
1 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτης, Περί ειρήνης, 133-135 

 

Ο Ισοκράτης προτείνει μέτρα για να απαλλαγεί η πόλη από τη φαυλότητα των δημαγωγών 

και να αποκτήσει η Αθήνα αξιοπιστία έναντι των συμμάχων της με τελικό στόχο να 

υπογραφεί ειρήνη και να σταματήσει ο Συμμαχικός Πόλεμος του 357-355 π.Χ. Ο λόγος 

πιθανολογείται πως εκφωνήθηκε το 356 π.Χ.  

 

ἔστι δ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἐπανορθώσαιμεν τὰ τῆς πόλεως καὶ βελτίω ποιήσαιμεν, πρῶτον 

μὲν ἢν συμβούλους ποιώμεθα τοιούτους περὶ τῶν κοινῶν, οἵους περ ἂν περὶ τῶν 

ἰδίων ἡμῖν εἶναι βουληθεῖμεν, καὶ παυσώμεθα δημοτικοὺς μὲν εἶναι νομίζοντες 

τοὺς συκοφάντας, ὀλιγαρχικοὺς δὲ τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν, γνόντες 

ὅτι φύσει μὲν οὐδεὶς οὐδέτερον τούτων ἐστίν, ἐν ᾗ δ᾽ ἂν ἕκαστοι τιμῶνται, 

ταύτην βούλονται καθεστάναι τὴν πολιτείαν· δεύτερον δ᾽ ἢν ἐθελήσωμεν 

χρῆσθαι τοῖς συμμάχοις ὁμοίως ὥσπερ τοῖς φίλοις, καὶ μὴ λόγῳ μὲν αὐτονόμους 

ἀφιῶμεν, ἔργῳ δὲ τοῖς στρατηγοῖς αὐτοὺς ὅ τι ἂν βούλωνται ποιεῖν ἐκδιδῶμεν, 

μηδὲ δεσποτικῶς ἀλλὰ συμμαχικῶς αὐτῶν ἐπιστατῶμεν, ἐκεῖνο καταμαθόντες, 

ὅτι μιᾶς μὲν ἑκάστης τῶν πόλεων κρείττους ἐσμέν, ἁπασῶν δ᾽ ἥττους· τρίτον ἢν 

μηδὲν περὶ πλείονος ἡγῆσθε, μετά γε τὴν περὶ τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν, τοῦ παρὰ 

τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμεῖν· τοῖς γὰρ οὕτω διακειμένοις ἑκόντες καὶ τὰς 

δυναστείας καὶ τὰς ἡγεμονίας διδόασιν. 

------------------------------------------------------- 

δημοτικός: φίλος του δήμου, του λαού   

περὶ πλείονος ἡγοῦμαι: θεωρώ σπουδαιότερο 

παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμεῖν: εκτιμώμαι, έχω εκτίμηση από τους Έλληνες 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2. βελτίω: την αιτιατική ενικού αριθμού του ίδιου γένους 
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ποιήσαιμεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα 

εἶναι: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού 

οὐδεὶς: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

αὐτονόμους: τη γενική ενικού αριθμού του θηλυκού γένους 

ἀφιῶμεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου 

ὅ τι: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

καταμαθόντες: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου 

τοῖς Ἕλλησιν: την κλητική ενικού αριθμού 

διδόασιν: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του β΄ αορίστου στη μέση φωνή 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. δημοτικοὺς, νομίζοντες, τούτων, καθεστάναι, τοῖς συμμάχοις, λόγῳ: Να κάνετε 

πλήρη συντακτική αναγνώριση των λέξεων 

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. ὅτι μιᾶς μὲν ἑκάστης τῶν πόλεων κρείττους ἐσμέν: 

Να αναγνωρίσετε την πρόταση και να προσδιορίσετε τον συντακτικό της ρόλο 

Μονάδες 2 

 

τοῖς γὰρ οὕτω διακειμένοις ἑκόντες καὶ τὰς δυναστείας καὶ τὰς ἡγεμονίας διδόασιν: 

Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. 

Μονάδες 2 

 

 


