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Αντί  προλόγου…

«Ο ρήτορας Ισοκράτης έλεγε – γιά την πόλη των 
Αθηναίων  –  ότι  είναι  όμοια  με  τις  εταίρες  γιατί,  όσοι 
ψαρεύονται  από  την  ωραιότητά  τους,  επιθυμούν  να 
συνευρεθούν  μαζί  τους,  όμως  κανείς  δεν  παραφρονεί 
εντελώς, ώστε να υπομένει την συνοίκηση μαζί τους. Έλεγε, 
λοιπόν, ότι η πόλη των Αθηναίων είναι η πιό ευχάριστη γιά 
τους επισκέπτες, και ότι ως προς αυτό διαφέρει απ’ όλες τις 
πόλεις τής Ελλάδας, ενώ δεν είναι καθόλου ασφαλής γιά τους 
κατοίκους. Μ’ αυτά τα λόγια υπαινισσόταν τους συκοφάντες, 
που έμεναν εκεί, και τις επιβουλές που προέρχονταν από τους 
δημαγωγούς…».

Αιλιανός,
«Ποικίλη Ιστορία»,

σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

«Από την φύση τους είναι τέτοιοι οι πονηροί και 
φιλόνικοι χαρακτήρες, ώστε δεν δίνουν τέλος στην διαμάχη 
και την έριδα, πριν δεχτούν καίριο πλήγμα και πριν νοιώσουν 
αλησμόνητη τιμωρία. Ρητό τού Ισοκράτη…».

Μοναχός Αντώνιος,
«Μέλισσα»,

σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

«Ο Ισοκράτης είπε ότι η ρίζα τής παιδείας είναι 
πικρή, αλλά ο καρπός είναι γλυκός…».

Λιβάνιος,
«Προγυμνάσματα»,

σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

«Ο  Ισοκράτης  είπε  ότι  ο  χρηστός  και  αγαθός 
άνδρας  πρέπει  να  θυμάται  τα  παρελθόντα,  να  πράττει  τα 
παρόντα και να φυλάγεται από τα μέλλοντα…».

Στοβαίος,
«Ανθολόγιο»,

σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

www.24grammata.com



«Ο Ισοκράτης λέει ότι οι ρήτορες τίποτε άλλο δεν 
επιμελούνται, παρά την επιστήμη τής πειθούς…».

Σέξτος Εμπειρικός,
«Κατά μαθηματικών»,

σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

«ΞΕΝΟΣ:  Λοιπόν;  Αν  ένας  ιδιώτης  είναι  ικανός  να  κάνει 
παραινέσεις  προς  τον  βασιλιά  μιάς  χώρας,  δεν  πρέπει  να 
πούμε ότι αυτός κατέχει την επιστήμη, την οποία έπρεπε να 
είχε αποκτήσει ο ίδιος ο άρχοντας;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ: Πρέπει να το πούμε.
ΞΕΝΟΣ: Όμως, η επιστήμη τού αληθινού βασιλιά δεν είναι η 
βασιλική;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ: Ναι.
ΞΕΝΟΣ: Όποιος, λοιπόν, την κατέχει – είτε τυγχάνει να είναι 
άρχοντας  είτε  ιδιώτης  –  δεν  θα  είναι  σωστό,  σε  κάθε 
περίπτωση, να ονομαστεί βασιλιάς ως προς αυτήν την τέχνη;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ: Θα ήταν δίκαιο, λοιπόν.

☼
ΞΕΝΟΣ:  Γι’  αυτό,  λοιπόν,  όσοι  θεσπίζουν  νόμους  και 
γραπτούς κανόνες γιά οτιδήποτε, το δεύτερο, που πρέπει να 
κάνουν μετά  από αυτό,  είναι  να μην αφήνουν ούτε  άτομο 
ούτε σύνολο ατόμων να κάνει κάτι ενάντια σ’ αυτούς.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ: Σωστά.
ΞΕΝΟΣ: Μήπως αυτοί οι νόμοι δεν θα ήταν γιά τον καθένα 
απομιμήσεις  τής  αλήθειας,  γραμμένοι  σύμφωνα  με  τις 
δυνάμεις εκείνων που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ: Βεβαίως ναι.

☼
ΞΕΝΟΣ:  Τώρα,  όμως,  που  δεν  γεννιέται,  όπως  είπαμε, 
βασιλιάς  στις  πόλεις  –  όπως  γεννιέται  στα  σμήνη  των 
μελισσών – ένας που ευθύς να διαφέρει στο σώμα και στην 
ψυχή, πρέπει οι πολίτες να συγκεντρώνονται, όπως φαίνεται, 
και να συντάσσουν γραπτούς νόμους, ακολουθώντας τα ίχνη 
τής αληθέστατης πολιτείας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ: Είναι προφανές…».

Πλάτων,
«Πολιτικός»,

σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

«Δεν  θα  αναφερθούμε  στον  Γοργία,  ο  οποίος 
υπήρξε μαθητής τού Αναξαγόρα, αλλά ας πούμε ότι ο ίδιος 
υπήρξε  διδάσκαλος  τού  Ισοκράτη,  τού  καλύτερου  Έλληνα 
πεζογράφου, που με την σειρά του υπήρξε διδάσκαλος τού 
Δημοσθένη, αφού ο Γοργίας – πάνω απ’ όλα – θεωρούσε τον 
εαυτό του ρήτορα και όχι σοφιστή.
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☼
Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε ότι η εξάπλωση 

τού  Βουδισμού  στην  Ινδία  πραγματοποιήθηκε  κατά  την 
βασιλεία  τού  Ashoka Piyadasi.  Όμως  αυτός  ο  μεγάλος 
βασιλιάς  έζησε  στην  Ινδία  σε  εποχή  μεταγενέστερη  από 
εκείνη τής άφιξης τού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην χώρα. Ο 
ίδιος ο Βουδισμός τού  Mâhayâna δέχτηκε επιρροές από τον 
ελληνικό  πολιτισμό  σε  τέτοιον  βαθμό,  ώστε  οι  γλυπτές 
αναπαραστάσεις  τού  Βούδα  βασίστηκαν  στο  πρότυπο  τού 
Θεού Απόλλωνα, το οποίο οι βουδιστές αποδέχτηκαν όταν 
έφυγαν από το Ινδοστάν και ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό 
πολιτισμό που είχε  διαδοθεί στα Τάξιλα και σε άλλα μέρη 
τού περσικού βασιλείου, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε 
ελληνικές  πόλεις.  Τότε  η  ελληνική  γλώσσα  μιλιόταν  από 
αυτούς τους πληθυσμούς. Αργότερα – μετά από τον πρόωρο 
θάνατο τού Μεγάλου Αλεξάνδρου και  τον  διαμελισμό  τής 
αυτοκρατορίας του μεταξύ των διαδόχων – απορροφήθηκε εξ 
αιτίας  τής  μεγάλης  απόστασης  που  την  χώριζε  από  την 
Ελλάδα.

☼
Ο  Αριστοτέλης,  αντίθετα,  αφιερώνεται  στην 

παρατήρηση μέσω τού επιστημονικού έργου και βασίζει την 
θεωρία του στην πράξη, επάνω σε δεδομένα παρατηρημένα 
από  την  εμπειρία.  Υπήρξε  τόσο  μεγάλος  φιλόσοφος,  όσο 
υπήρξε – ίσως – και ο μεγαλύτερος βιολόγος και ερευνητής 
ολόκληρης  τής  αρχαιότητας.  Ο  Μέγας  Αλέξανδρος,  τού 
οποίου υπήρξε διδάσκαλος, τού έστελνε μέσω αγγελιαφόρων 
– κατά την διάρκεια τής εκστρατείας του στην Περσία και 
στην  Ινδία  –  δείγματα  φυτών  και  πετρωμάτων,  τα  οποία 
συναντούσε στην διαδρομή του και γιά τα οποία πίστευε ότι 
ίσως  να  ενδιέφεραν  τον  διδάσκαλό  του.  Έτσι,  λοιπόν,  ο 
Αριστοτέλης μπόρεσε να εξετάσει τα υλικά απευθείας, ενώ 
κανείς άλλος σοφός δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς να φύγει 
εκτός Ελλάδας…».

F. C. Krutwig Sagredo,
«Το ελληνικό θαύμα:

από την Μαγεία στην Επιστήμη»,
σε μετάφραση Α. Α. Τσακνάκη

«Ο Ισοκράτης,  σαν άνθρωπος που ολοκλήρωσε 
την  αττική  έντεχνη  πεζογραφία,  επηρέασε  εντονότατα  την 
ελληνική λογοτεχνία. Βέβαια αυτός είναι, κι εδώ ακόμα, και 
μάλιστα  ακριβώς  εδώ,  μαθητής  τού  Γοργία,  αυτού  που 
ανακάλυψε  την  μαγική  δύναμη  τής  λέξης  σαν  ηχητικού 
σώματος, έμαθε όμως να χρησιμοποιεί με σοφή μετριοπάθεια 
αυτό που ο δάσκαλός του σπαταλούσε πλουσιοπάροχα, μόνο 
και μόνο γιά να πετύχει ψυχαγωγικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος μάς 
λέει ότι αυτήν την φειδωλία την αύξησε ακόμα περισσότερο 
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στα γηρατειά του. Στην θέση τού ανήσυχου παιχνιδιού των 
αντιθέσεων,  με  τα  φανταχτερά  λαμπυρίσματα  και  τα 
απανωτά  ηχητικά  σχήματα  τού  Γοργία,  στον  Ισοκράτη 
εμφανίζεται  η  πλατειά,  άνετη  περίοδος.  Η  προσεκτική 
αποφυγή τής χασμωδίας και η επεξεργασία τού ρυθμού την 
ανεβάζουν σ’  ένα  καλλιτέχνημα  τού λόγου,  ορθολογιστικά 
ρυθμισμένο.  Ο  Ισοκράτης  ξέρει  πάντα  πόσο  ωραία  μιλά. 
Αυτό το γεγονός,  που ήταν μοιραίο  γιά  όλη την κατοπινή 
εποχή, εκτελείται από αυτόν με ξεχωριστή σαφήνεια, ώστε η 
έντεχνη πεζογραφία, που ξέρει την επίδρασή της, αρχίζει από 
εδώ  και  πέρα  να  εκτοπίζει  με  συνειδητές  αξιώσεις  τα 
διάφορα είδη τής ποίησης. Στον λόγο «Προς Νικοκλέα», ο 
Ησίοδος,  ο  Θέογνης  και  ο  Φωκυλίδης  εμφανίζονται  στον 
ρόλο τού συμβούλου και εμψυχωτή, που τον υποδύεται εδώ 
ο ρήτορας, ενώ στον «Ευαγόρα» τονίζει, και γιά το εγκώμιο 
ακόμα, τον ανταγωνισμό προς την ποίηση…».

Albin Lesky,
«Ιστορία τής αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας»,

σε μετάφραση Α. Γ. Τσομπανάκη

«Δυστυχώς η αρχαία παράδοσις δεν μας διέσωσε 
τα ονόματα όλων εκείνων που κατέφυγον εις την αυλήν των 
Μακεδόνων  βασιλέων,  ούτε  και  ήτο  δυνατόν  τούτο,  ειμή 
μόνον των επιφανεστέρων και των μάλλον γνωστών εις τους 
μεταγενεστέρους. Αν κρίνωμεν όμως εκ των περισωθέντων 
ονομάτων  και  τής  πληθώρας  των  ιδρυμάτων  και  έργων 
τέχνης, των ανεγερθέντων τότε δι’ Ελλήνων τεχνιτών, πρέπει 
ούτοι να ήσαν αρκετοί και ποικίλοι. Ζωγράφοι, αρχιτέκτονες, 
μουσικοί,  παντός  είδους  ποιηταί,  ιατροί,  φιλόσοφοι, 
ιστορικοί,  στρατιωτικοί,  οικονομολόγοι  συνεκεντρώθησαν 
εκεί εξ όλων των μερών τής Ελλάδος και επί σειράν ετών 
ειργάσθησαν προσφέροντες πολυτιμοτάτας υπηρεσίας και εις 
την Μακεδονίαν, αλλά και εις τον ελληνικόν πολιτισμόν εν 
γένει…».

Δημήτριος Κανατσούλης,
«Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων

χρόνων μέχρι τής ανόδου τού Φιλίππου Β΄»

«Εντούτοις,  δεν  είναι  πρέπον  να  χαρακτηρίσει 
κάποιος ως ανδραγαθήματα τις δολοφονίες των συμπολιτών 
του, την προδοσία φίλων, την αναξιοπιστία, τη βαρβαρότητα, 
την αθεΐα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει στην ατραπό 
τής επιτυχίας, όχι όμως σε αυτήν τού κλέους, και αυτό διότι, 
εάν  εξετάσουμε  τη  δεινότητά  του  στη  μάχη,  την 
περιφρόνηση των κινδύνων, το πείσμα και τη μεγαλειότητα 
τής  ψυχής  του  στην  επιμονή  και  στην  υπερκέραση  των 
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αντιξοοτήτων,  δεν  θα  μπορούσαμε  να  τον  κατατάξουμε 
χαμηλότερα από οποιονδήποτε άλλον άριστο στρατηγό.

Ωστόσο,  η  ωμότητα  των  πράξεών  του,  η 
κτηνώδης και  απάνθρωπη συμπεριφορά του,  καθώς και  τα 
αναρίθμητα εγκλήματα δεν επιτρέπουν τη δίκαιη μεταχείριση 
ανάμεσα  σε  άριστους  άνδρες.  Οι  επιτυχίες  του  δεν  ήταν 
απόρροια ούτε  τής  τύχης,  αλλά ούτε  και  τής  διάνοιάς  του 
έτσι απλά

☼
Εκείνος ο ηγεμόνας, που βασίζεται ολότελα στην 

τύχη, καταστρέφεται,  όταν εκείνη αλλάξει.  Ακόμη πιστεύω 
ότι είναι ευτυχής εκείνος που ταυτίζει τις ενέργειές του με τις 
επιταγές των καιρών.

☼
Υπάρχουν τριών ειδών μυαλά: ένα που κατανοεί 

από  μόνο  του  τη  φύση  των  πραγμάτων,  άλλο  που 
καταλαβαίνει τις γνώμες τρίτων, και εκείνο που δεν κατανοεί 
ούτε από μόνο του ούτε από τους άλλους. Ώστε το πρώτο 
είναι  εξαιρετικό,  το  δεύτερο  πολύ  καλό,  και  το  τρίτο 
άχρηστο.

☼
Συνεπώς, ένας ηγεμόνας πρέπει να δέχεται πάντα 

συμβουλές,  αλλά όποτε  κρίνει  σκόπιμο ο ίδιος,  και  όχι  οι 
σύμβουλοι. Αντίθετα, πρέπει να αποθαρρύνει τον καθένα να 
τον συμβουλεύει γιά οτιδήποτε άνευ αδείας. Ο ίδιος, όμως, 
πρέπει  να  κάνει  πολλές  ερωτήσεις  και  έπειτα  να  είναι 
υπομονετικός  ακροατής τής αλήθειας σχετικά με αυτά που 
ρώτησε.  Αν, μάλιστα, αντιληφθεί  ότι κάποιος ψεύδεται γιά 
οποιαδήποτε αιτία, να ενοχλείται…».

Niccolò Machiavelli,
«Ο Ηγεμόνας»,

σε μετάφραση Ν. Μπαλαμώτη
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Εισαγωγή

α. Ισοκράτης

Στο βιβλίο «Βίοι των δέκα ρητόρων», τού Πλουτάρχου (βλέπε και στο 
παράρτημα  Β΄),  παρατίθεται  –  μάλλον  σε  μορφή  σημειώσεων,  στις  οποίες  ο 
συγγραφέας σκόπευε να δώσει μορφή εκτενέστερου και πληρέστερου κειμένου – η 
ακόλουθη ενδιαφέρουσα βιογραφία τού Ισοκράτη (βλέπε και στο παράρτημα Δ΄):

«Ο Ισοκράτης ήταν παιδί τού Θεοδώρου τού Ερχιέα, ενός μετριοπαθούς 
πολίτη που κατείχε αυλοποιούς δούλους και από αυτούς κατέστη εύπορος – ώστε και 
χορηγίες1 ανέλαβε  και  τους  γιούς  του  εκπαίδευσε,  γιατί  είχε  και  άλλους,  τον 
Τελέσιππο και  τον Διόμνηστο,  όπως και  μία θυγατέρα – και  εξαιτίας  των αυλών 
διακωμωδήθηκε από τον Αριστοφάνη και τον Στράττη. 

Ο Ισοκράτης  γεννήθηκε  κατά  την  ογδοηκοστή έκτη  Ολυμπιάδα2,  όταν 
επώνυμος άρχοντας ήταν ο Λυσίμαχος τού Μυρρινουσίου. Ήταν κατά εικοσιδύο έτη 
νεώτερος τού Λυσία και κατά επτά πρεσβύτερος τού Πλάτωνα. Όντας παιδί έλαβε 
παιδεία  όπως  κάθε  Αθηναίος,  παρακολουθώντας  τα  μαθήματα  τού  Προδίκου  τού 
Κείου,  τού  Γοργία  τού  Λεοντίνου,  τού  Τισία  τού  Συρακουσίου,  και  τού  ρήτορα 
Θηραμένη. 

Ο Θηραμένης συνελήφθη από τους Τριάντα Τυράννους, αλλά κατέφυγε 
στην Βουλαία Εστία3. Ενώ όλοι τρομοκρατήθηκαν, μόνον ο Ισοκράτης σηκώθηκε γιά 
να  τον  υπερασπιστεί.  Αρχικά  έμεινε  σιωπηλός  γιά  πολλή  ώρα,  έπειτα  όμως  ο 
Θηραμένης τού ζήτησε να παραιτηθεί, λέγοντας ότι θ’ απέβαινε οδυνηρότερο γιά τον 
ίδιο αν κάποιος από τους φίλους του συμμετείχε στην συμφορά του. Λέγεται, επίσης, 
ότι κάποια έργα τού Θηραμένη, γιά την ρητορική τέχνη, τα οποία επιγράφονται ως 
έργα τού Βότωνα, χρησιμοποίησε ο Ισοκράτης όταν συκοφαντήθηκε στα δικαστήρια. 

Αφού ανδρώθηκε, απείχε από τα πολιτικά πράγματα, όντας ισχνόφωνος, 
και στους τρόπους συνεσταλμένος, κ’ έχοντας απολέσει την πατρική περιουσία κατά 
τον πόλεμο εναντίον των Λακεδαιμονίων. Δεν φαίνεται να είχε συναγωνιστεί μαζί με 
άλλους ούτε να είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπέρ άλλων, ενώ εκφώνησε μόνον έναν 
λόγο, τον «Περί τής αντιδόσεως»4. Συνέστησε σχολή και σκέφτηκε να στραφεί προς 
την φιλοσοφία και την συγγραφή. Έγραψε τον «Πανηγυρικό λόγο»5 και  μερικούς 
άλλους,  συμβουλευτικούς,  κάποιους  από  τους  οποίους  αναγίγνωσκε  ο  ίδιος,  ενώ 
κάποιους προετοίμαζε γιά άλλους, θεωρώντας ότι έτσι θα προέτρεπε τους Έλληνες να 
φρονούν τα δέοντα. 

1 Χορηγία: μορφή έμμεσης φορολογίας («λειτουργία»), που αφορούσε τους εύπορους 
Αθηναίους πολίτες, τους οποίους υποχρέωνε ν’ αναλάβουν την καταβολή των εξόδων 
γιά  την  συγκρότηση,  τον  εξοπλισμό,  την  προετοιμασία  και  την  συντήρηση  τού 
Χορού, σε δραματικούς ή σε μουσικούς αγώνες.
2 Το 436 π.Χ.
3 Βουλαία Εστία: η Θεά Εστία ως προστάτιδα τής ανθρώπινης βουλής, αλλά και τής 
Βουλής μίας πόλης-κράτους.
4 Το έργο σώζεται.
5 Το έργο σώζεται.
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Αποτυγχάνοντας  στις  προσδοκίες  του,  απέστη  από  αυτά6 και  ηγήθηκε 
μιάς σχολής, πρώτα στην Χίο, όπου είχε εννέα μαθητές, όπως λένε ορισμένοι. Τότε 
είδε το ποσό τού μισθού του, δάκρυσε και είπε: «κατάλαβα ότι πούλησα σ’ αυτούς 
τον εαυτό μου». Συνομιλούσε με όσους το επιθυμούσαν και πρώτος αυτός χώρισε 
τους  εριστικούς  λόγους  από  τους  πολιτικούς,  τους  οποίους  μελέτησε.  Στην  Χίο 
θέσπισε  δημόσια  αξιώματα  και  πολίτευμα  όμοιο  με  τής  πατρίδας  του.  Απέκτησε 
χρήματα, όσα κανείς άλλος μεταξύ των σοφιστών, ώστε ανέλαβε και τριηραρχίες7, 
ενώ οι ακροατές του έγιναν μέχρι και εκατό, και μεταξύ πολλών άλλων ήταν και ο 
Τιμόθεος  τού Κόνωνα,  με  τον οποίο επισκέφτηκε  πολλές  πόλεις,  συνθέτοντας  τις 
επιστολές που ο Τιμόθεος έστελνε προς τους Αθηναίους, γιά τις οποίες τού δωρίθηκε 
ένα τάλαντο από τα χρήματα που είχαν περισσέψει από την Σάμο. 

Κοντά  του  μαθήτευσε  ο  Θεόπομπος  ο  Χίος,  ο  Έφορος  ο  Κυμαίος,  ο 
Ασκληπιάδης  που  συνέγραψε  τις  υποθέσεις  των  τραγωδιών,  και  ο  Θεοδέκτης  ο 
Φασηλίτης που αργότερα έγραψε τις  τραγωδίες,  τού οποίου είναι  το μνημείο  που 
βρίσκεται  στην  Κυαμίτη,  καθώς  πορευόμαστε  προς  την  Ελευσίνα,  επί  τής  Ιεράς 
Οδού, αυτό που τώρα είναι ερειπωμένο.  Εκεί,  μαζί με το δικό του,  ύψωσε και τ’ 
αγάλματα των ενδοξοτέρων ποιητών, από τα οποία σώζεται μόνον το άγαλμα τού 
ποιητή Ομήρου. Μαθητής του ήταν και ο Λεώδαμος ο Αθηναίος και ο Λάκριτος ο 
νομοθέτης των Αθηναίων και – όπως λένε μερικοί – ο Υπερείδης και ο Ισαίος. 

Επίσης  λένε  ότι  και  ο  Δημοσθένης8,  όσο ακόμη ο  Ισοκράτης  δίδασκε 
ρητορική, προσήλθε κοντά του με σπουδή, αλλά τού είπε ότι, επειδή δεν είχε να του 
δώσει τις χίλιες δραχμές που εισέπραττε ως αμοιβή, θα του έδινε μόνον διακόσιες, γιά 
να  μάθει  το  ένα  πέμπτο  τής  διδασκαλίας.  Τότε  ο  Ισοκράτης  αποκρίθηκε: 
«Δημοσθένη,  δεν  τεμαχίζω  την  διδασκαλία  μου.  Όπως  ακριβώς  οι  ωραίοι  ιχθύες 
πωλούνται  ολόκληροι,  έτσι  κ’  εγώ  θα  σου  δώσω  ολόκληρη  την  τέχνη  μου,  αν 
επιθυμείς να μαθητεύσεις». 

Πέθανε την χρονιά που επώνυμος άρχοντας ήταν ο Χαιρώνδας, έχοντας 
πληροφορηθεί στην παλαίστρα τού Ιπποκράτη τα νέα από την Χαιρώνεια9. Ο ίδιος 
έδωσε τέλος στον βίο του, απέχοντας επί τέσσερις ημέρες από την σίτιση, λέγοντας 
την  αρχή  τριών  δραμάτων  τού  Ευριπίδη  –  «Ο  Δαναός,  ο  πατέρας  πενήντα 
θυγατέρων…» και «Ο Πέλοψ ο Ταντάλειος, που έφτασε στην Πίσα…» και «Όταν 
κάποτε ο Κάδμος έφυγε από το Σιδώνιο άστυ…» – και έχοντας ζήσει ενενήντα οχτώ 
ή, όπως λένε μερικοί,  εκατό έτη, μη υπομένοντας να βλέπει γιά τέταρτη φορά να 
υποδουλώνεται η Ελλάς10. 
6 Βλέπε και στο παράρτημα Η΄.
7 Τριηραρχία: ιδιαίτερα δαπανηρή «λειτουργία» που προέβλεπε την καταβολή των 
εξόδων γιά την συντήρηση μίας πολεμικής τριήρους (βλ. σημ.1).
8 Διάσημος Αθηναίος ρήτορας, πολιτικός αντίπαλος τού Ισοκράτη.
9 Μάχη τής Χαιρώνειας: μία ακόμη εμφύλια μάχη των αρχαίων Ελλήνων, η οποία 
έλαβε χώρα κατά το έτος 338 π.Χ., όταν ο πανίσχυρος στρατός τού Φιλίππου, βασιλιά 
τής  Μακεδονίας,  συγκρούστηκε  με  συμμαχικό  στρατό  αποτελούμενο  επίσης  από 
Έλληνες.  Η ήττα των συμμαχικών δυνάμεων και  η επικράτηση τού Φιλίππου τού 
επέτρεψε  να  ενώσει  υπό  τις  διαταγές  του  ολόκληρο  τον  Ελληνισμό  γιά  ν’ 
αντιμετωπίσει την περσική απειλή.
10 Η διά τής βίας συνένωση των ελληνικών πόλεων-κρατών, από τον Φίλιππο, υπό τις 
διαταγές  του,  με  σκοπό  την  από  κοινού  αντιμετώπιση  τής  περσικής  απειλής, 
προκάλεσε  βαθύτατη  θλίψη  στον  Ισοκράτη.  Όσο  και  αν  η  βία  φαινόταν 
επιβεβλημένη,  λόγω  έλλειψης  κοινής  εξωτερικής  πολιτικής  και  αμοιβαίας 
αλληλοκατανόησης μεταξύ των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων, η χρήση της 
προξενούσε δικαιολογημένο πόνο σε κάθε σώφρονα Έλληνα εκείνης τής εποχής.
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Έναν  χρόνο  ή,  όπως  λένε  μερικοί,  τέσσερα  χρόνια  πριν  πεθάνει, 
συνέγραψε τον «Παναθηναϊκό»11, ενώ γιά τον «Πανηγυρικό»12 λένε ότι χρειάστηκε 
δέκα ή δεκαπέντε έτη συγγραφής και ότι  τον άντλησε από λόγους τού Λεοντίνου 
Γοργία  και  τού  Λυσία.  Τον  λόγο «Περί  τής  αντιδόσεως» τον  έγραψε  όταν έγινε 
ογδονταδύο ετών, ενώ τον λόγο «Προς τον Φίλιππο»13 λίγο πριν από τον θάνατό του. 

Όταν ήδη ήταν πρεσβύτης, υιοθέτησε τον Αφαρέα, τον γιό τής Πλαθάνης, 
τής  κόρης  τού  ρήτορα  Ιππία,  τον  νεώτερο  των  τριών  γιών  αυτής  τής  γυναίκας. 
Κατέστη επαρκώς εύπορος, εισπράττοντας χρήματα όχι μόνον από τους μαθητές του, 
αλλά και από τον βασιλιά Νικοκλή14 των Κυπρίων, που ήταν γιός τού Ευαγόρα και 
τού έδωσε είκοσι τάλαντα γιά τον λόγο που του έγραψε15. Γι’ αυτό φθονήθηκε και 
τρεις  φορές  τον  πρότειναν  γιά  τριήραρχο.  Τις  δύο  επικαλέστηκε  ασθένεια  και 
παραιτήθηκε  μέσω τού γιού  του,  ενώ την  τρίτη  ανέλαβε  τα  έξοδα  και  δαπάνησε 
πολλά χρήματα. 

Προς εκείνον τον πατέρα, που του είπε ότι δεν ζητά τίποτε άλλο, παρά 
έναν δούλο ως σύντροφο τού παιδιού του, είπε: «Φύγε, λοιπόν, γιατί αντί γιά έναν θα 
έχεις δύο δούλους». Συμμετείχε και στον προς τιμή τού Μαυσώλου διαγωνισμό τής 
Αρτεμισίας, αλλά δεν σώζεται το εγκώμιό του. Επίσης έγραψε «Εγκώμιο»16 γιά την 
Ελένη και «Αρεοπαγιτικό»17 λόγο. 

Εγκατέλειψε  τον  βίο  κατά  την  ένατη  ή,  όπως  λένε  άλλοι,  κατά  την 
τέταρτη μέρα τής αποχής του από την σίτιση, όταν έγιναν οι ταφές όσων έπεσαν στην 
μάχη τής Χαιρώνειας. Λόγους συνέγραψε και ο γιός του, ο Αφαρεύς. Τάφηκε δίπλα 
στους  συγγενείς  του,  κοντά  στο  Κυνόσαργες,  στ’  αριστερά  τού  λόφου:  αυτός,  ο 
πατέρας του Θεόδωρος, η μητέρα του και η αδελφή της Ανακώ – θεία τού ρήτορα – ο 
θετός γιός του Αφαρεύς, ο εξάδελφός του Σωκράτης, που ήταν γιός τής αδελφής τής 
μητέρας τού Ισοκράτη, τής Ανακούς, ο ομώνυμος προς τον πατέρα τους αδελφός του 
Θεόδωρος,  οι  εγγονοί  του,  που  ήταν  παιδιά  τού  θετού  γιού  του,  τού  Αφαρέα  [ο 
Αφαρεύς  και  ο  πατέρας  του  Θεόδωρος],  και  η  γυναίκα  του  Πλαθάνη,  που  ήταν 
μητέρα τού υιοθετημένου Αφαρέα. 

Επάνω  απ’  αυτούς  βρίσκονταν  έξι  πινακίδες,  οι  οποίες  σήμερα  δεν 
σώζονται. Επάνω στο μνήμα τού ίδιου τού Ισοκράτη βρισκόταν ένας κίονας ύψους 
τριάντα πήχεων, στον οποίον υπήρχε ως σύμβολο μία σειρήνα ύψους επτά πήχεων 
και  ο  οποίος  σήμερα  δεν  σώζεται.  Επίσης  υπήρχε  κοντά  του  μία  πινακίδα,  που 
περιείχε ονόματα ποιητών και διδασκάλων του, μεταξύ των οποίων και τον Γοργία να 
βλέπει προς μία αστρολογική σφαίρα, και τον ίδιο τον Ισοκράτη να παρίσταται. 

Στην Ελευσίνα ανάκειται χάλκινη εικόνα του, εμπρός από το πρόστωο, 
αφιερωμένη από τον Τιμόθεο τού Κόνωνα, η οποία φέρει την ακόλουθη επιγραφή: 
«Ο Τιμόθεος, τιμώντας την χάρη και την σύνεση τής φιλίας, αυτήν την εικόνα τού 
Ισοκράτη αφιέρωσε στις Θεές. Είναι έργο τού Λεωχάρη». 
11 Το έργο σώζεται.
12 Το έργο σώζεται.
13 Το έργο σώζεται.
14 Η  «Περί  βασιλείας»  (ή  «Προς  Νικοκλέα»)  επιστολή,  που  παρουσιάζεται  στην 
παρούσα  έκδοση,  είναι  ο  πρώτος  λόγος  που  ο  Ισοκράτης  απευθύνει  προς  τον 
Νικοκλή,  βασιλιά  των  Κυπρίων,  δίνοντάς  του  συμβουλές  γιά  την  άσκηση  των 
βασιλικών  καθηκόντων  του.  Ο  δεύτερος  λόγος  –  «Νικοκλής  ή  Κύπριοι»  – 
παρουσιάζει τον Νικοκλή να δίνει συμβουλές στους υπηκόους του. 
15 Ο Κύπριος βασιλιάς έστειλε στον Ισοκράτη αμοιβή είκοσι ταλάντων γιά ένα από τα 
δύο ή και γιά τα δύο προαναφερόμενα έργα (βλ. σημ. 13).
16 Το έργο σώζεται.
17 Το έργο σώζεται.
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Τ’ όνομά του φέρουν εξήντα λόγοι, από τους οποίους κατά τον Διονύσιο 
είναι γνήσιοι οι εικοσιπέντε,  κατά τον Καικίλιο οι εικοσιοχτώ,  ενώ οι άλλοι είναι 
ψευδεπίγραφοι. Αποστρεφόταν τις δημόσιες επιδείξεις ώστε, όταν κάποτε ήρθαν γιά 
να τον ακούσουν τρεις άνδρες, κράτησε τους δύο κ’ έδιωξε τον τρίτο, λέγοντάς του 
να έρθει  την επόμενη μέρα,  επειδή η αίθουσα διαλέξεων ήταν πλήρης ακροατών. 
Επίσης συνήθιζε να λέει στους μαθητές του ότι, ενώ αυτός δίδασκε έναντι δέκα μνων, 
θα  έδινε  δέκα  χιλιάδες  μνες  σε  όποιον  τού  δίδασκε  τόλμη  και  ευφωνία18.  Προς 
εκείνον που τον ρώτησε πώς κάνει τους άλλους ικανούς, χωρίς να είναι ο ίδιος, είπε 
ότι και τ’ ακονιστήρια δεν δύνανται από μόνα τους να κόψουν, αλλά κάνουν κοφτερό 
το σίδερο. 

Υπάρχουν κ’ εκείνοι  που λένε  ότι  συνέγραψε και  πραγματείες  γιά την 
ρητορική  τέχνη,  ενώ  άλλοι  λένε  ότι  χρησιμοποιούσε  την  εξάσκηση  και  όχι  την 
μεθοδική διδασκαλία. Ποτέ δεν εισέπραξε μισθό από συμπολίτη του. Πρόσταζε τους 
μαθητές  του  να  του  αναφέρουν  τα  λεγόμενα,  όταν  πήγαιναν  στις  εκκλησίες  τού 
δήμου. Επίσης, λυπήθηκε πολύ γιά τον θάνατο τού Σωκράτη και την επόμενη μέρα 
εμφανίστηκε μελανοφορεμένος. Όταν, πάλι, κάποιος τον ρώτησε τι είναι η ρητορική, 
εκείνος είπε: «το να κάνεις μεγάλα τα μικρά και μικρά τα μεγάλα». Όταν, κάποτε, 
εστιαζόταν  με  τον  τύραννο  τής  Κύπρου,  Νικοκρέοντα,  και  οι  παρόντες  τον 
προέτρεπαν  ν’  ανοίξει  διάλογο,  τους  είπε:  «γιά  όσα  θέματα  εγώ  είμαι  ικανός,  η 
περίσταση δεν είναι κατάλληλη, ενώ γιά όσα είναι κατάλληλη η περίσταση, εγώ δεν 
είμαι  ικανός».  Όταν  είδε  τον  τραγικό  ποιητή  Σοφοκλή  ν’  ακολουθεί  μ’  ερωτική 
διάθεση19 έναν  νεαρό,  τού  είπε:  «όχι  μόνον  τα  χέρια  μας  πρέπει  να  κρατούμε 
μαζεμένα,  Σοφοκλή,  αλλά και  τους  οφθαλμούς  μας».  Όταν ο Έφορος  ο Κυμαίος 
έφυγε άπρακτος από την σχολή τού Ισοκράτη και ο πατέρας του, ο Δημόφιλος, τον 
έστειλε  εκ  νέου,  πληρώνοντας  γιά  δεύτερη  φορά,  περιπαικτικά  ο  Ισοκράτης  τον 
αποκαλούσε Δίφορο. Ωστόσο, τον φρόντισε επαρκώς και τού υπέδειξε τις βάσεις τού 
έργου του. 

Ο  Ισοκράτης  ήταν  επιρρεπής  στα  ερωτικά,  χρησιμοποιούσε  πρόσθετο 
στρώμα στην κλίνη του και με κρόκο κρατούσε υγρό το προσκεφάλι του. Ως νέος δεν 
νυμφεύτηκε, ενώ στα γηρατειά του είχε μία εταίρα που ονομαζόταν Λαγίσκη20, από 
την οποία απέκτησε μία θυγατέρα που πέθανε όντας δώδεκα ετών,  πριν από τους 
γάμους. Έπειτα έλαβε ως γυναίκα του την κόρη τού ρήτορα Ιππία, την Πλαθάνη, που 
ήδη είχε τρία αγόρια, από τα οποία – όπως είπα πριν – υιοθέτησε τον Αφαρέα, που 
αφιέρωσε  στο  Ολυμπίειο  χάλκινη  εικόνα  τού  Ισοκράτη,  επάνω σε  κίονα,  με  την 
επιγραφή: «Ο Αφαρεύς αυτή την εικόνα τού πατέρα του, Ισοκράτη, αφιέρωσε στον 
Δία, τιμώντας τους Θεούς και την αρετή των γονέων του». 
18 Τόλμη  και  ευφωνία:  υπήρξαν  τα  δύο  πιό  αδύνατα  σημεία  τού  Ισοκράτη.  Η 
αγοραφοβία του και η ασθενική φωνή του αρκετές φορές τον κράτησαν μακριά από 
τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα τής εποχής του.
19 Προφανώς η «διάθεση» τού Σοφοκλή δεν ήταν καθόλου αγνή, γιατί αν ήταν, δεν θα 
προκαλούσε αυτή την αντίδραση τού Ισοκράτη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
αρχαιοελληνική  έννοια  των  όρων «εραστής»  και  «ερωμένος»  παρεξηγήθηκαν  και 
παρερμηνεύτηκαν  –  είτε  εκούσια  είτε  ακούσια  –  από  πολλούς  επιστήμονες  και 
ερευνητές  στο  πέρασμα  των  αιώνων.  Γιά  περισσότερες  πληροφορίες  βλέπε 
«Πλατωνικοί Διάλογοι – Ερασταί, Φιλοκερδής», Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: 
Αθανάσιος Τσακνάκης, Εκδόσεις Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη 2004, σελίδες 10-12.
20 Το όνομα «Λαγίσκη» είναι μάλλον παρωνύμιο. Το σημαντικό είναι ότι σημαίνει 
«Λαγουδίτσα» ή «Λαγουδίνα»,  συνδέει  την εργασία τής  εταίρας  με συγκεκριμένο 
είδος τρωκτικού και αφαιρεί από γνωστό αντρικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας την 
δήθεν πρωτοτυπία αυτής τής συμβολικής σύνδεσης των δύο εννοιών. 
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Γιά τον Ισοκράτη λέγεται ότι όντας ακόμη παιδί συμμετείχε σε ιππικούς 
αγώνες.  Στην  Ακρόπολη,  στην  σφαιρίστρα  των  Αρρηφόρων21,  ανάκειται  χάλκινη 
απεικόνισή του που τον παρουσιάζει να ιππεύει όντας ακόμη παιδί, όπως ανέφεραν 
κάποιοι.  Σε ολόκληρο τον  βίο  του έγιναν  δύο δίκες  εναντίον  του.  Στην πρώτη ο 
Μεγακλείδης τον προκάλεσε σε αντίδοση22,  αλλά ο Ισοκράτης  δεν παρέστη λόγω 
νόσου.  Έστειλε,  όμως,  τον  γιό  του,  Αφαρέα,  ο  οποίος  κέρδισε  την  δίκη.  Στην 
δεύτερη, με αφορμή μία τριηραρχία, ο Λυσίμαχος τον προκάλεσε σε αντίδοση. Τότε 
ηττήθηκε  και  ανέλαβε  την  τριηραρχία.  Ζωγραφική  εικόνα  του  υπήρχε  και  στο 
Πομπείο. 

Λόγους  συνέγραψε  και  ο  Αφαρεύς  –  όχι  πολλούς  –  δικανικούς  και 
συμβουλευτικούς, ενώ συνέθεσε περίπου τριανταεπτά τραγωδίες, από τις οποίες ως 
νόθες αμφισβητούνται  δύο. Άρχισε να παρουσιάζει τα έργα του κατά το έτος τού 
επώνυμου άρχοντα Λυσίμαχου και μέχρι το έτος τού επώνυμου άρχοντα Σωσιγένη, 
σε σύνολο εικοσιοχτώ ετών, παρουσίασε έξι θεατρικά έργα στα εν άστει Διονύσια και 
δύο φορές νίκησε με χορηγό τον Διονύσιο, ενώ παρουσίασε στα Λήναια ακόμη δύο 
έργα με άλλους χορηγούς. Εικόνες τής μητέρας τού Ισοκράτη και τού Θεοδώρου, 
καθώς  και  τής  αδελφής  της,  Νακούς,  υπήρχαν  στην  Ακρόπολη.  Από  αυτές  τις 
εικόνες,  εκείνη τής μητέρας του κείται  σήμερα κοντά στην εικόνα τής Υγείας, με 
άλλη  επιγραφή,  ενώ  τής  Νακούς  δεν  σώζεται.  Η  τελευταία  είχε  δύο  γιούς:  τον 
Αλέξανδρο από τον Κόννο, και τον Σοφοκλή από τον Λυσία».

β. Τα σωζόμενα έργα τού Ισοκράτη

Οι 21 ισοκρατικοί «Λόγοι», κατ’ αλφαβητική σειρά:

Αιγινητικός
Αρεοπαγιτικός
Αρχίδαμος
Βούσιρις
Ελένης εγκώμιον
Ευαγόρας
Κατά Λοχίτου
Κατά των Σοφιστών
Νικοκλής (ή Κύπριοι)
Παναθηναϊκός
Πανηγυρικός
Περί βασιλείας (ή Προς Νικοκλέα)
Περί τής αντιδόσεως

21 Αρρηφόροι: κορίτσια ηλικίας επτά μέχρι έντεκα ετών, τα οποία γιά διάστημα ενός 
έτους εκτελούσαν ιερατικά καθήκοντα στον ναό τής Αθηνάς, στην Ακρόπολη των 
Αθηνών. 
22 Αντίδοση: η ανταλλαγή των περιουσιών. Αν κάποιος Αθηναίος πολίτης θεωρούσε 
ότι  η  «λειτουργία»  που  του  ανατέθηκε  ήταν  βαρύτερη  από  τις  οικονομικές 
δυνατότητές του, είχε το δικαίωμα να προτείνει έναν πλουσιότερο συμπολίτη του γιά 
την ανάληψη τού καθήκοντος. Αν ο προτεινόμενος δεχόταν ότι είναι πλουσιότερος, 
αναλάμβανε την «λειτουργία». Αν το αρνιόταν, όφειλε να δεχτεί την ανταλλαγή των 
περιουσιών, οπότε ο αρχικός υπόχρεος εκτελούσε την «λειτουργία». Αν αρνιόταν την 
ανταλλαγή των περιουσιών, αρμόδιο γιά την τελική απόφαση ήταν το δικαστήριο.
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Περί τής ειρήνης (ή Συμμαχικός)
Περί τού ζεύγους
Πλαταϊκός
Προς Δημόνικον
Προς Ευθύνουν
Προς Καλλίμαχον
Τραπεζιτικός
Φίλιππος

Οι 9 ισοκρατικές «Επιστολές», κατ’ αλφαβητική σειρά:

Προς τον Αλέξανδρο
Προς τον Αντίπατρο
Προς τον Αρχίδαμο
Προς τον Διονύσιο
Προς τον Τιμόθεο
Προς τον Φίλιππο (α΄)
Προς τον Φίλιππο (β΄)
Προς τού Ιάσονα τα παιδιά
Προς των Μυτιληναίων τους άρχοντες

Σε  αυτό  το  σημείο  κρίνεται  απαραίτητο  να  γίνει  μία  διευκρίνιση: 
ορισμένοι από τους ισοκρατικούς «Λόγους» είναι, κατ’ ουσία, προσωπικές επιστολές 
τού ρήτορα, αλλά δεν συνυπολογίζονται μεταξύ των εννέα «Επιστολών», επειδή οι 
ειδικευμένοι  ερευνητές  και  οι  φιλόλογοι  έκριναν  ότι  –  λόγω  τής  μεγαλύτερης 
έκτασης,  τής  γενικότερης  και  ευρύτερου  ενδιαφέροντος  θεματολογίας  και  τής 
ιδιάζουσας  δομής  τους  –  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  «Λόγων».  Οι  εννέα 
«Επιστολές»  έχουν  μικρότερη  έκταση,  θίγουν  θέματα  πολύ  πιό  ειδικά  και  πιό 
προσωπικά, και έχουν το ύφος και την δομή μίας απλής επιστολής.

Επίσης,  στον  Ισοκράτη  αποδίδονται  41  ρήσεις,  οι  οποίες  σώζονται  σε 
μορφή  αποσπασμάτων  (39  ελληνικών  και  2  λατινικών)  μέσα  στα  έργα  άλλων 
συγγραφέων, όπως ο Σέξτος Εμπειρικός,  ο Πλούταρχος, ο Μάξιμος Πλανούδης, ο 
Διονύσιος  Αλικαρνασσεύς,  ο  Μάξιμος  Ομολογητής,  ο  Ιωάννης  Δαμασκηνός  και 
άλλοι.

γ. «Περί βασιλείας»

Το  πρώτο  ισοκρατικό  κείμενο  τού  παρόντος  βιβλίου  είναι  ένας 
«παραινετικός  λόγος»,  ο  οποίος  έχει  την  τυπική  δομή  και  εξωτερική  μορφή  των 
ρητορικών λόγων εκείνης τής εποχής. Είναι γνωστός ως λόγος «Περί βασιλείας» ή 
«Περί τού πώς δει βασιλεύειν» ή ως επιστολή «Προς Νικοκλέα». Το περιεχόμενό του 
αφορά την «βασιλική τέχνη», δηλαδή την τέχνη τής σωστής διοίκησης μιάς πόλης-
κράτους  και  τής  επιτυχούς  άσκησης  των  πολιτικών  εξουσιών  (βλέπε  και  στα 
παραρτήματα ΣΤ΄ και Ζ΄).

Η επιστολή γράφτηκε και στάλθηκε στον Νικοκλή γύρω στο 370 π.Χ. 
Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος παραλήπτης έλαβε από τον Ισοκράτη ακόμη ένα έργο, 
το «Νικοκλής ή Κύπριοι», στο οποίο γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις που έχουν οι 
υπήκοοι  απέναντι  στον  βασιλιά  και  στο  κοινωνικό  σύνολο.  Γιά  τούτα  τα  δύο 
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συμβουλευτικά  έργα  ο  Νικοκλής  έστειλε  ως  αμοιβή  στον  Ισοκράτη  το  υπέρογκο 
ποσό των είκοσι ταλάντων.

Ο Νικοκλής υπήρξε βασιλιάς τής Σαλαμίνας, μιάς πλούσιας και γνωστής 
κυπριακής πόλης. Ήταν γιός τού βασιλιά Ευαγόρα, τον οποίο διαδέχτηκε στον θρόνο 
κατά το 374 π.Χ., και αδελφός τού στρατηγού Πνυταγόρα, ο οποίος δολοφονήθηκε 
γιά λόγους που δεν μας είναι σαφώς γνωστοί.

Ο Ισοκράτης ήταν διδάσκαλος τού Νικοκλή. Από αυτήν την στενή σχέση 
πηγάζει η οικειότητα, η ευθύτητα, η φιλική διάθεση, η παρρησία και η ειλικρίνεια 
που  διακρίνουν  το  ύφος  τής  επιστολής.  Ο  λόγος  τού  Ισοκράτη  είναι  απλός  και 
περιεκτικός, σαφής και ακριβής, λιτός και φιλοσοφημένος. Σε ολόκληρο το έργο είναι 
εμφανείς οι βαθιές πολιτικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές γνώσεις τού μεγάλου 
ρήτορα,  τού οποίου οι  διαπιστώσεις  και  οι  προτάσεις  είναι  εκπληκτικά  επίκαιρες, 
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Τα  ισοκρατικά  έργα  επηρέασαν  άμεσα  πολλούς  Έλληνες  συγγραφείς 
(βλέπε και στο παράρτημα Γ΄), ιδιαίτερα τής Βυζαντινής περιόδου, οι οποίοι θέλησαν 
ν’  απευθύνουν παραινετικούς  λόγους  προς  διάφορους ηγεμόνες  και  παράλληλα ν’ 
αποφύγουν  επιμελώς  την  εμπλοκή  τους  στις  επικίνδυνες  ραδιουργίες  και  στις 
καταστροφικές  κολακείες  τής εκάστοτε Αυλής.  Οι ισοκρατικοί  παραινετικοί  λόγοι 
αποτέλεσαν υπόδειγμα και γιά πολλούς ξένους συγγραφείς τού είδους (μεταξύ των 
οποίων ξεχωρίζει ο Niccolò Machiavelli, με τον περίφημο «Ηγεμόνα» του), ιδιαίτερα 
κατά  την  εποχή  τής  Ιταλικής  Αναγέννησης.  Θα  ήταν  ευχής  έργο  να  έβρισκε  ο 
Ισοκράτης πολλούς άξιους μιμητές και στις ημέρες μας.

δ. Οι επιστολές προς τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο

Από το σύνολο των επιστολών, που η αρχαία γραμματεία αποδίδει στον 
ρήτορα Ισοκράτη, μόνον εννέα έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας, εξαιρουμένων 
εκείνων των επιστολών, που συμπεριλήφθηκαν μεταξύ των «Λόγων». Δύο από τις 
εννέα «Επιστολές» απευθύνονται στον Φίλιππο, βασιλιά τής Μακεδονίας, και άλλη 
μία  απευθύνεται  στον  διάδοχό  του,  Αλέξανδρο  τον  Μέγα  (βλέπε  και  στα 
παραρτήματα Δ΄ και Θ΄).

Οι  συζητήσεις  γιά  την  αυθεντικότητα  των  «Επιστολών»  έλαβαν  κατά 
καιρούς μεγάλη έκταση, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών άλλων κειμένων τής 
αρχαιοελληνικής  γραμματείας.  Σήμερα,  οι  περισσότεροι  επιστήμονες  δέχονται  την 
γνησιότητα  αυτών  των  εννέα  ισοκρατικών  κειμένων,  ενώ  έχουν  καταρριφθεί  τα 
περισσότερα  επιχειρήματα  εκείνων  των  ερευνητών,  που  θεωρούσαν  την  συλλογή 
«ύποπτη» ή «ψευδεπίγραφη».

Η  προβολή  και  η  εξύψωση  τής  Αθήνας  –  ιδιαίτερης  πατρίδας  τού 
Ισοκράτη – καθώς και η προτροπή γιά την συνένωση όλων των Ελλήνων ενώπιον τού 
ασιατικού κινδύνου είναι οι κινητήριες ιδέες, οι οποίες εξώθησαν τον μεγάλο ρήτορα 
ν’  απευθυνθεί  προς  τον  ισχυρό  Μακεδόνα  ηγεμόνα  και  τον  πολλά  υποσχόμενο 
διάδοχό του. Ο «Πανελληνισμός» κυριαρχεί στις γραμμές των τριών επιστολών, ενώ 
με  πάθος  τονίζεται  η  ανάγκη  άμεσης  αντιμετώπισης  τόσο  των  εσωτερικών  – 
εμφυλίων – διχονοιών, όσο και των αυξανόμενων εξωτερικών κινδύνων. Ο Φίλιππος 
καλείται  να  δείξει  την  μεγαλύτερη  δυνατή  κατανόηση  και  επιείκεια  έναντι  των 
«άτακτων» ή «πεισματάρηδων» ή «στενόμυαλων» συμπατριωτών του και να φανεί 
σκληρός και αποφασιστικός έναντι των εχθρών τού Ελληνισμού.
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Πίσω από κάποιες υπερβολές ή ορισμένες κολακείες, που ο αποστολέας 
έντεχνα και σκόπιμα συμπεριλαμβάνει στα διπλωματικά κείμενά του, γίνεται αισθητή 
η ρωμαλέα παρουσία τού ανήσυχου πατριώτη, γίνεται αντιληπτό το άγρυπνο βλέμμα 
τού  σοφού  και  διορατικού  ρήτορα,  γίνεται  κατανοητός  ο  βαθύς  στοχασμός  τού 
ενωτικού και  ανιδιοτελούς  πολιτικού,  τού σεβαστού διδασκάλου και  τού μεγάλου 
Έλληνα,  εκείνου  τού  σπάνιου  Έλληνα,  που  γεννιέται  και  δρα  τότε  ακριβώς  που 
ανακύπτει η μεγαλύτερη εθνική ανάγκη.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ

Περί βασιλείας
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(01)  Νικοκλή23,  όσοι  συνηθίζουν  να  προσφέρουν  σ’  εσάς,  τους 
βασιλιάδες, εσθήτες ή χάλκινα ή χρυσά καλλιτεχνήματα ή κάποιο άλλο απόκτημα, 
παρόμοιο μ’ αυτά που οι ίδιοι, βέβαια, στερούνται, ενώ εσείς έχετε άφθονα, νομίζω 
ότι  είναι  ολοφάνερο  ότι  δεν  δωρίζουν,  αλλά  εμπορεύονται24,  και  μάλιστα  με 
μεγαλύτερη δεξιοτεχνία από εκείνους που ομολογούν ότι ασκούν το επάγγελμα τού 
μικρεμπόρου.

(02) Εγώ θεώρησα ότι η παρούσα επιστολή θα γινόταν η ωραιότερη, η 
χρησιμότερη και η καταλληλότερη δωρεά από μέρους μου προς εσένα, δηλαδή να 
επιχειρήσω να προσδιορίσω ποιές ενασχολήσεις πρέπει να επιθυμείς  και από ποιά 
έργα ν’ απέχεις, ώστε να βασιλεύσεις άριστα και άριστα την πόλη να διοικήσεις. Γιά 
τους ιδιώτες υπάρχουν πολλοί τρόποι εκπαίδευσης25: κυρίως το ότι δεν ζουν με τρυφή 
αλλά  αναγκάζονται  καθημερινά  ν’  αγωνίζονται  γιά  την  επιβίωσή  τους,  έπειτα  οι 
νόμοι σύμφωνα με τους οποίους καθένας τυγχάνει να κυβερνάται, 

(03) προσέτι η παρρησία και η δυνατότητα φανερής επίπληξης των φίλων 
και  επίθεσης  εναντίον  των  εχθρών  λόγω  των  αμοιβαίων  σφαλμάτων.  Επιπλέον 
υπάρχουν  οι  υποθήκες  των  αρχαιοτέρων  ποιητών,  τις  οποίες  εκείνοι  άφησαν  ως 
οδηγό γιά την ζωή. Απ’ όλα τούτα, λοιπόν, είναι φυσικό να βελτιώνονται.

(04)  Γιά  τους  απόλυτους  άρχοντες,  όμως,  κανένα  τέτοιο  μέσο 
εκπαίδευσης δεν υπάρχει, αλλά εκείνοι που θα έπρεπε να εκπαιδεύονται περισσότερο 
από τους άλλους, όταν κατασταθούν στην εξουσία, διατελούν ανουθέτητοι, γιατί οι 
περισσότεροι  από  τους  ανθρώπους  δεν  τους  πλησιάζουν26,  ενώ  όσοι  τους 
περιστοιχίζουν,  μιλούν με σκοπό να τους ευχαριστήσουν27.  Πράγματι, όταν γίνουν 
κύριοι και πολλών υλικών αγαθών και μεγίστων πρακτικών δυνατοτήτων, επειδή δεν 
χρησιμοποιούν καλά αυτές τις συγκυρίες, κάνουν πολλούς ν’ αμφισβητούν γιά το αν 
είναι  προτιμότερο  να  επιλέξουν  τον  βίο  των  ιδιωτών  –  που  βρίσκονται  σε  μέση 
οικονομική κατάσταση – ή τον βίο των απόλυτων αρχόντων.

23 Βλέπε στην εισαγωγή, κεφάλαιο γ΄.
24 Η κριτική εναντίον των πράξεων τής δωροδοκίας και δωροληψίας δεν τοποθετείται 
τυχαία  τόσο  στην  πρώτη  όσο  και  στην  τελευταία  παράγραφο  τής  επιστολής.  Αν 
κρίνουμε  από  τα  εμπειρικά  και  ιστορικά  δεδομένα,  οι  συνέπειες  των  δύο 
αλληλένδετων  πράξεων  πάντοτε  ήταν  και  αδιαλείπτως  εξακολουθούν  να  είναι 
καταστροφικές γιά κάθε κοινωνία, αποτελώντας την αρχή ενός πλήθους παρανομιών 
και την ρίζα μίας απέραντης σειράς διαπλεκομένων προβλημάτων.
25 Οι απλοί πολίτες – οι «ιδιώτες» – εκπαιδεύονται πρώτα από την ανάγκη, έπειτα από 
την νομοθεσία, μετά από την δημόσια κριτική και τελικά από την παιδεία.
26 Ο φόβος και το δέος ενώπιον τής εξουσίας είναι χαρακτηριστικό τής πλειοψηφίας 
των κυβερνωμένων και συναντάται σε κάθε μορφή πολιτεύματος, σε κάθε εποχή και 
σε  κάθε  χώρα.  Οι  παράγοντες,  που  συντηρούν  αυτόν  τον  «βολικό»  γιά  τους 
κυβερνώντες  φόβο,  δεν  είναι  μόνον  το  μεγαλύτερο  ή  μικρότερο  «δημοκρατικό 
έλλειμμα» ορισμένων πολιτευμάτων,  αλλά πρωτίστως η έλλειψη παιδείας,  η κακή 
ανατροφή και ενίοτε η «παραδοσιακή μοιρολατρία» τής πλειοψηφίας.
27 Η  κολακεία  υπήρξε  πάντοτε  η  αθλιότερη  αλλά  και  η  επιτυχέστερη  μέθοδος 
υποταγής των κυβερνώντων στην βούληση λίγων αλλά ευφυών κυβερνωμένων. Οι 
καταστροφικές συνέπειές  της στον πολιτικό και κοινωνικό βίο είναι  ανάλογες τής 
δωροδοκίας-δωροληψίας.
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(05)  Όταν  οι  πολίτες  παρατηρήσουν  τις  τιμές,  τον  πλούτο  και  την 
εξουσία, όλοι θεωρούν ισόθεους τους μονάρχες28, αλλά όταν θυμηθούν τους φόβους 
και τους κινδύνους, και όταν εξετάσουν διεξοδικά πώς κάποιοι μονάρχες φονεύτηκαν 
από εκείνους που δεν έπρεπε, πώς αναγκάστηκαν να βλάψουν τα πιό οικεία πρόσωπά 
τους, ή πώς σε κάποιους συνέβησαν και τα δύο, τότε θεωρούν λυσιτελέστερο να ζουν 
κατά έναν οποιονδήποτε τρόπο29, παρά – μέσα σε τέτοιες συμφορές – να βασιλεύουν 
σε ολόκληρη την Ασία.

(06)  Αίτιο  αυτής  τής  ανωμαλίας  και  τής  ταραχής  είναι  η  πίστη  ότι  η 
βασιλεία – όπως ακριβώς η ιεροσύνη30 – ταιριάζουν σε όλους τους άνδρες31, ενώ η 
βασιλεία είναι το μέγιστο των ανθρωπίνων πραγμάτων και απαιτεί την μεγαλύτερη 
πρόνοια. Γιά καθεμιά,  λοιπόν, πράξη, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος 
δύναται να διοικεί, διαφυλάττοντας τ’ αγαθά και αποφεύγοντας τις συμφορές, είναι 
έργο  τού  άμεσου  περιβάλλοντός  σου  να  σε  συμβουλεύει.  Γιά  το  σύνολο  των 
ενασχολήσεων,  γιά  τις  οποίες  χρειάζεται  να  στοχάζεσαι,  και  γιά  όσα  πρέπει  να 
φροντίζεις, εγώ θ’ αποπειραθώ να σου μιλήσω διεξοδικά.

(07)  Εάν,  λοιπόν,  το  επεξεργασμένο  δώρο  μου  θα  είναι  αντάξιο  τής 
πρόθεσής μου, είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε εξαρχής, γιατί πολλά έργα – και 
έμμετρα  ποιήματα  και  πεζά  συγγράμματα  –  όταν  ακόμη  ενυπάρχουν  μέσα  στην 
διάνοια τού συγγραφέα τους, παρέχουν μεγάλες προσδοκίες, αλλά όταν περατωθούν 
και επιδειχθούν στους άλλους, το τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται πολύ φτωχότερο 
από τις αρχικές ελπίδες32.

(08) Ωστόσο, αυτό το εγχείρημα μού φαίνεται ωραίο, αφού επιζητώ τις 
παραμελημένες  αλήθειες  και  τους  νόμους  που  διέπουν  τις  μοναρχίες.  Όσοι 
εκπαιδεύουν τους ιδιώτες, αυτούς μόνον ωφελούν. Αν, όμως, κάποιος προέτρεπε τους 
κυβερνήτες τού πλήθους να γίνουν ενάρετοι, θα ωφελούσε και τους δύο: και τους 
δυνάστες και  τους  υπηκόους  τους.  Γιατί  στους πρώτους θα παρείχε  ασφαλέστερη 
εξουσία και στους δεύτερους πιό πράο πολίτευμα.

(09) Πρώτα, λοιπόν, ας σκεφτούμε ποιό είναι το έργο των βασιλευόντων 
γιατί,  αν  συγκεφαλαιώσουμε  καλά  τις  δυνατότητες  τού  βασιλικού  έργου,  θα 
βλέπουμε τον ορισμό και καλύτερα θα μιλούμε γιά τα επιμέρους ζητήματα. Νομίζω 
ότι  όλοι  θα  ομολογούσαν  ότι  είναι  καθήκον  των  βασιλευόντων  να  παύουν  την 
δυστυχία τής πόλης τους, να διαφυλάττουν την ευπραγία της, και από μικρή να την 

28 Η άγνοια, που έχει το πλήθος γιά τις πραγματικές ευθύνες,  τις υποχρεώσεις, τις 
αγωνίες και τα διλήμματα, που ταλαιπωρούν τον καθημερινό βίο των κυβερνώντων, 
τού  δημιουργεί  μία  ψευδή  εντύπωση,  χάρη  στην  οποία  αντιμετωπίζει  την 
διακυβέρνηση  ενός  συνόλου  ανθρώπων  ως  μία  εύκολη  και  άνετη  διαδικασία.  Ο 
Αριστοτέλης θα πρόσθετε: «το άρχειν ήδιστον».
29 Παντοτινό  χαρακτηριστικό  τού  πλήθους  είναι  να  επιλέγει  την  αποχή  από  την 
πολιτική, γιά χάρη τής ατομικής και τής οικογενειακής ησυχίας. Αυτή η ευθυνοφοβία, 
όμως, τείνει να εξισώσει κάθε γνωστή μορφή πολιτεύματος με την ολιγαρχία.
30 Συνήθως  η  ιεροσύνη  ήταν  ένα  μη  μόνιμο  δημόσιο  λειτούργημα  (θρησκευτικό 
καθήκον), προσιτό σε όλους σχεδόν τους ελεύθερους πολίτες.
31 Είναι βέβαιο ότι – λόγω έλλειψης αυτογνωσίας – σχεδόν κάθε αρχόμενος θεωρεί 
τον εαυτό του ευφυέστερο και ικανότερο τού άρχοντός του, αν και είναι ελάχιστοι 
εκείνοι που τελικά αναλαμβάνουν ευθύνες περισσότερες απ’ όσες τους επιβάλλονται.
32 Σε κάθε τομέα τής ανθρώπινης δράσης, η αρχική σύλληψη ενός σχεδίου κινδυνεύει 
να αποδειχθεί πολύ ανώτερη τής πρακτικής εφαρμογής του. Η διαφορά μεταξύ λόγων 
και  έργων  ή  μεταξύ  ονείρων  και  πραγματικότητας  ή  μεταξύ  φαντασίας  και 
δυνατότητας είναι εμφανής σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
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κάνουν μεγάλη. Τα άλλα, τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, πρέπει ν’ αποβλέπουν 
στην έμπρακτη εφαρμογή των προαναφερθέντων.

(10) Αλλά και  τούτο  είναι  φανερό:  όσοι  έχουν την δυνατότητα γιά  τα 
προηγούμενα και σκέφτονται γιά τόσο μεγάλα ζητήματα, να μην ραθυμούν ούτε ν’ 
αμελούν αλλά να εξετάζουν πώς θα συμπεριφέρονται φρονιμότερα από τους άλλους. 
Είναι αποδεδειγμένο ότι η βασιλεία τους θα έχει τέτοια ποιότητα, όποια θα έχει η 
προπαρασκευή τού χαρακτήρα τους33.

(11) Σε κανέναν αθλητή δεν ταιριάζει να γυμνάζει το σώμα του τόσο, όσο 
ταιριάζει  στους  βασιλεύοντες  ν’  ασκούν  την  ψυχή  τους.  Ούτε  ένα  μέρος  από  τα 
έπαθλα, γιά τα οποία εσείς καθημερινά αγωνίζεστε, δεν ορίζουν γιά τους νικητές στο 
σύνολο των αθλητικών αγώνων! Όταν αυτά θυμάσαι, πρέπει να έχεις νου προσεχτικό, 
ώστε όσο ακριβώς υπερέχεις έναντι των άλλων στις τιμές, τόσο να διαφέρεις έναντι 
αυτών και στις αρετές34.

(12) Και μην νομίζεις ότι, ενώ η επιμέλεια γιά τ’ άλλα πράγματα είναι 
χρήσιμη,  δεν  έχει  καμμία  δύναμη  όταν  επιδιώκουμε  να  γίνουμε  καλύτεροι  και 
φρονιμότεροι. Ούτε να καταλογίσεις στους ανθρώπους τόση δυστυχία, ώστε – ενώ 
γιά τα θηρία έχουμε βρει τις τεχνικές με τις οποίες ημερώνουμε τις ψυχές τους και 
ανεβάζουμε την αξία τους – να μην μπορούμε καθόλου να ωφελήσουμε τους εαυτούς 
μας ως προς την αύξηση τής αρετής αλλά, αντίθετα, να πιστεύεις ότι η φύση μας 
δύναται να ευεργετηθεί και από την παιδεία και από την επιμέλεια35.

(13) Απ’ όσους σε περιβάλλουν κράτησε δίπλα σου τους πιό φρόνιμους, 
και προσκάλεσε κοντά σου όσους μπορείς  από τους  άλλους,  και μην νομίζεις  ότι 
πρέπει ν’ αγνοήσεις κάποιον από τους ευδόκιμους ποιητές ή από τους σοφιστές αλλά, 
αντίθετα,  γίνε  των  πρώτων  ακροατής  και  των  δεύτερων  μαθητής,  και 
προπαρασκεύασε  τον  εαυτό  σου  ώστε  να  είναι  κριτής  των  κατωτέρων  του  και 
ανταγωνιστής των ανωτέρων του36. Με τούτα τα γυμνάσματα τάχιστα θα γινόσουν 
τέτοιος, που ως αρχή θέσαμε ότι χρειάζεται να είναι όποιος θα βασιλεύσει σωστά και 
θα διοικήσει την πόλη όπως πρέπει.

(14)  Εσύ  να  παρακινήσεις  ιδιαιτέρως  τον  εαυτό  σου  να  καλλιεργηθεί 
πνευματικά, αν θεωρείς φοβερό να άρχουν οι χειρότεροι επί των καλυτέρων και να 
προστάζουν οι ανοητότεροι τους φρονιμότερους. Όσο δυναμικότερα υποτιμήσεις την 
άγνοια των άλλων, τόσο καλύτερα θα ασκήσεις την διάνοιά σου.

(15) Από αυτό το σημείο πρέπει ν’ αρχίζουν όσοι στο μέλλον θέλουν να 
πράξουν τα δέοντα, αλλά επιπλέον πρέπει να είναι και φιλάνθρωποι και φιλοπάτριδες. 
Κανείς δεν πρόκειται να κυβερνήσει σωστά ούτε ίππους ούτε κύνες ούτε άνδρες ούτε 
τίποτε άλλο, αν δεν χαίρεται γι’ αυτούς, τους οποίους πρέπει να επιμελείται37.
33 Τα έργα των ανθρώπων είναι ο καθρέφτης τού χαρακτήρα τους. Στην περίπτωση 
τής ανάληψης υψηλών πολιτικών καθηκόντων ισχύει το πάντοτε επίκαιρο ρητό τού 
Πιττακού: «αρχή άνδρα δείκνυσιν».
34 Αυτή η προτροπή – γιά την επίτευξη δίκαιας απόδοσης των τιμών, με βάση τις 
υπάρχουσες αρετές – θα μπορούσε να συσχετιστεί και με την ιδέα τής «αξιοκρατίας», 
αν και στην περίπτωση ενός απόλυτου άρχοντα δεν ζητούμε τον άξιο που πρέπει να 
επικρατήσει, αλλά επιχειρούμε να πείσουμε αυτόν που επικρατεί να γίνει άξιος τής 
εξουσίας του. Βλέπε και την 14η παράγραφο τής επιστολής.
35 Η παιδεία και η επιμέλεια υποδεικνύονται ως εργαλεία εξημέρωσης των ανθρώπων.
36 Δηλαδή και «κρίνων» και «κρινόμενος».
37 Το μέγεθος τής αγάπης, τής χαράς και τού ενδιαφέροντος, τα οποία επιδεικνύουμε 
όταν  αντιμετωπίζουμε  την  εργασία  ή  το  λειτούργημά  μας,  είναι  ένας  από  τους 
βασικότερους παράγοντες τής τελικής επιτυχίας ή αποτυχίας μας. Σε ολόκληρη την 
επιστολή,  αλλά  ιδιαίτερα  σε  τούτα  τα  σημεία,  η  εμβάθυνση  τού  Ισοκράτη  στην 
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(16)  Μερίμνησε  γιά  το  πλήθος,  φρόντισε  να  άρχεις  επί  λαού 
ευχαριστημένου, γνωρίζοντας ότι αντέχουν στον χρόνο εκείνες οι ολιγαρχίες και τα 
άλλα πολιτεύματα38, τα οποία άριστα υπηρετούν το πλήθος39. Θα κυβερνήσεις καλά, 
εάν  δεν  αφήσεις  να  υβρίζουν  τον  όχλο και  δεν  τον  παραβλέψεις  όταν υβρίζεται, 
προβλέποντας ώστε οι καλύτεροι  να τιμώνται  και να μην αδικούνται  σε τίποτε οι 
άλλοι. Αυτά είναι τα πρώτα και τα μέγιστα στοιχεία τού χρηστού πολιτεύματος.

(17)  Από  τα  νομικά  προστάγματα  και  τα  έθιμα  ν’  ακυρώνεις  και  να 
μετατρέπεις τα κακώς κείμενα, να επινοείς τα καλύτερα από αυτά, αλλιώς να μιμείσαι 
όσα ορθά εφαρμόζουν άλλες πολιτείες40. Αναζήτησε νόμους καθολοκληρίαν δίκαιους 
και  συμφέροντες,  χωρίς  εσωτερικές  αντιφάσεις41,  που  να  ελαχιστοποιούν  τις 
φιλονικίες μεταξύ των πολιτών και να επιταχύνουν την διάλυση των διαφορών. Όλα 
τούτα ταιριάζουν στους καλώς κειμένους νόμους.

(18) Να καταστήσεις επικερδείς τις εργασίες των πολιτών και επιζήμια 
την πολυπραγμοσύνη42, γιά ν’ αποφεύγουν την δεύτερη και να επιδιώκουν πρόθυμα 
τις πρώτες. Οι αποφάσεις σου, γιά τις διαφορές μεταξύ των πολιτών, να μην είναι 
ούτε χαριστικές ούτε αντιφατικές μεταξύ τους, αλλά πάντοτε ίδιες, όταν αφορούν τα 
ίδια θέματα. Η γνώμη των βασιλιάδων πρέπει και συμφέρει να παραμένει σταθερή 
κατά  την  απονομή  τής  δικαιοσύνης,  όπως  ακριβώς  πρέπει  να  συμβαίνει  με  τους 
καλώς κειμένους νόμους.

(19)  Διοίκησε την πόλη όπως ακριβώς διοικείς  τον  πατρικό  οίκο  σου, 
λαμπρά  και  βασιλικά  ως  προς  τα  δημόσια  έργα,  φειδωλά  ως  προς  τις  δημόσιες 
χρηματικές  συναλλαγές,  γιά  να  ευδοκιμήσεις  και  γιά  ν’  αντιμετωπίσεις 
αποτελεσματικά  τις  δαπάνες.  Να  επιδεικνύεις  μεγαλοπρέπεια  όχι  με  πρόσκαιρη 
πολυτέλεια, αλλά με όσα προαναφέρονται, με το κάλλος των δημοσίων κτημάτων και 
με  τις  ευεργεσίες  προς  τους  φίλους,  γιατί  αυτές  οι  δαπάνες  κ’  εσένα  θα 
ικανοποιήσουν  και  στους  μεταγενέστερους  θα  κληροδοτήσουν  έργα  μεγαλύτερης 
αξίας από τα δαπανημένα χρήματα43.

(20) Λάτρευε τους Θεούς όπως οι πρόγονοι κατέδειξαν και πίστευε ότι η 
ωραιότερη θυσία και η μέγιστη λατρεία είναι να γίνεσαι κατά το δυνατόν καλύτερος 
και δικαιότερος, γιατί υπάρχει περισσότερη ελπίδα ν’ αποδώσουν οι Θεοί τ’ αγαθά σε 
όσους  έχουν  τέτοιες  αρετές,  παρά  σε  όσους  θυσιάζουν  πολλά  σφάγια44.  Τίμα  με 

ψυχολογική έρευνα είναι  εκπληκτική,  ενώ τα πορίσματά του παραμένουν πάντοτε 
επίκαιρα.
38 Βλέπε και στο παράρτημα Α΄.
39 Θεμέλιο κάθε πολιτεύματος φαίνεται να ήταν και να παραμένει η ικανοποίηση και 
η ευχαρίστηση τού λαού ή – τουλάχιστον – τής συντριπτικής πλειοψηφίας του.
40 Η ευνομία μιάς κοινωνίας, εκτός από την ορθή θέσπιση και την δίκαια εφαρμογή 
των νόμων, προϋποθέτει την συνεχή αναθεώρηση και βελτίωσή τους.
41 Βλέπε και στο παράρτημα Ε΄.
42 Η εξειδίκευση τής εργασίας δεν αποτελεί πρωτότυπη προσδοκία τής εποχής μας.
43 Η προτροπή γιά ουσιαστικές και μακροπρόθεσμα επικερδείς επενδύσεις, αντί γιά 
επιφανειακές,  δημαγωγικές  και  πρόχειρες  παροχές,  διατυπώθηκε  δυόμιση χιλιετίες 
πριν από τις μέρες μας.
44 Πρωταρχικός σκοπός τής θείας λατρείας είναι η συνεχής βελτίωση τού ανθρώπινου 
χαρακτήρα. Η απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων των θρησκευτικών τυπικών, ως 
μοναδικό  ή  βασικό  καθήκον  των  ανθρώπων,  δεν  είναι  σε  θέση  ν’  αποδώσει  το 
αναμενόμενο  αποτέλεσμα  ούτε  δύναται  να  «ξεγελάσει»  τον  Θεό.  Ο  σαφής 
διαχωρισμός  τής  υποκριτικής  ή  τυπολατρικής  εκτέλεσης  των  θρησκευτικών 
καθηκόντων  από  την  ουσιαστική  και  ενσυνείδητη  συμμετοχή  στην  θεία  λατρεία 
αποτελεί άλλη μία λαμπρή σύλληψη τού Ισοκράτη, και βέβαια όχι μόνον αυτού.
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αξιώματα  τους  στενότερους  συγγενείς  σου,  και  με  αληθινές  εξουσίες  τους  πιό 
αφοσιωμένους φίλους σου.

(21) Να θεωρείς ασφαλέστατη σωματοφυλακή σου την αρετή των φίλων 
σου,  την  εύνοια  των  πολιτών  και  την  δική  σου  φρόνηση,  γιατί  με  αυτά  δύναται 
κάποιος ν’ αποκτήσει και να διασώσει την απόλυτη εξουσία του. Κηδεμόνευε τους 
οίκους των πολιτών, θεωρώντας ότι εκείνοι που δαπανούν τα χρήματά τους, από τα 
δικά σου ξοδεύουν, ενώ εκείνοι που εργάζονται, τα δικά σου χρήματα αυξάνουν. Όλα 
τ’ αγαθά, όσων κατοικούν σε μία πόλη, είναι οικεία σ’ έναν καλό βασιλιά.

(22) Να καθιστάς πάντοτε φανερό ότι προτιμάς την αλήθεια τόσο πολύ, 
ώστε οι λόγοι σου να είναι πιό αξιόπιστοι από τους όρκους των άλλων. Η πόλη σου 
να παρέχει ασφάλεια σε όλους τους ξένους45 και να τηρεί τον νόμο που διέπει τις 
συμφωνίες.  Να  φροντίζεις  ιδιαίτερα  όσους  έρχονται  προς  εσένα  όχι  γιά  να  σου 
φέρουν δώρα, αλλά αξιώνοντας να λάβουν τέτοια από εσένα, γιατί τιμώντας αυτούς, 
περισσότερο θα ευδοκιμήσεις μεταξύ των άλλων46.

(23) Να διώχνεις από τους πολίτες τον πολύ φόβο και να μην επιθυμείς να 
είναι φοβισμένοι όσοι κανέναν δεν αδικούν, γιατί όποια διάθεση έχεις εσύ προς τους 
άλλους, την ίδια διάθεση θα έχουν και οι άλλοι προς εσένα47. Τίποτε μην κάνεις με 
οργή,  αλλά  όταν  το  απαιτεί  η  περίσταση  να  δείχνεις  οργισμένος.  Να  φαίνεσαι 
αυστηρός  φροντίζοντας  να  μην  σου  διαφεύγει  τίποτε  απ’  όσα  συμβαίνουν,  και 
επιεικής επιβάλλοντας ποινές κατώτερες από τα παραπτώματα.

(24) Αρχή σου να είναι η θέληση να μην τιμωρείς ούτε με σκληρότητα 
ούτε  με  σφοδρότητα,  αλλά να νικάς  τους  πάντες  με την διανοητική  δύναμή σου, 
κάνοντάς τους να θεωρούν ότι εσύ προνοείς καλύτερα από αυτούς γιά την σωτηρία 
τους.  Να  είσαι  μαχητικός  σε  οτιδήποτε  αφορά  τις  πολεμικές  τέχνες  και 
προετοιμασίες, και ειρηνικός ώστε να μην επιθυμείς την απόκτηση περισσοτέρων απ’ 
όσα δικαιούσαι48. Προς τις ασθενέστερες πόλεις να φέρεσαι έτσι όπως θ’ αξίωνες να 
σου φέρονται οι ισχυρότερες.

(25) Να μην φιλονικείς γιά τα πάντα, αλλά γιά όσα θα σε ωφελήσουν αν 
επικρατήσεις.  Να θεωρείς  φαύλους όχι όσους υποκύπτουν γιά το συμφέρον,  αλλά 
όσους  επιβάλλονται  προκαλώντας  βλάβη.  Να  θεωρείς  μεγαλόφρονες  όχι  όσους 
αναλαμβάνουν  έργα  μεγαλύτερα  των  δυνάμεών  τους,  αλλά  όσους  επιθυμούν  τα 
ωραία και δύνανται να περατώσουν όσα επιχειρούν.

(26)  Μην  ζηλεύεις  όσους  απέκτησαν  μέγιστη  εξουσία,  αλλά  όσους 
χρησιμοποιούν άριστα αυτή που έχουν, θεωρώντας ότι τελείως θα ευδαιμονήσεις όχι 
αν άρχεις  επί  πάντων των ανθρώπων με  φόβο, κίνδυνο και  κακία,  αλλά αν είσαι 
τέτοιος που πρέπει και αν πράττεις όπως τώρα και αν δεν επιθυμείς πέραν τού μέτρου 
και αν δεν αποτυγχάνεις σε κανένα από αυτά.

45 Ως «ξένοι» πρέπει να θεωρηθούν οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή τόσο οι πολίτες άλλων 
ελληνικών πόλεων-κρατών, όσο και οι αλλοεθνείς. 
46 Η  πάλη  τής  αξιοκρατίας  εναντίον  τής  κολακείας  είναι  διαχρονική  και  αέναη. 
Λαμβάνει  χώρα  σε  όλα  τα  καθεστώτα  και  ταλαιπωρεί  όλους  τους  εχέφρονες 
ανθρώπους. Γεγονός είναι ότι ακόμη δεν έχει εφευρεθεί κάποιος αλάνθαστος τρόπος 
γιά  την  οριστική  αποκατάσταση  τής  πρώτης  και  την  οριστική  εξαφάνιση  τής 
δεύτερης.
47 Ο  πολύς  φόβος  είναι  κακός  σύμβουλος.  Ωστόσο,  φαίνεται  ότι  ο  λίγος  είναι 
επιθυμητός.
48 Η 24η παράγραφος εκθέτει συνοπτικά και δικαιολογεί επιτυχώς τόσο την ανάγκη 
ύπαρξης ενόπλων πολιτών – δηλαδή οπλιτών – γιά την επιβίωση μιάς πολιτείας, όσο 
και την ορθή χρήση αυτής τής στρατιωτικής δύναμης από την ίδια πολιτεία.
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(27) Μην κάνεις φίλους σου όλους όσους αυτό επιθυμούν, αλλά όσους 
είναι αντάξιοι τού χαρακτήρα σου, ούτε εκείνους με τους οποίους περνάς ευχάριστα, 
αλλά  αυτούς  με  τους  οποίους  άριστα  θα  διοικήσεις  την  πόλη.  Να  δοκιμάζεις  με 
ακρίβεια όσους σε συναναστρέφονται, γνωρίζοντας ότι όλοι όσοι δεν σε πλησιάζουν, 
σε θεωρούν όμοιο με όσους σε περιστοιχίζουν. Γιά όσα πράγματα δεν εκτελείς ο ίδιος 
και  αναθέτεις  σε  άλλους,  γνώριζε  ότι  θα  θεωρηθείς  υπαίτιος  γιά  όσα  εκείνοι 
πράξουν49.

(28)  Μην  θεωρείς  έμπιστους  όσους  επαινούν  οτιδήποτε  λες  ή  κάνεις, 
αλλά όσους επιτιμούν τα σφάλματα. Να ενθαρρύνεις όσους σκέπτονται σωστά, γιά να 
έχεις συμπαραστάτες σε όσα ζητήματα αμφιβάλλεις. Να είσαι διορατικός απέναντι σε 
όσους  κολακεύουν  με  τέχνη  και  σε  όσους  υπηρετούν  με  εύνοια,  γιά  να  μην 
πλεονεκτούν οι πονηροί έναντι των χρηστών. Άκουγε όσα λέει ο ένας γιά τον άλλον, 
προσπαθώντας να γνωρίσεις τόσο ποιοί είναι αυτοί που τα λένε, όσο και ποιοί είναι 
εκείνοι γιά τους οποίους λένε.

(29) Να τιμωρείς με τις ίδιες ποινές όσους ψευδώς διαβάλλουν και όσους 
σφάλλουν. Να άρχεις επί τού εαυτού σου όχι λιγότερο απ’ όσο άρχεις επί των άλλων, 
και τούτο να θεωρείς βασιλικότατη αρετή: να μην είσαι δούλος καμμίας ηδονής και 
να κυριαρχείς περισσότερο επί των επιθυμιών σου παρά επί των πολιτών50. Να μην 
αποδέχεσαι καμμία συντροφιά άσκοπα και αλόγιστα, αλλά συνήθιζε τον εαυτό σου 
να χαίρεται μ’ εκείνες τις ενασχολήσεις, με τις οποίες και ο ίδιος θα προοδεύεις και 
στους άλλους θα φαίνεσαι ότι είσαι καλύτερος.

(30) Μην δίνεις την εντύπωση ότι διακρίνεσαι με πράξεις, τις οποίες και 
οι κακοί είναι δυνατόν να κάνουν, αλλά να είσαι υπερήφανος γιά την αρετή, στην 
οποία  κατά  κανένα  τρόπο  δεν  μετέχουν  οι  πονηροί.  Από  τις  τιμές  μην  θεωρείς 
αληθέστατες όσες σού αποδίδονται φανερά και με δέος, αλλά όσες σού αποδίδονται 
όταν οι πολίτες είναι μεταξύ τους και θαυμάζουν περισσότερο το ήθος παρά την τύχη 
σου. Να περνάς απαρατήρητος όταν σού συμβαίνει να χαίρεσαι γιά κάτι αναξιόλογο, 
αλλά να επιδεικνύεις το ότι ασχολείσαι με τα μέγιστα.

(31) Μην έχεις από τους άλλους την αξίωση να ζουν κόσμια, ενώ από 
τους  βασιλιάδες  να  ζουν  σε  αταξία,  αλλά  να  καθιστάς  την  σωφροσύνη  σου 
παράδειγμα γιά τους άλλους, γνωρίζοντας ότι το ήθος όλης τής πόλης εξομοιώνεται 
μ’  εκείνο  των αρχόντων της.  Σημάδι τής καλής  βασιλείας  σου να θεωρείς  το ότι 
βλέπεις  να  γίνονται  οι  αρχόμενοι  ευπορότεροι  και  σωφρονέστεροι  χάρη  στην 
επιμελημένη προσπάθειά σου.

(32) Φρόντισε να κληρονομήσεις στα παιδιά σου κυρίως καλή φήμη παρά 
μεγάλο πλούτο,  γιατί  η πρώτη είναι  αθάνατη και  ο δεύτερος θνητός,  και  γιατί  τα 
χρήματα  αποκτιούνται  με  την  καλή  φήμη  ενώ  η  καλή  φήμη  δεν  αγοράζεται  με 
χρήματα, και γιατί χρήματα έχουν και οι φαύλοι ενώ καλή φήμη αποκτούν μόνον οι 
διακεκριμένοι. Απολάμβανε, βέβαια, και τις εσθήτες και τα κοσμήματα τού σώματος, 
αλλά  να  είσαι  καρτερικός  στις  άλλες  ενασχολήσεις,  όπως  πρέπει  να  είναι  οι 
βασιλιάδες, ώστε όσοι σε βλέπουν να πιστεύουν ότι  η όψη σου είναι αντάξια τής 

49 Το  συγκεκριμένο  συμπέρασμα  αποτελεί  άλλη  μία  ατράνταχτη  επιστημονική 
αλήθεια.  Ολόκληρη  η  ιστορία  τού  ανθρώπινου  γένους  είναι  γεμάτη  από  τέτοια 
παραδείγματα: εκείνο που δικαιώνει ή αδικεί, καταξιώνει ή εξευτελίζει, ανεβάζει ή 
κατεβάζει  έναν  άρχοντα  είναι  το  περιβάλλον  του,  είτε  ονομάζεται  «αυλή»  είτε 
«υπουργικό συμβούλιο» είτε «κεντρική επιτροπή» είτε αλλιώς.
50 Η αυτοκυριαρχία και η αυτοσυγκράτηση είναι δύο μεγάλες αρετές και δύο ισχυρές 
ασπίδες,  που  ο  άρχοντας  δύναται  να  χρησιμοποιήσει  κυρίως  εναντίον  των 
ραδιουργιών τού άμεσου περιβάλλοντός του.
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εξουσίας σου, και  όσοι σε συναναστρέφονται  να έχουν την ίδια με τους πρώτους 
γνώμη εξαιτίας τής ψυχικής ρώμης σου.

(33) Επισκόπευε πάντοτε τους λόγους και τις πράξεις σου, γιά να πέφτεις 
σε  όσο  το  δυνατόν  λιγότερα  σφάλματα,  γιατί  είναι  άριστο  να  επιτυγχάνεις  το 
καταλληλότερο μέτρο, επειδή όμως αυτό γίνεται δύσκολα αντιληπτό, να προτιμάς το 
λιγότερο παρά το περισσότερο τού δέοντος. Το σωστό μέτρο ενυπάρχει περισσότερο 
μέσα στην έλλειψη παρά μέσα στην υπερβολή.

(34) Προσπάθησε να είσαι τυπικός και σεμνός. Το δεύτερο ταιριάζει στην 
απόλυτη  εξουσία  και  το  πρώτο  αρμόζει  στις  συναναστροφές.  Τούτο  είναι  το 
δυσκολότερο απ’ όλα τα προστάγματα, γιατί κυρίως θα βρεις ανθρώπους σεμνούς 
που είναι  ψυχροί,  ενώ όσοι θέλουν να είναι  τυπικοί  φαίνονται  ταπεινοί51.  Πρέπει, 
λοιπόν, να χρησιμοποιείς και τις δύο συμπεριφορές, αποφεύγοντας το μειονέκτημα 
που ενυπάρχει σε καθεμιά τους.

(35)  Οτιδήποτε  θελήσεις  να  εξακριβώσεις,  απ’  όσα  ταιριάζει  να 
γνωρίζουν  καλά  οι  βασιλιάδες,  να  το  επιχειρείς  μέσω  τής  εμπειρίας  και  τής 
φιλοσοφίας, γιατί η φιλοσοφία θα σου δείξει  την οδό, ενώ η εμπειρία – που είναι 
εξάσκηση πάνω στα δικά σου έργα – θα σου δώσει την δυνατότητα να διαχειρίζεσαι 
τα πράγματα. Να εξετάζεις όσα γίνονται και όσα συμπτωματικά συμβαίνουν στους 
ιδιώτες  και  στους  απόλυτους  ηγεμόνες  γιατί,  αν συγκρατείς  στην μνήμη σου όσα 
παρέρχονται, καλύτερα θ’ αποφασίζεις γιά τα μελλοντικά52.

(36)  Να  θεωρείς  φοβερό  το  να  θέλουν  μερικοί  από  τους  ιδιώτες  να 
πεθάνουν, γιά να επαινεθούν μετά τον θάνατο, ενώ οι βασιλιάδες να μην τολμούν να 
κάνουν χρήση εκείνων των ενασχολήσεων, με τις οποίες εν ζωή θα ευδοκιμήσουν. 
Να επιθυμείς ν’ αφήσεις τις απεικονίσεις σου ως ανάμνηση περισσότερο τής αρετής 
σου παρά τού σώματός σου. Κυρίως να προσπαθείς να διαφυλάττεις την ασφάλεια 
τόσο τού εαυτού σου όσο και τής πόλης. Αν, όμως, αναγκαστείς να κινδυνεύσεις, 
προτίμησε τον ωραίο θάνατο από την επαίσχυντη ζωή53.

(37) Σε όλα τα έργα σου να θυμάσαι  το βασιλικό  αξίωμά σου και  να 
φροντίζεις να μην πράττεις τίποτε ανάξιο αυτής τής τιμής. Μην δείξεις αδιαφορία γιά 
την ύπαρξή σου, ώστε αυτή να διαλυθεί μετά τον θάνατο, αλλά αφού σού έτυχε θνητό 
σώμα, φρόντισε ν’ αφήσεις αθάνατη την ανάμνηση τής ψυχής σου.

(38) Ασκήσου πώς να μιλάς γιά ωραίες ενασχολήσεις, ώστε να εθιστείς 
σε  σκέψεις  όμοιες  προς  τους  λόγους  σου.  Αυτά  που  κατόπιν  συλλογισμού  σού 
φαίνονται καλύτερα, αυτά να επιτελείς στο έργο σου. Μιμήσου τις πράξεις εκείνων, 
των οποίων την δόξα ζηλεύεις. Σ’ αυτά που θα συμβούλευες στα παιδιά σου, σ’ αυτά 
να έχεις την αξίωση να μένεις και ο ίδιος πιστός.

(39) Να θεωρείς σοφούς όχι όσους ερίζουν γιά την ακρίβεια των μικρών 
πραγμάτων,  αλλά  όσους  σωστά  μιλούν  γιά  τα  μεγάλα,  ούτε  όσους  υπόσχονται 
ευδαιμονία στους άλλους ενώ οι ίδιοι βρίσκονται σε κατάσταση απορίας, αλλά όσους 
51 Η διαφορά μεταξύ τής εξωτερικής εικόνας και τής εσωτερικής κατάστασης ενός 
ανθρώπου μπορεί να είναι τόσο μεγάλη, που η δεύτερη – εκούσια ή ακούσια – να 
κρύβεται, ακόμη και εντελώς, κάτω από τον μανδύα τής πρώτης. Στην συγκεκριμένη 
παράγραφο, ο Ισοκράτης προτείνει στον Νικοκλή να είναι και να φαίνεται «τυπικός 
και σεμνός» και όχι να είναι «τυπικός και σεμνός», αλλά να φαίνεται «ψυχρός και 
ταπεινός».
52 Αυτή η ισοκρατική προτροπή θα μπορούσε ν’ αναλυθεί και ως εξής: μνήμη άρα 
εμπειρία,  εμπειρία  άρα  γνώση,  γνώση  άρα  διορατικότητα,  διορατικότητα  άρα 
πρόληψη.
53 «Υστεροφημία»: η κατανόηση αυτής τής έννοιας-ιδέας θα μπορούσε από μόνη της 
να φωτίσει κάθε πτυχή τού Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.
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μιλούν με μετριοφροσύνη γιά τους εαυτούς τους, όσους δύνανται ν’ ασχολούνται με 
τα πράγματα και με τους ανθρώπους χωρίς να διαταράσσονται στις μεταβολές τού 
βίου τους, γνωρίζοντας να υποφέρουν με ευγένεια και μέτρο τόσο την συμφορά όσο 
και  την  ευτυχία.  Κάνε  χρήση  των  προειρημένων  λόγων  ή  ζήτα  καλύτερους  από 
αυτούς54.

(40) Να μην σου φανεί παράξενο αν πολλά από αυτά που σου λέω τα 
γνωρίζεις  κ’  εσύ,  γιατί  ούτε  εγώ παραγνώρισα αυτό το γεγονός.  Αντίθετα,  ήξερα 
καλά ότι – εφόσον αυτά είναι τόσο πολλά – και μεταξύ των άλλων και μεταξύ των 
αρχόντων  υπήρξαν  κάποιοι  που  κάτι  είπαν  απ’  αυτά,  κάποιοι  άλλοι  που  κάτι 
άκουσαν, άλλοι που κάποιους είδαν να τα εφαρμόζουν, και άλλοι που έτυχε οι ίδιοι ν’ 
ασχοληθούν μ’ αυτά.

(41)  Όμως,  τις  καινοτομίες  ως  προς  τα  έργα  δεν  χρειάζεται  να  τις 
αναζητούμε μεταξύ αυτών των λόγων – στους οποίους δεν αρμόζει να πει κανείς ούτε 
κάτι παράδοξο ούτε κάτι απίστευτο ούτε κάτι απαράδεκτο – αλλά να θεωρούμε ως 
πιό  χαριτωμένο  εκείνον  τον  λόγο,  ο  οποίος  θα  μπορέσει  να  συναθροίσει  τα 
περισσότερα και να εκφράσει τα καλύτερα από αυτά που βρίσκονται διασπαρμένα 
στα διανοήματα των άλλων.

(42)  Έπειτα,  μου  ήταν  πρόδηλο  και  το  άλλο:  άπαντες  θεωρούν 
χρησιμότατα όσα τους συμβουλεύουν και τα ποιήματα και τα συγγράμματα, όμως δεν 
τ’ ακούν με μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά πιστεύουν γι’ αυτά εκείνο που πιστεύουν και 
γιά  όσους  τους  νουθετούν.  Ενώ  επαινούν  τους  τελευταίους,  θέλουν  να 
συναναστρέφονται όσους εκτελούν παραπτώματα και όχι όσους τους αποτρέπουν απ’ 
αυτά55.

(43)  Ως σημείο  αναφοράς ας  θέσουμε  την  ποίηση τού Ησιόδου56,  τού 
Θεόγνιδος57 και τού Φωκυλίδη58,  επειδή και γι’  αυτούς λέγεται ότι  έγιναν άριστοι 
σύμβουλοι στον βίο των ανθρώπων. Ενώ, όμως, οι πολλοί αυτά λένε, περισσότερο 
προτιμούν  ν’  ανταλλάσσουν  μεταξύ  τους  ανοησίες,  παρά  ν’  ακολουθούν  τις 
διδασκαλίες εκείνων59.

(44)  Επιπλέον,  αν  κάποιος  συνέλεγε  τα  καλούμενα  «γνωμικά»  των 
εξεχόντων ποιητών, γιά τα οποία αυτοί φρόντισαν πάρα πολύ, την ίδια διάθεση θα 
επεδείκνυαν οι πολλοί απέναντί του. Με περισσότερη ευχαρίστηση θ’ άκουγαν την 
φαυλότερη κωμωδία, παρά τα τόσο καλοεπεξεργασμένα δημιουργήματα.

(45) Αλλά γιατί πρέπει να χρονοτριβώ μιλώντας γιά καθέναν απ’ αυτούς; 
Αν θελήσουμε να εξετάσουμε συνολικά τις φύσεις των ανθρώπων, θα βρούμε τους 
πιό πολλούς απ’ αυτούς να μην χαίρονται ούτε με τις υγιεινότερες τροφές ούτε με τις 
ωραιότερες ενασχολήσεις ούτε με τα καλύτερα πράγματα ούτε με τα ωφελιμότερα 
54 Η  πολιτική  είναι  η  τέχνη  τού  εφικτού  και  το  τέλειο  δεν  είναι  εφικτό,  αλλά  η 
συνεχής  αναζήτηση  τού  καλύτερου  είναι  υποχρέωση  των  σοφών  και  των 
καλλιεργημένων ανθρώπων, ιδιαιτέρως των αρχόντων.
55 Αν δεν γνωρίζαμε τον συγγραφέα τού έργου, θα λέγαμε ότι αυτό γράφτηκε στην 
εποχή  μας.  Είναι  πασίγνωστη  η  υποκριτική  και  η  αντιδραστική  στάση  των 
περισσοτέρων  ανθρώπων έναντι  εκείνων  που  τους  συμβουλεύουν.  Ένα  παράξενο 
κράμα  σκέψεων,  που  πηγάζουν  από  την  έλλειψη  παιδείας,  την  ευθυνοφοβία,  την 
ακρισία και την μοιρολατρία, κυριαρχεί μεταξύ τής πλειοψηφίας των ανθρώπων και 
δίνει την εντύπωση τής έμφυτης ροπής τού πλήθους προς το κακό. 
56 Ησίοδος: επικός ποιητής από την Άσκρα τής Βοιωτίας, που έζησε στα τέλη τού 8ου 

π.Χ. αιώνα.
57 Θέογνις: ελεγειακός ποιητής από τα Μέγαρα, που έζησε κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. 
58 Φωκυλίδης ο Μιλήσιος: ελεγειακός ποιητής τού 6ου π.Χ. αιώνα.
59 Βλέπε την 32η υποσημείωση. 
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μαθήματα,  αλλά να  καταγίνονται  με  ηδονές  εντελώς  αντίθετες  προς  το συμφέρον 
τους, θεωρώντας καρτερικούς και φιλόπονους όσους κάνουν κάτι από τα δέοντα60.

(46)  Πώς  θα  μπορούσε  κάποιος  ν’  αρέσει  σ’  αυτούς,  παραινώντας  ή 
διδάσκοντάς τους ή λέγοντάς τους κάτι χρήσιμο; Αυτοί – εκτός απ’ όσα ήδη είπαμε – 
φθονούν όσους φρονούν σωστά,  θεωρούν χρηστούς όσους δεν έχουν νου,  κ’ έτσι 
αποφεύγουν την αλήθεια των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν ούτε τα 
δικά τους  θέματα,  αλλά να λυπούνται  αναλογιζόμενοι  τα προσωπικά τους  και  να 
χαίρονται συζητώντας τις ξένες υποθέσεις, προτιμώντας να κακοπάθει το σώμα τους 
παρά να καταπονηθεί η ψυχή τους με σκέψεις γύρω από τ’ αναγκαία61.

(47) Αυτούς θα τους συναντήσει κάποιος να λοιδορούν ή να λοιδορούνται 
στις μεταξύ τους συναναστροφές62, και να εύχονται παρά να σκέφτονται63 μέσα στην 
μοναξιά τους. Και δεν μιλώ γιά όλους, αλλά γιά όσους έχουν τα προαναφερθέντα 
ελαττώματα.

(48) Αυτό, λοιπόν, είναι φανερό: όσοι επιθυμούν να γράψουν ποίηση ή 
πραγματεία γιά να ευχαριστήσουν τους πολλούς, δεν χρειάζεται ν’ αναζητήσουν τους 
πιό  ωφέλιμους  λόγους,  αλλά  τους  πιό  μυθώδεις,  γιατί  οι  πολλοί  τους  ακούν  και 
χαίρονται, ενώ ψυχαγωγούνται παρακολουθώντας τους αγώνες και τις συγκρούσεις64. 
Γι’  αυτό είναι  αξιοθαύμαστη και  η ποίηση τού Ομήρου και το έργο των πρώτων 
τραγωδών:  έχοντας  κατανοήσει  την  φύση  των  ανθρώπων,  χρησιμοποίησαν  στην 
ποίησή τους αμφότερες τις ιδέες τού ακούσματος και τού θεάματος.

(49) Ο πρώτος μυθολόγησε τους αγώνες και τους πολέμους των ημιθέων, 
και οι άλλοι δραματοποίησαν τους μύθους65, ώστε εκτός από άκουσμα να γίνουν και 
θέαμα  γιά  εμάς.  Αφού,  λοιπόν,  υπάρχουν  τέτοια  παραδείγματα,  έχει  αποτελέσει 
υπόδειξη,  γιά όσους επιθυμούν να ψυχαγωγήσουν τους ακροατές τους, η αποφυγή 
των νουθεσιών και των συμβουλών, και η διήγηση εκείνων των πραγμάτων, με τα 
οποία βλέπουν τους όχλους να χαίρονται πάρα πολύ66.

(50) Σου εξέθεσα αυτές τις ιδέες γιατί θεωρώ ότι εσύ, που δεν είσαι ένας 
από τους πολλούς αλλά των πολλών ο βασιλιάς, δεν πρέπει να έχεις τις ίδιες απόψεις 
60 Εκείνος που δεν έχει συνηθίσει ή δεν έχει αναγκαστεί να κάνει «τα δέοντα» (τα 
καθήκοντα,  τα  πρέποντα)  όσο  συχνότερα  μπορεί,  είναι  αναμενόμενο  να  θεωρεί 
μεγάλο επίτευγμά του την εκτέλεση ακόμη και τού πιό ασήμαντου καθήκοντος. Οι 
παράγραφοι 45, 46 και 47 καθρεφτίζουν το μεγαλείο τής αθλιότητας που γεννιέται 
από την υποκρισία, την ευθυνοφοβία και την μοιρολατρία.
61 Η ευθυνοφοβία ως χαρακτηριστικό τού πλήθους.
62 Ο Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Έλληνας ποιητής τής Τεργέστης, θα συμπλήρωνε: 
«Ο θνητός  την δυστυχίαν  /  Υποφέρει  διπλασίαν /  Χλεύην κ’  έλεγχον ευρίσκων / 
Παρά φαύλων ανθρωπίσκων».
63 Η μοιρολατρία ως χαρακτηριστικό τού πλήθους.
64 Η διαφορά μεταξύ  τής  ψυχαγωγίας  και  τής  διασκέδασης  είναι  ανάλογη με  την 
διαφορά  μεταξύ  αφ’  ενός  τού  πεπαιδευμένου,  καλλιεργημένου  και 
συνειδητοποιημένου ανθρώπου και αφ’ ετέρου τού αγόμενου και φερόμενου όχλου. 
Στο κείμενο, είναι προφανές ότι η λέξη «ψυχαγωγία» χρησιμοποιείται ειρωνικά.
65 Ο Θέσπις  ήταν ο πρώτος  που παρουσίασε τραγωδία,  γύρω στο 534 π.Χ.,  στην 
Ικαρία τής Αττικής.
66 Η κατάσταση που περιγράφεται εδώ, προεικονίζει το μετέπειτα «επίτευγμα» τού 
ρωμαϊκού  πολιτισμού,  που  έμεινε  γνωστό  ως  «άρτος  και  θεάματα».  Με 
δικαιολογημένα  ειρωνική  διάθεση,  ο  Σμυρνιός  ποιητής  Στίλπων  Πιττακής,  στο 
ποίημά του «Εν τω Κολοσσαίω», χλευάζει: «Άλλως τε ποίον άλλο θέαμα / αρμόζ’ εις 
πεπολιτισμένους  /  ειμή  να  βλέπουν  τους  ομοίους  των  /  σκληρώς 
κατασπαραττομένους;».
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με τους άλλους ούτε να κρίνεις τα σπουδαία πράγματα και τους ορθά σκεπτόμενους 
ανθρώπους με βάση τις ηδονές, αλλά δοκιμάζοντας την χρησιμότητά τους, 

(51) επειδή ακόμη κ’ εκείνοι που ασχολούνται με την φιλοσοφία – ενώ 
διαφωνούν ως προς την εκγύμναση τής ψυχής, άλλοι λέγοντας ότι οι μαθητές τους 
γίνονται  φρονιμότεροι  μέσω  τής  διαλεκτικής,  άλλοι  μέσω  των  πολιτικών  λόγων, 
άλλοι με άλλους τρόπους67 – άπαντες ομολογούν ότι ο καλά πεπαιδευμένος άνθρωπος 
πρέπει να φαίνεται ότι μπορεί απ’ όλα τούτα να επιλέξει τα χρησιμότερα.

(52) Χρειάζεται, λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τις διαφωνίες, να ελέγχεις 
τους  φιλοσόφους  ως  προς  εκείνο  στο  οποίο  συμφωνούν,  και  μάλιστα  να  τους 
εξετάζεις όταν συμβουλεύουν γιά θέματα επίκαιρα, ή τουλάχιστον όταν μιλούν γιά το 
σύνολο τού διαπραγματευομένου θέματος. Αποδοκίμαζε, τότε, όσους τίποτε από τα 
αναγκαία δεν γνωρίζουν, επειδή είναι πρόδηλο ότι όποιος δεν είναι χρήσιμος ούτε 
καν στον εαυτό του, κανέναν άλλον δεν καθιστά σώφρονα.

(53)  Αυτούς,  πάλι,  που είναι  νουνεχείς  και  δύνανται  να  βλέπουν  κάτι 
περισσότερο από τους άλλους,  περιποιήσου και  φρόντισέ τους,  γνωρίζοντας ότι  ο 
καλός σύμβουλος είναι το πιό χρήσιμο και το πιό αντάξιο ενός απόλυτου άρχοντα 
απόκτημα. Να ξέρεις ότι θα κάνουν μέγιστη την βασιλεία σου εκείνοι, οι οποίοι θα 
μπορέσουν να ωφελήσουν την διάνοιά σου όσο γίνεται περισσότερο.

(54) Εγώ, λοιπόν, σού απηύθυνα όσες παραινέσεις γνώριζα και σε τιμώ με 
τα μέσα που δύναμαι να διαθέτω. Αποφάσισε, όπως και στην αρχή σού είπα, να μην 
δέχεσαι  από  τους  άλλους  τα  συνηθισμένα  δώρα  –  τα  οποία  εσείς  οι  άρχοντες 
αγοράζετε πολύ ακριβότερα απ’ αυτούς που σας τα χαρίζουν, παρά από εκείνους που 
τα  πωλούν  –  αλλά  εκείνα  τα  δώρα68 που,  και  πολύ  να  τα  χρησιμοποιήσεις  και 
καθημερινά να τα μεταχειρίζεσαι, δεν θα τα καταστρέψεις, αλλά θα τους προσδώσεις 
πολύ μεγαλύτερη αξία.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ

Οι επιστολές προς
τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο

Προς τον Φίλιππο,
επιστολή πρώτη

67 Έμμεση αναφορά στις διάφορες φιλοσοφικές σχολές τής Αθήνας, κατά την εποχή 
τού Ισοκράτη.
68 Εννοούνται τα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα.
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Γνωρίζω ότι όλοι συνηθίζουν να χρωστούν μεγαλύτερη χάρη σε όσους 
τους  επαινούν,  παρά  σε  όσους  τους  συμβουλεύουν,  ιδιαίτερα  όταν  κάποιος  το 
επιχειρεί χωρίς να του ζητήσουν να το κάνει.  Εγώ, αν δεν συνέβαινε να σου είχα 
απευθύνει  και  παλαιότερα  παραινέσεις69 με  πολύ  ευνοϊκή  διάθεση,  οι  οποίες 
θεωρούσα ότι θα σε ωθούσαν να πράξεις αυτά που έπρεπε, ίσως να μην επιχειρούσα 
τώρα ν’  αποφανθώ γιά όσα σου συνέβησαν70.  Επειδή,  όμως, είχα την διάθεση να 
φροντίσω γιά τα ζητήματά σου, και γιά χάρη τής δικής μου πόλης και γιά χάρη των 
άλλων  Ελλήνων,  θα  ντρεπόμουν  αν  παρουσιαζόμουν  να  σε  συμβουλεύω  γιά  τα 
λιγότερο αναγκαία, χωρίς να κάνω κανέναν λόγο γιά τα περισσότερο κατεπείγοντα, 
γνωρίζοντας ότι οι πρώτες παραινέσεις αφορούσαν την δόξα σου, ενώ οι επόμενες 
αφορούν την σωτηρία σου, την οποία φαίνεται ότι παραμελείς, όπως λένε όλοι όσοι 
άκουσαν δυσάρεστες ειδήσεις γιά σένα71.

Κανείς  δεν  υπάρχει72 που  να  μην  σε  κατηγορεί  ότι  διακινδυνεύεις 
περισσότερο απ’ όσο ταιριάζει σε βασιλιά και ότι σ’ ενδιαφέρουν περισσότερο οι 
έπαινοι  γιά  την ανδρεία σου,  παρά το σύνολο των ενασχολήσεών σου.  Παρόμοια 
ντροπιαστικό, όμως, είναι να μην διαφέρεις από τους άλλους, όταν σε περικυκλώνουν 
οι πολέμιοι και όταν ρίχνεσαι – χωρίς να υπάρχει καμμία ανάγκη – σε τέτοιου είδους 
αγώνες, στους οποίους δεν θα κατορθώσεις τίποτε σημαντικό αν πράξεις τα μέγιστα, 
αλλά  θα  συμπαρασύρεις  στην  καταστροφή  όλη  την  υπάρχουσα  ευδαιμονία73 αν 
τελευτήσεις  τον  βίο  σου.  Δεν  πρέπει  να  εκλαμβάνεις  ως  ωραίους  όλους  τους 
θανάτους  που  συμβαίνουν  στους  πολέμους,  αλλά  να  θεωρείς  αξιέπαινους  τους 
θανάτους γιά χάρη τής πατρίδας, των γονέων και των παιδιών, ενώ τους θανάτους, 
που βλάπτουν όλα τούτα και καταρρυπαίνουν τα παλαιότερα κατορθώματα, να τους 
θεωρείς ντροπιαστικούς και να τους αποφεύγεις ως αιτία μεγάλης ατίμωσης.

Νομίζω ότι σε συμφέρει να μιμηθείς τον τρόπο με τον οποίον οι πόλεις 
διοικούν  τα πολεμικά  ζητήματα,  επειδή όλες,  όταν  στέλνουν  τον  στρατό τους  σε 
πόλεμο,  συνηθίζουν  να  καθιστούν  ασφαλή  την  κεντρική  εξουσία  και  όσους  την 
συμβουλεύουν γιά τα τρέχοντα ζητήματα74, γι’ αυτό και συμβαίνει να μην αναιρείται 

69 Πρόκειται  γιά τις  επανειλημμένες  προτροπές-συμβουλές  τού Ισοκράτη προς τον 
Φίλιππο, σχετικά με την επείγουσα ανάγκη συνένωσης όλων των ελληνικών πόλεων 
και οργάνωσης πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των Περσών.
70 Ο  Φίλιππος  τραυματίστηκε  στην  διάρκεια  τής  εκστρατείας  του  εναντίον  τού 
βασιλιά  Πλευράτου  των  Ιλλυριών,  την  άνοιξη  τού  344  π.Χ.  Στην  ίδια  μάχη 
τραυματίστηκαν  και  εκατόν  πενήντα  ιππείς,  οι  οποίοι  αποτελούσαν  την  βασιλική 
σωματοφυλακή.
71 Υπονοείται ο πρόσφατος τραυματισμός τού Φιλίππου (βλέπε παραπάνω).
72 Η υπερβολή είναι εμφανέστατη. Είναι βέβαιο ότι ο τραυματισμός τού Φιλίππου – 
καθώς και οι έντονες φήμες ότι είχε σκοτωθεί – είχαν χαροποιήσει πολύ όσους δεν 
επιθυμούσαν την συνένωση όλων των Ελλήνων κάτω από το μακεδονικό στέμμα, 
αλλά  προτιμούσαν  την  ανεξαρτησία  των  πόλεων-κρατών  τής  Ελλάδας.  Μεταξύ 
αυτών υπήρχαν και αρκετοί επιφανείς Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες. 
73 Ως «υπάρχουσα ευδαιμονία» θα πρέπει να εννοήσουμε τις επιτυχημένες απόπειρες 
(ειρηνικές ή βίαιες) συνένωσης των ελληνικών πόλεων υπό την ηγεσία τού Φιλίππου, 
με σκοπό την εκστρατεία εναντίον των Περσών.
74 Η ίδια – μάλλον απαραίτητη – αρχή ισχύει μέχρι την εποχή μας. Η ανώτατη ηγεσία 
τού στρατεύματος προστατεύεται πάντοτε κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε να δύναται 
με ασφάλεια να παρατηρεί,  να συσκέπτεται και ν’ αποφασίζει  γιά την πορεία τού 
πολέμου.
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η δύναμή τους όταν επέλθει  μιά ατυχία,  αλλά να δύνανται  να υποφέρουν πολλές 
συμφορές και, μετά από αυτές, ν’ αναλαμβάνουν δυνάμεις, κάτι στο οποίο πρέπει κ’ 
εσύ ν’ αποσκοπείς και να μην εκλαμβάνεις ως μέγιστο αγαθό κανένα άλλο, παρά την 
σωτηρία  σου75,  ώστε  να  εκμεταλλεύεσαι  αποτελεσματικά  τις  νίκες  που  σου 
προκύπτουν, και να δύνασαι να επανορθώνεις στις ατυχίες που επέρχονται.

Μπορείς να δεις και στους Λακεδαιμόνιους πόσο πολύ επιμελούνται την 
σωτηρία  των  βασιλιάδων  τους,  καθιστώντας  φύλακες  αυτών  τους  πιό  ένδοξους 
πολίτες76, οι οποίοι θεωρούν μεγαλύτερη ντροπή ν’ αφήσουν εκείνους να σκοτωθούν, 
παρά να ρίξουν τις ασπίδες τους. Αλλά δεν έχεις ξεχάσει, βέβαια, και όσα συνέβησαν 
στον  Ξέρξη,  που  θέλησε  να  υποδουλώσει  τους  Έλληνες77,  και  στον  Κύρο,  που 
αμφισβήτησε τον βασιλιά78.  Ο πρώτος, λοιπόν, αν και περιέπεσε σε τόσο μεγάλες 
ήττες και συμφορές, που τέτοιες κανείς δεν είδε να συμβαίνουν σε άλλους, επειδή 
φρόντιζε γιά την ζωή του79, διατήρησε την βασιλεία του και την παρέδωσε στα παιδιά 
του, διοικώντας με τέτοιον τρόπο την Ασία, ώστε αυτή να μην είναι λιγότερο φοβερή 
γιά τους Έλληνες,  απ’ όσο ήταν πρωτύτερα. Ο Κύρος, όμως, που νίκησε όλες τις 
δυνάμεις τού βασιλιά και επικράτησε, εξαιτίας τής απερισκεψίας του όχι μόνον τον 
εαυτό  του  αποστέρησε  από  τόσο  μεγάλη  εξουσία,  αλλά  εξώθησε  στις  έσχατες 
συμφορές και όσους τον ακολούθησαν.

Θα μπορούσα να σου πω γιά πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έγιναν 
ηγεμόνες μεγάλων στρατευμάτων αλλά, εξαιτίας τού πρόωρου θανάτου τους, έγιναν 
υπαίτιοι γιά πολλές μυριάδες θανάτων. Αυτά πρέπει να θυμάσαι και να μην προτιμάς 
εκείνη  την ανδρεία,  η οποία γεννιέται  από την αλόγιστη ανοησία και  την άκαιρη 
φιλοτιμία, ούτε – ενώ υπάρχουν πολλοί ιδιαίτεροι κίνδυνοι γιά τις μοναρχίες80 – να 
βρίσκεις  γιά  τον  εαυτό  σου  και  άλλους,  άδοξους  και  στρατιωτικούς,  ούτε  να 
συναγωνίζεσαι  όσους  θέλουν  ν’  απαλλαγούν από την  δυστυχία  τού βίου τους81 ή 
75 Την  ακατάσχετη  ορμητικότητα  τού  Φιλίππου  –  μέσα  στην  μάχη,  στην  πρώτη 
γραμμή –  φαίνεται  ότι  κληρονόμησε  και  ο  γιός  και  διάδοχός  του,  Αλέξανδρος  ο 
Μέγας.  Η γενναιότητά  τους,  κατά  τις  πολεμικές  επιχειρήσεις,  υπήρξε  αντικείμενο 
μεγάλου θαυμασμού από φίλους και αντιπάλους.
76 Πρόκειται γιά την σπαρτιατική βασιλική σωματοφυλακή, την οποία αποτελούσαν 
τριακόσιοι επίλεκτοι ιππείς.
77 Κατά την αποτυχημένη εκστρατεία τού 480 π.Χ., όταν ο περσικός στόλος υπέστη 
επώδυνη ήττα στην ναυμαχία τής Σαλαμίνας.
78 Ο  Κύρος  επαναστάτησε  εναντίον  τού  αδελφού  του,  Αρταξέρξη,  βασιλιά  των 
Περσών. Στο πλευρό των επαναστατών μάχονταν και χιλιάδες Έλληνες μισθοφόροι. 
Μετά την ήττα τού Κύρου, ο οποίος σκοτώθηκε εξαιτίας τής ορμητικότητας και τής 
απερισκεψίας του κατά την μάχη στα Κούναξα (401 π.Χ.), οι Έλληνες στρατιώτες 
υπέστησαν πολλά δεινά και μεγάλες ταλαιπωρίες. Η περιπετειώδης επιστροφή τους 
στην Ελλάδα περιγράφεται στην περίφημη «Κάθοδο των Μυρίων» (βλέπε και στο 
παράρτημα Δ΄).
79 Εγκατέλειψε εγκαίρως το στράτευμά του και επέστρεψε στις Σάρδεις, αφήνοντας 
στην θέση του τον στρατηγό Μαρδόνιο.
80 Υπονοούνται οι δολοπλοκίες των αυλικών, οι συνομωσίες των αξιωματούχων, οι 
προδοσίες των συμβούλων και όλα τα συναφή προβλήματα.
81 Ο  «δυστυχής  βίος»  ενίοτε  κατασκευάζει  ήρωες.  Σε  τούτες  τις  περιπτώσεις,  η 
εξαιρετική  ανδρεία  και  η  αχαλίνωτη  ορμητικότητα  καλύπτουν  μία  «τάση 
αυτοκτονίας». Ο «δυστυχισμένος» επιλέγει τον ηρωικό θάνατο κατά την μάχη, όχι 
αποκλειστικά και μόνον γιά να δοξαστεί ή γιά να εκτελέσει το πατριωτικό καθήκον 
του,  αλλά  περισσότερο  γιά  ν’  απαλλαγεί  «ένδοξα»  από  την  «δυστυχία»  τού 
καθημερινού βίου του.  Μέσα στα κείμενά  του,  ο Ισοκράτης μάς παρέχει  πάντοτε 

www.24grammata.com



επιλέγουν  αλόγιστα  τους  κινδύνους  γιά  να  λάβουν  μεγαλύτερο  μισθό82,  ούτε  να 
επιθυμείς τέτοια δόξα, σαν αυτή που αποκτούν πολλοί Έλληνες και βάρβαροι, αλλά 
εκείνη την μεγάλη δόξα, την οποία μόνος εσύ θα μπορούσες ν’ αποκτήσεις μεταξύ 
όσων ανθρώπων σήμερα υπάρχουν, ούτε ν’ αγαπάς πολύ αυτές τις αρετές, στις οποίες 
συμμετέχουν  και  οι  φαύλοι83,  αλλά  εκείνες,  τις  οποίες  κανείς  πονηρός  δεν  θ’ 
αποκτούσε,  ούτε να διεξάγεις  άδοξους και δύσκολους πολέμους,  αφού μπορείς να 
διεξάγεις  έντιμους  και  εύκολους,  ούτε  πολέμους  που  θα  επιφέρουν  λύπες  και 
στενοχώριες  στους  πιό οικείους  σου ανθρώπους,  ενώ θα  δώσουν μεγάλες  ελπίδες 
στους εχθρούς σου, σαν και τούτες που τώρα τους έδωσες, αλλά στους βάρβαρους, 
τους οποίους τώρα πολεμάς, να επικρατήσεις σε τέτοιο σημείο, όσο είναι αρκετό γιά 
να εξασφαλίσεις την δική σου χώρα84, επιχειρώντας να καταλύσεις την δύναμη τού 
βασιλιά που τώρα προσαγορεύεται «μέγας85», ώστε να κάνεις μεγαλύτερη την δική 
σου δόξα και να υποδείξεις στους Έλληνες ποιόν πρέπει να πολεμούν86.

Θα προτιμούσα να σου είχα στείλει αυτή την επιστολή πολύ πριν από την 
εκστρατεία σου ώστε, αν σε έπειθα, να μην είχες περιπέσει σε τέτοιον κίνδυνο, ενώ 
αν δεν σε έπειθα, να μην φαινόμουν ότι σε συμβουλεύω γιά τα ίδια, όσα ήδη όλοι 
έχουν μάθει  εξαιτίας  τού παθήματός  σου,  αφού το συμβάν θα μαρτυρούσε ότι  οι 
λόγοι, που θα σου είχα απευθύνει γι’ αυτά τα θέματα, είναι σωστοί. Αν και πολλά έχω 
να σου πω, λόγω τής φύσης τού διαπραγματευόμενου ζητήματος, θα σταματήσω εδώ, 
επειδή νομίζω ότι κ’ εσύ και οι σπουδαιότεροι εταίροι87 σου εύκολα θα προσθέτατε 
όσα θέλατε σ’ αυτά που είπα. Επιπλέον φοβάμαι την ακαταλληλότητα τής χρονικής 
στιγμής, επειδή και τώρα, προχωρώντας σιγά-σιγά, παρασύρθηκα, εξοκέλλοντας ως 
προς το μέτρο και δίνοντας διαστάσεις λόγου σε μία επιστολή.

Παρ’ όλ’  αυτά,  καίτοι  έτσι  έχουν  τα πράγματα,  δεν  θα παραλείψω τα 
ζητήματα τής πόλης μου88, αλλά θ’ αποπειραθώ να σε παρακαλέσω να διατηρήσεις 
την οικειότητα και τις σχέσεις σου μ’ αυτήν. Πιστεύω ότι είναι πολλοί εκείνοι που 
σου στέλνουν αναφορές89 και σου λένε όχι μόνον τα πλέον δυσάρεστα απ’ όσα εδώ 
λέγονται γιά σένα, αλλά προσθέτουν και τα δικά τους90, στα οποία δεν ταιριάζει να 
δίνεις προσοχή, γιατί θα ήταν ατόπημά σου αν έψεγες τον δικό μας λαό γιά το ότι 
εύκολα  πείθεται  από  τους  διαβολείς,  ενώ  εσύ  θα  φαινόσουν  να  πιστεύεις  όσους 
κατέχουν την τέχνη τής διαβολής και να μην αναγνωρίζεις ότι, όσο περισσότερο σού 
παρουσιάζουν την πόλη μας να παρασύρεται από τους τυχόντες δημαγωγούς91, τόσο 

λαμπρά δείγματα βαθύτατων ψυχολογικών γνώσεων.
82 Η φράση αφορά τους επαγγελματίες πολεμιστές (μισθοφόρους) κάθε εποχής.
83 Η αλήθεια είναι πικρή, αλλά ο Ισοκράτης την εκθέτει με ξεκάθαρο λόγο: ούτε ο 
«δυστυχής»  ούτε  ο  «μισθοφόρος»  καθαγιάζονται  αποκλειστικά  και  μόνον  με  τον 
θάνατό τους στο πεδίο τής μάχης.
84 Η ιδέα ενός πολέμου «μέχρις εσχάτων» βρίσκει τον Ισοκράτη εντελώς αντίθετο.
85 Βλέπε στην Β΄ επιστολή προς τον Φίλιππο, στην τέταρτη παράγραφο.
86 Εννοείται: ώστε να πάψουν να πολεμούν μεταξύ τους.
87 «Εταίροι»:  οι  Μακεδόνες  ευγενείς,  οι  οποίοι  συγκροτούσαν  το  συμβούλιο  τού 
βασιλιά και ο αριθμός τους έφτανε τους οχτακόσιους.
88 Η επιστολή θα μπορούσε ν’ αρχίζει από αυτό το σημείο, εάν αποστολέας της δεν 
ήταν ο διπλωματικότατος Ισοκράτης και παραλήπτης της ο σκληροτράχηλος βασιλιάς 
Φίλιππος.
89 Είτε έμμισθοι πράκτορες είτε αυτόκλητοι σύμβουλοι είτε υστερόβουλοι κόλακες.
90 Εννοείται ότι προσθέτουν υπερβολές και ψεύδη, ανάλογα με το μέγεθος τής κακής 
προαίρεσής τους ή με το κέρδος που προσδοκούν.
91 Ο Ισοκράτης χαρακτηρίζει  «δημαγωγούς» τους ρήτορες που δεν ασπάζονται τις 
ιδέες του. Το ίδιο ισχυρίζονταν και οι αντίπαλοί του γιά τον Ισοκράτη.
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περισσότερο συμφέρουσα σού την αναδεικνύουν αφού, αν αυτοί που είναι τέτοιοι, 
ώστε τίποτε αγαθό να μην πράττουν, μέσω των λόγων τους καταφέρνουν οτιδήποτε 
θελήσουν, σ’ εσένα, που δύνασαι πολύ να ευεργετήσεις με τα έργα σου92, αληθινά 
ταιριάζει να μην αποτύχεις σε οτιδήποτε προέρχεται από εμάς93.

Νομίζω,  λοιπόν,  ότι  προς αυτούς  που με πικρά λόγια κατηγορούν την 
πόλη μας, πρέπει ν’ αντιτάξεις εκείνους που λένε ότι έτσι έχουν τα γεγονότα και που 
αποφαίνονται ότι η πόλη μας δεν προέβη ούτε σε μεγάλες ούτε σε μικρές αδικίες. 
Εγώ, όμως, τίποτε τέτοιο δεν θα έλεγα, επειδή θα ντρεπόμουν να τολμούσα να έλεγα 
ότι ποτέ η πόλη μας δεν διέπραξε κανένα πλημμέλημα, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι 
που δεν θεωρούν αναμάρτητους ούτε τους ίδιους τους Θεούς94. Ωστόσο, γιά την πόλη 
μας  έχω να πω τ’  ακόλουθα:  ότι  δεν θα  βρεις  ούτε  γιά  τα ελληνικά  ούτε  γιά  τα 
προσωπικά  συμφέροντά  σου  πόλη  πιό  χρήσιμη  από  αυτή.  Σ’  αυτά,  λοιπόν, 
συγκέντρωσε την μεγαλύτερη προσοχή τού νου σου, γιατί η πόλη μας θα σου γίνει 
αιτία πολλών αγαθών, όχι μόνον ως συναγωνίστριά σου, αλλά και μόνον με το να 
φαίνεται ότι είναι φιλική απέναντί σου, επειδή σ’ αυτούς, που τώρα βρίσκονται υπό 
την εξουσία σου, θα επικρατήσεις ευκολότερα, αν δεν ξέρουν πού να στραφούν γιά 
βοήθεια95, ενώ από τους βαρβάρους, όσους θελήσεις, ταχύτερα θα καταστρέψεις.

Μήπως, λοιπόν, δεν χρειάζεται να ορέγεσαι πρόθυμα μιά τέτοια εύνοια, 
μέσω τής  οποίας και  την υπάρχουσα εξουσία ασφαλώς θα διατηρήσεις,  αλλά και 
πολλή  άλλη  χωρίς  κίνδυνο  θ’  αποκτήσεις;  Έκπληκτος  βλέπω  αυτούς,  που  έχουν 
δύναμη,  να  καταβάλλουν  τους  μισθούς  των  ξενιτευομένων  στρατευμάτων  και  να 
δαπανούν  πολλά  χρήματα,  γνωρίζοντας  ότι  αυτά  τα  στρατεύματα  περισσότερους 
ζημίωσαν, παρά έσωσαν, από αυτούς που τα εμπιστεύθηκαν, ενώ δεν αποπειρώνται 
να φροντίσουν την πόλη μας, που έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη δύναμη και που ήδη 
έχει  σώσει  πολλές  φορές  καθεμιά  από τις  άλλες  πόλεις,  αλλά και  ολόκληρη  την 
Ελλάδα96. Θυμήσου ότι σε πολλούς φάνηκε σωστή η απόφασή σου ν’ αντιμετωπίσεις 
με δικαιοσύνη τους Θεσσαλούς97 – άνδρες όχι ευμεταχείριστους, αλλά γενναιόψυχους 
και επαναστατικούς – και σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Χρειάζεται, λοιπόν, ν’ 
αποπειραθείς  να φερθείς  παρόμοια και σ’ εμάς, γνωρίζοντας ότι  ενώ οι Θεσσαλοί 
συνορεύουν μαζί σου ως προς την χώρα, εμείς τυχαίνει να συνορεύουμε μαζί σου ως 
προς την δύναμη98, την οποία ζήτα να προσελκύσεις με κάθε τρόπο, επειδή είναι πολύ 
καλλίτερο  να  κατακτάς  την  εύνοια,  παρά  τα  τείχη  των  πόλεων,  αφού  αυτό  το 
τελευταίο  όχι  μόνον  επισύρει  φθόνο99,  αλλά  είναι  και  έργο  που  αποδίδεται  στα 
92 Ο Ισοκράτης έμμεσα παρακινεί τον Φίλιππο να ευεργετήσει την Αθήνα.
93 Σ’ αυτές τις  γραμμές,  η ρητορική δεινότητα τού μεγάλου διπλωμάτη αγγίζει  το 
αποκορύφωμά της.
94 Η Αθήνα παρουσιάζεται να είναι τόσο «αμαρτωλή», όσο ακριβώς είναι καθεμιά 
ελληνική  πόλη.  Κινείται,  δηλαδή,  στα  πλαίσια  τού  «φυσιολογικού»  και  δεν  τα 
ξεπερνάει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να δεχτεί κάποια ξεχωριστή τιμωρία.
95 Εννοείται: αφού η Αθήνα θα είναι σύμμαχός σου.
96 Το εγκώμιο τής Αθήνας στηρίζεται στο κλέος τού παρελθόντος της. Η πραγματική 
κατάστασή  της  –  στην  εποχή  κατά  την  οποία  συντάσσεται  η  επιστολή  –  ήταν 
διαφορετική. Τότε η Αθήνα παρήκμαζε και συνεχώς αποδυναμωνόταν.
97 Ο  Φίλιππος  εισέβαλε  στην  Θεσσαλία  με  σκοπό  να  καταλύσει  την  τυραννική 
εξουσία των Φερών. Κατά το έτος 352 π.Χ., οι τύραννοι των Φερών, Λυκόφρων και 
Πειθόλαος,  δέχτηκαν  ν’  αποσυρθούν  από  την  πόλη,  υπό  τον  όρο  να  πορευτούν 
ανενόχλητοι, μαζί με τον μισθοφορικό στρατό τους, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση 
επιθυμούσαν.
98 Και εδώ είναι προφανής η υπερβολή.
99 Σ’ αυτό το σημείο, ο ρήτορας έχει απόλυτο δίκαιο.
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στρατεύματα, ενώ αν μπορέσεις ν’ αποκτήσεις την οικειότητα και την εύνοια, όλοι θα 
επαινέσουν την δική σου διάνοια100.

Δίκαια θα εμπιστευόσουν όσα σου είπα γιά την πόλη μας, επειδή θα φανεί 
ότι δεν είμαι συνηθισμένος ούτε να την κολακεύω στους λόγους μου, αλλά να την 
επιτιμώ περισσότερο απ’ όλους, ούτε να επιδοκιμάζομαι από τους πολλούς και απ’ 
όσους κρίνουν αλόγιστα, αλλά να αγνοούμαι  και να φθονούμαι  απ’ αυτούς,  όπως 
ακριβώς κ’ εσύ101.

Ωστόσο,  διαφέρουμε  μεταξύ  μας:  σ’  εσένα  φέρονται  έτσι  λόγω  τής 
δύναμης και τής ευδαιμονίας σου, ενώ σ’ εμένα φέρονται έτσι γιατί προσπαθώ να 
σκέφτομαι καλλίτερα απ’ τους ίδιους και γιατί βλέπουν ότι οι περισσότεροι θέλουν 
να συνομιλήσουν μαζί μου102, παρά μαζί τους. Θα επιθυμούσα να ήταν και γιά τους 
δυό μας ομοίως εύκολο να ξεφύγουμε από την γνώμη που αυτοί103 έχουν γιά εμάς. 
Τώρα, βέβαια, γιά σένα δεν θα είναι δύσκολο να την εξαλείψεις, αν το θελήσεις, ενώ 
εγώ πρέπει να την υπομείνω κατ’ ανάγκη και λόγω γήρατος και γι’ άλλους πολλούς 
λόγους104.

Δεν νομίζω να πρέπει να πω κάτι επιπλέον, εκτός από το ότι είναι καλό να 
εναποθέσεις  την  υπάρχουσα βασιλεία  και  την  ευδαιμονία  σας105 στην  εύνοια  των 
Ελλήνων.

100 Όχι ως στρατιωτικού, αλλά ως ικανού και μορφωμένου διπλωμάτη.
101 Σ’ αυτή την παράγραφο ο Ισοκράτης κολακεύει διακριτικά τον εαυτό του, αλλά ο 
απώτερος στόχος του είναι να εξασφαλίσει την εύνοια τού Φιλίππου έναντι τής πόλης 
των Αθηνών. Ωστόσο, πέφτει σε μία ελαφριά αντίφαση («…ούτε να επιδοκιμάζομαι 
από τους πολλούς…» και «…οι περισσότεροι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μου…»): 
τελικά τον επιδοκιμάζουν και τον συμβουλεύονται ή δεν τον επιδοκιμάζουν και δεν 
τον συμβουλεύονται οι πολλοί; 
102 Υπονοούνται οι Αθηναίοι,  οι οποίοι αγωνιούσαν γιά το μέλλον τής πόλης τους, 
επιθυμούσαν να πληροφορηθούν τις προθέσεις τού Φιλίππου και στήριζαν τις ελπίδες 
τους στην διπλωματική και ρητορική ικανότητα τού Ισοκράτη. Ακόμη και αν αυτοί 
δεν ήταν «οι περισσότεροι», η ειλικρινής αγάπη τού Ισοκράτη γιά τους συμπολίτες 
του μάς επιβάλλει να του συγχωρήσουμε και αυτή την υπερβολή.
103 Εύκολα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Φίλιππος μάλλον δεν ενδιαφερόταν γιά την 
γνώμη των «πολλών», ούτε αγωνιούσε να τους μεταπείσει.
104 Ίσως  οι  «πολλοί  άλλοι  λόγοι»,  οι  οποίοι  δεν  αναφέρονται,  να  μην  υπάρχουν 
καθόλου.  Αυτή  η  φράση  επίτηδες  αποπνέει  έναν  απροσδιόριστο  «συγκινησιακό 
μυστικισμό». Ο Ισοκράτης μάλλον επιχειρεί να συγκινήσει τον Φίλιππο, ώστε να τον 
πείσει να δεχτεί τις προτάσεις του υπέρ των Αθηνών.
105 Εννοείται: τού μακεδονικού βασιλείου.
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Προς τον Φίλιππο,
επιστολή δεύτερη

Συζήτησα,  βέβαια,  και  με  τον  Αντίπατρο106 γιά  τα  συμφέροντα  τής 
πόλης107 και γιά τα δικά σου, πείστηκα επαρκώς και θέλησα να γράψω και σ’ εσένα 
γιά όσα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μετά από την ειρήνη, παραπλήσια108 μ’ εκείνα 
που έγραψα στον λόγο μου109, αλλά πολύ συνοπτικότερα.

Εκείνη την εποχή σε συμβούλευα ότι έπρεπε να συμφιλιώσεις την πόλη 
μας  με  τις  πόλεις  των  Λακεδαιμονίων,  των  Θηβαίων  και  των  Αργείων,  ώστε  να 
επέλθει  ομόνοια  στους  Έλληνες,  πιστεύοντας  ότι,  αν  πείσεις  τις  σημαντικότερες 

106 Ο  Αντίπατρος  επισκέφτηκε  την  Αθήνα αρκετό  καιρό  μετά  από την  Μάχη τής 
Χαιρώνειας.
107 Εννοείται η Αθήνα.
108 Γι’ αυτόν τον λόγο η παρούσα επιστολή παρουσιάζει φραστικές ομοιότητες με τον 
«Φίλιππο». Βλέπε και την σημείωση που ακολουθεί.
109 Πρόκειται γιά τον ισοκρατικό λόγο που επιγράφεται «Φίλιππος» και σώζεται μέχρι 
τις μέρες μας.
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πόλεις να έχουν τέτοιο φρόνημα, ταχέως θ’ ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες110. Τότε, 
όμως, οι περιστάσεις ήταν άλλες, ενώ τώρα συμβαίνει να μην χρειάζεται να πείσεις 
κανέναν,  επειδή  ο  ένοπλος  αγώνας  που έγινε111,  αναγκάζει  τους  πάντες  να  έχουν 
σωστή φρόνηση και να επιθυμούν όσα υποθέτουν ότι κ’ εσύ επιθυμείς να πράττεις 
και να λες,  ότι  δηλαδή πρέπει να πάψουν την μανία και την πλεονεξία που είχαν 
μεταξύ τους112 και να εξαγάγουν τον πόλεμο στην Ασία113.

Πολλοί,  λοιπόν,  με  ρωτούν  αν  εγώ  σε  παρακίνησα  να  κάνεις  την 
εκστρατεία εναντίον των βαρβάρων ή αν εσύ το σκέφτηκες κ’ εγώ συμφώνησα, αλλά 
εγώ αποκρίνομαι  ότι  δεν  γνωρίζω την σαφή απάντηση,  επειδή δεν  σε συνάντησα 
πρωτύτερα, καίτοι νομίζω ότι εσύ είχες αποφασίσει γι’ αυτά κ’ εγώ συνυποστήριξα 
τις επιθυμίες σου114. Αυτά ακούγοντας, όλοι115 με παρακαλούσαν να σε παρακινήσω 
και να σε προτρέψω να επιμείνεις σ’ αυτά που έχεις αποφασίσει, αφού ουδέποτε θα 
γίνονταν  ούτε  καλύτερα  ούτε  ωφελιμότερα  έργα  γιά  τους  Έλληνες,  ούτε  θα 
παρουσιαζόταν καταλληλότερη ευκαιρία.

Αν,  λοιπόν,  είχα  την  ίδια  με  παλαιότερα  δύναμη  και  αν  δεν  ήμουν 
εντελώς εξασθενημένος116, δεν θα σου μιλούσα μέσω επιστολής, αλλά θα ήμουν ο 
ίδιος παρών γιά να σε παροτρύνω και να σε παρακαλέσω να πράξεις αυτά. Τώρα, 
όμως, όσο δύναμαι σε προτρέπω να μην τα παραμελήσεις πριν τα περατώσεις. Δεν 
είναι, βέβαια, καλό να είναι κάποιος άπληστος και γιά άλλα πράγματα, επειδή μεταξύ 
των πολλών ευδοκιμούν οι μετριοπαθείς117, αλλά το να επιθυμεί κάποιος μεγάλη και 
ωραία  δόξα  και  ουδέποτε  να  ικανοποιείται  πλήρως,  ταιριάζει  σ’  όσους  πολύ 
110 Τελικά οι πόλεις δεν πείστηκαν και ακολούθησε η οδυνηρή λύση τής εμφύλιας 
ένοπλης σύγκρουσης.
111 Εννοείται η Μάχη τής Χαιρώνειας, που έγινε στα 338 π.Χ., όταν ο πανίσχυρος 
στρατός τού Φιλίππου συγκρούστηκε με τον συμμαχικό στρατό των λοιπών Ελλήνων. 
Η ήττα των συμμαχικών δυνάμεων και η επικράτηση τού Φιλίππου τού επέτρεψε να 
ενώσει  –  επιτέλους  –  υπό  τις  διαταγές  του  ολόκληρο  τον  Ελληνισμό  γιά  ν’ 
αντιμετωπίσει την περσική απειλή.
112 Η αναφορά τού ρήτορα στις σχέσεις «μανίας» και «πλεονεξίας», που χαρακτήριζαν 
τις ελληνικές πόλεις κράτη, είναι απολύτως αληθής και σαφώς δεν ενέχει το στοιχείο 
τής υπερβολής.
113 Η «εξαγωγή τού πολέμου στην Ασία», δηλαδή η προσπάθεια διεξαγωγής του μέσα 
σε εχθρικό έδαφος και όχι μέσα στην Ελλάδα, υπήρξε μία ευφυέστατη στρατηγική 
σύλληψη,  αφού  κρατούσε  τον  άμαχο  πληθυσμό,  τις  ελληνικές  πόλεις  και  την 
καλλιεργημένη ύπαιθρο μακριά από τις στρατιωτικές συγκρούσεις και τις δυσάρεστες 
συνέπειές τους.
114 Ολόκληρη η πρώτη περίοδος αυτής τής παραγράφου αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα 
διπλωματικής  αντιμετώπισης  ενός  φιλικού,  αλλά  πάντοτε  ισχυρότερου  και  ίσως 
ευμετάβλητου, προσώπου.
115 Είναι βέβαιο ότι αυτοί που «παρακαλούσαν» τον Ισοκράτη δεν ήταν «όλοι», αλλά 
ίσως  οι  περισσότεροι  πολίτες  τής  Αθήνας.  Ωστόσο,  πέρα  από  τις  τέτοιου  είδους 
υπερβολές, τις οποίες συχνά συναντούμε στις επιστολές τού ρήτορα, οφείλουμε να 
παραδεχτούμε ότι – χωρίς να έχει απολύτως καμμία προσωπική ανάγκη και χωρίς να 
επιδιώκει κάποια προσωπικά οφέλη – καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιά να πείσει 
τον Φίλιππο να διατηρήσει την εύνοιά του προς όλους τους Αθηναίους, ανεξαιρέτως 
των φιλομακεδονικών ή αντιμακεδονικών αντιλήψεών τους.
116 Ο Ισοκράτης ήδη βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία.
117 Ίσως  η  «ευδοκίμηση  των  μετριοπαθών»  να  αποτελούσε  χαρακτηριστικό  των 
δημοκρατικών  πολιτευμάτων,  και  κάτι  τέτοιο  σαφώς  δεν  απασχολούσε  τον 
πολέμαρχο Φίλιππο.
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υπερέχουν έναντι των άλλων, όπως ακριβώς συμβαίνει μ’ εσένα. Σκέψου, λοιπόν, ότι 
τότε  θ’  αποκτήσεις  ανυπέρβλητη  και  αντάξια  των  πεπραγμένων  σου  δόξα,  όταν 
αναγκάσεις τους βάρβαρους – εκτός από εκείνους που θ’ αγωνιστούν μαζί σου118 – να 
ειλωτεύουν119 στους Έλληνες, και όταν κάνεις τον βασιλιά, που τώρα προσαγορεύεται 
«μέγας120», να πράττει οτιδήποτε εσύ τού προστάζεις121. Τίποτε άλλο, λοιπόν, δεν θ’ 
απομένει ακόμη, παρά να γίνεις θεός122.

Η περάτωση αυτών των πραγμάτων από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα 
είναι πολύ ευκολότερη απ’ όσο ήταν η άνοδός σου από την βασιλεία – που εξ αρχής 
σας ανήκε123 – προς την δύναμη και την δόξα που έχεις τώρα. Μόνον αυτή την χάρη 
χρωστώ στα γηρατειά124 μου: ότι ο βίος μου έφτασε σ’ αυτό το σημείο ώστε από 
εκείνα, που όντας νέος σκεφτόμουν κ’ επιχείρησα να γράψω και στον Πανηγυρικό 
λόγο125 και  στον  λόγο126 που  σου  έστειλα,  κάποια  παρατηρώ  τώρα  ήδη  να 
πραγματοποιούνται  μέσω  των  πράξεών  σου,  και  κάποια  άλλα  ελπίζω  ότι  θα 
πραγματοποιηθούν.

118 Θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο Φίλιππος – ως ικανότατος ηγεμόνας και 
στρατηγός – οπωσδήποτε θα φρόντιζε γιά την ευνοϊκή αντιμετώπιση των βάρβαρων 
συμμάχων των Ελλήνων. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ισοκράτης θυμήθηκε και αυτούς 
ακόμη τους ανθρώπους στην συγκεκριμένη επιστολή του, τον τιμά ιδιαιτέρως και τον 
καταξιώνει ως καλό σύμβουλο και ως δίκαιο και έντιμο σύμμαχο.
119 Ειλωτεύω:  είμαι  ή  συμπεριφέρομαι  σαν  είλωτας,  είμαι  ή  γίνομαι  δούλος, 
υποδουλώνομαι.
120 «Μέγας Βασιλεύς»: ο βασιλιάς των Περσών. Η ειρωνική διάθεση τού ρήτορα είναι 
σαφής.  Η  χρήση  τού  επιθέτου  «μέγας»,  πριν  από  την  λέξη  «βασιλιάς»,  ήταν 
αντικείμενο  συχνού  χλευασμού  εκ  μέρους  μεγάλων  φιλοσόφων  τής  Αρχαίας 
Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και τού Σωκράτη (βλέπε και στο παράρτημα Ι΄).
121 Η στρατιωτική πρακτική τής ολοκληρωτικής εξόντωσης τού εχθρού, δηλαδή τής 
βιολογικής εξαφάνισής του, βρίσκει τον Ισοκράτη εντελώς αντίθετο.
122 Η πρόταση αυτή αποτελεί  μία «προτροπή διά τής υπερβολής» και γιά κανέναν 
λόγο δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι ο Ισοκράτης πίστευε στην θεοποίηση των 
θνητών, έστω και αν αυτοί ήταν βασιλιάδες.
123 Το Βασίλειο τής Μακεδονίας ήταν το ισχυρότερο ελληνικό κράτος εκείνης  τής 
εποχής.
124 Από  τις  συχνές  αναφορές  του  στην  μεγάλη  ηλικία  του,  διαπιστώνουμε  ότι  τα 
προβλήματα τού γήρατος απασχολούσαν πολύ τον Ισοκράτη.
125 Ο «Πανηγυρικός» λόγος σώζεται μέχρι τις μέρες μας.
126 Βλέπε την 41η υποσημείωση.
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Προς τον Αλέξανδρο

Γράφοντας επιστολή προς τον πατέρα σου, θεώρησα ότι θα ήταν ατόπημά 
μου, εφόσον βρίσκεσαι στον ίδιο μ’ εκείνον τόπο127, να μην σου απευθύνω τον λόγο 
και να μην σε χαιρετήσω και να μην σου γράψω κάτι, το οποίο δεν θα επιτρέψει 
στους αναγνώστες τής επιστολή να με θεωρήσουν παράφρονα λόγω γήρατος ή να 
θεωρήσουν ότι παραληρώ εντελώς αλλά, αντίθετα, ότι το μυαλό που μου απέμεινε, 
καίτοι είναι ελλιπές, δεν είναι ανάξιο τής δύναμης που είχα όταν ήμουν νεώτερος128.

127 Ο Αλέξανδρος βρίσκεται  μαζί  με τον Φίλιππο, άρα μάλλον είναι  χειμώνας και 
ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται ή γιά τον χειμώνα 
τού  342  προς  341  π.Χ.  ή  τού  341  προς  340  π.Χ.  Ο  εμφύλιος  πόλεμος  μεταξύ 
Μακεδονίας και Αθήνας θα αρχίσει στα 340 π.Χ.
128 Το γήρας τού αποστολέα της θίγεται και σε αυτή την επιστολή. Ωστόσο, τούτες οι 
συχνές αναφορές στα γεράματα δεν μας επιτρέπουν – λόγω τού ασαφούς τρόπου με 
τον οποίο είναι συνταγμένες – να κατανοήσουμε τι ακριβώς υπονοεί ο Ισοκράτης: 
υποφέρει ψυχικά, υποφέρει σωματικά, επιδεικνύει το πάντοτε ακμαίο μυαλό του ή 
απλώς του αρέσει ο σεβασμός που εμπνέεται από την μεγάλη ηλικία;
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Γιά σένα ακούω να λένε όλοι ότι είσαι φιλάνθρωπος και φιλαθήναιος129 

και  φιλόσοφος,  όχι  χωρίς  φρόνηση,  αλλά  έχοντας  νου.  Μεταξύ  των  συμπολιτών 
μας130, δεν αποδέχεσαι όσους παραμελούν τους εαυτούς τους κ’ επιθυμούν πονηρά 
πράγματα131, αλλά εκείνους, των οποίων η συναναστροφή δεν θα σε λυπούσε, και με 
τους οποίους μπορείς να συναντηθείς και να συζητήσεις διάφορα θέματα, χωρίς να 
υποστείς  βλάβη  ή  αδικία,  δηλαδή  τέτοιους  ακριβώς  που  πρέπει  οι  σώφρονες 
άνθρωποι να συναναστρέφονται132.

Από τις  φιλοσοφικές  ενασχολήσεις  να  μην αποδοκιμάζεις  καθόλου  τις 
διαλεκτικές συζητήσεις και να θεωρείς ότι πλεονεκτούν στις ιδιωτικές ασχολίες, αλλά 
ότι δεν αρμόζουν στους άρχοντες τού πλήθους ούτε στους μονάρχες. Δεν είναι ούτε 
συμφέρον ούτε πρέπον, γιά όσους έχουν φρόνηση ανώτερη των άλλων, ούτε οι ίδιοι 
να  ερίζουν  με  τους  συμπολίτες  τους  ούτε  στους  άλλους  να  επιτρέπουν  να  τους 
αντιμιλούν133.  Αυτή, λοιπόν,  η ασχολία να μην σε ικανοποιεί  και να προτιμάς την 
παιδεία που σχετίζεται με τους λόγους, τους οποίους χρησιμοποιούμε στις πράξεις 
που  συμβαίνουν  καθημερινά  και  με  τους  οποίους  σκεφτόμαστε  γιά  τα  κοινά 
ζητήματα134.

Μέσω αυτής τής παιδείας θα μάθεις να κάνεις εύλογες προβλέψεις γιά τα 
μέλλοντα να συμβούν135, να προστάζεις χωρίς ανοησία αυτά που πρέπει να πράξει 
καθένας από τους αρχόμενους136, να κρίνεις σωστά τους καλούς, τους δίκαιους και 

129 Η εμφύλια σύγκρουση επίκειται. Ο ρήτορας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιά 
να διασώσει την «άτακτη» Αθήνα από την οργή τού Φιλίππου. Ο Αλέξανδρος είναι 
ακόμη μικρός, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πειστεί ότι είναι «φιλαθήναιος», έστω και 
αν τώρα δεν τον ενδιαφέρει τίποτε από αυτά.
130 Εννοούνται οι Αθηναίοι που σύχναζαν στην Μακεδονική Αυλή.
131 Η μετριοπάθεια και η ηπιότητα τού Ισοκράτη είναι γνωστές. Στο συγκεκριμένο 
σημείο δεν αναφέρονται ονόματα. Είναι, όμως, σαφές ότι ανά πάσα στιγμή ο ρήτορας 
μπορεί να γίνει πιό «συγκεκριμένος».
132 Δύο μαθητές τού Ισοκράτη, ο Θεόπομπος και ο Ισοκράτης από την Απολλωνία, 
προσπαθούν  αυτή  την  εποχή  ν’  αναλάβουν  την  διαπαιδαγώγηση  τού  διαδόχου 
Αλεξάνδρου.
133 Σ’ αυτά τα λόγια υποκρύπτεται  και μία παραίνεση προς τον αυριανό μονάρχη. 
Σχετικές  είναι  και  οι  ακόλουθες  συμβουλές,  τις  οποίες  δίνει  ο  Ισοκράτης  στον 
Νικοκλή, τύραννο τής Σαλαμίνας τής Κύπρου (βλέπε στο Β΄ μέρος τού βιβλίου): «να 
μην φιλονικείς γιά τα πάντα, αλλά γιά όσα θα σε ωφελήσουν αν επικρατήσεις» και 
«να μην αποδέχεσαι  καμμία  συντροφιά  άσκοπα και  αλόγιστα,  αλλά συνήθιζε  τον 
εαυτό  σου να χαίρεται  μ’  εκείνες  τις  ενασχολήσεις,  με  τις  οποίες  και  ο  ίδιος  θα 
προοδεύεις  και  στους  άλλους  θα  φαίνεσαι  ότι  είσαι  καλύτερος»  και  «να  θεωρείς 
σοφούς  όχι  όσους  ερίζουν  γιά  την  ακρίβεια  των μικρών πραγμάτων,  αλλά όσους 
σωστά μιλούν γιά τα μεγάλα» (Ισοκράτης, «Περί βασιλείας»).
134 Η διαμάχη μεταξύ των φιλοσοφικών σχολών τής Αθήνας έχει αρχίσει. Επίσης, έχει 
ξεκινήσει  ένας  αγώνας  δρόμου  μεταξύ  των  αναγνωρισμένων  διδασκάλων  τής 
φιλοσοφίας,  έπαθλο  τού  οποίου  είναι  η  θέση  τού  εκπαιδευτή  τού  διαδόχου 
Αλεξάνδρου.  Ολόκληρη αυτή  η παράγραφος  τής  επιστολής,  καθώς  και  η  αμέσως 
επόμενη, είναι  αφιερωμένες  σε τούτον τον αγώνα δρόμου, τού οποίου νικητής θα 
αναδειχθεί τελικά ο Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης.
135 Διορατικότητα.
136 Ευταξία.
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τους αντίθετους αυτών137, κ’ επιπλέον να τιμάς και να κολάζεις τον καθένα όπως του 
αξίζει138.

Είσαι σώφρων που από τώρα μελετάς αυτά τα πράγματα, επειδή δίνεις 
και στον πατέρα σου και στους άλλους την ελπίδα ότι – όταν γίνεις μεγαλύτερος και 
αν επιμείνεις  σ’  αυτά – τόσο πολύ θα ξεπεράσεις  σε φρόνηση τους  άλλους,  όσο 
ακριβώς ξεπέρασε τους πάντες ο πατέρας σου139.

Παράρτημα Α΄

Τα πολιτεύματα

Μία ενδιαφέρουσα και συνοπτική παρουσίαση των θεμελιωδών μορφών 
των  πολιτευμάτων  –  χωρισμένων  περισσότερο  με  βάση  τις  θεωρητικές  και 
φιλοσοφικές αρχές και διαφορές τους, παρά την ίδια την πρακτική εφαρμογή τους – 
βρίσκουμε  στο  ελληνόγλωσσο  θεολογικό  έργο  «Περί  Θεών  και  Κόσμου»  τού 
Σαλουστίου  τού  Φιλοσόφου  (δ΄  μ.Χ.  αιώνας).  Η  σύνδεση  τής  πολιτείας  με  την 
θεολογία μέσω τής εξέτασης τής ανθρώπινης ψυχής είναι εντυπωσιακή. Πιό κάτω 
παραθέτω το σχετικό απόσπασμα, το οποίο σαφώς εμφανίζει έντονες πλατωνικές και 
αριστοτελικές επιρροές:

137 Ευθυκρισία.
138 Δικαιοσύνη.
139 Ίσως η Μακεδονία εκείνης τής εποχής να μην είχε να επιδείξει ούτε φημισμένους 
φιλοσόφους  ούτε  διάσημους  τραγωδούς  ούτε  σημαντικούς  ποιητές  ούτε  επιφανείς 
ρήτορες,  αλλά  η  δυναμική  απόπειρα  των  βασιλιάδων  της  να  συνενώσουν  τον 
Ελληνισμό, ώστε αυτός ν’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον περσικό κίνδυνο, ήταν 
μία  μεγαλειώδης  και  –  όπως  αποδείχτηκε  αργότερα  –  σωτήρια  και  καρποφόρος 
πολιτικο-στρατιωτική σύλληψη.
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«Και  οι  πολιτείες,  όμως,  χωρίζονται  σε  τρία  μέρη,  όπως  οι  ψυχές:  οι 
άρχοντες ομοιάζουν με το λογικό μέρος, οι στρατιώτες με το θυμοειδές, και οι δήμοι 
με το επιθυμητικό. Και όπου όλα γίνονται κατά την λογική και άρχει ο άριστος όλων, 
υπάρχει  Βασιλεία140,  ενώ όπου όλα γίνονται  κατά την  λογική και  τον θυμό141 και 
άρχουν  περισσότεροι  από  έναν,  συμβαίνει  να  υπάρχει  Αριστοκρατία,  ενώ  όπου 
πολιτεύονται κατά την επιθυμία και οι τιμές αποδίδονται στα αναγκαία πράγματα, 
τούτη η πολιτεία καλείται  Τιμοκρατία.  Αντίθετη στην Βασιλεία είναι η Τυραννία, 
επειδή η πρώτη κάνει τα πάντα με λογική, ενώ η δεύτερη τίποτε δεν κάνει με λογική. 
Αντίθετη  στην  Αριστοκρατία  είναι  η  Ολιγαρχία,  επειδή  σ’  αυτήν  δεν  άρχουν  οι 
άριστοι, αλλά λίγοι κάκιστοι. Αντίθετη στην Τιμοκρατία είναι η Δημοκρατία, επειδή 
σ’ αυτήν δεν είναι κύριοι όλων όσοι έχουν περιουσίες, αλλά ο δήμος142».

Παράρτημα Β΄

Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς

Ο  «θείος»  και  «ιερός»  Πλούταρχος  υπήρξε  διακεκριμένος  θεολόγος, 
καταξιωμένος  βιογράφος  και  σημαντικός  ακαδημαϊκός  φιλόσοφος  των  πρώτων 
χριστιανικών χρόνων. Γεννήθηκε στην Χαιρώνεια τής Βοιωτίας, γύρω στο 46 μ.Χ., 
μέσα σε αριστοκρατική και καλλιεργημένη οικογένεια. Σπούδασε στην Αθήνα, κοντά 
στον  φιλόσοφο  Αμμώνιο,  που  ήταν  αιγυπτιακής  καταγωγής  κ’  εκείνη  την  εποχή 
διηύθυνε την πλατωνική Ακαδημία143. 

Μετά το πέρας των σπουδών του ταξίδεψε στην Ασία, στην Αίγυπτο και 
στην Ιταλία,  μελετώντας τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις,  τον πολιτισμό και την 
140 Σε κείμενα τέτοιου είδους και τέτοιας εποχής είναι μεγάλο ατόπημα να ταυτίζουμε 
το  περιεχόμενο  τού  όρου  «βασιλεία»  με  τις  μεταγενέστερες  έννοιες  των  όρων 
«κληρονομική  μοναρχία»  ή  «απόλυτη  μοναρχία»  ή  «φωτισμένη  δεσποτεία»  ή 
«συνταγματική βασιλεία».
141 Στο  συγκεκριμένο  κείμενο  –  όπως  και  στα  περισσότερα  αρχαιοελληνικά 
συγγράμματα – ο «θυμός» δεν έχει την έννοια τής οργής, αλλά τής συναισθηματικής 
έξαρσης ή τής έντονης ψυχικής διάθεσης.
142 «Δήμοι»: οργανωμένα τμήματα ή ομάδες ή υποσύνολα ενός λαού.
143 Η πλατωνική επιρροή είναι διάχυτη τόσο στην φιλοσοφία, όσο και στην θεολογία 
τού Πλουτάρχου.
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θρησκεία  διαφόρων  λαών.  Κατά  την  διαμονή  του  στην  Ρώμη  ήρθε  σε  επαφή με 
σημαντικές προσωπικότητες εκείνης τής εποχής – πιθανόν και με τους ίδιους τους 
αυτοκράτορες  Τραϊανό144 και  Αδριανό145 –  δημιούργησε  αξιόλογες  φιλίες  και 
απέκτησε το αξίωμα τού Ρωμαίου Πολίτη.

Παρά  τον  έντονο  κοσμοπολιτισμό  τής  εποχής  του,  ο  οποίος  επηρέαζε 
γρήγορα,  εύκολα  και  βαθύτατα  τους  ανθρώπους  τής  κοινωνικής  τάξης  του,  ο 
Πλούταρχος  προτιμούσε  πάντοτε  την  διαμονή  στην  πατρική  γη,  στην  οποία 
επέστρεφε με ιδιαίτερη χαρά και παρέμενε γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι τον 
θάνατό του,  ο οποίος συνέβη γύρω στο 120 μ.Χ. Στην αγαπημένη του Χαιρώνεια 
νυμφεύτηκε και την Τιμοξένα, η οποία τού χάρισε πέντε παιδιά.

Πέρα από την συγγραφική ενασχόλησή του,  σπουδαία ήταν η ενεργός 
συμμετοχή του στα κοινά τής πόλης του, όπου κατά καιρούς αναλάμβανε διάφορα 
δημόσια  αξιώματα  (Πρεσβευτής,  Επώνυμος  Άρχοντας),  καθώς  επίσης  και  υψηλά 
ιερατικά καθήκοντα πανελληνίου χαρακτήρα (Ιερέας τού Πυθίου Απόλλωνα146).

Τα  μέχρι  σήμερα  σωζόμενα  έργα  του  είναι  227  και  υπολογίζεται  ότι 
αποτελούν περίπου το ένα τρίτο τής συνολικής πνευματικής παραγωγής του, γεγονός 
που  τον  κατατάσσει  μεταξύ  των  πολυγραφότερων  Ελλήνων.  Η  γλώσσα  του 
διακρίνεται  γιά τις  ίσες αποστάσεις  που κρατά ανάμεσα στον αττικισμό και  στην 
ελληνιστική κοινή, ενώ το συγγραφικό ύφος του είναι ήπιο και ευχάριστο, αν και ο 
γραπτός λόγος του ενίοτε γίνεται ιδιαίτερα αναλυτικός και υπέρ το δέον κοσμημένος.

Παράρτημα Γ΄

Ο Πλούταρχος γιά την μοναρχία

Από  το  έργο  «Περί  μοναρχίας  και  δημοκρατίας  και  ολιγαρχίας»  τού 
Πλουτάρχου,  παρατίθεται  στην  συνέχεια  το  απόσπασμα  που  επιχειρεί  να 
δικαιολογήσει την προτίμηση τού συγγραφέα προς το μοναρχικό πολίτευμα, το οποίο 
– ωστόσο –  σαφώς  θεωρείται  ως  ένα  είδος  «φωτισμένης  δεσποτείας» και  όχι  ως 
«τυραννία» ή «απολυταρχία»:

«Αν, ωστόσο, του δινόταν η δυνατότητα επιλογής πολιτεύματος – όπως 
ακριβώς θα επέλεγε μουσικό όργανο – θα πειθόταν από τον Πλάτωνα και δεν θα 
επέλεγε κάποιο άλλο, παρά την μοναρχία, το μόνο πολίτευμα που δύναται αληθώς να 
υποστηρίξει εκείνον τον τέλειο και ορθό τόνο τής αρετής και να μην του επιτρέψει να 
συμβιβαστεί ούτε με την ανάγκη ούτε με την χρησιμοθηρία. Κατά κάποιον τρόπο, τα 
144 Μάρκος Ούλπιος Τραϊανός: αυτοκράτορας τού ρωμαϊκού κράτους από το 98 έως 
το 117 μ.Χ.
145 Πόπλιος Αίλιος Αδριανός: διάδοχος τού Τραϊανού. Απεβίωσε στα 138 μ.Χ.
146 Χαρακτηριστικό  δείγμα  τής  «δελφικής  θεολογίας»  τού  Πλουτάρχου  είναι  το 
περίφημο θεολογικό και φιλοσοφικό έργο του «Περί τού Ει τού εν Δελφοίς».
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άλλα  πολιτεύματα  εξουσιάζονται  από  τον  πολιτικό,  αλλά  και  τον  εξουσιάζουν, 
καθοδηγούνται  από τον  ίδιο,  αλλά και  τον  καθοδηγούν,  αφού αυτός  δεν  διαθέτει 
βέβαιη εξουσία επάνω σ’ εκείνους, από τους οποίους λαμβάνει την εξουσία, αλλά 
πολλές  φορές αναγκάζεται ν’  αναφωνήσει  εκείνον τον στίχο τού Αισχύλου147,  τον 
οποίον χρησιμοποιούσε γιά την τύχη του ο Δημήτριος ο Πολιορκητής148, αφού έχασε 
την  ηγεμονία:  «Εσύ  μού  αυξάνεις  την  φλόγα,  εσύ  –  μού  φαίνεται  –  με 
αποτεφρώνεις149»…».

Παράρτημα Δ΄

Ιστορικό περίγραμμα τής εποχής τού Ισοκράτη
(από το 436 έως το 337 π.Χ.)

• 436: Η επανάσταση τής Επιδάμνου προκαλεί πόλεμο μεταξύ Κορινθίων και 

Κερκυραίων.

• 435: Οι Κερκυραίοι εξέρχονται νικητές από την αναμέτρησή τους με τους 

Κορίνθιους, χάρη στον ισχυρό στόλο τους.

• 433: Οι Κερκυραίοι συμμαχούν με την Αθήνα.

• 432: Ο  βασιλιάς  Περδίκκας  εξωθεί  τις  πόλεις  τής  Μακεδονίας  σε 

αποστασία από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι εφαρμόζουν εμπορικό αποκλεισμό σε 

147 Ο  Αισχύλος  (525-456  π.Χ.)  υπήρξε  φημισμένος  τραγικός  ποιητής,  αλλά  και 
διακεκριμένος οπλίτης κατά την μάχη τού Μαραθώνα. Έγραψε ενενήντα δράματα, 
από τα οποία ακέραια διασώθηκαν μόνον επτά: «Πέρσαι», «Προμηθεύς δεσμώτης», 
«Επτά επί Θήβας», «Ικέτιδες», «Αγαμέμνων», «Χοηφόροι» και «Ευμένιδες».
148 Δημήτριος  ο  Πολιορκητής  (337-283  π.Χ.):  γιός  τού  Αντίγονου  τού  Κύκλωπα, 
δραστήριος  στρατιωτικός,  εφευρέτης  πολιορκητικών  μηχανών  και  βασιλιάς  τής 
Μακεδονίας από το 293 έως το 288 π.Χ., οπότε εγκαταλείφθηκε από τον στρατό του. 
Κατά τα τελευταία έτη τού βίου του παραδόθηκε στις καταχρήσεις και την ακολασία, 
που υπήρξαν αιτίες τού θανάτου του. 
149 Στίχος από άγνωστο έργο τού Αισχύλου.
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βάρος  των  Μεγαρέων.  Οι  πελοποννησιακές  δυνάμεις,  υπό την  ηγεσία  των 

Σπαρτιατών, αποφασίζουν πόλεμο κατά των Αθηναίων.

• 431: Έναρξη  τού  Πελοποννησιακού  πολέμου.  Εισβολή  των  Σπαρτιατών 

στην Αττική.  Οι Θηβαίοι επιτίθενται  εναντίον των Πλαταιών. Ο Ευριπίδης 

ανεβάζει στο θέατρο την «Μήδεια».

• 430: Οι  Σπαρτιάτες  εισβάλλουν  στην  Αττική  γιά  δεύτερη  φορά.  Λοιμός 

χτυπά την Αθήνα. Ο Περικλής αποτυγχάνει  κατά την εκστρατεία του στην 

Επίδαυρο, δικάζεται και καταδικάζεται σε καταβολή προστίμου. Ο Ευριπίδης 

ανεβάζει την «Εκάβη» και ο Σοφοκλής την «Ηλέκτρα».

• 429: Πεθαίνει ο Περικλής.

• 427: Οι  ολιγαρχικοί  τής  Κέρκυρας  επαναστατούν.  Ακολουθεί  αιματηρός 

εμφύλιος  σπαραγμός.  Συνεχίζεται  ο  πόλεμος  μεταξύ  Αθηναίων  και 

Πελοποννησίων, χωρίς κανείς από τους δύο να φαίνεται επικρατέστερος τού 

άλλου. 

• 425: Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τους «Αχαρνής».

• 424: Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τους «Ιππής».

• 423: Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τις «Νεφέλες».

• 422: Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει τους «Σφήκες».

• 421: Ο Αριστοφάνης παρουσιάζει την «Ειρήνη». Συνάπτεται η «Νικίειος» 

ειρήνη.

• 420: Ο  Ευριπίδης  παρουσιάζει  την  επίκαιρη  τραγωδία  «Ικέτιδες». 

Επαναλαμβάνονται  οι  εχθροπραξίες  μεταξύ  Αθηναίων  και  Σπαρτιατών.  Οι 

Αθηναίοι συμμαχούν με τους Αργείους και τους Ηλείους, ενώ οι Σπαρτιάτες 

συμμαχούν  με  τους  Θηβαίους.  Θεμελιώνεται  ο  ναός  τού  Θεού  Απόλλωνα 

στην Φιγαλεία.

• 418: Ανεβαίνει στο θέατρο ο «Ίων» τού Ευριπίδη.

• 415: Ανεβαίνουν  στο  θέατρο  οι  «Τρωάδες»  τού  Ευριπίδη.  Οι  Αθηναίοι 

εκστρατεύουν στην Σικελία.

• 414: Ο  Αριστοφάνης  παρουσιάζει  τους  «Όρνιθες».  Ο  Ευριπίδης 

παρουσιάζει την «Ηλέκτρα».

• 413: Με  την  πλήρη  καταστροφή  τής  αθηναϊκής  στρατιάς  και  τον 

εξανδραποδισμό  των  διασωθέντων  οπλιτών  τερματίζεται  η  εκστρατεία  τής 

Αθήνας  εναντίον  των  ελληνικών  πόλεων  τής  Σικελίας.  Οι  Σπαρτιάτες 

www.24grammata.com



καταλαμβάνουν  την  Δεκέλεια.  Αρχίζει  η  τρίτη  περίοδος  τού 

Πελοποννησιακού πολέμου.

• 412: Οι Αθηναίοι απομένουν χωρίς συμμάχους. Η Σπάρτη συνθηκολογεί με 

την  Περσία.  Ο  Αλκιβιάδης  διώκεται  με  την  κατηγορία  τής  ιεροσυλίας, 

καταφεύγει στην Σπάρτη και μετά στην αυλή τού σατράπη Τισσαφέρνη. Ο 

Ευριπίδης ανεβάζει στο θέατρο την «Ελένη» και την «Ανδρομάχη».

• 411: Οι  ολιγαρχικοί  επικρατούν  γιά  λίγο  στην  Αθήνα.  Βουλή  των 

Τετρακοσίων. Ο αθηναϊκός στρατός και στόλος, που βρισκόταν στην Σάμο, 

επαναστατεί  και  τάσσεται  υπό  την  ηγεσία  τού  Αλκιβιάδη.  Η  αθηναϊκή 

δημοκρατία  αποκαθίσταται  μερικώς.  Ο  Αριστοφάνης  παρουσιάζει  την 

«Λυσιστράτη»  και  τις  «Θεσμοφοριάζουσες».  Νίκη  τού  Αλκιβιάδη  στην 

Άβυδο.

• 410: Νίκη  τού  Αλκιβιάδη  στην  Κύζικο.  Η  αθηναϊκή  δημοκρατία 

αποκαθίσταται πλήρως.

• 409: Ο Σοφοκλής παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη».

• 408: Το  Βυζάντιο  καταλαμβάνεται  από  τις  στρατιωτικές  δυνάμεις  τού 

Αλκιβιάδη. Οι Καρχηδόνιοι εκστρατεύουν εναντίον των ελληνικών πόλεων 

τής Σικελίας και καταστρέφουν τον Σελινούντα και την Ιμέρα. Ο Ευριπίδης 

παρουσιάζει τον «Ορέστη».

• 407: Ο  Πέρσης  Κύρος  παρέχει  στον  Σπαρτιάτη  ναύαρχο  Λύσανδρο  το 

χρηματικό ποσό που ο δεύτερος χρειαζόταν γιά την πληρωμή των μισθών των 

ναυτών του. Ο Λύσανδρος νικά στο Νότιο. Ο Αλκιβιάδης παύεται από την 

αρχηγία.

• 406: Οι Αθηναίοι νικούν κατά την ναυμαχία στις Αργινούσες. Οι στρατηγοί 

των  νικητών  καταδικάζονται  σε  θάνατο  επειδή  δεν  περισυνέλεξαν  τους 

πνιγόμενους  ναύτες.  Οι  Σπαρτιάτες  προτείνουν  ειρήνη,  αλλά  οι  Αθηναίοι 

απορρίπτουν την πρόταση. Ο Ευριπίδης πεθαίνει στην Μακεδονία. Πεθαίνει 

και ο Σοφοκλής.

• 405: Ο αθηναϊκός στόλος υφίσταται πανωλεθρία στους Αιγός ποταμούς, ο 

Λύσανδρος  καταλαμβάνει  τις  πόλεις  που συμμάχησαν με  τους  Αθηναίους, 

ενώ οι Σπαρτιάτες πολιορκούν την Αθήνα και οι Καρχηδόνιοι αναλαμβάνουν 

νέα  εκστρατεία  εναντίον  τής  Σικελίας.  Τελικά  οι  Καρχηδόνιοι  εισέρχονται 

στον Ακράγαντα, ενώ ο Διονύσιος αναλαμβάνει την εξουσία στις Συρακούσες 
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και  συνάπτει  ειρήνη  μαζί  τους.  Ο  Αριστοφάνης  παρουσιάζει  τους 

«Βατράχους». 

• 404: Ο Λύσανδρος καταλαμβάνει την Αθήνα και εγκαθιστά το πολίτευμα 

των  Τριάκοντα  Τυράννων.  Οι  δημοκρατικοί  καταλαμβάνουν  την  Φυλή. 

Πεθαίνει ο Αλκιβιάδης.

• 403: Το καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων καταρρέει και η δημοκρατία 

αποκαθίσταται στην πόλη των Αθηνών.

• 401: Ο Κύρος ο νεώτερος εκστρατεύει εναντίον τού αδελφού του, βασιλιά 

Αρταξέρξη. Επιστροφή των Μυρίων, οι οποίοι πολέμησαν ως μισθοφόροι τού 

Κύρου. Η Σπάρτη πολεμά εναντίον τής Ήλιδας και την νικά.

• 399: Ο φιλόσοφος  Σωκράτης  διαβάλλεται,  συλλαμβάνεται,  δικάζεται  και 

καταδικάζεται σε θάνατο με κώνειο.

• 398: Ο Αγησίλαος Β΄ ανέρχεται στο αξίωμα τού βασιλιά τής Σπάρτης.

• 397: Ο Κινάδων συνωμοτεί στην Σπάρτη κατά τού νομίμου πολιτεύματος 

και αποτυγχάνει.

• 396: Ο Αγησίλαος Β΄ εκστρατεύει στην Μικρά Ασία.

• 395: Ξεσπά ο Κορινθιακός πόλεμος. Η Κόρινθος, η Αθήνα, το Άργος και η 

Θήβα συνασπίζονται εναντίον τής Σπάρτης.

• 394: Ο  Αγησίλαος  Β΄  ανακαλείται  από  την  Μικρά  Ασία  και  νικά  τις 

συνασπισμένες  δυνάμεις  στην  Κορώνεια.  Ο  Αθηναίος  ναύαρχος  Κόνων, 

επικεφαλής τού περσικού στόλου, καταναυμαχεί τον σπαρτιατικό στόλο στην 

Κνίδο.

• 393: Καταλύεται η σπαρτιατική ηγεμονία στο ανατολικό Αιγαίο πέλαγος. 

Με περσική οικονομική βοήθεια ανεγείρονται εκ νέου τα Μακρά Τείχη των 

Αθηνών.

• 389: Οι Αθηναίοι μάχονται εναντίον των Σπαρτιατών γιά τον έλεγχο των 

στενών τού Ελλησπόντου.

• 387: Οι Σπαρτιάτες ηττώνται στην Κρεμαστή.

• 386: Ανταλκίδειος ειρήνη. Η Σπάρτη κατεδαφίζει τα τείχη τής Μαντινείας.

• 384: Η Όλυνθος  συμμαχεί  με  τις  λοιπές  πόλεις  τής  Χαλκιδικής,  με  την 

Αθήνα  και  με  την  Θήβα.  Εισβάλλει  στο  βασίλειο  τής  Μακεδονίας  και 

καταλαμβάνει εδάφη του.
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• 382: Ο σπαρτιατικός  στρατός καταλαμβάνει  την Καδμεία,  ακρόπολη των 

Θηβών.

• 380: Ο  Ισοκράτης  εκφωνεί  τον  λαμπρό  «Πανηγυρικό»  λόγο  του  και 

εναγωνίως συνιστά την συνένωση όλων των Ελλήνων.

• 379: Οι Σπαρτιάτες  διά  τής  βίας  διαλύουν  την  Χαλκιδική  Συμμαχία.  Οι 

Θηβαίοι επαναστατούν και ανακαταλαμβάνουν την Καδμεία. Ο Σπαρτιάτης 

στρατηγός Σφοδρίας εισβάλλει στην Αττική. Οι Αθηναίοι συμμαχούν με τους 

Θηβαίους, αναδιοργανώνουν τον στόλο τους και ιδρύουν την νέα Αθηναϊκή 

Συμμαχία των ναυτικών πόλεων.

• 378: Νίκες των Αθηναίων επί των Σπαρτιατών. Επέκταση τής αθηναϊκής 

ηγεμονίας στο Αιγαίο.

• 375: Ο Ιάσων ο Φεραίος ορίζεται ταγός των Θεσσαλών.

• 371: Στην  Σπάρτη  πραγματοποιείται  συνέδριο,  το  οποίο  αποφασίζει  την 

σύναψη  γενικής  ειρήνης,  αλλά  οι  Θηβαίοι  αρνούνται  να  υπογράψουν  την 

συνθήκη. Εναντίον τους εκστρατεύει ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Κλεόμβροτος και 

ηττάται στα Λεύκτρα. Ο Ιάσων ο Φεραίος, ο οποίος είχε συμμαχήσει με τους 

Θηβαίους,  εξασφαλίζει  την  απρόσκοπτη  υποχώρηση  και  αποχώρηση  των 

Σπαρτιατών. Ιδρύεται η ηγεμονία των Θηβών. Οι Θηβαίοι καταστρέφουν τις 

Πλαταιές. Ο Ιάσων ο Φεραίος σχεδιάζει την συνένωση όλων των Ελλήνων 

υπό  την  ηγεσία  του  και  την  πραγματοποίηση  εκστρατείας  εναντίον  των 

Περσών.

• 370: Ο  Ιάσων  ο  Φεραίος  δολοφονείται.  Οι  Αρκάδες  συνασπίζονται.  Ο 

Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας μεταβαίνει στην Λακωνία όπου ιδρύει την 

Μεγαλόπολη και την Μεσσήνη.

• 369: Οι Θηβαίοι εκστρατεύουν στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Ο 

Θηβαίος  στρατηγός  Πελοπίδας  αιχμαλωτίζεται  από  τον  Αλέξανδρο  τον 

Φεραίο.

• 367: Ο Επαμεινώνδας απελευθερώνει τον Πελοπίδα.

• 366: Οι Έλληνες  απορρίπτουν την παρέμβαση τού βασιλιά  τής  Περσίας, 

την οποία είχε ζητήσει ο Πελοπίδας, στα εσωτερικά τους ζητήματα.

• 365: Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν την Σάμο.

• 364: Οι Θηβαίοι νικούν τον Αλέξανδρο τον Φεραίο στις Κυνός Κεφαλές. Ο 

Πελοπίδας σκοτώνεται στο πεδίο τής μάχης.

www.24grammata.com



• 362: Οι Θηβαίοι εισβάλλουν εκ νέου στην Πελοπόννησο. Ο Επαμεινώνδας 

σκοτώνεται  στην  μάχη  τής  Μαντινείας.  Ο  περίφημος  γλύπτης  Πραξιτέλης 

αγγίζει  το  αποκορύφωμα  τής  δόξας  του  δημιουργώντας  αξεπέραστα 

καλλιτεχνήματα.

• 361: Ειρήνη μεταξύ Θήβας και Σπάρτης.  Ο στόλος τού Αλέξανδρου τού 

Φεραίου νικά τον αθηναϊκό στόλο και προσβάλλει τον Πειραιά.

• 359: Θάνατος  τού  Περδίκκα  Γ΄,  βασιλιά  τής  Μακεδονίας.  Ο  Φίλιππος 

απομακρύνει τον διάδοχο Αμύντα και ανεβαίνει στον θρόνο.

• 358: Οι Μακεδόνες εκστρατεύουν εναντίον των Ιλλυριών και των Παιόνων. 

Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν την Αμφίπολη.

• 357: Η Ρόδος, η Χίος και η Κως αποχωρούν από την Αθηναϊκή Συμμαχία.

• 356: Γέννηση Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, διαδόχου τού βασιλικού θρόνου 

τής Μακεδονίας και μετέπειτα αυτοκράτορα των Ελλήνων.

• 355: Ο Φίλιππος αναδιοργανώνει και εξοπλίζει τον στρατό του. Έκρηξη τού 

Ιερού Πολέμου.

• 353: Ο Φίλιππος καταλαμβάνει την Θεσσαλία.

• 352: Οι  Αθηναίοι  απαγορεύουν  στον  μακεδονικό  στρατό  να  διαβεί  τις 

Θερμοπύλες. Ο Φίλιππος καταλαμβάνει την Θράκη.

• 351: Ο ρήτορας Δημοσθένης, πολιτικός αντίπαλος τού Ισοκράτη, εκφωνεί 

τον Α΄ Φιλιππικό λόγο του.

• 348: Ο Φίλιππος καταλαμβάνει και καταστρέφει την Όλυνθο, η οποία ήταν 

σύμμαχος τής Αθήνας.

• 347: Πεθαίνει ο Πλάτων.

• 346: Ειρήνη  μεταξύ  Φιλίππου  και  Αθηναίων.  Οι  Μακεδόνες 

καταλαμβάνουν  την  Φωκίδα.  Ο  ρήτορας  Αισχίνης  κατηγορείται  από  τον 

Δημοσθένη ως δωροδοκημένος από τον Φίλιππο.

• 344: Ο Δημοσθένης εκφωνεί τον Β΄ Φιλιππικό λόγο του.

• 343: Τα Μέγαρα, η Χαλκίδα,  η Αμβρακία,  η Ακαρνανία, η Αχαΐα και η 

Κέρκυρα συμμαχούν με την Αθήνα. Οι Καρχηδόνιοι επιτίθενται εκ νέου στις 

ελληνικές πόλεις τής Σικελίας. Οι Συρακούσιοι αναθέτουν την αρχηγία τού 

στρατού  τους  στον  Κορίνθιο  Τιμολέοντα,  ο  οποίος  απελευθερώνει  τις 

ελληνικές πόλεις.

• 342: Ο Φίλιππος ιδρύει την Φιλιππούπολη και προσαρτά την Θράκη.
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• 341: Ο Δημοσθένης εκφωνεί τον Γ΄ Φιλιππικό λόγο του.

• 340: Επέρχεται  σοβαρή ρήξη στις  σχέσεις  μεταξύ τού Φιλίππου και  των 

Αθηναίων. Ο Τιμολέων κατατροπώνει τους Καρχηδόνιους κοντά στον ποταμό 

Κριμισό.

• 339: Οι  Μακεδόνες  πολιορκούν  την  Πέρινθο  και  το  Βυζάντιο,  αλλά 

αποτυγχάνουν.

• 338: Το Αμφικτυονικό Συνέδριο ζητά την βοήθεια τού Φιλίππου κατά τής 

Άμφισσας. Νίκη τού Φιλίππου στην Χαιρώνεια. Ο Φίλιππος ανακηρύσσεται 

αρχιστράτηγος  των  Ελλήνων  από  όλες  τις  πόλεις  τής  μητροπολιτικής 

Ελλάδας, εκτός τής Σπάρτης.

Παράρτημα Ε΄

Νόμοι

Οι πολιτειακοί νόμοι είναι δημιουργήματα ανθρώπων (των αρχόντων), τα 
οποία μέσω ανθρώπων (των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών) επιβάλλονται 
σε ανθρώπους (στους αρχόμενους). Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, όλα τα μέλη της (οι 
άρχοντες, οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές και ο λοιπός λαός) θεωρούνται 
εξίσου «αρχόμενοι» και όλοι οι νόμοι ισχύουν γιά όλους ανεξαιρέτως.

Με αφορμή τις  περί  νόμων ισοκρατικές  προτροπές  προς  τον  ηγεμόνα, 
παραθέτω  στην  συνέχεια  τους  ανάλογους  συλλογισμούς  τού  Oscar Wilde,  όπως 
εμφανίζονται  στην  «Μπαλάντα  τής  Φυλακής  τού  Ρήντιγγ»  (σε  μετάφραση  Ρήγα 
Γαρταγάνη, από τις Εκδόσεις Κ. Κορόντζη). Σ’ εκείνο το ελεεινό δεσμωτήριο ο ίδιος 
ο διάσημος λόγιος είχε εγκλειστεί στις 13 Νοεμβρίου 1895.

[Ι, 4] Κι ως σ’ άλλον κύκλο μέσα περπατούσα
Μαζί με πονεμένα πλάσματα άλλα,
Και ως αναρωτιόμουνα αν ήταν
Το κρίμα του μικρό ή απ’ τα μεγάλα,
Άκουσα μιά φωνή να μουρμουρίζει:
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«Αυτόν τον δύστυχο τον έχουν γιά κρεμάλα».

[V, 1] Δεν ξέρω αν είν’ δίκαιοι οι Νόμοι,
Κι ούτε ξέρω αν οι Νόμοι αδικούνε,
Κι ό,τι ξέρουνε οι κατάδικοι είναι μόνο,
Τα ντουβάρια τα ψηλά όπου μας κλειούνε,
Πως η μέρα μας είναι κι ένας χρόνος,
Και οι μέρες σαν το χρόνο αργοκυλούνε.

[V, 2] Ξέρω ακόμη ότι οι Νόμοι,
Που οι άνθρωποι γιά άνθρωπους ψηφίζουν,
Από τότε που σκοτώθηκε ο Άβελ,
Και οι θλίψεις πα’ στον κόσμο μας αρχίζουν,
Ότι οι Νόμοι με δρεπάνι κολασμένο,
Αντίς σιτάρι αγριάγκαθα θερίζουν.

Παράρτημα ΣΤ΄

Η πολιτική εξουσία
και ο Μαρτίνος Λούθηρος

(Martin Luther)

Ο Μαρτίνος  Λούθηρος  (1483-1546)  ήταν ένας  διαπρεπής  θεολόγος  με 
επαναστατικό χαρακτήρα. Το μεταρρυθμιστικό έργο του υπήρξε αιτία σημαντικών 
κλονισμών και μεγάλων ανατροπών στον θρησκευτικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο 
τής  Δυτικής  Ευρώπης  και  ιδιαιτέρως  τής  Γερμανίας.  Ο  ισχυρός  λόγος  του 
αντιμετώπισε θαρραλέα και ανυπόκριτα όχι μόνον την εκκλησιαστική, αλλά και την 
πολιτική εξουσία τής πολυτάραχης εποχής του.

Ορισμένα αξιόλογα αποσπάσματα – 22 χωρία κοινωνικού και πολιτικού 
ενδιαφέροντος – από το έργο του «Γιά την εγκόσμια εξουσία και μέχρι πού εκτείνεται 
η υπακοή μας σ’ αυτήν» (σε μετάφραση Γ. Γρηγορίου, από τις Εκδόσεις «Πόλις») 
παρατίθενται αμέσως παρακάτω:

«Είναι  επομένως αρκετά σαφές  και  βέβαιο πως θέλημα Θεού είναι  να 
χρησιμοποιούμε τη ρομφαία και τον εγκόσμιο νόμο γιά να τιμωρούμε τους κακούς 
και να προστατεύουμε τους αγαθούς…».
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«Εάν  λοιπόν  διαπιστώνεις  ότι  δεν  υπάρχουν  αρκετοί  δήμιοι,  κήρυκες, 
δικαστές, άρχοντες ή ηγεμόνες, και θεωρείς βεβαίως τον εαυτό σου κατάλληλο γιά τα 
αξιώματα  αυτά,  θα  οφείλεις  ασφαλώς  να  προσφέρεις  τις  υπηρεσίες  σου  και  να 
επιδιώξεις μία από αυτές τις θέσεις, έτσι ώστε η εξουσία, που είναι τόσο απαραίτητη, 
να μην αποδυναμωθεί και να μην εξαφανιστεί, και τούτο γιατί ο κόσμος δεν μπορεί 
να κάνει χωρίς αυτήν…».

«Αξίζει πάντα περισσότερο να αφήσεις να ζει ένας κακούργος, παρά να 
θανατώσεις  έναν  αγαθό,  εφόσον  ο  κόσμος  είναι  γεμάτος  από  κακούργους,  ενώ 
αντιθέτως οι αγαθοί σπανίζουν…».

«Όπως  το  δείχνει  άλλωστε  η  καθημερινή  πραγματικότητα,  κανένα 
βασίλειο και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νόμους…».

«Αυτοί,  που θα  έπρεπε  να  διακυβερνούν  εξωτερικά  τη χώρα και  τους 
ανθρώπους, απέχουν από αυτή την αποστολή τους και τουναντίον καταληστεύουν 
τους  ανθρώπους,  αρπάζοντάς  τους  μέχρι  και  την τελευταία  δεκάρα,  επιβάλλοντας 
δασμούς επί δασμών και τέλη επί τελών, αμολώντας μία αρκούδα από δω, ένα λύκο 
από  κει,  και  από  την  άλλη  δεν  δείχνουν  το  παραμικρό  δείγμα  δικαιοσύνης  και 
ευθύτητας. Συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε ξεπερνάνε τους ληστές και τους 
κακούργους  και  η  εγκόσμια  διακυβέρνησή  τους  βρίσκεται  στην ίδια  παρακμή  με 
εκείνη των εκκλησιαστικών τυράννων…».

«Πρέπει  άλλωστε  να  γνωρίζεις  ότι  από  αρχής  κόσμου  ένας  σοφός 
ηγεμόνας  υπήρξε  πάντοτε  ένα  σπάνιο  είδος,  και  ένας  ευσεβής  ηγεμόνας  κάτι  το 
ακόμη πιό σπάνιο. Εν γένει, οι ηγεμόνες είναι οι μεγαλύτεροι ανόητοι ή οι χειρότεροι 
αλήτες πάνω στη γη…».

«Ο κόσμος είναι πολύ κακός και δεν του αξίζει να έχει πολλούς σοφούς 
και ευσεβείς ηγεμόνες. Στα βατράχια, πελαργοί αξίζουν γιά βασιλιάδες…».

«Να,  λοιπόν,  οι  ευγενείς  μας  κύριοι,  τους  οποίους  μπορούμε  να 
εμπιστευόμαστε. Μ’ αυτήν την ωραία τους σοφία θα καταφέρουν πράγματι κάτι. Θα 
σπάσουν τα μούτρα τους και θα βυθίσουν τη χώρα και τους ανθρώπους της στην 
αθλιότητα και τη δυστυχία…».

«Αυτό  έχει  ήδη  αρχίσει  να  γίνεται,  αφού  ελάχιστοι  πλέον  είναι  οι 
ηγεμόνες που δεν λογαριάζονται γιά τρελοί και γιά κακούργοι…».

«Οι εγκόσμιοι ηγεμόνες άρχουν, και οι ανώτεροι μεταξύ αυτών ενεργούν 
με τη βία, διότι είτε είναι κληρονομητοί είτε εκλεγμένοι, φαντάζονται πολύ απλά ότι 
έχουν το δικαίωμα να υπηρετούν τον εαυτό τους και να κυβερνούν με τη βία…».

«Βεβαίως, εάν ένας ηγεμόνας τυχαίνει να μην είναι πιό οξυδερκής από 
τους νομικούς του και εάν η ευφυΐα του δεν μπορεί να πάει παραπέρα απ’ όσα λένε 
αυτά τα εγχειρίδια τού δικαίου, είναι σίγουρο πως θα κυβερνήσει με τον τρόπο που 
αναφέρει  ο  Σολομών  στο  28ο κεφάλαιο  των  Παροιμιών  του:  «Βασιλεύς  ενδεής 
προσόδων μέγας συκοφάντης»…».
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«Πότε ο νόμος θα πρέπει  να εφαρμοστεί  με αυστηρότητα και πότε με 
επιείκεια,  έτσι ώστε η λογική να κυριαρχεί  πάντοτε πάνω στο δίκαιο και αυτή να 
παραμένει πάντοτε ο υπέρτατος νόμος και η αφέντρα κάθε δικαιοσύνης…».

«Τα λέω όλ’ αυτά γιά να μη φτάσουμε να θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας 
αρκεί  να  τηρούμε  τους  γραπτούς  κανόνες  που  έχουν  θεσπιστεί,  καθώς  και  τις 
γνωμοδοτήσεις  των  νομικών,  και  να  νομίζουμε  ότι  αυτό  είναι  το  καλύτερο  που 
μπορούμε να κάνουμε. Χρειάζεται κάτι παραπάνω απ’ όλα αυτά…».

«Κάθε ηγεμόνας οφείλει να ακολουθεί το παράδειγμα αυτό, να φέρεται με 
περίσκεψη και να μην ακολουθεί ούτε τα νεκρά βιβλία ούτε τα ζωντανά κεφάλια, 
αλλά να καταφεύγει μόνο στον Θεό, να του σπάει τ’ αυτιά με τις προσευχές του, 
ζητώντας του να του χαρίσει μία αληθινή ευφυΐα, ανώτερη απ’ όλα τα βιβλία κι απ’ 
όλους τους συμβούλους, γιά να κυβερνήσει με σοφία τους υπηκόους του…».

«Θα πρέπει πάντοτε να έχει στο νου του τους υπηκόους του και να το 
κάνει αυτό με όλη του την καρδιά. Θα το πετυχαίνει όταν στρέφει όλη του τη σκέψη 
προς ό,τι μπορεί να τους φανεί χρήσιμο και να τους υπηρετήσει. Να μη σκέφτεται ότι 
η χώρα και οι άνθρωποί της του ανήκουν και επομένως θα κάνει ό,τι του αρέσει, 
αλλά αντιθέτως ότι ανήκει στη χώρα και στους ανθρώπους της και οφείλει να κάνει 
ό,τι είναι χρήσιμο και αγαθό γι’ αυτούς…».

«Πρέπει ένας ηγεμόνας να αδειάσει την καρδιά του από τη δύναμή του 
και  την εξουσία του,  να κάνει  δική του την εξαθλίωση των υπηκόων του και  να 
φερθεί σαν να επρόκειτο γιά την δική του αθλιότητα…».

«Διότι το πιό μεγάλο δυστύχημα στις αυλές των αρχόντων συμβαίνει όταν 
ο ηγεμόνας αφήνεται να ποδηγετείται από τα μεγάλα κεφάλια και τους κόλακες και 
παύει  να  ασκεί  προσωπικό  έλεγχο,  πόσο  μάλλον  δε  που,  όταν  ένας  ηγεμόνας 
διαπράττει ένα σφάλμα ή μία ανοησία, δεν πλήττεται μονάχα ένας άνθρωπος, αλλά η 
χώρα ολόκληρη,  και  όλος  ο λαός  της  πρέπει  να  υποστεί  τις  συνέπειες  αυτής  τής 
ανοησίας του…».

«Διότι πρόκειται πράγματι γιά ένα γεγονός ιδιαίτερα αξιοθρήνητο, όταν οι 
κόλακες κυβερνούν στις αυλές ή όταν ο ηγεμόνας επαναπαύεται σε άλλους. Γίνεται 
όμηρός τους και αφήνει τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει…».

«Ένας ηγεμόνας πρέπει, λοιπόν, να τιμωρεί τους κακοποιούς με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην καταλήγει να σπάει το πιάτο στην προσπάθειά του να μαζέψει το 
κουτάλι, ούτε εξαιτίας ενός άχρηστου να βυθίζει τη χώρα και τους κατοίκους της σε 
δυστυχία, ούτε να γεμίζει τη χώρα με χήρες και ορφανά…».

«Απέναντι στην εξουσία δεν πρέπει να αντιστεκόμαστε με τη βία, αλλά 
με τη διακήρυξη τής αλήθειας. Εάν η εξουσία το λαμβάνει αυτό υπ’ όψιν της, τόσο το 
καλύτερο…».

«Όταν, όμως, ένας ηγεμόνας βρίσκεται εν αδίκω, ο λαός του οφείλει πάλι 
να τον ακολουθεί; Απαντώ: Όχι, διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί ενάντια 
στη δικαιοσύνη, αλλά οφείλει να υπακούει όχι στους ανθρώπους, αλλά στον Θεό που 
θέλει τη δικαιοσύνη…».

www.24grammata.com



«Γι’ αυτό,  λοιπόν, θα πρέπει να θέτουμε υπό τον έλεγχο τού νου τούς 
γραπτούς νόμους, οι οποίοι απ’ αυτόν έχουν ξεπηδήσει, μιά και αυτός είναι η πηγή 
τού δικαίου. Αποφεύγουμε έτσι να εγκλωβίζουμε την πηγή σ’ αυτά τα ρυάκια και να 
κρατάμε τον νου αιχμάλωτο τού γράμματος…».

Παράρτημα Ζ΄

Η βασιλική εξουσία
και ο Φραγκίσκος Βάκων

(Francis Bacon)

Στα «Δοκίμιά»  του,  τα  οποία  πρωτοεκδόθηκαν  στα  1597,  ο  διάσημος 
Άγγλος φιλόσοφος Φραγκίσκος Βάκων (1561-1626) – μεταξύ πολλών και διαφόρων 
θεμάτων  –  αναφέρεται  και  στην  βασιλική  εξουσία.  Τα  ακόλουθα  αποσπάσματα 
(βλέπε:  Francis Bacon,  «Δοκίμια»,  Μετάφραση  Σ.  Φέγγου,  Εκδόσεις  Ζήτρος, 
Θεσσαλονίκη, 2000) είναι χαρακτηριστικά τής σκέψης του και των απόψεών του.

α. Από το Δοκίμιο «γιά την βασιλική εξουσία»:

«Είναι μία θλιβερή κατάσταση τού νου, όταν υπάρχουν λίγα πράγματα να 
επιθυμείς  και  πολλά  να  φοβάσαι.  Και  όμως,  έτσι  συμβαίνει  συνήθως  με  τους 
βασιλείς,  οι  οποίοι,  καθώς  βρίσκονται  στην  κορυφή,  δεν  έχουν  πολλά  να 
επιθυμήσουν,  πράγμα  που  κάνει  το  μυαλό  τους  περισσότερο  αδρανές  και 
μελαγχολικό, και έχουν μπροστά τους πολλές εικόνες από κινδύνους και σκιές, που 
κάνουν το μυαλό τους λιγότερο καθαρό…».
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«Η  απάντηση  τού  Απολλώνιου  στον  Βεσπασιανό  είναι  εξαιρετικά 
διδακτική. Ο Βεσπασιανός τον ρώτησε: «Τι ήταν εκείνο που ανέτρεψε τον Νέρωνα;». 
Και αυτός απάντησε: «Ο Νέρων ήξερε καλά να κουρδίζει και να παίζει την άρπα, 
αλλά  στην  κυβέρνηση  άλλοτε  έσφιγγε  τις  χορδές  πολύ  και  άλλοτε  τις  άφηνε 
υπερβολικά χαλαρές». Και είναι βέβαιο πως τίποτα δεν καταστρέφει τόσο πολύ το 
κύρος τής εξουσίας, όσο η άνιση και άκαιρη εναλλαγή τής απόλυτης καταπίεσης και 
τής υπερβολικής χαλάρωσης…».

«Και  ας προσέχουν οι  άνθρωποι,  να  μην αμελούν και  επιτρέπουν στα 
προβλήματα  να  συσσωρεύονται  και  να  αυξάνονται:  διότι  κανένας  άνθρωπος  δεν 
μπορεί να απαγορεύσει τον σπινθήρα ούτε να προβλέψει από πού θα έρθει…».

«Διότι  είναι  μεγάλο  σφάλμα  τής  εξουσίας,  να  θέλει  να  επιβάλλει  τον 
σκοπό, αλλά να μην μπορεί να ανεχθεί τα μέσα…».

«Ο κίνδυνος δεν προέρχεται από την τάξη των κληρικών, αλλά από την 
εξάρτησή  της  από  μία  ξένη  εξουσία  ή  στις  περιπτώσεις  που  οι  κληρικοί 
αναλαμβάνουν τη θέση τους κατόπιν εκλογής τους όχι από το βασιλιά ή ορισμένους 
πάτρωνες, αλλά από το λαό…».

«Γιά τους ευγενείς  τους: να τους κρατούν σε μιά απόσταση, δεν είναι 
σφάλμα,  όμως  ο  περιορισμός  τής  ισχύος  τους  μπορεί  να  κάνει  ένα  μονάρχη 
περισσότερο απόλυτο,  αλλά λιγότερο ασφαλή και  λιγότερο ικανό να κάνει  πράξη 
αυτά που επιθυμεί…».

«Όλοι οι κανόνες και τα διδάγματα, σχετικά με τους βασιλείς, ουσιαστικά 
περιέχονται σε αυτές τις δύο υπενθυμίσεις:  να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος και  να 
θυμάσαι ότι είσαι Θεός ή αντιπρόσωπος τού Θεού. Η μία χαλιναγωγεί την ισχύ και η 
άλλη τη θέλησή τους…».

β. Από το Δοκίμιο «γιά το πραγματικό μεγαλείο των βασιλείων και 
των κρατών»:

«Διότι, αν γίνει μιά αυστηρή εξέταση των συμβούλων και των πολιτικών, 
μπορεί  να  βρεθούν  (αν  και  σπάνια)  εκείνοι  που  έχουν  την  ικανότητα  να  κάνουν 
μεγάλο ένα μικρό κράτος, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν επιδέξια δάχτυλα. Όπως, από 
την άλλη πλευρά, θα βρεθούν πάρα πολλοί που είναι επιδέξιοι, αλλά απέχουν τόσο 
πολύ από το να είναι ικανοί να κάνουν μεγάλο ένα μικρό κράτος, όσο μεγάλο ταλέντο 
έχουν γιά το αντίθετο, να φέρουν ένα μεγάλο και ακμάζον κράτος στην καταστροφή 
και τη σήψη. Και σίγουρα εκείνα τα τιποτένια τεχνάσματα και οι ελιγμοί, μέσω των 
οποίων πολλοί  σύμβουλοι  και  κυβερνήτες  κερδίζουν τόσο την εύνοια των κυρίων 
τους,  όσο  και  την  εκτίμηση  των  κοινών  ανθρώπων,  δεν  αξίζουν  καλύτερο 
χαρακτηρισμό  από  «ταχυδακτυλουργίες»,  καθώς  είναι  πράγματα  ευχάριστα  όσο 
διαρκούν, και ωραία μόνο γιά τους ίδιους, και όχι πράγματα που συμβάλλουν στο 
καλό και την πρόοδο τού κράτους, το οποίο υπηρετούν…».
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«Ναι, ο αριθμός – και μόνο – τού στρατεύματος δεν έχει μεγάλη σημασία, 
εκεί  όπου οι  άνθρωποι  δεν έχουν  θάρρος,  διότι  (όπως λέει  ο  Βιργίλιος)  ποτέ  δεν 
απασχολεί τον λύκο πόσα είναι τα πρόβατα…».

«Γι’ αυτό, κάθε πρίγκηπας και κάθε κράτος ας υπολογίζει με νηφαλιότητα 
και μετριοπάθεια τις δυνάμεις του, εκτός εάν ο στρατός του αποτελείται κυρίως από 
ντόπιους, και αυτοί συμβαίνει να είναι καλοί και γενναίοι στρατιώτες. Και, από την 
άλλη πλευρά,  οι  πρίγκηπες,  που  έχουν  υπηκόους  με  πολεμική  διάθεση,  ας  έχουν 
επίγνωση τής προσωπικής τους δύναμης, αλλιώς μπορεί να βρεθούν οι ίδιοι ελλιπείς. 
Όσον αφορά στις  δυνάμεις  μισθοφόρων (οι  οποίες  είναι  επικουρικές  σ’  αυτή την 
περίπτωση), όλα τα παραδείγματα δείχνουν πως, οποιοδήποτε κράτος ή πρίγκηπας 
στηρίζεται επάνω τους, μπορεί να απλώσει τα φτερά του γιά λίγο, αλλά σύντομα θα του 
πέσουν…».

«Τα κράτη, που στοχεύουν στο μεγαλείο, ας προσέξουν ώστε οι ευγενείς, 
ανώτεροι  και  κατώτεροι,  να  μην  πολλαπλασιάζονται  πολύ  γρήγορα.  Διότι  αυτό 
μετατρέπει  τους  κοινούς  υπηκόους  σε  ασήμαντους  χωρικούς,  δίχως  θάρρος,  και 
ουσιαστικά εργάτες των ευγενών…».

«Πρώτα, λοιπόν, τα έθνη που φιλοδοξούν να είναι μεγάλα, ας έχουν αυτό: 
να είναι ευαίσθητα στις αδικίες που γίνονται είτε στους κατοίκους τής μεθορίου είτε 
στους εμπόρους είτε στους υπηρέτες τού κράτους, και να μην περιμένουν υπερβολικά 
πριν απαντήσουν σε μία πρόκληση. Έπειτα ας είναι έτοιμα να προσφέρουν αμέσως 
βοήθεια και συμπαράσταση στους συμμάχους τους…».

«Γιά να καταλήξω: κανείς άνθρωπος δεν μπορεί  μεριμνών (όπως λέγουν 
οι Γραφές) να προσθέσει μία πήχη στο ανάστημά του, σε ένα πράγμα τόσο μικρό, όσο 
το ανθρώπινο κορμί, αλλά στο μεγάλο σώμα των βασιλείων και των κοινοπολιτειών, 
είναι στην εξουσία των πριγκήπων ή των κυβερνήσεων να προσθέτουν έκταση και 
μεγαλείο  στα  βασίλειά  τους.  Διότι,  με  τη  θέσπιση  τέτοιων  τάξεων,  θεσμών  και 
εθίμων,  όπως  αυτά  που  θίξαμε  τώρα,  μπορούν  ίσως  να  ρίξουν  το  σπόρο  τού 
μεγαλείου γιά τους απογόνους και  τους διαδόχους  τους.  Όμως αυτά τα πράγματα 
συνήθως δεν τηρούνται, αλλά αφήνονται στην τύχη τους…».
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Παράρτημα Η΄

Η αντιμετώπιση τής εξουσίας
από τον φιλόσοφο Επίκτητο

Ο στωικός φιλόσοφος Επίκτητος ο Ιεραπολίτης (50-130 μ.Χ.) ανήκει σ’ 
εκείνη  την  κατηγορία  των  διανοητών,  οι  οποίοι  είτε  υποτιμούν  την  εξουσία  είτε 
αδιαφορούν  γι’  αυτή  είτε  την  περιγελούν.  Η στάση και  η  σκέψη του  έναντι  των 
αρχόντων,  των αρχών,  των αρχομανών και  των αξιωμάτων είναι  σαφείς.  Τα τρία 
ακόλουθα  φιλοσοφικά κεφάλαια  τού περίφημου «Εγχειριδίου»  (βλέπε:  Αθανάσιος 
Τσακνάκης, «Επίκτητος: Εγχειρίδιον», Εκδόσεις Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη, 2005) 
αντικατοπτρίζουν τις θέσεις τού Επίκτητου και των μαθητών του έναντι τής κοσμικής 
εξουσίας.

[ιθ΄] Δύνασαι να είσαι ανίκητος, εάν δεν κατεβαίνεις σε κανέναν αγώνα, 
στον οποίον η νίκη δεν εξαρτάται από εσένα. Κοίταξε μήπως κάποτε δεις κάποιον 
που τον προτιμούν ή κάποιον με μεγάλη δύναμη ή κάποιον που αλλιώς ευδοκιμεί, και 
τον μακαρίσεις, συναρπασμένος από την φαντασία γιατί,  εάν η ουσία τού αγαθού 
είναι  σε  όσα  εξαρτώνται  από  εμάς,  ούτε  γιά  τον  φθόνο  ούτε  γιά  την  ζηλοτυπία 
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υπάρχει χώρος. Εσύ ο ίδιος δεν θα θελήσεις να γίνεις ούτε στρατηγός ούτε πρύτανης 
ή ύπατος. Μία είναι η οδός γι’ αυτό: η καταφρόνηση όσων δεν εξαρτώνται από εμάς.

[κδ΄] Να μην σε θλίβουν αυτοί οι διαλογισμοί: «εγώ θα ζήσω χωρίς τιμές, 
όντας κανείς στο πουθενά». Εάν, λοιπόν, η έλλειψη τιμών είναι κακό, δεν δύνασαι να 
βρεθείς στο κακό εξαιτίας άλλου, και πολύ περισσότερο να βρεθείς στην αισχρότητα. 
Μήπως είναι δικό σου έργο το να επιτύχεις ένα αξίωμα ή το να προσκληθείς σε μία 
συνεστίαση; Οπωσδήποτε όχι. Πώς αυτό, λοιπόν, είναι επιπλέον ατιμία; Πώς θα είσαι 
κανείς στο πουθενά, εσύ που πρέπει να είσαι κάποιος μόνον σε όσα εξαρτώνται από 
εσένα, στα οποία σου ταιριάζει να έχεις την περισσότερη αξία; Αλλά οι φίλοι σου θα 
είναι  αβοήθητοι;  Γιατί  λες  το  «αβοήθητοι»;  Δεν  θα  πάρουν  από  εσένα  ούτε 
κερματάκι. Ούτε θα τους κάνεις Ρωμαίους πολίτες. Ποιός σου είπε, λοιπόν, ότι αυτά 
εξαρτώνται από εμάς και δεν είναι αλλότρια έργα; Ποιός δύναται να δώσει σε άλλον 
αυτά που ο ίδιος δεν έχει; «Απόκτησε, λοιπόν», σου λένε, «ώστε να έχουμε κ’ εμείς». 
Εάν  δύναμαι  ν’  αποκτήσω  τηρώντας  τον  εαυτό  μου  αιδήμονα  και  πιστό  και 
μεγαλόφρονα, δείξε μου την οδό και θ’ αποκτήσω. Εάν, όμως, έχετε από εμένα την 
αξίωση ν’ απολέσω τα δικά μου αγαθά, ώστε εσείς να έχετε τα μη αγαθά, κοιτάξτε 
πόσο είστε άδικοι και αγνώμονες. Τι επιθυμείτε περισσότερο; Αργύρια ή φίλο πιστό 
και αιδήμονα; Σ’ αυτό, λοιπόν, συμπαρασταθείτε μου περισσότερο και μην έχετε την 
αξίωση να πράξω εκείνα, μέσω των οποίων θ’ αποβάλω αυτά τ’ αγαθά. «Η πατρίδα, 
όμως, όσο εξαρτάται από εμένα», σου λένε,  «θα μείνει  αβοήθητη». Ξαναρωτώ: τι 
είδους είναι τούτη η βοήθεια; Εξαιτίας μου δεν θα έχει ούτε στοές ούτε βαλανεία. Και 
τι σημαίνει αυτό; Ούτε υποδήματα έχει εξαιτίας τού χαλκουργού, ούτε όπλα εξαιτίας 
τού σκυτοτόμου. Είναι αρκετό, όμως, να εκπληρώνει ο καθένας το δικό του έργο. Αν, 
λοιπόν, προετοίμαζες γι’ αυτήν άλλον έναν πιστό και αιδήμονα πολίτη, καθόλου δεν 
θα  την ωφελούσες;  «Ναι».  Άρα ούτε  εσύ ο ίδιος  θα  ήσουν ανωφελής  γι’  αυτήν. 
«Ποιόν  χώρο,  λοιπόν»,  σου  λένε,  «θα  έχω  μέσα  στην  πολιτεία;».  Όποιον  χώρο 
δύνασαι,  διαφυλάττοντας  συνάμα  τον  πιστό  και  αιδήμονα  χαρακτήρα  σου.  Εάν 
αποβάλεις αυτά, επιθυμώντας να ωφελήσεις την πατρίδα, τι όφελος θα έχει αυτή, αν 
καταλήξεις αναιδής και άπιστος;

[κε΄] Αντί γιά εσένα κάποιον άλλον προτίμησαν στην συνεστίαση ή στην 
προσφώνηση  ή  στην  πρόσληψη  συμβούλου;  Εάν  αυτά  είναι  αγαθά,  πρέπει  να 
χαίρεσαι, επειδή αυτά έτυχαν σ’ εκείνον. Εάν είναι κακά, μην δυσφορείς, αφού δεν 
έτυχαν σ’ εσένα. Να θυμάσαι ότι δεν δύνασαι να έχεις ίσες αξιώσεις, όταν δεν κάνεις 
τα ίδια μ’ εκείνους που προσδοκούν να επιτύχουν όσα δεν εξαρτώνται από εμάς. Πώς 
δύναται  να  έχει  ίσες  απολαβές  όποιος  δεν  συχνάζει,  με  όποιον  συχνάζει  στην 
εξώθυρα κάποιου; Όποιος δεν τον συνοδεύει, με όποιον τον συνοδεύει; Όποιος δεν 
τον  επαινεί,  με  όποιον  τον  επαινεί;  Θα  είσαι,  λοιπόν,  άδικος  και  άπληστος,  εάν 
επιθυμήσεις να λάβεις αυτά δωρεάν, χωρίς να παράσχεις εκείνα, με τα οποία αυτά 
αγοράζονται. Αλλά πόσο πωλούνται οι θρίδακες; Έναν οβολό, αν τύχει. Αν, λοιπόν, 
κάποιος δώσει τον οβολό και πάρει θρίδακες, ενώ εσύ δεν τον δώσεις και δεν πάρεις, 
μην θεωρήσεις  ότι  έχεις  λιγότερα από εκείνον  που τους  πήρε.  Όπως εκείνος  έχει 
θρίδακες, έτσι κ’ εσύ έχεις τον οβολό, τον οποίον δεν έδωσες. Κατά τον ίδιο τρόπο 
και στ’ ακόλουθα. Δεν προσκλήθηκες στην συνεστίαση κάποιου; Αυτό συνέβη επειδή 
δεν έδωσες το αντίτιμο τού δείπνου σ’ αυτόν που προσκαλεί. Πουλά το δείπνο γιά 
έναν έπαινο ή γιά μιά υπηρεσία. Εάν σ’ ενδιαφέρει, δώσε του το αντίτιμο γιά το οποίο 
πωλείται.  Αν,  όμως,  κ’  εκείνα  θέλεις  να  μην  δώσεις,  και  τούτα  να  λάβεις,  είσαι 
άπληστος και αβέλτερος. Τίποτε, λοιπόν, δεν έχεις αντί γιά το δείπνο; Και βέβαια 
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έχεις: το ότι δεν επαίνεσες εκείνον που δεν ήθελες και το ότι δεν εμποδίστηκες από 
τους δούλους που έχει στην είσοδό του.

Παράρτημα Θ΄

Αλέξανδρος ο Μέγας
Χρονολόγιο

• 356 π.Χ.: Γέννηση τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιού τού Φιλίππου και τής 

Ολυμπιάδας, διαδόχου τού μακεδονικού θρόνου.

• 336 π.Χ.: Δολοφονία τού Φιλίππου από τον Παυσανία στην Πέλλα.  Ο 

Αλέξανδρος  διαδέχεται  τον  πατέρα  του.  Οι  ελληνικές  πόλεις  τον 

αναγνωρίζουν ως ηγεμόνα και αρχιστράτηγό τους.

• 335 π.Χ.: Εκστρατεία  εναντίον  των  Θρακών  και  των  Ιλλυριών. 

Καταστολή τής επανάστασης των Θηβαίων. Ισοπέδωση τής Θήβας.

• 334 π.Χ.: Εισβολή  στην  Μικρά  Ασία.  Μάχη  στον  Γρανικό  ποταμό. 

Διάλυση τού περσικού πεζικού και ιππικού.  Απελευθέρωση των ελληνικών 
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πόλεων.  Κατάληψη τής Λυδίας,  τής Φρυγίας,  τής Καρίας,  τής Λυκίας,  τής 

Παμφυλίας και τής Πισιδίας.

• 333 π.Χ.: Νίκη στην Ισσό.

• 332 π.Χ.: Πολιορκία  και  άλωση  τής  Τύρου.  Εισβολή  στην  Αίγυπτο. 

Κατάληψη τής χώρας. Στον μηχανικό Δεινοκράτη ανατίθεται  ο σχεδιασμός 

και η οικοδόμηση τής Αλεξάνδρειας. Η Αίγυπτος αποκτά τον πρώτο θαλάσσιο 

λιμένα της. Επίσκεψη τού Αλεξάνδρου στο μαντείο τού Άμμωνα. 

• 331 π.Χ.: Νίκη  στα  Γαυγάμηλα.  Κατάληψη  τής  Βαβυλώνας  και  τής 

Περσίδας.

• 330 π.Χ.: Ο  Δαρείος  φονεύεται  από  τον  Βήσσο.  Με  εντολή  τού 

Αλεξάνδρου  κηδεύεται  βασιλικά.  Φονεύεται  ο  Παρμενίων.  Επί  εσχάτη 

προδοσία δικάζεται και φονεύεται  ο Φιλώτας. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Άγις 

ηγείται τού συνασπισμένου στρατού των πελοποννησιακών πόλεων, κατά την 

εξέγερση  εναντίον  των  Μακεδόνων.  Ηττάται  από  τον  Αντίπατρο  και 

σκοτώνεται στην Μεγαλόπολη.

• 329 π.Χ.: Κατάληψη τής  Αραχωσίας,  τής  Βακτρίας  και  τής  Σογδιανής 

από τον ελληνικό στρατό.

• 327 π.Χ.: Η ινδική εκστρατεία στέφεται από συνεχείς επιτυχίες.

• 326 π.Χ.: Κατάκτηση τής Πρόσω Ινδικής.

• 325 π.Χ.: Ο Νέαρχος εξερευνά τις ακτές τού Περσικού κόλπου.

• 324 π.Χ.: Είσοδος τού Αλεξάνδρου στα Σούσα.

• 323 π.Χ.: Προετοιμασία  τής  εκστρατείας  στην  Αραβία.  Θάνατος  τού 

Μεγάλου  Αλεξάνδρου.  Η  διοίκηση  των  επαρχιών  τής  αυτοκρατορίας 

ανατίθεται σε διάφορους στρατηγούς.
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Παράρτημα Ι΄

Σωκράτης ο Αθηναίος

Ένας από τους  μεγαλύτερους  σοφούς  τής  οικουμένης,  διδάσκαλος  τής 
πρακτικής  φιλοσοφίας  και  ιδιαιτέρως  τής  ηθικής,  γιός  τού  Σωφρονίσκου  και  τής 
Φαιναρέτης, από τον Δήμο Αλωπεκών. Γεννήθηκε στην Αττική κατά το τέταρτο έτος 
τής  77ης Ολυμπιάδας.  Από  τον  πατέρα  του  διδάχτηκε  την  αγαλματοποιία  και 
διακρίθηκε σ’ αυτήν κατασκευάζοντας αληθινά αριστουργήματα. 

Νωρίς  εκδήλωσε  έντονο  ενδιαφέρον  για  την  φιλοσοφία,  στην  οποία 
αφοσιώθηκε, υπηρετώντας την καθ’ όλη την διάρκεια τής υπόλοιπης ζωής του. Από 
τον Αναξαγόρα διδάχτηκε την φυσική επιστήμη και από τον Πρόδικο την τέχνη τής 
ρητορικής. Ο ίδιος υπήρξε αγαπητός και σεβαστός διδάσκαλος τής αρετής και τής 
δικαιοσύνης γιά μιά πληθώρα επιφανών Αθηναίων, καθώς και άξιος συνομιλητής των 
διασημότερων  σοφιστών  και  φιλοσόφων  τής  εποχής  του,  ενώ  το  Μαντείο  των 
Δελφών τον ονόμασε ως τον «σοφότερο μεταξύ όλων των ανθρώπων». 

Σε  ηλικία  εβδομήντα  ετών  δυσφημίστηκε  με  αναξιοπρεπή  και  άθλιο 
τρόπο  και  κατηγορήθηκε  άδικα  από  δύο  μισαλλόδοξους  δημαγωγούς  –  τον 
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υστερόβουλο άρχοντα Άνυτο και τον ψευδο-ποιητή Μέλιτο – ως «διαφθορέας των 
νέων».  Μετά από μία παρωδία δίκης  στην περίφημη Βουλή των Πεντακοσίων,  ο 
αγνώμονας  αθηναϊκός  όχλος  τον  καταδίκασε  να  πιεί  το  κώνειο.  Η  μελετημένη 
προσπάθεια των πλουσίων μαθητών του – να δωροδοκήσουν τους δεσμοφύλακες και 
να τον φυγαδεύσουν από την Αθήνα – δεν καρποφόρησε, γιατί ο μεγάλος φιλόσοφος 
αρνήθηκε με θάρρος να παραβεί τους νόμους τής πατρίδας του. 

Οι  Αθηναίοι  σύντομα  μεταμελήθηκαν  για  το  ανοσιούργημά  τους  και 
διέταξαν κοινό πένθος σε ολόκληρη την πόλη, τιμώντας τον Σωκράτη με χάλκινο 
ανδριάντα. Ο ίδιος δεν άφησε κανένα γραπτό κείμενο. Η διδασκαλία του διασώθηκε 
κυρίως μέσα από το λαμπρό συγγραφικό έργο τού Πλάτωνα και τού Ξενοφώντα, που 
υπήρξαν μαθητές του.
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