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κείµενα  παράλληλα  

α) Εισαγωγή: Η Ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα 
β) Ἰσοκράτους Περὶ Εἰρήνης 

 
 

 
Κείµενο 1:  Η τέχνη της οµιλίας 
 

«Ὅτι µὲν οὖν οὐκ ἔστιν οὔτε ἑνὸς 
τινος γένους ἀφωρισµένου ἡ ῥητο-
ρική, ἀλλὰ καθάπερ ἡ διαλεκτι-
κή�, καὶ ὅτι χρήσιµος, φανερὸν, 
καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, 
ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα 
πιθανά περὶ ἕκαστον, καθάπερ καὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις πάσαις· � 
Πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τὸ τε 
πιθανὸν καὶ τὸ φαινόµενον ἰδεῖν 
πιθανὸν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς δια-
λεκτικῆς συλλογισµὸν τε καὶ φαι-
νόµενον συλλογισµὸν· ἡ γὰρ σοφι-
στικὴ οὐκ ἐν τῇ δυνάµει ἀλλ� ἐν τῇ 
προαιρέσει· πλὴν ἐνταῦθα µὲν 
ἔσται µὲν κατὰ τὴν ἐπιστήµην ὁ δὲ 
κατὰ τὴν προαίρεσιν ῥήτωρ, ἐκεῖ 
δὲ σοφιστὴς µὲν κατὰ τὴν προ-
αίρεσιν, διαλεκτικὸς δὲ οὐ κατὰ 
τὴν προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν 
δύναµιν». 

Είναι, δηλαδή, προφανές ήδη, ότι η 

ρητορική δεν ανήκει σε ορισµένο γένος 

όπως η διαλεκτική και ότι είναι 

ωφέλιµη. Ακόµη δε και ότι έργο της δεν 

είναι να πείθει, αλλά να βρίσκει σε 

κάθε θέµα τα πειστικά επιχειρήµατα 

που υπάρχουν, όπως συµβαίνει και σε 

όλες τις άλλες τέχνες � Επί πλέον η 

ρητορική πρέπει να ξέρει το πειστικό 

επιχείρηµα και εκείνο που φαίνεται 

πειστικό, όπως και η διαλεκτική να 

διατυπώσει τον πραγµατικό συλλογι-

σµό και εκείνον που φαίνεται πραγµα-

τικός. ∆ιότι η σοφιστεία δεν είναι θέµα 

ικανότητας, αλλά πρόθεσης. Ο ρήτορας 

όµως θα είναι ρήτορας όταν κατέχει τις 

αναγκαίες γνώσεις και τη πρόθεση να 

είναι ρήτορας, ενώ ως σοφιστής θα 

χαρακτηρισθεί εκείνος που έχει την 

πρόθεση να είναι σοφιστής, διαλεκτι-

κός δε όχι εκείνος που έχει τη πρόθεση, 

αλλά την ικανότητα». 

Ἀριστοτέλους Ῥητορική Τέχνη, Α 1355b 8-12, 15-21, 

µτφρ. Ε. Μαλαίνου, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 
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Κείµενο 2:  Ο Ισοκράτης συγκρίνει τον εαυτό του µε τους άλλους ρήτορες 
 

«Τοὺς µὲν γὰρ ἄλλους ἐν τοῖς 
προοιµίοις ὁρῶ καταπραΰνοντας 
τοὺς ἀκροατὰς καὶ προφασιζοµέ-
νους ὑπὲρ τῶν µελλόντων ῥηθή-
σεσθαι, καὶ λέγοντας τοὺς µὲν ὡς 
ἐξ ὑπογυίου γέγονεν αὐτοῖς ἡ 
παρασκευή, τοὺς δ� ὡς χαλεπὸν 
ἐστιν ἴσους τοὺς λόγους τῷ µεγέθει 
τῶν ἔργων ἐξευρεῖν. Ἐγὼ δ� ἤν µὴ 
καὶ τοῦ πράγµατος ἀξίως εἴπω καὶ 
τῆς δόξης τῆς ἐµαυτοῦ καὶ τοῦ 
χρόνου, µὴ µόνον τοῦ περὶ τὸν 
λόγον ἡµῖν διατριφθέντος ἀλλὰ 
καὶ σύµπαντος οὗ βεβίωκα, παρα-
κελεύοµαι µηδεµίαν συγγνώµην 
ἔχειν ἀλλὰ καταγελᾶν καὶ κατά-
φρονεῖν⋅ οὐδὲν γὰρ ὅ,τι τῶν τοιού-
των οὐκ ἄξιός εἰµι πάσχειν, εἴπερ 
µηδὲν τῶν ἄλλων διαφέρων οὕτω 
µεγάλας ποιοῦµαι τὰς ὑποσχέσεις». 

«Έχω παρατηρήσει ότι οι άλλοι 

ρήτορες στα προοίµια των λόγων τους 

προσπαθούν να προσελκύσουν την 

εύνοια των ακροατών και εφευρίσκουν 

προκαταβολικώς διάφορες 

δικαιολογίες για όσα πρόκειται να 

πουν· άλλοι λ.χ. δηλώνουν ότι εκ του 

προχείρου προπαρασκεύασαν τους 

λόγους τους, άλλοι ότι είναι δύσκολο 

να βρουν λόγους ανάλογους προς το 

µέγεθος των κατορθωµάτων, που 

ανέλαβαν να υµνήσουν. Εγώ, εν τούτοις 

κάνω την εξής δήλωση: Αν δεν οµιλήσω 

ανταξίως και προς το θέµα, το οποίο θα 

µε απασχολήσει και προς τη φήµη µου 

και προς τον χρόνο, όχι µόνο εκείνο 

που διέθεσα για τη σύνταξη του 

παρόντος λόγου, αλλά και προς όλον 

εκείνον που σηκώνω στη ράχη µου, 

παρακαλώ να µη βρω καµία επιείκεια 

εκ µέρους σας, αλλά να χαρακτηρισθώ 

ως γελοίος άνθρωπος και άξιος 

περιφρόνησης⋅ διότι στην περίπτωση 

αυτή θα είµαι οµολογουµένως άξιος 

αυτών των χαρακτηρισµών, εφ� όσον 

δεν δυσκολεύοµαι να δώσω τόσο 

εγωιστικές υποσχέσεις, µολονότι στην 

πραγµατικότητα δεν είµαι καθόλου 

ανώτερος από τους άλλους ρήτορες». 

Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς1 α, 13 � 14, µτφρ. Νικ. Εµµ. Φραγκίσκος,  

εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 
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1  Ο Ισοκράτης συνέγραψε τον Πανηγυρικό του σε ηλικία 56 ετών και τον Περί Εἰρήνης 

81 ετών. Ο διδάσκων µπορεί να αξιοποιήσει αυτό το στοιχείο κατά την διερεύνηση των 
οµοιοτήτων ή διαφορών των προοιµίων των δύο λόγων. 
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Κείµενο 3:  Η ευκοσµία των ρητόρων 
 

«Τῶν ῥητόρων ἐὰν τις λέγῃ ἐν 
βουλῇ ἢ ἐν δήµῳ µὴ περὶ τοῦ 
εἰσφεροµένου ἢ µὴ χωρὶς περὶ 
ἑκάστου ἢ δὶς περὶ τοῦ αὐτοῦ ὁ 
αὐτὸς τῆς αὐτῆς, ἢ λοιδορῆται, ἢ 
κακῶς ἀγορεύῃ τινά, ἢ ὑποκρούῃ, 
ἢ χρηµατιζόντων µεταξύ ἀνεστη-
κώς λέγῃ περὶ τοῦ µὴ ἐπὶ τοῦ 
βήµατος, ἢ παρακελεύηται ἢ ἕλκῃ 
τὸν ἐπιστάτην, ἀφειµένης τῆς 
ἐκκλησίας ἢ τῆς βουλῆς κυριευέτω-
σαν οἱ πρόεδροι µέχρι πεντήκοντα 
δραχµῶν καθ� ἕκαστον ἀδίκηµα 
ἐπιγράφειν τοῖς πράκτορσιν. Εἰ δὲ 
πλέονος ἄξιός ἐστι ζηµίας, ἐπιβα-
λόντες µέχρι πεντήκοντα δραχµῶν, 
εἰσφερέτωσαν εἰς τὴν βουλήν ἢ εἰς 
τὴν πρώτην ἐκκλησίαν. Ὅταν δ� 
ἐξίωσιν αἱ κλήσεις, κρινάτωσαν⋅ 
καὶ ἐὰν καταγνωσθῇ αὐτοῦ κρύβ-
δην ψηφιζοµένων, ἐγγραψάτωσαν 
οἱ πρόεδροι τοῖς πράκτορσιν». 

«Αν ένας ρήτορας µιλάει στη Βουλή ή 

στην Εκκλησία του ∆ήµου εκτός θέµα-

τος ή δεν µιλάει χωριστά για κάθε θέµα, 

ή µιλάει δύο φορές ο ίδιος για το ίδιο 

θέµα στην ίδια συνεδρίαση, ή υβρίζει ή 

κακολογεί κάποιον, ή διακόπτει, ή ενώ 

µιλούν άλλοι σηκώνεται και µιλάει χω-

ρίς ν� ανέβει στο βήµα, ή κάνει παρατη-

ρήσεις στον πρόεδρο ή βιαιοπραγεί 

εναντίον του, οι πρόεδροι έχουν την 

εξουσία, µετά το τέλος της συνεδρία-

σης, να του επιβάλλουν πρόστιµο µέχρι 

πενήντα δραχµών, στέλνοντας σχετικό 

έγγραφο στους δηµόσιους εισπράκτο-

ρες. Αν κρίνουν πως πρέπει να τιµωρη-

θεί βαρύτερα, µπορούν, αφού του επι-

βάλλουν το πρόστιµο των πενήντα 

δραχµών, να φέρουν το θέµα στη Βου-

λή ή στην επόµενη Εκκλησία του ∆ή-

µου. Οι πρόεδροι αποφασίζουν αφού 

κλητευθεί [ο κατηγορούµενος]. Αν κα-

ταδικασθεί � ύστερ� από µυστική ψηφο-

φορία � οι πρόεδροι ειδοποιούν εγγρά-

φως τους δηµόσιους εισπράκτορες». 

Αἰσχίνου Κατὰ Τιµάρχου, 35, µτφρ. Η. Ηλιού,  

εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα χ.χ. 

 

 
Αισχίνης 
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Κείµενο 4:  Ο Ισοκράτης εξηγεί την τεχνική του 
 

«Νεώτερος µὲν ὢν προῃρούµην 
γράφειν τῶν λόγων οὐ τοὺς µυθώ-
δεις οὐδὲ τοὺς τερατείας καὶ 
ψευδολογίας µεστούς, ... οὐδὲ τοὺς 
τὰς παλαιὰς πράξεις καὶ τοὺς 
πολέµους τοὺς Ἑλληνικοὺς 
ἐξηγουµένους,... οὐδ� αὖ τοὺς 
ἁπλῶς εἰρῆσθαι δοκοῦντας καὶ 
µηδεµιᾶς κοµψότητας µετέχοντας, 
οὓς οἱ δεινοὶ περὶ τοὺς ἀγῶνας 
παραινοῦσι τοῖς νεωτέροις 
µελετᾶν, εἴπερ βούλονται πλέον 
ἔχειν τῶν ἀντιδίκων, ἀλλὰ πάντας 
τούτους ἐάσας περὶ ἐκείνους 
ἐπραγµατευόµην τοὺς περὶ τῶν 
συµφερόντων τῇ τε πόλει καὶ τοῖς 
ἄλλοις Ἕλλησι συµβουλεύοντας, 
καὶ πολλῶν µὲν ἐνθυµηµάτων 
γέµοντας, οὐκ ὀλίγων δ� ἀντιθέ-
σεων καὶ παρισώσεων καὶ τῶν 
ἄλλων ἰδεῶν τῶν ἐν ῥητορείαις 
διαλαµπουσῶν καὶ τοὺς ἀκούοντας 
ἐπισηµαίνεσθαι καὶ θορυβεῖν 
ἀναγκαζουσῶν». 

«Όταν ήµουν νεότερος, προτιµούσα να 

γράφω λόγους όχι µυθώδεις, ούτε γεµά-

τους από τερατολογίες και ψευδολο-

γίες, ... ούτε λόγους, οι οποίοι φέρουν 

στη µνήµη µας τις παλαιές πράξεις και 

τους πολέµους των Ελλήνων, ... ούτε 

πάλι λόγους, οι οποίοι διεκρίνοντο για 

την απλότητά τους και εστερούντο 

παντός ρητορικού κάλλους, τους 

οποίους οι δεινοί στους λόγους συµβου-

λεύουν τους νεότερους να µελετούν, 

εάν θέλουν να υπερτερούν των αντιπά-

λων τους, αλλά, αφού άφησα κατά µε-

ρος όλους αυτούς, ησχολούµην µε εκεί-

νους τους λόγους, οι οποίοι, γεµάτοι 

από υψηλές ιδέες, ήταν δυνατό να 

παράσχουν στην πατρίδα µου και στην 

Ελλάδα συµβουλές χρήσιµες για τα 

συµφέροντά τους και στους οποίους 

έβλεπε κανείς να «διαλάµπει» πλήθος 

λογικών επιχειρηµάτων, αντιθέσεων, 

συγκρίσεων και των άλλων σχηµάτων, 

τα οποία είναι κοσµήµατα της ρητο-

ρικής και αναγκάζουν τους ακροατές 

να επαινούν και να θορυβούν». 

Ἰσοκράτους Παναθηναϊκὸς, 1-2, µτφρ. Κ. Θ. Αραπόπουλος, 

εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975  
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Κείµενο 5:  Η ευνοµία οδηγεί τους ανθρώπους στην ευτυχία 

«Πάγκοινη η συµφορά στου καθενός το σπίτι µπαίνει, 
δεν είναι αυλόθυρα να την αναχαιτίσει, 

πηδά τη µάντρα όση ψηλή, τον βρίσκει πάντα, 
και στου θαλάµου τ� άδυτα αν κρυφτεί κάποιος, τον βρίσκει. 

Αυτά η καρδιά να πω στους Αθηναίους µε σπρώχνει 
Πώς διατιµά η Κακοδιοίκηση την πόλη, 

µα η Ευνοµία τα εναρµονίζει στην εντέλεια, 
περνά και στους καταχραστές τις χειροπέδες, 

λειαίνει αγκωνάρια, παύει αχορταγιές, την ύβρη σβήνει, 
µαραίνει τ� άνθος του κακού πριν ρίξει φύτρα, 

στρεψοδικίες τις συµβιβάζει, τα υψηλόφρονα έργα 
τα ταπεινώνει και του διχασµού τα έργα στοµώνει, 
παύει τη λύσσα της διχόνοιας κι όλα κάτωθέ της 
αρµονικά και γνωστικά στην ανθρωπότητα είναι. 

Σόλωνος Ελεγεία (στο ∆ηµοσθένης, Περί παραπρεσβείας, 254)  

απόδοση: Γ. ∆άλλας, ∆οκιµασία, τ. 5 / Ιαν.1974 

 

 

 
Ο Σόλων ορκίζει τους Αθηναίους στους νόµους του.  

Σχέδιο του B. Pinelli 
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Κείµενο 6:  Η άµβλυνση των ηθών και οι συνέπειές της 

 

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικὸς 20 
 

«Ἡγεῖσθαι τὴν µὲν ἀκολασίαν δηµοκρατίαν, τὴν δὲ παρανοµίαν ἐλευθε-
ρίαν, τὴν δὲ παρρησίαν ἰσονοµίαν, τὴν δ� ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν 
εὐδαιµονίαν». 
 

Ἰσοκράτους Παναθηναϊκὸς 131 
 

 «Νοµίζουσαν τὴν µὲν ἀκολασίαν ἐλευθερίαν εἶναι, τὴν δ� ἐξουσίαν ὅ,τι 
βούλεταί τις ποιεῖν εὐδαιµονίαν». 
 

Πλάτωνος Πολιτεία 560 Ε 
 

 «Ὕβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναίδειαν λαµπρὰς µετὰ πολλοῦ 
χοροῦ κατάγουσιν ἐστεφανωµένας, ἐγκωµιάζοντες καὶ ὑποκοριζόµενοι, 
ὕβριν µὲν εὐπαιδευσίαν καλοῦντες, ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ 
µεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ ἀνδρείαν». 
 

 

Θέα από την Πνύκα 
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Κείµενο 7:  ΄Υµνος στον Αρµόδιο και Αριστογείτονα 

«Ἐν µύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω 
ὥσπερ Ἁρµόδιος καὶ Ἀριστογείτων 

ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην 
ἰσονόµους τ� Ἀθήνας ἐποιησάτην. 

 

Φίλταθ� Ἁρµόδι�, οὒ τί πω τέθνηκας, 
νήσοις δ� ἐν µακάρων σέ φασιν εἶναι, 

ἵνα περ ποδώκης Ἀχιλλεὺς 
Τυδεΐδην τε + φασι τὸν εσθλὸν + ∆ιοµηδέα. 

 

Ἐν µύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω 
ὥσπερ Ἁρµόδιος καὶ Ἀριστογείτων 

ὅτ� Ἀθηναίης ἐν θυσίαις 
ἄνδρα τύραννον Ἵππαρχον ἐκαινέτην. 

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

ἰσονόµους τ� Ἀθήνας ἐποιησάτην». 
Ἀθηναίου, ∆ειπνοσοφισταί, Ανώνυµα ∆ηµοκρατικά Σκόλια2 XV, 695 Α � Β 

 

 
Η Ακρόπολη από την Πνύκα 

                                                
2  Σκόλιον (τραγούδι που λοξοδροµεί): αυτοσχέδιο τραγούδι στα συµπόσια, µε συνοδεία 

λύρας. Κάθε συµποσιαστής τραγουδούσε κρατώντας κλαδί µυρτιάς που, ύστερα το 
περνούσε σ� άλλον οµοτράπεζο, για να συνεχίσει. Τα σκόλια τα τραγουδούσαν συνήθως 
οι δηµοκράτες (τέλη Στ΄ και όλον τον Ε΄ αι. π.Χ.) µε αναφορές στην τυραννίδα και 
στους  πρώτους χρόνους της δηµοκρατίας. 



 182

Νεοελληνική απόδοση 

 

«Θα στεφανώσω µε κλαδί µυρτιάς το ξίφος, 

ωσάν ο Αρµόδιος κι ωσάν ο Αριστογείτων, 

όταν οι δύο τον τύραννο εσκότωσαν 

κι εφέραν την ισονοµία µες στην Αθήνα. 
 

Αγαπηµένε Αρµόδιε, εσύ δεν πέθανες, 

στα νησιά των µακάρων λεν πως είσαι, 

εκεί που `ναι ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος 

και του Τυδέα ο γιος κι ο ονοµαστός ∆ιοµήδης. 
 

Θα στεφανώσω µε µυρτιάς κλαδί το ξίφος, 

ωσάν ο Αρµόδιος κι ωσάν ο Αριστογείτων, 

που στην ποµπή της Αθηνάς τύραννον άντρα 

κι οι δυο µαζί, τον Ίππαρχο, εσκοτώσαν 

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

και την ισονοµία εφέραν στην Αθήνα.» 
 

Απόδοση: Γ. ∆άλλας, ∆οκιµασία, τ. 2 / Ιουλ. 1973 

 

 
Αρµόδιος και Αριστογείτων 
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Κείµενο 8:  Η πόλη της Αθήνας καλλιέργησε το ανθρώπινο πνεύµα 
 

«Φιλοσοφίαν τοίνυν, ἣ πάντα 
ταῦτα συνεξεῦρε καὶ 
συγκατεσκεύασε, καὶ πρὸς τε τὰς 
πράξεις ἡµᾶς ἐπαίδευσε καὶ πρὸς 
ἀλλήλους ἐπράϋνε, καὶ τῶν 
συµφορῶν τὰς τε δι� ἀµαθίαν καὶ 
τὰς ἐξ ἀνάγκης γιγνοµένας διεῖλε, 
καὶ τὰς µὲν φυλάξασθαι, τὰς δὲ 
καλῶς ἐνεγκεῖν ἐδίδαξεν, ἡ πόλις 
ἡµῶν κατέδειξε, καὶ λόγους 
ἐτίµησεν, ὧν πάντες µὲν 
ἐπιθυµοῦσι, τοῖς δ� ἐπισταµένοις 
φθονοῦσι, συνειδυῖα µὲν, ὅτι τοῦτο 
µόνον ἐξ ἁπάντων τῶν ζῴων ἴδιον 
ἔφυµεν ἔχοντες, καὶ διότι τούτῳ 
πλεονεκτήσαντες καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἅπασιν αὐτῶν διηνέγκαµεν, ὁρῶσα 
δὲ περὶ µὲν τὰς ἄλλας πράξεις 
οὕτω ταραχώδεις οὔσας τὰς τύχας 
ὥστε πολλάκις ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς 
φρονίµους ἀτυχεῖν καὶ τοὺς ἀνοή-
τους κατορθοῦν, τῶν δὲ λόγων τῶν 
καλῶς καὶ τεχνικῶς ἐχόντων οὐ 
µετὸν τοῖς φαύλοις, ἀλλὰ ψυχῆς εὖ 
φρονούσης ἔργον ὄντας, καὶ τοὺς 
τε σοφοὺς καὶ τοὺς ἀµαθεῖς δο-
κοῦντας εἶναι ταύτῃ πλεῖστον 
ἀλλήλων διαφέροντας, ἔτι δὲ τοὺς 
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐλευθέρως τεθραµ-
µένους ἐκ µὲν ἀνδρείας καὶ πλού-
του καὶ τῶν τοιούτων ἀγαθῶν οὐ 
γιγνωσκοµένους, ἐκ δὲ τῶν λεγοµέ-

άλ έ

«Την πνευµατική µας καλλιέργεια, µε 

την οποία οδηγηθήκαµε στην εύρεση και 
την απόκτηση όλων αυτών των αγαθών 

και η οποία έθεσε υπό ηθικούς κανόνες 

τις πράξεις µας και εξοµάλυνε τις µεταξύ 

µας σχέσεις και διέκρινε τις συµφορές 
που µας πλήττουν σε εκείνες που 

οφείλονται σε απρονοησία και εκείνες 

που προέρχονται από ανώτερη δύναµη 

και η οποία µας όπλισε µε την 

ικανότητα να αποφεύγουµε τις πρώτες 
και µε θάρρος να αντιµετωπίζουµε τις 

δεύτερες, (την πνευµατική καλλιέργεια) 

η πόλη µας πρώτη δίδαξε στην 

ανθρωπότητα. Η πόλη µας απέδωκε τιµή 

και στους έντεχνους λόγους, που όσο 
αρέσουν, άλλο τόσο προκαλούν τον 

φθόνο εναντίον εκείνων, που είναι 

προικισµένοι µε τη ρητορική ικανότητα, 

επειδή κατανόησε ότι ο λόγος είναι το 
ιδιαίτερο χάρισµα   που χάρισε η φύση 

στους ανθρώπους µεταξύ των άλλων 

ζώων και επειδή, αφού πλεονεκτούµε σ� 

αυτό είµαστε ανώτεροι και σ� όλα τα 

άλλα. Έβλεπε άλλωστε, ότι σ� όλη την 
άλλη ανθρώπινη δράση η τύχη 

παρουσιάζει τόσο ανώµαλα φαινόµενα, 

ώστε πολλές φορές αποτυγχάνουν σ� 

αυτήν οι φρόνιµοι και πετυχαίνουν οι 
ανόητοι, ενώ οι γλαφυροί και τεχνικοί 

λόγοι δεν πλάθονται από ανθρώπους 

κατώτερης νοηµοσύνης, αλλά είναι 

προϊόντα πνεύµατος φωτεινού. Ακόµη 

έβλεπε ότι οι άνθρωποι που θεωρούνται 
µορφωµένοι και οι άνθρωποι που 

νοµίζονται απαίδευτοι, διαφέρουν µόνο 

κατά το προσόν του λόγου και επί 
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νων µάλιστα καταφανεῖς γιγνοµέ-
νους, καὶ τοῦτο σύµβολον τῆς παι-
δεύσεως ἡµῶν ἑκάστου πιστότατον 
αποδεδειγµένον, καὶ τοὺς λόγῳ 
καλῶς χρωµένους οὐ µόνον ἐν ταῖς 
αὐτῶν δυναµένους ἀλλὰ καὶ παρὰ 
τοῖς ἄλλοις ἐντίµους ὄντας.  
Τοσοῦτον δ� ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις  
ἡµῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν 
τοὺς ἄλλους ἄνθρώπους, ὥσθ� οἱ 
ταύτης µαθηταὶ τῶν ἄλλων διδά-
σκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλή-
νων ὄνοµα πεποίηκε µηκέτι τοῦ γέ-
νους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶ-
ναι, καὶ µᾶλλον Ἕλληνας καλεῖ-
σθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡµε-
τέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως µε-
τέχοντας». 

πλέον ότι έλαβαν αρχικά µόρφωση, που 

αρµόζει σε ελεύθερους ανθρώπους, δεν 

αναγνωρίζονται από την ανδρεία τον 

πλούτο και τα άλλα χαρίσµατα, αλλά 
διακρίνονται κυρίως από τους λόγους 

τους. Τέλος, έβλεπε ότι ο έντεχνος λόγος 

αποτελεί το ασφαλέστερο 

χαρακτηριστικό της µόρφωσης του 

καθενός και ότι όσοι τον χειρίζονται µε 
δεξιότητα ασκούν επιρροή και στους 

συµπολίτες τους και από άλλους 

ανθρώπους γενικά εκτιµώνται. Τόσο δε 

πολύ εµείς έχοµε ξεπεράσει τους άλλους 
λαούς ως προς τη φιλοσοφία και τον 

έντεχνο λόγο, ώστε οι µαθητές µας έχουν 

γίνει δάσκαλοι άλλων και κατορθώσαµε 

ώστε το όνοµα Έλλην να µη θεωρείται 

πλέον ως όρος που φανερώνει καταγωγή 
αλλά ως λέξη ταυτόσηµη µε το 

καλλιεργηµένο πνεύµα και να 

ονοµάζονται Έλληνες όχι τόσο όσοι 

ανήκουν στο ίδιο έθνος αλλά όσοι έχουν 

µόρφωση ίδια µε τη δική µας.» 
Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, ιγ΄ 47-50, µτφρ. Νικ. Εµµ. Φραγκίσκος,  

εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1975 
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Θέµις, 4ος - 3ος αι., περιοχή Ραµνούντος 

Κείµενο 9:  Πώς προστατεύεται η δηµοκρατία 3 
 

«Εἴποι δ� ἂν τις ὡς ἐχρῆν αὐτοὺς µὴ 
ἐᾶν λέγειν πάντας ἑξῆς µηδὲ 
βουλεύειν, ἀλλὰ τοὺς δεξιωτάτους 
καὶ ἄνδρας ἀρίστους⋅ οἱ δὲ ἐν τούτῳ 
ἄριστα βουλεύονται ἐῶντες καὶ τοὺς 
πονηροὺς λέγειν. Εἰ µὲν γὰρ οἱ 
χρηστοὶ ἔλεγον καὶ ἐβουλεύοντο, 
τοῖς ὁµοίοις σφίσιν αὐτοῖς ἦν ἀγαθά, 
τοῖς δὲ δηµοτικοῖς οὐκ ἀγαθά⋅ νῦν δὲ 

«Θα µπορούσε κανείς να πει ότι θα 

έπρεπε να µην αφήνουν τους πάντες να 

µιλούν στην Εκκλησία του ∆ήµου ή να 

είναι µέλη της βουλής, αλλά µόνο τους 

ικανότερους και τους αξιότερους. Αλλά 

και σ� αυτό ενεργούν άριστα 

αφήνοντας  και τους ανάξιους να 

αγορεύουν, γιατί αν µόνο οι έντιµοι 

πολίτες µιλούσαν κι έπαιρναν 

αποφάσεις τούτο θα ήταν ευνοϊκό για 

                                                
3  Το έργο αυτό χρονολογείται ως το αρχαιότερο της αττικής πεζογραφίας, από όσα 

διασώθηκαν, και είχε αποδοθεί στον Ξενοφώντα. Κυκλοφόρησε ανωνύµως από 
συγγραφέα µε ολιγαρχική ιδεολογία, τον οποίο οι µεταγενέστεροι µελετητές ονοµάζουν 
Ολιγαρχικό. Θεωρείται πιθανό να γράφτηκε από τον ίδιο τον Κριτία. Σύµφωνα µε τον 
Belot, στο σύγγραµµά του La republique d� Athènes, lettre sur gouvernement des 
Athèniens, adressée en 378 avant J. C. par Xénophon au roi de Sparte Agésilaos, 1880 
Paris, το έργο ανήκει στον Ξενοφώντα και αποτελεί επιστολή του προς τον βασιλέα της 
Σπάρτης Αγησίλαο. Κυκλοφόρησε σε σχολιασµένη έκδοση από τον Ε. Kalinka, Ps _ 
Xenophon Αθηναίων Πολιτεία 1913 Lps. Αντιστρατεύεται ρητά τη δηµοκρατία, αλλά 
περιγράφοντάς απολύτως αντικειµενικά την αθηναϊκή πολιτεία καθίσταται έπαινός της. 
Τούτο αποτελεί τέχνασµα του συγγραφέως κατά τον Π. Λεκατσά στη µελέτη: 
Αριστοτέλης, Πολιτικὰ, Η πρώτη πολιτική Φιλολογία, §5, σσ. 21�23, εκδ. 
Ζαχαρόπουλος. 
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λέγων ὁ βουλόµενος ἀναστὰς ἄνθρω-
πος πονηρὸς ἐξευρίσκει τὸ ἀγαθὸν 
αὑτῷ τε καὶ τοῖς ὁµοίοις αὐτῷ. 
Εἴποι τις ἂν, τί ἂν οὖν γνοίη ἀγαθὸν 
αὑτῷ ἢ τῷ δήµῳ τοιοῦτος ἄνθρωπος; 
Οἱ δὲ γιγνώσκουσιν ὅτι ἡ τούτου 
ἀµαθία καὶ πονηρία καὶ εὔνοια 
µᾶλλον λυσιτελεῖ ἢ ἡ τοῦ χρηστοῦ 
ἀρετὴ καὶ σοφία καὶ κακόνοια. 
Εἴη µὲν οὖν ἂν πόλις οὐκ ἀπὸ 
τοιούτων διαιτηµάτων ἡ βελτίστη, 
ἀλλ� ἡ δηµοκρατία µάλιστ� ἂν 
σῴζοιτο οὕτως». 
 

τους ανθρώπους της δικής τους τάξης 

αλλά ασύµφορο για τον λαό. Ενώ όπως 

έχουν τώρα τα πράγµατα, όποιος θέλει 

σηκώνεται και µιλάει και, άνθρωπος 

του λαού, βρίσκει τι είναι συµφέρον για 

τον εαυτό του και τους οµοίους του. 

Αλλά θα πει κανείς: πώς ένας τέτοιος 

άνθρωπος θα µπορούσε να ξέρει τι 

είναι συµφέρον για τον εαυτό του και 

για τον λαό; Ξέρουν όµως οι Αθηναίοι 

ότι η αµάθειά του και η χαµηλή του 

καταγωγή  αλλά και η καλή του 

πρόθεση είναι επωφελέστερη από την 

αρετή, τη γνώση αλλά και την κακή 

πρόθεση του χρηστού πολίτη. 

 

Ασφαλώς µε τέτοιου είδους µεθόδους 

δεν δηµιουργείται το άριστο πολίτευ-

µα, αλλά µε αυτόν κυρίως τον τρόπο 

προστατεύεται η δηµοκρατία». 

Ξενοφῶντος Ἀθηναίων Πολιτεία, Γέρων Ὀλιγαρχικὸς, 6-9 

(απόδοση: Άγγελος Βλάχος, Εστία 1980) 
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Ξενοφώντας 
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Κείµενο 10  

 

α. «Ὅταν δὲ εἰς συµβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης 
πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς 
παντὶ προσῆκον ταύτης γε µετέχειν τῆς ἀρετῆς, ἢ µὴ εἶναι πόλεις4».  

 

«Όταν είναι να δώσουν [οι Αθηναίοι] γνώµη για θέµα που χρειάζεται πολιτική 

αξιοσύνη, και που πρέπει απ� την αρχή ως το τέλος να το πραγµατευθούν µε 

δικαιοσύνη και σωφροσύνη, δίνουν το ελεύθερο να µιλήσει ο καθένας, και µ� όλο 

τους το δίκιο⋅ γιατί όλοι πρέπει να `χουν το µερίδιό τους σ� αυτή την αρετή, αλλιώς 

δεν στέκονται οι πολιτείες». 

Πλάτωνος Πρωταγόρας, 323 Α  

 

β.  «Οὔκουν οἱ διδάξαντες (τὴν ῥητορικήν) πονηροὶ, οὐδὲ ἡ τέχνη οὔτε αἰτία 
οὔτε πονηρὰ τούτου ἕνεκά ἐστιν, ἀλλ� οἱ µὴ χρώµενοι ὀρθῶς».  

 

 «∆εν είναι κακοί οι δάσκαλοι (της ρητορικής), ούτε η τέχνη τους ούτε φταίει γι� 

αυτό, µόνο φταίνε όσοι κάνουν κακή χρήση της». 
 

Πλάτωνος, Γοργίας, 457 Α  

(νεοελληνική απόδοση: Η. Ηλιού, Κέδρος 1984)  

 

 
Ο Φώτιος διδάσκει. Μικρογραφία της Χρονογραφίας Ιωαν. Σκυλίτζη  

(Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). 9ος αιώνας µ.Χ. 

                                                
4  Απόσπασµα από την απάντηση του Πρωταγόρα στον Σωκράτη, στο οποίο ο σοφιστής 

υπερασπίζεται τη δηµοκρατική αρχή της συµµετοχής όλων των πολιτών στις αποφάσεις 
για τα κοινά. 



 189

Κείµενο 11:  Προφυλάξεις από την τυραννία 
 

«Εἰ γὰρ τοῦτό γε δοκέει ὑµῖν (τοῖς 
Λακεδαιµονίοις) εἶναι χρηστὸν 
ὥστε τυραννεύεσθαι τὰς πόλις, αὐ-
τοὶ πρῶτοι τύραννον 
καταστησάµενοι παρὰ σφίσι 
αὐτοῖσι οὕτω καὶ τοῖσι ἄλλοισι 
δίζησθε κατιστάναι⋅ νῦν δὲ αὐτοὶ 
τυράννων ἄπειροι ἐόντες καὶ 
φυλάσσοντες τοῦτο δεινότατα ἐν 
τῇ Σπάρτῃ µὴ γενέσθαι, 
παραχρᾶσθε ἐς τοὺς συµµάχους». 

«Αν πράγµατι πιστεύετε πως είναι 

όντως ορθό να ζουν οι πόλεις κάτω από 

τυραννικό πολίτευµα, βάλετε πρώτοι 

εσείς οι ίδιοι τύραννοι πάνω από το 

κεφάλι σας, και ύστερα δοκιµάσετε να 

κάνετε το ίδιο και στους άλλους. Τώρα 

όµως, ενώ οι ίδιοι δεν έχετε πείρα από 

τυράννους  και παίρνετε τα µέτρα σας, 

ώστε αυτό το φοβερό πράγµα να µη 

συµβεί  ποτέ στη Σπάρτη, θέλετε να 

κάνετε κατάχρηση της τυραννίδας εις 

βάρος των συµµάχων». 

Ἡροδότου, Ἱστορία, Ε, 92 (Λόγος του Κορινθίου Σωκλέους) 

(απόδοση: ∆. Μαρωνίτης, Ηροδότου,  

Επτά Νουβέλες και τρία ανέκδοτα, Άγρα 1981). 

 

Κείµενο 12:  Η πρόοδος του πολίτη εξαρτάται από την πρόοδο της πόλης 
 

«Τὰ κατὰ τὴν πόλιν χρεὼν τῶν 
λοιπῶν µέγιστα ἡγεῖσθαι, ὅπως 
ἄξεται εὖ, µήτε φιλονικέοντα παρὰ 
τὸ ἐπιεικὲς µήτε ἰσχὺν ἑαυτῷ περι-
τιθέµενον παρὰ τὸ χρηστὸν τὸ τοῦ 
ξυνοῦ. Πόλις γὰρ εὖ ἀγοµένη µε-
γίστη ὄρθωσίς ἐστι, καὶ ἐν τούτῳ 
πάντα ἔνι, καὶ τούτου σῳζοµένου 
πάντα σῴζεται καὶ τούτου 
διαφθειροµένου τὰ πάντα 
διαφθείρεται». 

«Οι δηµόσιες υποθέσεις πρέπει να 

θεωρούνται σπουδαιότερες απ� όλα, για 

να πορεύεται το κράτος καλά. Και ούτε 

να έχει κανείς παράλογες φιλοδοξίες, 

ούτε να συγκεντρώνει µεγάλη δύναµη 

εις βάρος του κοινού συµφέροντος. 

Γιατί, όταν η πόλη κυβερνιέται καλά 

και προοδεύει, αυτό είναι η µεγαλύτερη 

ευτυχία, και µέσα της περικλείνονται 

τα πάντα: όταν σώζεται αυτό, όλα 

σώζονται, κι όταν αυτό καταστρέφεται, 

καταστρέφονται όλα». 

∆ηµοκρίτου Αποσπάσµατα, Diels, H. � Kranz, W. : Die Fragmente  

der VorsokratiKer, 1903, 1961, απ. 252 
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Κείµενο 13:  Η ιστορική γνώση εγγυάται το µέλλον του πολίτη µιας χώρας 
 

«Hoc illud est pracipue in cognitione 
rerum et frugiferum, omnis te 
exempli documenta in inlustri posita 
monumento intueri; inde tibi 
tuaeque rei publicae quod imitere 
capias, inde foedum inceptu foedum 
exitu quod vites». 

«Αυτό είναι το υγιέστερο και το πιο 

καρποφόρο αποτέλεσµα της ιστορικής 

γνώσης, το να βλέπεις µπροστά στα 

µάτια σου, λαµπρά µνηµεία, τα 

αυθεντικά παραδείγµατα για κάθε 

τύπο συµπεριφοράς⋅ από εκεί θα 

µπορέσεις να διαλέξεις τι πρέπει να 

µιµηθείς, εσύ και η χώρα σου, και πάλι 

εκεί θα µπορέσεις να ιδείς τι αρχίζοντας 

άσκηµα τελείωσε άσκηµα, αυτό που 

εσύ µπορείς να το αποφύγεις». 

Titus Livius, Annales / Historia (29 π.Χ.), Πρόλογος, 10 

(Απόδοση: Κ. Γρόλλιος στο H. Rose, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας,  
εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. 1978, τµ. Β΄) 

 

 

 

Ο Κικέρων αγορεύει κατά του Κατιλίνα στη Σύγκλητο.  
Πίνακας του Cesare Maccari (Ρώµη, Μέγαρο Ιταλικής Γερουσίας) 
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