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Είναι δύσκολο να έλθει 

κανείς αντιμέτωπος με το 

κοινό αίσθημα και να 

εκφράσει θαρρετά τη 

γνώμη του. Αντίθετα 

ελευθερία λόγου έχουν οι 

κωμικοί ποιητές στο 

θέατρο, και οι δημαγωγοί 

στην Εκκλησία του Δήμου 

που σας κολακεύουν 

αδιαφορώντας για το 

συμφέρον  σας. 

Το εξωφρενικό απ’ όλα 

είναι ότι εκείνους που 

αποκαλύπτουν στους 

άλλους Έλληνες τα λάθη 

της πόλης μας τους 

ευγνωμονείτε, ενώ 

εκείνους που σας 

ελέγχουν και σας 

νουθετούν, τους  

απεχθάνεστε και τους 

μισείτε. 



Πάντως εγώ ανέβηκα στο βήμα, 

αποφασισμένος όχι να σας 

ευχαριστήσω ούτε να ζητήσω την 

ψήφο σας, αλλά για να πω 

ελεύθερα τη γνώμη μου για το 

προκείμενο ζήτημα- ότι δηλαδή 

πρέπει να προτιμήσουμε ειρήνη και 

όχι τον πόλεμο- και επίσης να 

σκεφτούμε σοβαρά και για άλλα 

σημαντικά θέματα. 



Ο Ισοκράτης προσπαθεί να πείσει τους ακροατές  
ότι μόνος αυτός έχει το σθένος να αντιπαρατεθεί  
με το συφερτό των άλλων ρητόρων και δημοκόπων  
που κολακεύουν και παραπληροφορούν το λαό,  
χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου για το συμφέρον του. 
Παρουσιάζει τον εαυτό του ως φιλόπατρη, ανιδιοτελή,  
μιλά τη γλώσσα της αλήθειας, δε χαρίζεται, έχει αυτοπεποίθηση 
Και πλήρη συνείδηση του πολιτικού του χρέους  

Ήθος ομιλητή 



Ο Ισοκράτης παρουσιάζει τους αντιπάλους του  
ως δημαγωγούς και δημοκόλακες που δεν  
ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο παρά να συμβουλεύσουν  
ανώδυνα και ευχάριστα πράγματα το λαό  
παρασύροντας τον σε αποφάσεις και πράξεις ολέθριες για την πόλη του. 

Ήθος αντιπάλων 



Οι αθηναίοι εμφανίζονται ως πολίτες ευκολόπιστοι και 
αφελείς, που αρέσκονται να ακούνε μόνο ευχάριστα 
πράγματα και δεν έχουν τη δύναμη να σκεφτούν σοβαρά 
και να κρίνουν υπεύθυνα παραμερίζοντας υστερόβουλους 
συμβούλους που σχεδιάζουν την καταστροφή της πόλης τους 

Ήθος ακροατών 



Ο Ισοκράτης επιτυγχάνει να προκαλέσει 
 στις ψυχές των ακροατών του κάποιον  
τουλάχιστον προβληματισμό για τις  
απεῤίσκεπτες συμβουλές και υποδείξεις  
που τους γίνονται τους άλλους ρήτορες,  
και να αρχίσουν ίσως να αμφιβάλλουν  
για την  ως τώρα στάση τους στα μεγάλα  
θέματα που αντιμετωπίζει η πόλη τους 



 

Να επισημάνουν την έλλειψη 
παρρησίας- δηλαδή την 
αδυναμία εκείνων που 

πρεσβεύουν τα αντίθετα προς 
το κοινό αίσθημα να 

εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη 
τους σε αντίθεση με τους 

δημαγωγούς.  

Να αντιδιαστείλουν την πρόθεση 
του ρήτορα που ανέρχεται στο 

βήμα: 
 όχι για να χαϊδέψει τα’ αυτιά 

των ακροατών του με 
υστερόβουλο στόχο 

 αλλά για να τους μιλήσει με 
ειλικρίνεια και θάρρος για το 

κρίσιμο θέμα (ειρήνη ή πόλεμος) 
που έχει τεθεί υπό συζήτηση. 


