µε διαφορετικό πνεύµα. Βλ. σχετ. 
Πλάτωνος Πολιτεία 557 Β. Υπάρχουν δε σηµεία των κειµένων του Ισοκράτη που τόσο 
ως προς τη βασική ιδέα τους όσο και ως προς την εκφραστική τους µορφή µοιάζουν µε 
ανάλογο χωρίο από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Βλ. παράλληλο κείµενο αριθ. 6. 
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2. Η λέξη «διατίθεµαι» χρησιµοποιείται σήµερα µε διαφορετική σηµασία 

από εκείνη της αρχαίας ελληνικής. Να σηµειώσετε τη σηµασία της στην 

κάθε µορφή της γλώσσας µας και να σχηµατίσετε µία πρόταση µε τη 

νεοελληνική της απόδοση. 
∆ιατίθεµαι (αρχαία ελληνική): ..................................... 
∆ιατίθεµαι (νέα ελληνική): .................................... 
Πρόταση: .......................................................................................... 

 

3. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις λέξεις της στήλης Β µε 

κριτήριο την ετυµολογική τους συγγένεια: 

Α Β 

ἐναντιοῦσθαι 
ἐκφέρω 
δηµοκρατία 
ἀποφαίνοµαι 
προστάττω 
χαρίζοµαι 
χρῶµαι 
ἀφίσταµαι (ἀποσταίην) 
αὐτόνοµος 
νουθετῶ 

δηµοκρατικός 

νουθεσία 

αποφατικός 

εναντίωση, ενάντιος 

χρησιµοποιώ 

προστακτική 

χάρισµα 

εκφορά 

απόσταση 

αυτονοµηµένος, αυτονοµούµαι 
 

4. Να αντιστοιχίσετε τη στήλη Α µε τις λέξεις της στήλης Β: 

Α Β 

διά + νοῦς  
δῆµος + κράτος 
πᾶς + ῥῆσις 
νοῦς + τίθηµι 
ἀπό + ἵσταµαι 
πρό + τίθηµι 
ἐπί + πλήττω 
χείρ + τείνω 

χειροτονία  

νουθετώ 

επίπληξη 

δηµοκρατία 

πρόθεση 

απόσταση  

διάνοια 

παρρησία 
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5. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων που ακολουθούν µε λέξεις 

που έχουν ετυµολογική σχέση µε αντίστοιχες του κειµένου σας:  

«Ἐξ ἰδίων κρίνονται τὰ ..........................». 
«Καί ἄφες ἡµῖν τὰ ....................................ἡµῶν». 
«Τὰ καλὰ καὶ ................................ σοι προσφέροµεν».  

 

6. α) Να βάλετε σε κύκλο τα ρήµατα που στην αρχαία ελληνική έχουν την 

ίδια σχεδόν σηµασία µε το ρ. οἶδα, β) να διακρίνετε την εννοιολογική 

διαφορά τους και γ) να σχηµατίσετε µία πρόταση µε τη σηµασία του 

καθενός στην νέα ελληνική:  

α) γιγνώσκω, µανθάνω, διδάσκω, ἐπίσταµαι, βουλεύοµαι. 
β) .......................... σηµαίνει στη ν. ε.:.................................. 

    ........................... σηµαίνει στη ν. ε.: ................................ 

γ) .......................................................................................... 

    .......................................................................................... 

 

7. Να γράψετε στη νέα ελληνική λέξεις απλές ή σύνθετες που να έχουν το 

ίδιο θέµα µε τις λέξεις που ακολουθούν: γιγνώσκων, τῆς πόλεως, 
βασιλέα, ἔχειν. 

 

8. Να σχηµατίσετε προτάσεις στη νέα ελληνική µε τις λέξεις που 

ακολουθούν (µία πρόταση για κάθε λέξη): διάνοια, δεινότατος, 
ὄφελος, αὐτόνοµος. 

 

9. Να σηµειώσετε δίπλα σε καθεµία από τις λέξεις που ακολουθούν τη 

λέξη του κειµένου µε την οποία έχει ετυµολογική σχέση: φρόνιµος, 
περιφορά, διάθεση, παράσταση, καταφατικός, εκθετήριον, 
πολεοδοµία, αποθήκη, εισιτήριο, αναφορά. 
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