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§§ 133 - 145 

 

Επισηµάνσεις 

• Ο Ισοκράτης εδώ προβάλλει τις αρχές στις οποίες πρέπει κατά τη 

γνώµη του να στηρίζεται η αναγέννηση της πόλης επισηµαίνοντας την 

ανάγκη να υποστηρίζεται αυτή η αναγέννηση από τη συµπεριφορά και 

το έργο των ρητόρων.  

• Στο χωρίο του έργου που προηγείται, ο ρήτορας, προσπαθεί να δείξει 

ότι οι απόψεις του είναι δικαιολογηµένες και ότι τεκµηριώνονται µε 

ιστορικά στοιχεία και προβάλλει την αµεροληψία του κρίνοντας 

αναλυτικά την εξωτερική πολιτική των Αθηναίων στο τέλος του 5ου 

αιώνα (§§ 75-89) και εκείνη των Σπαρτιατών κατά τη διάρκεια της 

ηγεµονίας τους (§§ 95-103). Επιχειρεί συγκριτική προβολή της 

συµπεριφοράς των δύο µεγάλων πόλεων (§§ 104- 108). Κατά την άποψή 

του η κοινή γνώµη αντιµετωπίζει διαφορετικά από τον ίδιο τα θέµατα 

της πόλης, εξαιτίας την αδυναµίας που διακρίνει τα άτοµα και τους 

λαούς που δεν γνωρίζουν να ξεχωρίζουν τα πραγµατικά τους 

ενδιαφέροντα (§§ 109- 116). Κατά τον Ισοκράτη, κάθε υγιής πολίτης 

πρέπει να ακολουθεί τους νόµους: τα παραδείγµατα των Θεσσαλών και 

των Μεγαρέων το αποδεικνύουν (§§ 117- 120). Στην Αθήνα, η πολιτική 

κατευθύνεται από τους δηµαγωγούς, που έχουν προσωπικό συµφέρον 

να βλάπτουν την δηµοκρατία (§§ 121- 131). Ο ρήτορας θεωρεί καθήκον 

του να προβάλλει τις αρχές στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η 

αναγέννηση της πόλης  

(§§ 132- 136). 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποιες είναι οι προτάσεις, που διατυπώνει ο Ισοκράτης προς τους 

Αθηναίους για να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήµατα 

του παρόντος; (§§ 133-135) και ποιες από αυτές, κατά τη γνώµη σας, 
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επηρεάζουν ιδιαίτερα την εσωτερική διάρθρωση του κράτους της 

Αθήνας; 

2. Να εξετάσετε τη σχέση που έχουν µεταξύ τους οι λέξεις «πλοῦτον», 

«σωτῆρας» και «λυµεῶνας» για τη δοµή του επιχειρήµατος του 

Ισοκράτη στο σηµείο αυτό του λόγου και να διατυπώσετε την άποψή 

σας για την πειστικότητά του.  

3. Στο απόσπασµα «ἢν µηδὲν περὶ πλείονος ἡγῆσθε µετὰ γε τὴν περὶ τοὺς 
θεοὺς εὐσέβειαν τοῦ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιµεῖν· τοῖς γὰρ οὕτω 
διακειµένοις ἑκόντες καὶ τὰς δυναστείας καὶ τὰς ἡγεµονίας διδόασιν» 

(§135) διατυπώνεται µια αισιόδοξη αντίληψη. Να παρουσιάσετε τα 

µέρη αυτής της θέσης του Ισοκράτη και να γράψετε τη γνώµη σας για 

την απήχηση που θα µπορούσε να έχει στους πολίτες της Αθήνας. 

4. Να συγκρίνετε την άποψη του ρήτορα «Παυσώµεθα ... πολιτείαν»  

(§ 133) µε αυτή που παρουσιάζεται στο ακόλουθο απόσπασµα από τον 

Λυσία33: «Πρῶτον µὲν οὖν ἐνθυµηθῆναι χρὴ, οὐδείς ἐστιν ἀνθρώπων 
φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς οὔτε δηµοκρατικὸς, ἀλλ� ἥτις ἂν ἑκάστῳ 
πολιτείᾳ συµφέρῃ, ταύτην προθυµεῖται καθιστάναι· ὥστε οὐκ 
ἐλάχιστον ἐν ὑµῖν ἐστι µέρος ὡς πλείστους ἐπιθυµεῖν τῶν παρόντων 
νυνὶ πραγµάτων» και να αιτιολογήσετε τη συµφωνία34 ή τη διάσταση35 

των απόψεών των ρητόρων.    

5. Σε ποιους απευθύνεται ο Ισοκράτης διατυπώνοντας τη θέση «µηδὲν 
παρὰ τὸ δίκαιον πράττειν»; Ποιες θα είναι οι συνέπειες για όλους τους 

Έλληνες, αν λάβουν υπόψη τους τη συµβουλή του; (§ 136- 137).  

6. Η τελευταία θέση του ρήτορα προς τους Αθηναίους είναι: «Όταν µια 
κοινωνία έχει πεπαιδευµένους ανθρώπους και ιδιαίτερα παιδαγωγούς, 
οι οποίοι παρακινούν τους πολίτες «ἐπ� ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην», τότε 
«ὡς ἐν ταῖς τῆς ῾Ελλάδος εὐπραγίαις συµβαίνει», αυτή η κοινωνία έχει 

                                                
33  Λυσίου, ∆ήµου καταλύσεως απολογία, 8. 
34  H άποψη αποτελεί κοινό τόπο. Βλ. όµως  Πλάτ. Πολιτεία, 8 και Ἰσοκρ. Κατὰ Λοχίτου 

ΙΙ, όπου υπάρχει και η εντελώς αντίθετη άποψη.  
35  Βλ. Νικ. ∆. ∆ηµητριάδη: Η Ανατοµία της Ρητορικής, Η «διαφωνία» Πλάτωνος και 

Ἰσοκράτους, εκδ. Τ. Μιχαλάς, Αθήνα 1983.  
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ισχυρά βάθρα και ευτυχεί»36. Να διατυπώσετε τη γνώµη σας για την 

απήχηση αυτής της θέσης στους Αθηναίους.  

7. Να συγκρίνετε την έκκληση που απευθύνει ο Ισοκράτης προς τους 

νεώτερους ρήτορες στο τέλος του λόγου Περὶ Εἰρήνης µε το 

απόσπασµα37 που ακολουθεί: «Αὐτοὺς οὖν χρὴ ... µὴ µόνον ἀκροατὰς 
γενοµένους ἀπελθεῖν, ἀλλὰ τοὺς µὲν πράττειν δυναµένους 
παρακαλοῦντας ἀλλήλους πειρᾶσθαι διαλλάττειν τὴν τε πόλιν τὴν 
ἡµετέραν καὶ τὴν Λακεδαιµονίων, τοὺς δὲ τῶν λόγων ἀµφισβητοῦντας, 
...  πρὸς δὲ τοῦτον τὸν λόγον ποιεῖσθαι τὴν ἅµιλλαν καὶ σκοπεῖν, ὅπως 
ἄµεινον ἐµοῦ περὶ τῶν αὐτῶν πραγµάτων ἐροῦσιν, ἐνθυµουµένους, ὅτι 
τοῖς µεγάλ� ὑπισχνουµένοις οὐ πρέπει περὶ µικρά διατρίβειν, οὐδὲ 
τοιαῦτα λέγειν, ἐξ ὧν ὁ βίος µηδὲν ἐπιδώσει τῶν πεισθέντων, ἀλλ� ὧν 
ἐπιτελεσθέντων αὐτοί τ� ἀπαλλαγήσονται τῆς παρούσης ἀπορίας καὶ 
τοῖς ἄλλοις µεγάλων ἀγαθῶν αἴτιοι δόξουσιν εἶναι». Ἰσοκράτους 
«Πανηγυρικός» §§ 188-189. Να επισηµάνετε την συνέπεια ή ασυνέπεια 

των απόψεών του στις δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές.  

8. Να συνδέσετε µια από τις εκφράσεις, που δίνονται στο Β µε την 

έκφραση του Α και να εξετάσετε αν µπορεί να ισχύσει στις πολιτικές 

και στρατιωτικές σχέσεις των σύγχρονων κρατών (να αξιοποιήσετε 

παραδείγµατα από την εποχή µας):  

A.  Κεφάλαιον δὲ  ἐκεῖν� ἔχω λέγειν    
Β.  α) παύσασθαι δὲ τῶν πολέµων τῶν µάτην γιγνοµένων, 

β) κτήσασθαι δὲ τῇ πόλει τὴν ἡγεµονίαν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, 
γ)  µισῆσαι µὲν ἁπάσας τὰς τυραννικὰς ἀρχὰς καὶ δυναστείας, 

ἀναλογισαµένους τὰς συµφορὰς τὰς ἐξ αὐτῶν γεγενηµένας, 
δ) ζηλῶσαι δὲ καὶ µιµήσασθαι τὰς ἐν Λακεδαίµονι βασιλείας. (§ 142) 

10. Ο Ισοκράτης υπενθυµίζει συγκεκριµένο και γνώριµο ιστορικό θέµα38 µε 

σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις λέγοντας: «οἱ µὲν τοὺς τοιούτους 

                                                
36  Βλ. παράλληλα κείµενα αριθ. 8 και 9. 
37  Βλ. για τη µετάφραση στα Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Ισοκράτους 

Πανηγυρικός, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975, σσ. 108-111 και Βιβλιοθήκη Αρχαίων 
Συγγραφέων, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ, σσ. 118 � 119. 

38  Βλ. παράλληλο κείµενο αριθ. 7. 
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ἀποκτείναντες τὰς µεγίστας δωρεὰς παρὰ τῶν συµπολιτευοµένων 
λαµβάνουσιν». Γιατί κατά τη γνώµη σας, επικαλείται στον λόγο του το 

γεγονός αυτό;   

1.2. Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Σε ποιες αρχές πρέπει να στηρίζεται η αναγέννηση της Αθήνας που 

προτείνει ο Ισοκράτης στο απόσπασµα του λόγου του39; (§§ 133- 135). 

2. Ποια πλεονεκτήµατα θα έχουν αἱ Ἀθῆναι εγκαθιδρύοντας το δίκαιο 

στον ελληνικό κόσµο; (§§ 136-137) 

3. Ποια ωφέλεια θα έχουν σε στρατιωτικό και διπλωµατικό επίπεδο, κατά 

τον Ισοκράτη, οι Αθηναίοι αν µείνουν ειρηνικοί; (§§ 138-139) 

4. Γιατί ο Ισοκράτης επικαλείται40 την δόξα των προγόνων στην έκφρασή 

του «καὶ περιβλέπτους ἐπ� ἀρετῇ γενοµένους τὴν δόξαν τὴν τῶν 
προγόνων ἀναλαβεῖν»; Σε τι εξυπηρετεί τη δοµή του λόγου του αυτή η 

επίκληση; 

5. Πώς εκδηλώνεται κατά τον Ισοκράτη η αρετή των πολιτών µιας 

κοινωνίας ώστε να καταλήγει «καὶ περιβλέπτους ἐπ� ἀρετῇ γενοµέ-
νους»; (§ 141).  

6. Γιατί κατά τον Ισοκράτη οι Λακεδαιµόνιοι βασιλείς41 είναι 

αξιοζήλευτοι και τους επικαλείται µε τόση θέρµη στην έκφραση 

«Μακαριστότεροι τυγχάνουσιν ὄντες τῶν βίᾳ τὰς τυραννίδας 
κατεχόντων»; (§ 143).  

7. Τι ακριβώς επικαλείται από το παρελθόν των Αθηναίων ο Ισοκράτης 

για να υπενθυµίσει τη στάση τους απέναντι στην τυραννία42 ως 

καθεστώς;  

8. Πώς θα αποδείξουν οι Αθηναίοι στους άλλους ΄Ελληνες την ηθική 

µεταστροφή τους, ώστε, κατά τον Ισοκράτη «τυχεῖν παρὰ τῶν 

Ἑλλήνων τῆς τιµῆς ταύτης, ἣνπερ ἐκεῖνοι (ενν. οι Λακεδαιµόνιοι 

                                                
39  Βλ. σχετικές απόψεις στο παράλληλο κείµενο αριθ. 11. 
40  Βλ. σχετικές απόψεις στο παράλληλο κείµενο 12. 
41   Ο Ηρόδοτος αναφέρεται εκτενώς στο θέµα: Ἡροδότου VI, 56-58. 
42  Βλ. πλην άλλων για την τυραννία ως καθεστώς και στο σχολικό βιβλίο Κοινωνική και 

Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, σσ. 159�161 και παράλληλα κείµενα αριθ. 5 
και 10. 
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βασιλείς) παρὰ τῶν πολιτῶν ἔχουσιν, ἣν ὑπολάβωσι τὴν δύναµιν τὴν 
ἡµετέραν µὴ δουλείας ἀλλὰ σωτηρίας αἰτίαν αὐτοῖς ἔσεσθαι»; (§ 144) 
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9. Σε τι ελπίζει ο Ισοκράτης43 όταν απευθύνει πρόσκληση στους 

νεώτερους ρήτορες να ενώσουν µαζί του τις προσπάθειές τους; (§ 145) 

 

2. Σηµασιολογικές � λεξιλογικές ασκήσεις 

1. Να σχηµατίσετε στην αρχαία ελληνική τα αντίθετα των λέξεων που 

ακολουθούν συµπληρώνοντας τα κενά:  

α) βελτίω ≠ .......................����  β) τοῖς φίλοις  ≠ ........����..........   

γ) δεσποτικῶς ≠  .....................�   δ) ἑκόντες ≠ ...................�����..  

ε) ἀπέχεσθαι ≠ ......................��   στ) τὰς συµφοράς ≠ ...................... 

ζ) µακαριστότεροι ≠ ................  η) τοῖς νεωτέροις ≠ .................��. 

θ) ἐπ� ἀρετῶν  ≠....................��. 

 

2. Να σχηµατίσετε προτάσεις στη νέα ελληνική µε τις ακόλουθες λέξεις: 

Σύµβουλος, ευσέβεια, παρασκευή, µανία, ιδιώτης, ευπραγία. 
 

3. «Καὶ µὴ λόγῳ µὲν αὐτονόµους ἀφιῶµεν, ἔργῳ δὲ τοῖς στρατηγοῖς 
αὐτοὺς ὅ,τι ἂν βούλωνται ποιεῖν ἐκδίδωµεν, µηδὲ δεσποτικῶς ἀλλὰ 
συµµαχικῶς αὐτῶν ἐπιστατῶµεν»: Να χαρακτηρίσετε το σχήµα λόγου44 

που υπάρχει στην έκφραση και να εξηγήσετε τι προσφέρει στον λόγο. 

 

4. Η λέξη «δόξα» στην αρχαία ελληνική χαρακτηρίζεται «µέση λέξις45» 

λόγω της εννοιολογικής της χρήσης. Ποιες άλλες λέξεις της ίδιας 

                                                
43  Στο σύγγραµµα των Alfreud et Maurice Croiset, Histoire de la Litterature Grecque, Paris, 

1900, σ. 539, σχετικά µε το ύφος και το περιεχόµενο των λόγων του Ισοκράτους 
υποστηρίχτηκε το εξής: «Το σφάλµα του ήταν που ύµνησε την Ελλάδα µε τη µουσική 
του λόγου του, που άφηνε να πιστεύουν οι διάδοχοί του ότι αυτή η µουσική ήταν 
αρκετή για όλα. Είναι βέβαιο, πάντως, ότι η επίδρασή του ήταν βαθιά και ότι ένα 
κείµενό του είναι, τις περισσότερες φορές πολύ διαφορετικό από κάποιο άλλο που 
υπήρξε πριν απ� αυτόν για παρόµοιο θέµα». Βλ. επίσης το κείµενο από τη βιβλιογραφία 
αριθ. 2. 

44  Βλ. Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου, Συντακτικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Περί σχη-
µάτων, µέρος τρίτον, σσ. 170 - 183, ΟΕΣΒ 1956. Τα µέρη της ρητορικής τέχνης, στο Βασ. 
Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στην Αττική ρητορεία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 1989. 

45  Βλ. σχόλια ενότητας στο σχολικό βιβλίο.  
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κατηγορίας αναγνωρίζετε από όσες ακολουθούν: Τύχη, πράγµα, γυνή, 
άνθρωπος, βίος.  

5. Να γράψετε δύο λέξεις της νεοελληνικής µε ετυµολογική σχέση προς τις 

λέξεις της αρχαίας ελληνικής που ακολουθούν και να σχηµατίσετε τις 

αντίστοιχες προτάσεις: 

Λέξεις αρχαίας Ελληνικής         Λέξεις νέας Ελληνικής  

1. Ἐπανορθώσαιµεν   α)   β)  

2. Παυσώµεθα     α)   β) 

3. Γνόντες    α)   β) 

4. ∆ιδόασιν    α)   β) 

5. Παράσχητε    α)   β) 

6. Εἰσρυήσεσθαι    α)   β) 

7. Ἀποθνῄσκειν    α)   β) 

8. Συµβαίνει   α)   β) 

 

Προτάσεις στη νέα ελληνική: 

1. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

2. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

3. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

4. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

5. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

6. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

7. α) ��������������������������������������������.. 

β) ��������������������������������������������.. 

8. α) ��������������������������������������������.. 
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β) ��������������������������������������������.. 

6.  Να συνδυάσετε µε κριτήριο τη σηµασία των λέξεων τα γράµµατα της 

στήλης Β µε τους αριθµούς της  στήλης Α (από τη στήλη Α περισσεύουν 

δύο). 

Α Β 

1.  δυναστεία 
2.  δηµοτικός 
3.  πρός τούτοις 
4.  χρῶµαι 
5.  ἐκδίδωµι 
6.  εὐδοκιµῶ 

7.  οὕτω διάκειµαι 
8.  µελέτη 

9.  ἐφεδρεύω 

10.  κακῶς πάσχω 

 
α. παραδίδω   
β. παραµονεύω   
γ. επί πλέον   
δ. δηµοφιλής   
ε. µεταχειρίζοµαι 
στ. κυριαρχία  
ζ. δηµοκρατικός   
η. βλάπτοµαι 

 

 

 

 

Αρχή της συνθήκης για τη δεύτερη συµµαχία  
µε επικεφαλής την Αθήνα και κατά της Σπάρτης �  
για να αφήσουν οι Λακεδαιµόνιοι τους Έλληνες  

«ἐλευθέρους καὶ αὐτονόµους καὶ ἡσύχους» (378/7) 
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