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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Διδαγμένο κείμενο: 
Α1. Αυτό είναι και το πιο φοβερό από όλα, ότι δηλαδή εκείνους που 

κάνουν γνωστά τα σφάλματα της πόλης στους άλλους Έλληνες, 

τόσο πολύ ευγνωμονείτε όσο ούτε όσους σας ευεργετούν,  εναντίον 

όμως,  εκείνων που σας επιπλήττουν και σας νουθετούν τόσο πολύ 

οργίζεστε, όπως ακριβώς εναντίον εκείνων που κάνουν κάποιο κακό 

στην πόλη. 

Ωστόσο, αν και έτσι έχουν τα πράγματα, δε θα μπορούσα να 

παραλείψω όσα σκέφτηκα (να  πω). Διότι  ανέβηκα στο βήμα όχι για 

να σας ευχαριστήσω, ούτε να επιζητήσω την εκλογή μου ως 

άρχοντα, αλλά για να εκφράσω τη γνώμη μου για όσα συμβαίνει να 

γνωρίζω, πρώτα σχετικά με όσα προτείνουν οι πρυτάνεις και ύστερα 

σχετικά με τις άλλες υποθέσεις  της πόλης. Γιατί καμιά ωφέλεια δε 

θα προκύψει  από όσα έχουν αποφασιστεί  τώρα σχετικά με την 

ειρήνη, αν δεν πάρουμε σωστές αποφάσεις και για τα υπόλοιπα  

θέματα της πόλης.  

 

Β1. α) Η «ἰσηγορία» (ισότητα στο δικαίωμα του λόγου) αποτελούσε 

βασικό στοιχείο της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, όπως και η 

ισονομία. Στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του δήμου ο κήρυκας 

καλούσε κάθε πολίτη που ήθελε να μιλήσει με την καθιερωμένη 

φράση: «τίς ἀγορεύειν βούλεται;» Η «ισηγορία» όμως δεν είχε 

ουσιαστικό περιεχόμενο, αν δεν συνοδευόταν από το δικαίωμα της 

παρρησίας δηλαδή της πλήρους ελευθερίας του λόγου. 



 

 

Η παρρησία λοιπόν, ως πολιτικό δικαίωμα και κοινωνική 

αρετή κατέχει εξέχουσα θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα, αφού 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση μαζί με τη ισηγορία και την 

ισονομία για τη λειτουργία της δημοκρατίας . Μάλιστα σύμφωνα με 

τον Ισοκράτη η κατοχύρωσή της παρρησίας θα συνέβαλλε στην 

ορθή λειτουργία της δημοκρατίας με ευεργετικές συνέπειες για 

όλους. Ο Ισοκράτης όμως, υποστηρίζει ότι στην εποχή του δεν 

υπήρχε πλέον ελευθερία λόγου, και  μόνο οι «αφρονέστατοι» και οι 

κωμικοί ποιητές μπορούσαν να εκφράζουν θαρραλέα τη γνώμη 

τους στην Εκκλησία του Δήμου. Μάλιστα δε διστάζει να επικρίνει 

την παράλογη συμπεριφορά των Αθηναίων προς τους 

«νουθετοῦντας» «προκαταλαμβάνοντας», προδιαθέτοντας  δηλ. το 

ακροατήριο (σχήμα προλήψεως ή προκαταλήψεως), για να προλάβει 

ενδεχόμενες αποδοκιμασίες, αφού θα προτείνει να συναφθεί ειρήνη 

με όλους, αντίθετα με την ισχύουσα εξωτερική πολιτική της 

Αθήνας. 

 

β) Ο ρήτορας με τη φράση αυτή δηλώνει ότι σκοπεύει να  

παραμείνει σταθερός στις απόψεις του και θα προτείνει  στους 

Αθηναίους τη σύναψη ειρήνης με όλους τους  Έλληνες παρόλο που 

το πολιτικό κλίμα είναι εντελώς αρνητικό. Είναι λοιπόν, 

αποφασισμένος όχι να ευχαριστήσει τους ακροατές ούτε να ζητήσει 

την ψήφο τους αλλά να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του για το 

προκείμενο ζήτημα, να προτιμήσουν δηλαδή την ειρήνη. Τονίζεται η 

ειλικρίνεια, η φιλοπατρία και η ανιδιοτέλεια των προθέσεών του 

καθώς και η ψυχική δύναμη και το θάρρος του να αντισταθεί στις 

λανθασμένες προτάσεις των αντιπάλων ρητόρων. 

 

Β2. Ο ρήτορας στην πρόθεση του λόγου του προτείνει ανεπιφύλακτα 

στους Αθηναίους , να συνάψουν ειρήνη όχι μόνο με τους Χίους, τους 

Βυζαντίους, τους Ροδίους και Κώους αλλά και με όλους τους 

Έλληνες. Εισηγείται επιπλέον την τήρηση των  δυσμενών όρων της 

επονείδιστης Ανταλκιδείου ειρήνης (387 π.Χ), γεγονός που προκαλεί 

εντύπωση, καθώς ο ίδιος ο Ισοκράτης είχε κατακρίνει την 

Ανταλκίδεια ειρήνη το 380 π.Χ  στον Πανηγυρικό του. Η αλλαγή των 

πολιτικών του απόψεων οφείλεται στο γεγονός οι εμφύλιες 



 

 

διαμάχες μεταξύ των Ελλήνων έχουν κορυφωθεί και η Αθήνα δεν 

είναι πλέον η ίδια δύναμη .Επομένως είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί η περσική απειλή, αν προηγουμένως δεν εδραιωθεί 

η ενότητα των Ελλήνων. Στη συνέχεια ο Ισοκράτης υποδεικνύει τους 

σημαντικότερους  όρους της ειρήνης, ειδικότερα προτείνει την 

κατοχύρωση της  αυτονομίας κάθε πόλης (τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους 

εἶναι), την αποχώρηση κάθε είδους στρατιωτικής δύναμης από ξένα 

εδάφη (τὰς φρουρὰς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πόλεων ἐξιέναι) και  την 

απόδοση των κτήσεων στους νομίμους κατόχους. (τὴν αὑτῶν ἔχειν 

ἑκάστους). Θεωρεί επομένως ότι η σύναψη ειρήνης στηρίζεται στις 

αρχές του δικαίου και είναι συμφέρουσα για την πόλη. 

 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 18: «Επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι ... 

επιδεικτικού γένους». 

 

Β4. α) νοητός: διανοίαις 

   διάλογος: παρρησία 

οισοφάγος: ἐκφέρουσιν 

   παροχή: ἔχετε 

διάσταση: ἀποσταίην 

 

        β)  τυγχάνω: τυχαίος 

   γνωσθέντων: απόγνωση 

χρῆναι: χρεία 

προσταττούσαις: διάταξη 

   εἶναι:ουσία  

 

Αδίδακτο κείμενο: 
Γ1. Οι Λακεδαιμόνιοι όμως, όταν σιγουρεύτηκαν ότι είχαν έρθει 

στην Ελλάδα και τα χρήματα και ότι οι μεγαλύτερες πόλεις είχαν 

συσπειρωθεί για να τους πολεμήσουν, θεώρησαν ότι η πόλη τους 

κινδύνευε και έκριναν ότι ήταν ανάγκη να εκστρατεύσουν. Και οι 

ίδιοι αυτά προετοίμαζαν, αμέσως όμως έστειλαν και στον Αγησίλαο 

τον Επικυδίδα. Αυτός, όταν έφτασε, τον ενημέρωσε πώς έχουν τα 

πράγματα και ότι η πόλη τον διατάζει να βοηθήσει όσο πιο γρήγορα 



 

 

μπορεί την πατρίδα. Όταν ο Αγησίλαος άκουσε αυτά, 

στενοχωρήθηκε από τη μια, γιατί αναλογίστηκε και τις μεγάλες 

τιμές και τις μεγάλες ελπίδες που έχανε, όμως αφού συγκάλεσε 

τους συμμάχους, τους ανακοίνωσε τις διαταγές της πόλης και είπε 

ότι είναι ανάγκη να βοηθήσει την πατρίδα του. 

Γ2. α. τῷ χρήματι / τὰς μεγάλας-τὰς μείζονας, μείζους / τῶν πόλεων 

/ ὦ πατρίς / χαλεπώτερον-χαλεπώτατα. 

 

β. νομίσωσι(ν) / πέπομφας / ἀφικέσθαι / ἐνθυμεῖται / ἐβοηθοῦμεν 

 
 

Γ3.α. τὰ χρήματα= αντικείμενο στο ρήμα ᾔσθοντο και υποκείμενο 

της κατηγορηματικής μετοχής ἐληλυθότα 

ἐν κινδύνῳ= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός κατάστασης 

στο ἐνόμισαν 

ἀναγκαῖον εἶναι= αντικείμενο στο ρήμα ἡγήσαντο, ειδικό 

απαρέμφατο 

αὐτῷ= έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα ἐπιστέλλοι 

συγκαλέσας= χρονική επιρρηματική μετοχή συνημμένη στο 

εννοούμενο υποκείμενο Ἀγησίλαος 

ὑπὸ τῆς πόλεως= εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του 

ποιητικού αιτίου στη μετοχή τὰ παραγγελλόμενα. 
 

β. Δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση. Εισάγεται με τον ειδικό 

σύνδεσμο ὅτι και δηλώνει αντικειμενική κρίση. Εκφέρεται με 

ευκτική του πλαγίου λόγου (ἀναγκαῖον εἴη) ύστερα από ρηματικό 

τύπο εξάρτησης ιστορικού χρόνου (εἶπεν) και δηλώνει υποκειμενική 

γνώμη. Λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στο λεκτικό ρήμα 

εἶπεν. 
 

 


