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ΙΙΙΙΣΟΚΡΆΤΗΣΣΟΚΡΆΤΗΣΣΟΚΡΆΤΗΣΣΟΚΡΆΤΗΣ,,,, ΠΠΠΠΕΡΊΕΡΊΕΡΊΕΡΊ ΕΕΕΕΙΡΉΝΗΣΙΡΉΝΗΣΙΡΉΝΗΣΙΡΉΝΗΣ,,,, ΠΠΠΠΑΡΆΓΡΑΦΟΙΑΡΆΓΡΑΦΟΙΑΡΆΓΡΑΦΟΙΑΡΆΓΡΑΦΟΙ 14-1514-1514-1514-15

ΠΠΠΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

A.A.A.A. ΜετάφρασηΜετάφρασηΜετάφρασηΜετάφραση
Εγώ, βέβαια, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να εναντιώνεται κανείς στις δικές σας
σκέψεις/προθέσεις και ότι, αν και έχουµε δηµοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία
λόγου σε κανέναν άλλο παρά εδώ στους πολύ ανόητους (µόνο) και σ' αυτούς
που καθόλου δε φροντίζουν για σας, και στο θέατρο στους κωµικούς ποιητές-
και το πιο φοβερό από όλα είναι αυτό, ότι δηλ. σ' αυτούς που αποκαλύπτουν
στους άλλους Έλληνες τα σφάλµατα της πόλης µας χρωστάτε τόση χάρη, όση
δε χρωστάτε ούτε στους ευεργέτες της πόλης, εναντίον όµως αυτών που σας
επικρίνουν και σας συµβουλεύουν οργίζεστε τόσο πολύ, όπως ακριβώς
οργίζεστε εναντίον αυτών που κάνουν στην πόλη κάτι κακό.

ΒΒΒΒ1.1.1.1. ΣτηνΣτηνΣτηνΣτην παράγραφοπαράγραφοπαράγραφοπαράγραφο 15151515 οοοο ΙσοκράτηςΙσοκράτηςΙσοκράτηςΙσοκράτης εµµένειεµµένειεµµένειεµµένει στηνστηνστηνστην απόφασήαπόφασήαπόφασήαπόφασή τουτουτουτου νανανανα
εκθέσειεκθέσειεκθέσειεκθέσει τιςτιςτιςτις σκέψειςσκέψειςσκέψειςσκέψεις τουτουτουτου,,,, αναναναν καικαικαικαι γνωρίζειγνωρίζειγνωρίζειγνωρίζει τοτοτοτο αρνητικόαρνητικόαρνητικόαρνητικό γιγιγιγι'''' αυτόναυτόναυτόναυτόν πολιτικόπολιτικόπολιτικόπολιτικό
κλίµακλίµακλίµακλίµα.... ΝαΝαΝαΝαπαρουσιάσετεπαρουσιάσετεπαρουσιάσετεπαρουσιάσετε τατατατα επιχειρήµαταεπιχειρήµαταεπιχειρήµαταεπιχειρήµατα πουπουπουπου δικαιολογούνδικαιολογούνδικαιολογούνδικαιολογούν τητητητη στάσηστάσηστάσηστάση τουτουτουτου....
Στην παράγραφο 15 ο ρήτορας εµµένει στην απόφασή του να πει όσα έχει

σκεφτεί, αν και ξέρει ότι είναι αρνητικό γι' αυτόν το πολιτικό κλίµα. Και αυτή
την εµµονή του τη στηρίζει µε τα εξής πραγµατικά επιχειρήµατα:
• Δεν πήρε το λόγο για να γίνει ευχάριστος.
• Δεν επιζητεί πολιτικό αξίωµα και δεν υπολογίζει το πολιτικό του κόστος.
• Κατέχει το προς συζήτηση θέµα / το προβούλευµα που εισηγήθηκαν οι

πρυτάνεις (πόλεµος ή ειρήνη µε τους αποστάτες συµµάχους).
• Γνωρίζει επίσης τη γενική πολιτική κατάσταση της πόλης του. Η ειρήνη

της Αθήνας µε τους συµµάχους της είναι αναγκαία, αλλά καθόλου δεν αρκεί
για να ωφεληθεί πραγµατικά η πόλη, πρέπει να αλλάξουν και πολλά άλλα.
Και αυτός µόνο είναι διατεθειµένος να προτείνει λύσεις στα κακώς έχοντα.

ΒΒΒΒ2.2.2.2. """"παρελήλυθαπαρελήλυθαπαρελήλυθαπαρελήλυθα γὰργὰργὰργὰρ ............ τῶντῶντῶντῶν τῆςτῆςτῆςτῆς πόλεωςπόλεωςπόλεωςπόλεως πραγµάτωνπραγµάτωνπραγµάτωνπραγµάτων":":":": ΠώςΠώςΠώςΠώς παρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζειπαρουσιάζει
τοτοτοτο ήθοςήθοςήθοςήθος τουτουτουτου οοοο ρήτοραςρήτοραςρήτοραςρήτορας στοστοστοστο απόσπασµααπόσπασµααπόσπασµααπόσπασµα αυτόαυτόαυτόαυτό;;;; ΣτοΣτοΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο τηςτηςτηςτης
καθιερωµένηςκαθιερωµένηςκαθιερωµένηςκαθιερωµένης ρητορικήςρητορικήςρητορικήςρητορικής τακτικήςτακτικήςτακτικήςτακτικής,,,, σεσεσεσε τιτιτιτι αποσκοπείαποσκοπείαποσκοπείαποσκοπεί οοοο ΙσοκράτηςΙσοκράτηςΙσοκράτηςΙσοκράτης
παρουσιάζονταςπαρουσιάζονταςπαρουσιάζονταςπαρουσιάζοντας έτσιέτσιέτσιέτσι τοντοντοντον εαυτόεαυτόεαυτόεαυτό τουτουτουτου;;;;

Στο σηµείο αυτό του λόγου του, ο Ισοκράτης κλείνει το προοίµιο του
λόγου του και παρουσιάζει την πρότασή του για την ειρήνη. Ο ρήτορας
επιχειρεί να εµφανίσει τον εαυτό του ωςωςωςως ανιδιοτελήανιδιοτελήανιδιοτελήανιδιοτελή υπερασπιστήυπερασπιστήυπερασπιστήυπερασπιστή τουτουτουτου
δηµόσιουδηµόσιουδηµόσιουδηµόσιου συµφέροντοςσυµφέροντοςσυµφέροντοςσυµφέροντος,,,, αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι γενναίογενναίογενναίογενναίο καθώς δε διστάζει να µιλήσει
ενάντια στο ρεύµα, αν αυτό επιβάλλεται. Ακόµα, έχει το σθένος να
αντιπαρατεθεί µε το συµφερτό των άλλων ρητόρων που κολακεύουν και
εκµαυλίζουν το λαό.

Στο πλαίσιο της καθιερωµένης ρητορικής τακτικής, ο Ισοκράτης,
γνωρίζοντας ότι η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται πάρα πολύ από την
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εντύπωση που ο ίδιος θα δηµιουργήσει ως προσωπικότητα, αποσκοπείαποσκοπείαποσκοπείαποσκοπεί νανανανα
εξασφαλίσειεξασφαλίσειεξασφαλίσειεξασφαλίσει τηντηντηντην προσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχή αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι τηντηντηντην εύνοιαεύνοιαεύνοιαεύνοια τουτουτουτου ακροατηρίουακροατηρίουακροατηρίουακροατηρίου, για να
προλάβει τυχόν αντιδράσεις τους για όσα θα προτείνει παρακάτω.

ΒΒΒΒ3.3.3.3. ΟΟΟΟ ΠλάτωνΠλάτωνΠλάτωνΠλάτων αρνείταιαρνείταιαρνείταιαρνείται νανανανα χαρακτηρίσειχαρακτηρίσειχαρακτηρίσειχαρακτηρίσει επιστήµηεπιστήµηεπιστήµηεπιστήµη ήήήή τέχνητέχνητέχνητέχνη τητητητη ρητορικήρητορικήρητορικήρητορική,,,,
αφούαφούαφούαφού δενδενδενδεν έχειέχειέχειέχει καθορισµένοκαθορισµένοκαθορισµένοκαθορισµένο αντικείµενοαντικείµενοαντικείµενοαντικείµενο νανανανα διδάξειδιδάξειδιδάξειδιδάξει ούτεούτεούτεούτε αξιόπιστηαξιόπιστηαξιόπιστηαξιόπιστη µέθοδοµέθοδοµέθοδοµέθοδο....
ΤιΤιΤιΤι απαντάαπαντάαπαντάαπαντά οοοο ΙσοκράτηςΙσοκράτηςΙσοκράτηςΙσοκράτης στηνστηνστηνστην κριτικήκριτικήκριτικήκριτική αυτήαυτήαυτήαυτή;;;;
ΒΛ. ΣΧΟΛΙΚΌ ΒΙΒΛΊΟ, ΣΕΛ. 13 (Σε αυτή την οξυδερκή … «φιλοσοφίαν»)

ΒΒΒΒ4444.... ΝαΝαΝαΝα βρείτεβρείτεβρείτεβρείτε µεµεµεµε ποιουςποιουςποιουςποιους τύπουςτύπουςτύπουςτύπους τουτουτουτου αποσπάσµατοςαποσπάσµατοςαποσπάσµατοςαποσπάσµατος πουπουπουπου σαςσαςσαςσας δίνεταιδίνεταιδίνεταιδίνεται έχουνέχουνέχουνέχουν
ετυµολογικήετυµολογικήετυµολογικήετυµολογική σχέσησχέσησχέσησχέση οιοιοιοι λέξειςλέξειςλέξειςλέξεις::::
• συνείδηση: οοοοἶἶἶἶδαδαδαδα
• αφρόντιστος: φροντφροντφροντφροντίίίίζουσινζουσινζουσινζουσιν
• διένεξη: ἐἐἐἐκφκφκφκφέέέέρουσινρουσινρουσινρουσιν
• σχεδόν: ἔἔἔἔχετεχετεχετεχετε
• ποίηµα: ποιοποιοποιοποιοῦῦῦῦσινσινσινσιν
• παρακαταθήκη: διατδιατδιατδιατίίίίθεσθεθεσθεθεσθεθεσθε
• στάθµη: ἀἀἀἀποσταποσταποσταποσταίίίίηνηνηνην
• ανεξίτηλος: παρελπαρελπαρελπαρελήήήήλυθαλυθαλυθαλυθα
• διχογνωµία: γιγνγιγνγιγνγιγνώώώώσκωνσκωνσκωνσκων
• διάγνωση: γνωσθγνωσθγνωσθγνωσθέέέέντωνντωνντωνντων
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