
Kostas Dinas
Βιβλιογραφική παραπομπή:

Κώστας Ντίνας (επιμ.). 2018. Figura in Praesentia - Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Εκδόσεις Πατάκη�



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Figura in Praesentia 
i 

12 
ΓΛΩΣΣΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 
 

Figura in Praesentia 
 

Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή 
 

Θανάση Νάκα 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Κώστας Ντίνας 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Figura in Praesentia 
ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το παρόν βιβλίο εκδόθηκε με δαπάνες και εποπτεία των συντελεστών του 

και η Σ. Πατάκης ΑΕΕΔΕ έχει αναλάβει, κατόπιν συμφωνίας, 
τη διακίνηση και διάθεσή του. 

 
 

Eκδόσεις Πατάκη – Θεωρητικές επιστήµες/Γλωσσολογία 
Σειρά: Γλωσσοφιλολογική Βιβλιοθήκη 

Διεύθυνση σειράς: Θανάσης Νάκας 
 
 

Copyright © 2018: Θανάσης Νάκας, 
Τηλ.: 210 9521 366 – Email: anakas@primedu.uoa.gr 

 
Πρώτη έκδοση: Αθήνα, Μάιος 2018 

 
Εκδοτική Παραγωγή: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ 

 
ISBN 978-960-16-7988-4 

 
 

 
 

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ, 
ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665, ΦΑΞ: 210.36.50.069 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΤΕΡΜΑ ΠΟΝΤΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄ ΚΤΕΟ), 

570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310.70.63.54, 2310.70.67.15, ΦΑΞ: 2310.70.63.55 
Web site: http://www.patakis.gr • e-mail: info@patakis.gr, sales@patakis.gr 

 

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και 
τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ 
γραπτής αδείας του εκδότη η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, 
μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμί-
σθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε 
μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Figura in Praesentia 
iii 

 
 

 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
 

Πρόλογος του επιμελητή ..........................................................................  vi 

Βιογραφικό σημείωμα y Εργογραφία Θανάση Νάκα .........................  xi 

Αργύρης Αρχάκης – Άννα Φτερνιάτη – Ανθίππη Δούκα 
Αναλύοντας κριτικά την ειδησεογραφική αξιολόγηση  
στον ημερήσιο τύπο ..............................................................................  1 

Ιωάννης Γαλαντόμος 
Η θεώρηση του μεταφορικού τρόπου έκφρασης στο πλαίσιο  
της Γνωστικής Γλωσσολογίας .............................................................  30 

Μαρία Γκασούκα 
Γλώσσα και φύλο: απόπειρες υπέρβασης  
του γλωσσικού σεξισμού .....................................................................  46 

Ελένη Γρίβα – Κώστας Ντίνας 
Στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου ...........  57 

Μαρία Καμηλάκη – Γιώργος Μαρκόπουλος 
Γλωσσικές αναπαραστάσεις της πολιτικής ταυτότητας .................  74 

Penelope Kambakis Vougiouklis 
Mathematical models in language learning ....................................  93 

Αφροδίτη Καποθανάση – Ευγενία Μαγουλά   
«Φοιτώ στο πανεπιστήμιο κι όλοι με λένε ‘φυτό’»: 
η αντίληψη του φαινομένου της ομοηχίας από φοιτητές............. 105 

Χρυσή Καρατσινίδου 
«Ο Μεγάλος Χρόνος» και «Η φυλακή της γλώσσας» .................... 127 

Γραμματική Κάρλα 
Η αυτο-σκηνοθέτηση του ρήτορα  
στους αυτοκρατορικούς λόγους ....................................................... 134 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Figura in Praesentia 
iv 

Γεωργία Κατσούδα 
Eτυμολογική επανεξέταση προβληματικών περιπτώσεων ........... 151 

Γεωργία Κατσούδα – Θανάσης Νάκας 
Σύμφυρση και επανετυμολόγηση: νεολογισμών συνέχεια........... 167 

Γιώργος Κοτζόγλου 
Για τον υποτακτικό σύνδεσμο και .................................................... 197 

Δημήτρης Κουτσογιάννης – Ιωάννα Χατζηκυριακού 
Από τη διδασκαλία της γραμματικής  
στο παλίμψηστο της διδακτικής πραγματικότητας....................... 213 

Σταματία Κουτσουλέλου 
«Αρχικά... στη συνέχεια… επίσης… τέλος» .................................... 236 

Peter Mackridge 
Γλωσσικά αδιέξοδα σε φαναριώτικα κείμενα του 18ου αιώνα ...... 254 

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης 
Το «παιδαγωγικό μυθιστόρημα» και η εισδοχή του  
στη νεοελληνική λογοτεχνική παράδοση  ...................................... 266 

Μιχάλης Μερακλής 
Η Αισθητική και η γλώσσα μας σήμερα .......................................... 285 

Γεώργιος Μπαμπινιώτης 
Ο γλωσσικός και μεταγλωσσικός Κώστας Μόντης ........................ 295 

Σταμάτης Μπουσές 
Figurae paradoxorum ........................................................................ 316 

Θεόδωρος Νημάς 
Τουρκικές λέξεις στον προφορικό λόγο  
των κατοίκων της περιοχής Χασίων Τρικάλων .............................. 337 

Κ. Ντίνας – Α. Στάμου – Ε. Γρίβα – Κ. Μαρωνίτη 
Τα παιδιά ‘διαβάζουν’ κριτικά  
τον λόγο της μαζικής κουλτούρας ................................................... 368 

Μαρία Παπαδοπούλου – Ευγενία Παγκουρέλια 
H Ρητορική στην εκπαιδευτική πράξη:  
η επιχειρηματολογία στην ελληνική διαχρονία της ...................... 388 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Figura in Praesentia 
v 

Περικλής Πολίτης 
«Τη σκότωσα, γιατί την αγαπούσα»:  
ρεπορτάζ εγκλημάτων πάθους στην ελληνική τηλεόραση ........... 405 

Θεοδόσης Πυλαρινός 
Δύο ανέκδοτες ποιητικές συνθέσεις του Γεωργίου Μαρτινέλη .... 428 

Angela Ralli 
mata- and –opulo : two cases of Greek affixoids.............................. 449 

Μαρίνα Ροδοσθένους - Μπαλάφα 
Θανάσης Βαλτινός, ο επιδέξια ανατρεπτικός χρήστης  
του λόγου και των ειδών του ............................................................ 465 

Τριανταφυλλιά Σαραφίδου 
H ανάλυση του λόγου της Θείας Λειτουργίας  
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ........................................................ 485 

Σωκράτης Σκαρτσής 
H εικονιστική φύση της γλώσσας ..................................................... 502 

Μανώλης Στεργιούλης 
Οι επιδράσεις της ιδεολογίας του Περικλή στον Ισοκράτη .......... 510 

Χαράλαμπος Στεργιούλης 
Figurae per transmutationem ........................................................... 526 

Σωτηρία Τριαντάρη 
Η ηθική του ρήτορα στον Αριστοτέλη  
και η επικοινωνιακή της διάσταση .................................................. 547 

Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη 
Νεολογισμοί της δημόσιας σφαίρας ................................................ 564 

Γεώργιος Τσουκνίδας 
Όψεις σχηματικού λόγου σε υμνογραφικά κείμενα  
και στα Διονυσιακά του Νόννου ..................................................... 581 

Αναστασία Χριστοφίδου 
Κειμενικά είδη και τρόποι λόγου:  
μια συνολική κειμενογλωσσολογική πρόταση ............................... 604 

Γιούλη Χρονοπούλου 
Έντεχνες και άτεχνες πίστεις στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη ......... 625 



Figura in Praesentia 
 

 
 

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ  Σ Τ Ε Ρ Γ Ι Ο Λ Η Σ *

 
 

Οι επιδράσεις της ιδεολογίας  
του Περικλή στον Ισοκράτη 

 
Abstact 
The era in which Isocrates was born is characterized by the processes that led 
to the eruption of the Peloponnesian War. He lived, in other words, all the 
painful situations created by the war. He suffered the anguish of his fellow 
citizens, after Pericles' death, and the final surrender of Athens to the Spar-
tans. These, naturally, influenced him to a significant degree and determined 
his ideological orientation. As an antidote to the suffocating social and poli-
tical climate that prevailed after the war, he proposed a unifying policy line 
to deal with the Greek problems of the 4th century BC. His arguments co-
incide greatly with the ones which Pericles puts forward in the Epitaph and 
proves that the orator had been influenced by the ideology of the great po-
litician. These very effects and influences are the subject of the study that 
follows. 
 
Key words 
Peloponnesian War, Isocrates, Pericles, Athens, Sparta. 

 
Ο Ισοκράτης γεννήθηκε το 436 π.Χ. ,  στην Αθήνα, η οποία,  κατά την 
περίοδο εκείνη, είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη και ο πολιτισμός 
της είχε να επιδείξει κορυφαία δημιουργήματα. Πέντε χρόνια μετά, 
άρχιζε ο Πελοποννησιακός πόλεμος και οι δοκιμασίες που αντιμετώ-
πισαν οι Αθηναίοι ήταν οδυνηρές. Μάρτυρας των δοκιμασιών αυτών 
υπήρξε και ο Ισοκράτης.  Είδε την πόλη του να πολιορκείται από τον 
σπαρτιατικό στρατό και τους κατοίκους της να αποδεκατίζονται από 
τον θανατηφόρο λοιμό. Έζησε τις στιγμές που ο πληθυσμός της εγκα-
τέλειπε την ύπαιθρο και έσπευδε να κλειστεί στα τείχη, ακολουθώντας 

                                                      
* Δ.φ., Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / emman.ster@ 

hotmail.com. 
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την προτροπή του Περικλή. Βίωσε τις αγωνίες των συμπολιτών του, 
μετά τον θάνατο του Περικλή, τις επιχειρήσεις στην Πύλο και στη 
Σφακτηρία, τη συντριβή στο Δήλιο, τις αποτυχίες στη Θράκη και στη 
Χαλκιδική. λα αυτά επηρέασαν τον ψυχικό του κόσμο και καθόρι-
σαν σε σημαντικό βαθμό τις πολιτικές απόψεις και τον ιδεολογικό 
του προσανατολισμό.    

Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, άκουσε τη διδασκαλία των Πρωτα-
γόρα, Πρόδικου, Γοργία, Σωκράτη, Θηραμένη και Αρχίνου. Δεν είναι 
δυνατόν, βεβαίως, να εξακριβωθεί αν όλοι αυτοί υπήρξαν δάσκαλοί 
του. Δύσκολα, επίσης, μπορεί να γίνει αποδεκτή η πληροφορία ότι 
γνώρισε τον Γοργία 1

Η κατάσταση, όμως, που διαμορφώθηκε μετά τα πρώτα χρόνια 
του Πελοποννησιακού πολέμου, δεν ήταν εκείνη που έζησε ο Ισο-
κράτης κατά την παιδική του ηλικία. Ίσως η κατάσταση αυτή ώθησε 
μερικούς νέους της Αθήνας, ανάμεσά τους και τον ίδιο, να αναζητή-
σουν διέξοδο από την καταθλιπτική ατμόσφαιρα, που είχε επικρατή-
σει εξαιτίας του πολέμου, σε άλλες ελληνικές πόλεις.  

 στο διάστημα μεταξύ 421 και 413 π.Χ., στη Θεσ-
σαλία, γιατί δεν ήταν συνηθισμένο οι νέοι της Αθήνας να αναζητούν 
μόρφωση έξω από τα όρια της πόλης τους.  Άλλωστε,  η Αθήνα, όπως 
αναφέρει ο Περικλής στον Επιτάφιο, τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος 
παίδευσιν εἶναι  (Θουκυδίδης, 2.41.1· Kennedy, 2012, 72· Romilly, 1988, 
193).  

Η επανέναρξη του πολέμου με τη Σπάρτη, το 413 π.Χ., η Σικελική 
εκστρατεία και η καταστροφική για την Αθήνα έκβασή της, η απο-
στασία της Ιωνίας και όσα μεσολάβησαν μέχρι το 404 π.Χ., έφθειραν 
τη δύναμη της πόλης, οδήγησαν στην απώλεια του στόλου και των 
πληρωμάτων του και την εξανάγκασαν να παραδοθεί στους Σπαρτι-
άτες. Η εικόνα της Αθήνας είναι πλέον τελείως διαφορετική από ε-
κείνη που έζησε ο Ισοκράτης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ε-
κεί που άλλοτε μεγαλούργησε ο πολιτισμός, η δημοκρατία και η ε-
λευθερία, τα πάντα έχουν μεταβληθεί σε έναν απέραντο ερειπιώνα. 
Τα τείχη και οι περικαλλείς ναοί γκρεμισμένοι, η οικονομία βυθισμέ-

                                                      
1 Στον Περὶ ἀντιδόσεως λόγο του (15, 155 κ.ε.) ο Ισοκράτης αναφέρεται στην 

περιουσιακή κατάσταση του Γοργία και προσπαθεί να δείξει ότι οι σοφι-
στές, αντίθετα με ό,τι πιστευόταν, δεν αποκτούσαν πολλά χρήματα. (Σκου-
τερόπουλος, 1991, 160-161). 
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νη, η εμπορική κίνηση ανύπαρκτη και, το χειρότερο όλων, η δημο-
κρατία που οικοδόμησε ο Περικλής, καταλυμένη και παραδομένη σε 
πολιτικούς, οι οποίοι πλειοδοτούν σε σπαρτιατοφιλία (Λαούρδας, 
1966, 18· Moss , 2002, 136). Η ανελευθερία είναι διάχυτη, ενώ  οι δι -
ωγμοί, οι εξορίες, οι δημεύσεις περιουσιών, οι εκτελέσεις και οι δολο-
φονίες των πολιτικών αντιπάλων και των ελευθεροφρόνων πολιτών 
αποτελούν κανόνα. 

Μέσα σε ένα τόσο αποπνικτικό κοινωνικό και πολιτικό κλίμα προ-
σπάθησε να ισορροπήσει ο Ισοκράτης. Κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, έχασε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και, για να επιβιώσει, 
άσκησε επί δέκα χρόνια το επάγγελμα του  λογογράφου (Flacelière, 
42000, 422· Cartledge, 2011, 205). Περί το 390 π.Χ. ίδρυσε σχολή, από 
τα έσοδα της οποίας, αλλά και από δωρεές φίλων του, συνήλθε οικο-
νομικά. Η σχολή είχε αποκλειστικά ανθρωπιστική κατεύθυνση και α-
πέβλεπε στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών (Λαούρδας, 1966, 38· Fla-
celière, 42000, 422· Botsford & Robinson, 31985, 429). Ο Ισοκράτης 
δίδασκε φιλοσοφία και παρείχε παιδείαν πρὸς πολιτικὴν ἀρετὴν. Γι’ αυτό 
ασχολήθηκε με λόγους ἑλληνικοὺς καὶ πολιτικοὺς καὶ πανηγυρικούς (Ισο-
κράτους, Περὶ Ἀντιδόσεως, 46). Έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτεία, 
την οποία θεωρούσε χώρο διαμόρφωσης και πραγματοποίησης των 
αξιών της ζωής. Στη σχολή του η διδασκαλία της πολιτικής απέβλεπε, 
όπως προαναφέρθηκε, στη διαμόρφωση πολιτών που θα ενεργούν 
για το συμφέρον της πόλης και θα αγωνίζονται για τις υποθέσεις της. 
(Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, 2005, 18· Livingstone, 2008, 139· Romilly, 
2010, 86· Snell, 1984, 334). Η πολιτική, βεβαίως, διδασκόταν και στην 
Ακαδήμεια του Πλάτωνα, όχι όμως για συγκεκριμένη πόλη, αλλά θε-
ωρητικά. 

*** 
Οι απόψεις και οι ιδέες του Ισοκράτη απείχαν από την πραγματι-
κότητα που κυριαρχούσε τότε στην αθηναϊκή πολιτική σκηνή. Με τη 
διδασκαλία του, προέτρεπε τους νέους να αναπτύξουν πολιτική δρά-
ση σε μια εποχή κατά την οποία η ασυνειδησία, η εκμετάλλευση του 
ανθρώπου, η έκπτωση αξιών και η περιφρόνηση των θεσμών χαρα-
κτήριζαν την πολιτική πρακτική. Ακόμη και αν κάποιος διέθετε την 
πειθώ του Περικλή, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να συγκρατήσει 
έναν λαό που συνήθιζε να μεταβάλλεται με πολλή ευκολία σε όχλο. 
(Λαούρδας, 1966, 49).   
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Ο ίδιος ο Ισοκράτης δεν ανέπτυξε πολιτική δράση, γιατί δεν διέθε-
τε ούτε την απαιτούμενη τόλμη να ανεβεί στο βήμα ούτε την ετοιμό-
τητα να δώσει απαντήσεις. Με τη διδασκαλία του, όμως, διαμόρφωσε 
ανθρώπους από τους οποίους είχε ανάγκη η Αθήνα και η Ελλάδα. 
Στο διδακτικό του έργο πρέπει να προστεθεί και το συγγραφικό, α-
φού, από το 380 π.Χ. ,  άρχισαν να κυκλοφορούν και να διαβάζονται 
από όλους τους Έλληνες οι ‘λόγοι’ και οι ‘επιστολές’ του (Carey, 2010, 
22). Το έργο του αυτό χαρακτηρίζεται από εναγώνια προσπάθεια ε-
ξόδου από την μεταπολεμική κρίση της Αθήνας και επικράτησης των 
αξιών του ανθρωπισμού. Γράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία, 
σύμφωνα με τον Ισοκράτη, πολλοί λόγοι επιβάλλουν την άρση της 
μορφής της πόλης-κράτους (Λαούρδας, 1966, 61) και τη χάραξη  ενω-
τικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των ελληνικών προβλημάτων 
του 4ου αιώνα.   

H Ανταλκίδειος ή Βασίλειος ειρήνη του 387 π.Χ. μεταξύ πολλών 
ελληνικών πόλεων και των Περσών, με τους λίαν ταπεινωτικούς ό-
ρους της, έδινε το δικαίωμα στον Μεγάλο Βασιλιά να ρυθμίζει τις ελ-
ληνικές υποθέσεις 2

Παράλληλα, επειδή καμιά πολιτική παράταξη δεν είχε να επιδείξει 
έναν ισχυρό ηγέτη, φάνηκε ότι ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία για 
στροφή προς νέες πολιτικές κατευθύνσεις που θα εδραίωναν την 
ειρήνη μεταξύ των ελληνικών πόλεων και δεν θα επέτρεπαν  στους 
Πέρσες την περαιτέρω ανάμειξή τους στα ελληνικά πράγματα. Αυτοί, 

 (Hornblower, 12005, 401-402· Easterling & Knox, 
1994, 676). Ουσιαστικές αντιδράσεις δεν εκδηλώθηκαν, γιατί η αυτο-
νομία που αναγνώριζε στις ελληνικές πόλεις ήταν γι’ αυτές το ζητού-
μενο, κατά τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Στην Αθήνα, τα αισθήματα που 
επικρατούσαν ήταν η ανασφάλεια και η δυσαρέσκεια. Ωστόσο, παρά 
την αυταρχική επιβολή της ειρήνης από τον Πέρση μονάρχη και πα-
ρά το αίσθημα ταπείνωσης που προκάλεσε, έγινε αποδεκτή, γιατί οι 
συνεχείς πόλεμοι είχαν αμβλύνει τα αντανακλαστικά των πολιτών. 

                                                      
2 Το κείμενο της συμφωνίας, που μας παραδίδεται από τον ενοφώντα, άρ-

χιζε με τη φράση «Ἀρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαιον εἶναι» και όριζε οι πό-
λεις της Ασίας, καθώς και οι Κλαζομενές και η Κύπρος από τα νησιά, να 
ανήκουν σε αυτόν, οι δε άλλες ελληνικές πόλεις, μικρές και μεγάλες, να α-
φεθούν αυτόνομες. Η Ανταλκίδειος Ειρήνη, στην ουσία, ήταν μια μεγάλη 
επιτυχία των Σπαρτιατών. 
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ακριβώς, ήταν και οι άξονες γύρω από τους οποίους επρόκειτο να 
κινηθεί ο Ισοκράτης.3

Τις πολιτικές του θέσεις θα τις παρουσιάσει για πρώτη φορά το 380 
π.Χ., με τον Πανηγυρικό, μάλλον με την ευκαιρία της εορτής των Ολυ-
μπίων. Ως μόνη οδό την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι Έλληνες, 
προτείνει την ομόθυμη συμμετοχή τους σε επιθετικό πόλεμο εναντίον 
των Περσών και την κατάκτηση εδαφών της Ασίας για εκμετάλλευση 
των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών και για τη μεταφορά του πλεο-
νάζοντος πληθυσμού (Flacelière, 42000, 428· Saϊd & Trédé & Boulluec, 
2001, 314· Botsford & Robinson, 31985, 341· Romilly, 1988, 199). Ανα-
φέρεται στην κατάσταση, στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάδα, εξαιτί-
ας της ανάμειξης των Περσών στις εσωτερικές της υποθέσεις. Αφού 
δεν κατάφεραν να την υποδουλώσουν με τις στρατιωτικές τους δυνά-
μεις, χρησιμοποίησαν τη διπλωματία και την προπαγάνδα και, υπο-
στηρίζοντας άλλοτε την Αθήνα και άλλοτε τη Σπάρτη, ήταν εκείνοι 
που ρύθμιζαν τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις.  

 (Mathieu, 1995, 20-21).   

Οι διαπιστώσεις αυτές ώθησαν τον Ισοκράτη να απευθύνει μήνυμα 
συμφιλίωσης όλων των Ελλήνων και έκκληση για από κοινού ανάλη-
ψη δράσης, με σκοπό να ανακοπεί η επεκτατική διάθεση των Περσών. 
Την απόφαση,  όμως,  για την πρωτοβουλία να απευθυνθεί σε όλους 
τους Έλληνες την είχε λάβει το 3 9 2  π. Χ. ,  έτος κατά το οποίο έγινε 
γνωστός ο Ολυμπικός του Γοργία. Τα γεγονότα που μεσολάβησαν από 
το έτος αυτό μέχρι την Ανταλκίδειο ειρήνη λειτούργησαν ενθαρρυ-
ντικά για την παρέμβασή του υπέρ της συμφιλίωσης των Ελλήνων. 
Μάλιστα, μετά τον Ολυμπικό του Γοργία και τον Επιτάφιο του Λυσία 
(393 π.Χ.), είχε ήδη διαμορφωθεί το κατάλληλο κλίμα για ευμενή απο-
δοχή της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του 4

                                                      
3 Στις αρχές του 4ου αιώνα, μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, γράφονται 

πολλοί ολυμπιακοί λόγοι στους οποίους προβάλλεται η ιδέα της πανελ-
λήνιας ενότητας. Από τους λόγους αυτούς διασώθηκαν, ολόκληροι ή απο-
σπάσματά τους, τρεις  του Γοργία, του Λυσία και ο Πανηγυρικός του Ισο-
κράτη (Moss , 1978, 554). 

. (G. Mathieu, 1955, 109· 
Lesky, 51985, 808-809· Heilbrunn, 2003, 343· Kennedy, 2012, 72-73· 
Andrewes, 1987, 248· Romilly, 2009, 474).    

4 Ο πανελληνισμός ήταν βασικό θέμα της επιδεικτικής ρητορικής και απαντά 
στο τέλος της Ἑλένης του Ισοκράτη (Edwards, 2002, 44· Moss , 1978, 556). 
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Έτσι, με την ευκαιρία της πανελλήνιας εορτής των Ολυμπίων, του 
δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθεί στην ανάγκη για ενότητα και ομό-
νοια των Ελλήνων. Κατάφερε, επίσης, να καταστήσει γνωστό το πολι-
τικό του όραμα, να αποκατασταθούν, δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ των 
ελληνικών πόλεων και με συντονισμένες δράσεις να αναλάβουν πό-
λεμο εναντίον των βαρβάρων.  

*** 
Από το κείμενο, πάντως, του Πανηγυρικού προκύπτει πως ο Ισοκράτης 
γνώριζε ότι για την πανελλήνια ενότητα είχαν ήδη μιλήσει πνευ-
ματικοί άνθρωποι και πολιτικοί. Δηλώνει, όμως, με εμφανή υπεροψία 
ότι θα τους ξεπεράσει και υποστηρίζει πως αυτά στα οποία θα ανα-
φερθεί, λόγω της πολλαπλότητάς τους, επιδέχονται ποικίλες προσεγ-
γίσεις. Επομένως, η σύλληψη του σχεδίου για συμφιλίωση των ελ-
ληνικών πόλεων και για κοινή δράση τους εναντίον των βαρβάρων 
δεν ανήκει στον Ισοκράτη. Προηγήθηκαν αρκετοί, τόσο στην Αθήνα 
όσο και στη Σπάρτη 5

                                                      
5 Είχε προηγηθεί ο Αισχύλος με τη διδασκαλία της τραγωδίας του Πέρσαι και, 

ίσως πριν από τον Αισχύλο, ο ρύνιχος με το έργο του οίνισσαι. Ακο-
λούθησε ο Πίνδαρος, που εξύμνησε τους Αιγινίτες που έλαβαν μέρος στη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μετά την κατάληψη της Σφακτηρίας από τους 
Αθηναίους, η Σπάρτη εκδήλωσε ειρηνευτικές διαθέσεις. Ο στρατηγός Βρα-
σίδας, αν και ανήκε στη φιλοπόλεμη παράταξη, εξέφρασε επανειλημμένως 
την άποψη ότι στόχος της Σπάρτης θα έπρεπε να είναι η ελευθερία και η 
ενότητα όλων των Ελλήνων.   

. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τον Περι-

Αλλά και κατά τα πρώτα έτη του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Σπαρ-
τιάτης ναύαρχος Καλλικρατίδας αντιτάχθηκε στα επεκτατικά σχέδια του 
Λυσάνδρου και κατέκρινε με σφοδρότητα όσους από τους Έλληνες προ-
σέγγιζαν τους Πέρσες. Θεωρούσε αναγκαία τη συμφιλίωση των δύο ισχυ-
ρότερων ελληνικών πόλεων, της Αθήνας και της Σπάρτης. Αργότερα, το 
424 π.Χ., ο Συρακούσιος Ερμογένης, στη διάσκεψη των ελληνικών πόλεων 
της Σικελίας, μίλησε για τη σικελική ενότητα. Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει 
τον Ερμογένη να επαναλαμβάνει στη δημηγορία του συχνά τη φράση πᾶσα 
Σικελία (4.59-61). 

Οι φωνές για συμφιλίωση ακούγονταν συχνά και στην Αθήνα. Σε ο-
λόκληρο το έργο του ο Αριστοφάνης δεν χάνει ευκαιρία να απευθύνει εκ-
κλήσεις για ενότητα, ενώ ο Γοργίας, με τον Ολυμπικόν, παρότρυνε τους Έλ-
ληνες να ενωθούν και να επανακτήσουν τις περιοχές που είχαν καταλάβει 
οι βάρβαροι. Αλλά και πολλοί Αθηναίοι ρήτορες πρόβαλαν συχνά παρό-
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κλή, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος, «πρότεινε ένα 
νόμο, να καλέσουν όλους τους Έλληνες, οπουδήποτε κι αν κατοικούν, 
στην Ευρώπη ή στην Ασία, σε μικρή ή μεγάλη πόλη, να στείλουν στην 
Αθήνα αντιπροσώπους για μια συνάντηση, όπου θα αποφασίσουν 
για τα ελληνικά ιερά που έκαψαν οι βάρβαροι, και για τις θυσίες που 
έταξαν στους θεούς για το καλό της Ελλάδας και τους τις χρωστούν 
από τον καιρό που πολεμούσαν τους βαρβάρους, και για τη θάλασσα, 
για να ταξιδεύουν όλοι χωρίς φόβο και να τηρούν την ειρήνη»  6

Η πρόταση αυτή, που έγινε περίπου το 448 π.Χ., αφορούσε όλες τις 
ελληνικές πόλεις και όχι μόνο όσες είχαν ενταχθεί στην Αθηναϊκή συμ-
μαχία. Ως τόπο συνάντησης των αντιπροσώπων σκόπευε να ορίσει το 
ιερό της Ελευσίνας. μως, η πρόταση του Περικλή δεν υλοποιήθηκε 
λόγω των αντιδράσεων της Σπάρτης (Πλουτάρχου, Περικλής, 17.3). 

.  

Αν και ο Ισοκράτης άσκησε έντονη κριτική στην τακτική που ακο-
λούθησε ο Περικλής στην αρχή του Πελοποννησιακού Πολέμου και, 
εν πολλοίς, ταυτίσθηκε στην κριτική αυτή με τους αντιπάλους του 
Περικλή, οι επιδράσεις που δέχθηκε από τον μεγάλο πολιτικό είναι 
πολλές. Τις διαπιστώνουμε μελετώντας τον Πανηγυρικό και εμβαθύνο-
ντας στις ιδέες, τις απόψεις και τους προβληματισμούς που διατυπώ-
νονται στον συγκεκριμένο λόγο.    

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον Πανηγυρικό υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία που παραπέμπουν στις πολιτικές επιλογές και τους εν γένει 
πολιτικούς οραματισμούς του Περικλή. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι 
το σχέδιο του Ισοκράτη για επίτευξη της πανελλήνιας ενότητας απο-
τελεί στην ουσία  επανάληψη των επιχειρημάτων του Περικλή.  

                                                                                                                             
μοιες απόψεις. Ειδικότερα, ο Λυσίας, στον πιτάφιο που του αποδίδουν και 
τον οποίο έγραψε για τους Αθηναίους που σκοτώθηκαν κατά τον Κοριν-
θιακό πόλεμο, επιχειρηματολόγησε με πολύ ισχυρά επιχειρήματα για την 
αναγκαιότητα αυτή.  

Πάντως, ο Ισοκράτης, από τον πρώτο  λόγο του (Πανηγυρικός) μέχρι τον 
τελευταίο (Παναθηναϊκός), υποστήριξε με ένθερμο πατριωτισμό τις διεκδική-
σεις των Αθηνών στην ηγεμονία των Ελλήνων. Στον Πανηγυρικό τίθεται 
προς κρίση και μια δεύτερη πολιτική, της εισβολής, δηλαδή, μιας ενωμένης 
Ελλάδας στην Περσία (Edwards, 2002, 44·  Easterling & Knox, 1994, 674). 

6 Πλουτάρχου, Περικλής, 17.1. Μτφρ. Μ.Γ. Μερακλή, όπως και όλων των 
αποσπασμάτων από τον Περικλή του Πλουτάρχου που παρατίθενται στην 
παρούσα εργασία (Αθήνα: Κάκτος, 1992). 
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Ακολουθώντας την πρόταση του τελευταίου για συνένωση των Ελ-
λήνων υπό την προστασία των θεών της Ελευσίνας, ο Ισοκράτης θα 
μιλήσει για τις ευεργεσίες της θεάς Δήμητρας, η οποία δώρισε στην 
Αθήνα τους δημητριακούς καρπούς και την τελετή των Ελευσίνιων 
μυστηρίων (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 31).  

Οι ιδέες που διατυπώνονται στον Πανηγυρικό αξιολογούνται από 
πολλούς μελετητές ως προαναγγελία της δεύτερης ναυτικής συμμαχί-
ας της Αθήνας (Moss , 1978, 558· Romilly, 2007, 93). Με δεδομένον, 
μάλιστα, τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Τιμόθεος στην αναγέννηση 
της ναυτικής αυτοκρατορίας της και τη στενή φιλία που τον συνέδεε 
με τον Ισοκράτη, υποστηρίζουν ότι η άποψή τους ενισχύεται σημα-
ντικά. Άλλοι, όμως, όπως ο Jaeger, πιστεύουν πως το περιεχόμενο του 
Πανηγυρικού εκφράζει την ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού 
και, ως εκ τούτου, η Αθήνα είναι η μόνη πόλη που μπορεί να νικήσει 
τους Πέρσες και να λειτουργήσει ως πόλος συνένωσης των Ελλήνων 
(Moss , 1978, 557· Livingstone, 2008, 115 κ.ε.).   

Η Αθήνα, λοιπόν, έπρεπε να αναλάβει την κοινή αρχή  στην προ-
σπάθεια επίτευξης της συμφιλίωσης των Ελλήνων και του συντονι-
σμού της δράσης τους. Προς επίρρωση της άποψης αυτής επιχειρημα-
τολογεί και ο Ισοκράτης, αφήνοντας να διαφανεί ότι η πόλη του υπε-
ρέχει και είναι η πιο κατάλληλη, για να αναλάβει την ηγεμονία και 
να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των Ελλήνων  
(Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 18· Mathieu, 1995, 111-112· Moss , 1978, 
551· Romilly, 1997, 244-245· Romilly, 2007, 97). 

Άλλωστε, η Αθήνα, υποστηρίζει ο ρήτορας, κατείχε την ηγεμονία 
στις δύσκολες περιόδους, αντιτάχθηκε στους βαρβάρους και η συμπε-
ριφορά της έναντι των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων υπήρξε σωστή. 

ταν, όμως, ανέλαβε την ηγεμονία η Σπάρτη, δεν κατάφερε να την 
ασκήσει επάξια.  Στην αρχή του λόγου,  η κριτική του για τη Σπάρτη  
είναι ήπια και συγκαλυμμένη, αλλά, στη συνέχεια, γίνεται πολύ έντο-
νη. Το στοιχείο της κριτικής υπάρχει και στον Επιτάφιο του Περικλή, 
με μόνη διαφορά ότι οι Λακεδαιμόνιοι δεν κατονομάζονται παρά 
μόνο δύο φορές, ενώ στον Πανηγυρικό η σύγκριση ανάμεσα στους δύο 
κόσμους γίνεται ανοικτά.     

Στο πλαίσιο της κριτικής αυτής υπενθυμίζει την πλεονεκτική θέση 
της πόλης του έναντι των άλλων ελληνικών πόλεων,  λόγω της κυρι-
αρχίας της στη θάλασσα (καὶ πρότερον ἡ πόλις ἡμῶν δικαίως τῆς θαλάσσης 
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ἦρξεν καὶ νῦν οὐκ ἀδίκως ἀμφισβητεῖ τῆς ἡγεμονίας). Στην ουσία, προ-
βάλλοντας τη συγκεκριμένη θέση, αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραμάτισε ο Περικλής με τη χάραξη και εφαρμογή της θαλασ-
σοκρατορικής του πολιτικής, η οποία κατέστησε την Αθήνα ηγεμονι-
κή δύναμη στον ελληνικό χώρο. πενθυμίζει, επίσης, τη λαμπρή πε-
ρίοδο της Πεντηκονταετίας,  μεταξύ του τέλους των Περσικών πολέ-
μων και του Πελοποννησιακού, παραπέμποντας, ουσιαστικά, στην 
Αθηναϊκή Συμμαχία, στην οργάνωση και τη λειτουργία της, που εί-
χαν ως επακόλουθο την επί πολλά χρόνια ανάσχεση των Περσών να 
πλέουν στη Μεσόγειο 7

Η ιδιωτική οικονομία σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη και οι Αθηναίοι 
δεν είδαν ποτέ με φθόνο την πρόοδο και τη δύναμη των συμμαχικών 
πόλεων. Προσέφεραν υπηρεσίες και ευεργεσίες, από τις οποίες άλλες 
ξεχάστηκαν και αποσιωπήθηκαν, λόγω της μικρής τους σπουδαιότη-
τας, και άλλες μνημονεύονται από όλους τους ανθρώπους (Ισοκρά-
της, Πανηγυρικός, ). Αναγνώριζαν ότι η ομόνοια συμφέρει όλους 
και γι’ αυτό διοίκησαν όλες τις πόλεις με τους ίδιους νόμους. Η πολι-
τική που ασκούσαν εκπορευόταν από την παραδοχή ότι δεν ήταν κυ-
ρίαρχοι αλλά σύμμαχοι, καθένας από τους οποίους ήταν ελεύθερος. 
Ενίσχυσαν το δημοκρατικό πολίτευμα και καταπολέμησαν τα τυραν-
νικά καθεστώτα, γιατί πίστευαν ότι δεν πρέπει οι πολλοί να βρίσκο-
νται κάτω από την εξουσία των ολίγων. Δεν απέκλειαν τους φτωχούς 
από τη διεκδίκηση των πολιτικών αξιωμάτων, αλλά μπορούσαν και 
αυτοί να συμμετέχουν και να διακρίνονται, ανάλογα με τις ικανότη-
τες που καθένας διέθετε (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, ).  

 (Heilbrunn, 2003, 368). Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της λαμπρής περιόδου, τονίζει, η Αθήνα έφθασε στο απόγειο της 
ακμής της, με αποτέλεσμα οι πολίτες της να γίνουν πρόξενοι των πε-
ρισσότερων αγαθών για τους Έλληνες (πλείστων ἀγαθῶν αἰτίους τοῖς 

λλησιν ὄντας).     

 
*** 

Για τα θέματα αυτά επιχειρηματολογεί και ο Περικλής στον Επιτάφιο, 
όπου η έννοια της ελευθερίας υπερτονίζεται με τη φράση ἐλευθέρως δὲ 
τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ ἡμέραν 

                                                      
7 Ισοκράτους, Πανηγυρικός, 81: ἴδια μὲν ἄστη τὰς αὑτῶν πόλεις ἡγούμενοι, κοινὴν 

δὲ πατρίδα τὴν Ἑλλάδα νομίζοντες εἶναι.  
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ἐπιτηδευμάτων ὑπο ίαν (Θουκυδίδης, 2.37.2), για να καταδειχθεί το 
πνεύμα ελευθερίας που χαρακτήριζε τους Αθηναίους και στην ιδιωτι-
κή και στη δημόσια ζωή. Η έννοια της λέξης κοινὸν χρησιμοποιείται 
από τον Περικλή, για να ενισχύσει την περί ελευθερίας αντίληψη των 
Αθηναίων όχι μόνο σε ό,τι αφορούσε τις εσωτερικές τους υποθέσεις, 
αλλά και τις υποθέσεις της εξωτερικής τους πολιτικής.    

Στο ίδιο θέμα θα επανέλθει στο 2.40.4, όπου ισχυρίζεται ότι οὐ γὰρ 
πάσχοντες ε , ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους  και αμέσως παρακάτω 
καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμ  ἤ τῆς ἐλευθερίας τ  πιστ  

τινὰ φελοῦμεν . Οι Αθηναίοι, δηλαδή, προσφέρουν τη βοήθειά τους 
σε όσους την έχουν ανάγκη, χωρίς μικρο πολογισμούς και υστερο-
βουλίες. Ο αυθόρμητος αλτρουισμός και η φιλανθρωπία που δεν υ-
παγορεύεται από τον νόμο (Romilly, 1996, 120) συναντάται σε όλες 
τις φάσεις της ιστορίας της πόλης τους και πηγάζουν από τις φιλε-
λεύθερες πεποιθήσεις τους. Τιμούν τις γιορτές και το κάλλος, συμμε-
τέχουν στη δημόσια ζωή και παρέχουν με ευχαρίστηση βοήθεια στον 
διπλανό τους, αν παραστεί ανάγκη. Αυτό το ιδανικό έκανε γνωστή τη 
δύναμη και τη φήμη της Αθήνας παντού, ενέπνευσε τον σεβασμό που 
της προσφέρεται σαν λαμπρό στέμμα και συνέβαλε στο να αποκτήσει 
δόξα (Romilly, 2010, 67). 

Αναφερόμενος στη δημοκρατία ως πολίτευμα, ο Περικλής επιση-
μαίνει ότι οφείλει το όνομά της στο ότι δεν αποβλέπει στο συμφέρον 
των λίγων αλλά των πολλν («καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ  ἐς 
πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται ) (Θουκυδίδης, 2.37.1). Στο ίδιο μή-
κος κινείται και η επιχειρηματολογία του Ισοκράτη, ιδίως στο σημείο 
που γίνεται λόγος για τη δυνατότητα κάθε Αθηναίου να διεκδικήσει 
την άνοδό του στα δημόσια αξιώματα, χωρίς να υπάρχουν αποκλει-
σμοί λόγω καταγωγής ή κοινωνικής θέσης. Ο Περικλής ισχυρίζεται 
πως ο Αθηναίος οὐδ  α  κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, 
ἀξιώματος ἀφανεί  κεκώλυται  8

                                                      
 8 Το νόημα της συγκεκριμένης περιόδου πρέπει να διασαφηνιστεί. Εδώ γίνε-

ται λόγος για δύο είδη ανθρώπων: τους εξαίρετους, που προωθούνται λόγω 
της αρετής τους, και τους κοινούς ανθρώπους, στους οποίους συμπεριλαμ-
βάνονται και οι φτωχοί, που, ωστόσο, μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν, 
αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, κοινά αξιώματα εκ περιτροπής.  

 (Θουκυδίδης, 2.37.1· Hornblower, 2006, 
531· Αθανασάτος, 2001, 454-456) και ο Ισοκράτης προβάλλει την άπο-
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ψη δεινὸν οἰόμενοι [ ] τοὺς ταῖς οὐσίαις ἐνδεεστέρους, τὰ δ  ἄλλα μηδὲν χεί-
ρους ὄντας ἀπελαύνεσθαι τῶν ἀρχῶν  (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 105). Η ι-
δανική δημοκρατία, κατά τον Ισοκράτη, χαρακτηρίζεται από στοιχεί-
α μεταξύ των οποίων κορυφαία θέση κατέχει η αποφυγή της παρανο-
μίας, όχι επειδή η παράνομη πράξη κολάζεται, αλλά από σεβασμό 
(Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 78 «τοὺς μὲν νόμους ἐσκόπουν, ὅπως ἀκριβῶς 
καὶ καλῶς ἕξουσιν, οὐχ οὕτω τοὺς περὶ τῶν ἰδίων συμβολαίων ὡς τοὺς περὶ 
τῶν καθ  ἑκάστην ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ). Βλ. και Κακριδής (1988, 34).  

Είναι προφανής ο συσχετισμός της συγκεκριμένης άποψης με εκεί-
νη που διατυπώνει ο Περικλής στο 2.37.3, σύμφωνα με την οποία, στη 
δημόσια ζωή «δεν παραβαίνουμε το νόμο, από σεβασμό προπάντων, 
πειθαρχώντας και στους άρχοντες που έχουμε κάθε φορά και στους 
νόμους, και μάλιστα σε αυτούς που έχουν θεσπιστεί για την προστα-
σία των αδικουμένων, όπως επίσης σε εκείνους που, αν και άγραφοι, 
φέρνουν κατά κοινή ομολογία ντροπή σε όποιον τους παραβαίνει» 9

Ο Περικλής εξαίρει την αυτάρκεια ως παράγοντα που συνέβαλε 
στην άνετη ζωή και στην ευημερία των κατοίκων της πόλης, αφού η 
ναυτική της υπεροχή και το λιμάνι του Πειραιά τής επέτρεπε να προ-
μηθεύεται τα προϊόντα που δεν παρήγε η ίδια (Θουκυδίδης, 2.38.2).  

. 

Ακολουθώντας, επίσης, την αναφορά του Περικλή στους αγώνες 
και στις θυσίες που έκαναν οι Αθηναίοι, σε όλη τη διάρκεια του χρό-
νου, για να ξεκουράζουν το πνεύμα τους από τον καθημερινό μόχθο 
(«καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστων ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι 
μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες : Θουκυδίδης, 2.38.21), ο Ισοκρά-
της επαινεί εκείνους που καθιέρωσαν τις μεγάλες γιορτές. Οι γιορτές 
αυτές, υπογραμμίζει, μας δίνουν την ευκαιρία «να συγκεντρωνόμα-
στε στο ίδιο μέρος, συνάπτοντας ανακωχή και σταματώντας τους με-
ταξύ μας πολέμους, και μετά από κοινές προσευχές και θυσίες να 
θυμόμαστε τη μεταξύ μας συγγένεια…» 10

                                                      
9 Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλου, όπως και όλων των αποσπασμάτων από την 

Ιστορία του Θουκυδίδη που παρατίθενται στην παρούσα εργασία (Θουκυδί-
δη, Ιστορία, εισαγωγή-μετάφραση-σημειώσεις Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, 22011). 

.  

10 Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 43, μτφρ. Γιώργου Α. Ράπτη (2010), όπως και 
όλων των αποσπασμάτων από τον Πανηγυρικό, που παρατίθενται στην πα-
ρούσα εργασία.  

Ο Ισοκράτης αναφέρεται προφανώς στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά, 
οπωσδήποτε, υπονοεί και όλες τις γιορτές των Αθηναίων (Ίσθμια, Παναθή-
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Τους αγώνες και τις γιορτές, αλλά και «θεάματα πλεῖστα καὶ κάλλι-
στα  μπορούν να παρακολουθήσουν οι πολυάριθμοι άνθρωποι («τὸ 
πλῆθος τῶν εἰσαφικνουμένων : Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 45), που συρρέ-
ουν στην Αθήνα, στην οποία οι κοινωνικές συναναστροφές είναι εξα-
σφαλισμένες.  Ευδιάκριτος και εδώ ο παραλληλισμός με την επισή-
μανση του Περικλή (Κακριδής, 1988, 35), σύμφωνα με την οποία «τήν 
τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα 
ἤ μαθήματος ἤ θεάματος, ὅ μὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν φελη-
θείη  (Θουκυδίδης, 2.39.1). Ο Περικλής, χωρίς να κατονομάζει τους 
αντιπάλους (τους Σπαρτιάτες) και προβάλλοντας τη συνήθεια των Α-
θηναίων να υποδέχονται τους ξένους, ουσιαστικά παραπέμπει στον 
θεσμό της ξενηλασίας που υπήρχε στη Σπάρτη.   

Ο Ισοκράτης  αναφέρεται, επίσης, στην προσφορά της Αθήνας στα 
γράμματα και στις τέχνες. Η πνευματική και πολιτιστική υπεροχή της 
την κατέστησε εκπαιδευτήριο όλης της Ελλάδας και «τὸ τῶν Ἑλλήνων 
ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον 

λληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἤ τοὺς τῆς κοινῆς φύ-
σεως μετέχοντας  (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 50· Easterling & Knox, 
1994, 676· Saϊd & Trédé & Boulluec, 2001, 314· Romilly, 2010, 183· 
Romilly, 1997, 255). Η άποψη αυτή, σύμφωνα με την οποία η παιδεία 
και όχι η καταγωγή είναι εκείνη που κάνει τον Έλληνα, έχει προκα-
λέσει διχογνωμία. Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι αν ο Ισο-
κράτης επεκτείνει την ιδέα της ελληνικότητας σε μη Έλληνες ή αν την 
περιορίζει 11

                                                                                                                             
ναια, κτλ.), κατά τη διάρκεια των οποίων στην πόλη επικρατούσε πανηγυ-
ρική ατμόσφαιρα (Βολονάκη, 2014, 24). 

. Πάντως, και  στο σημείο αυτό είναι ευθεία η 
παραπομπή στην άποψη του Περικλή ότι η Αθήνα ανέπτυξε τέτοια 
πνευματική κίνηση, ώστε δικαιολογημένα της αναγνωρίστηκε ότι 

τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι  (Θουκυδίδης, 2.41.1).
   

11 Από την απαρίθμηση των ευεργεσιών της Αθήνας προς την Ελλάδα, στην 
οποία προχωρεί ο Ισοκράτης προκειμένου να αποδείξει το ηγεμονικό δι-
καίωμα της πρώτης, προκύπτει ότι «όσοι ανήκουν φυλετικά στους Έλληνες 
προσβλέπουν στην Αθήνα για την πολιτισμική τους ταυτότητα: η Αθήνα 
είναι ο πολιτισμικός τους καθοδηγητής και αξίζει να γίνει και πολιτικός 
τους καθοδηγητής  (Livingstone, 2008, 116-117). 
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Με κοινά στοιχεία παρουσιάζεται και ο σχολιασμός για το έργο 
των προγόνων, την ταυτότητα των αθηναϊκών γενεών και τη διαχρο-
νική παρουσία τους στην ίδια πόλη.  Χρησιμοποιούν, μάλιστα, λέξεις 
και φράσεις που η σύγκρισή τους αποκαλύπτει πολλές ομοιότητες: 
«Τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε 
ἐλευθέραν δι  ἀρετὴν παρέδοσαν  (2.36.1), ισχυρίζεται ο Περικλής, για να 
τον ακολουθήσει ο Ισοκράτης με την επισήμανση ότι «τα την γὰρ οἰ-
κοῦμεν οὐχ ἑτ ρους ἐκβαλ ντες οὐδ  ἐρ μην καταλαβ ντες οὐδ  ἐκ πολλῶν ἐ-
θνῶν μιγ δες συλλεγ ντες, ἀλλ  οὕτω καλῶς καὶ γνησ ως γεγ ναμεν, ὥστ  
ἐξ σπερ ἔφυμεν, τα την ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρ νον διατελοῦμεν, αὐτ -
χθονες ὄντες [ ]  12

Απόρροια της αυτοχθονίας είναι όλα τα αγαθά που απέκτησε η 
πόλη στην ιστορική της διαδρομή. Αυτή είναι η αιτία «οὐ μόνον τῶν 
πρὸς τὸν πόλεμον κινδύνων, ἀλλά καὶ τῆς ἄλλης κατασκευῆς, ἐν  κατοικοῦ-
μεν καὶ μεθ  ς πολιτευόμεθα καὶ δι  ν δυνάμεθα, σχεδὸν ἁπάσης ο σαν . Το 
απόσπασμα παραπέμπει στο 2.36.4 του Επιταφίου, όπου ο Περικλής 
αναφέρεται στα ιδεώδη που χαρακτηρίζουν τη δημόσια και ιδιωτική 
ζωή των Αθηναίων και στον χαρακτήρα που επιδεικνύει ο  Αθηναίος 
πολίτης στη διαπροσωπική του επικοινωνία και στις εν γένει ενασχο-
λήσεις του (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 26-27· Θουκυδίδης, 2.36.4). Κοινό 
στοιχείο των δύο αποσπασμάτων είναι η χρήση των εμπροθέτων 
προσδιορισμών: ἐν , μεθ  ς, δι  ν και ἀπὸ ο ας, μεθ ο ας, ἐξ ο ων, αντί-
στοιχα.         

 (24-25).   

Η θέσπιση νόμων, η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολιτεύματος 
από την Αθήνα και η εν συνεχεία επίδραση που άσκησε στην πολι-
τειακή οργάνωση των άλλων πόλεων τονίζονται με ιδιαίτερη έμφαση 
στο 39 του Πανηγυρικού. «Γιατί, ενώ παρέλαβε τους Έλληνες να ζουν 
χωρίς νόμους και να κατοικούν διεσπαρμένοι και άλλους να υπο-
φέρουν κάτω από δυναστείες κι άλλους να καταστρέφονται εξαιτίας 
της αναρχίας, απάλλαξε αυτούς και από αυτά τα δεινά».   

Η συγκεκριμένη επιτυχία της ήλθε ως αποτέλεσμα του γεγονότος 
ότι «τῶν μὲν κυρία γενομένη, τοῖς δ  αὑτὴν παράδειγμα ποιήσασα  πρώτη γὰρ 
καὶ νόμους ἔθετο καὶ πολιτείαν κατεστήσατο . Την ίδια αναφορά κάνει και 
ο Περικλής στον Επιτάφιο: «χρώμεθα γὰρ πολιτεί  οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν 

                                                      
12 Για την αυτοχθονία των Αθηναίων κάνει λόγο και ο Θουκυδίδης  στο 1.2.5 

(Βολονάκη, 2014, 24).  
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πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἤ μιμούμενοι ἑτέρους  
(2.37.1), υποστηρίζει, για να προβάλει την Αθήνα και το πολίτευμά 
της ως πρότυπο όχι μόνο για τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά και για 
όλους τους λαούς. Και στα δύο αποσπάσματα είναι κοινές οι λέξεις 
νόμοι, πολιτεία, παράδειγμα (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 39· Κακριδής, 
1988, 22· Romilly, 2010, 127· Romilly, 1997, 256). 

*** 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Ισοκράτης δέχθηκε σημαντικές ε-
πιδράσεις από τον Περικλή. Στον Περὶ Εἰρήνης λόγο του παρεμβάλλει 
ένα εγκώμιο για τον Αθηναίο πολιτικό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο 
να δείξει την πίστη του στη δημοκρατία και να αντιπαραθέσει τη 
μορφή του Περικλή στους δημοκρατικούς ηγέτες της εποχής του. 
Επισημαίνει ότι «ο Περικλής που πριν από αυτούς υπήρξε αρχηγός 
του δήμου, ενώ παρέλαβε την πόλη με φρόνημα κατώτερο από ό,τι εί-
χε πριν αναλάβει την ηγεμονία, διοικείτο όμως ακόμη κατά τρόπο α-
νεκτό, δεν ενήργησε για την απόχτηση ατομικής περιουσίας, αλλά 
και την περιουσία του άφησε μικρότερη από όσην παρέλαβε από τον 
πατέρα του και στην ακρόπολη κατέθεσε οχτώ χιλιάδες τάλαντα, χω-
ριστά όσα ξόδεψε για την ίδρυση ιερών» (Αντωνίου, 1977).   

Με το εγκώμιο αυτό, ο Ισοκράτης προσπαθεί να δείξει την πίστη 
του στη δημοκρατία και να προβάλει τον Περικλή ως πρότυπο δημο-
κρατικού ηγέτη. Επικρίνει τη συμπεριφορά των δημαγωγών και αφή-
νει να εννοηθεί ότι η πολιτική τους δράση μπορεί να οδηγήσει στην ε-
γκαθίδρυση της ολιγαρχίας.  ποστηρίζουν δήθεν το δικαίωμα του 
λαού στην κυριαρχία, ενώ στην πραγματικότητα τον καταπιέζουν 
και τον κάνουν να ζει χειρότερα από όσους είναι δούλοι στα ολιγαρ-
χικά καθεστώτα (Bearzot, 2003, 319-320· Moss , 2002, 154). 

 Αλλά και στον Περὶ Ἀντιδόσεως λόγο του θα αναφερθεί διεξοδικό-
τερα στον Περικλή, τονίζοντας πως υπήρξε πολύ ικανός ηγέτης, εξαι-
ρετικός ρήτορας, κόσμησε την πόλη με περίλαμπρα μνημεία και ιερά 
που προσελκύουν πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι τα θαυμάζουν και 
θεωρούν ότι η Αθήνα είναι ικανή να ηγείται όχι μόνο των Ελλήνων 
αλλά όλου του κόσμου.  
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