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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΡΗΣΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §1-3
1 Εἰ μὴ ςυνῄδθ, ὦ βουλή, τοῖσ κατθγόροισ βουλομένοισ ἐκ παντὸσ τρόπου κακῶσ ἐμὲ
ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖσ χάριν εἶχον ταύτθσ τῆσ κατθγορίασ· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖσ ἀδίκωσ
διαβεβλθμένοισ τούτουσ εἶναι μεγίςτων ἀγακῶν αἰτίουσ, οἵτινεσ ἂν αὐτοὺσ
ἀναγκάηωςιν εἰσ ἔλεγχον τῶν αὐτοῖσ βεβιωμένων καταςτῆναι.

2 ἐγὼ γὰρ οὕτω

ςφόδρα ἐμαυτῷ πιςτεύω, ὥςτ᾽ ἐλπίηω καὶ εἴ τισ πρόσ με τυγχάνει ἀθδῶσ *ἢ κακῶσ+
διακείμενοσ, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντοσ ἀκούςῃ περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήςειν
αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήςεςκαι. 3 ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή, ἐὰν
μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡσ εὔνουσ εἰμὶ τοῖσ κακεςτθκόςι πράγμαςι καὶ ὡσ
ἠνάγκαςμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων μετέχειν ὑμῖν, μθδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ
φαίνωμαι <καὶ> τὰ ἄλλα μετρίωσ βεβιωκὼσ καὶ πολὺ παρὰ τὴν δόξαν καὶ *παρὰ+ τοὺσ
λόγουσ τοὺσ τῶν ἐχκρῶν, δέομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάηειν, τούτουσ δὲ ἡγεῖςκαι
χείρουσ εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡσ οὐκ ἵππευον οὐδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ τῶν
τριάκοντα, οὐδὲ μετέςχον τῆσ τότε πολιτείασ.
ΕΡΩΣΗΕΙ
1α. Γιατί ο Μαντίκεοσ εκφράηει τθν ευγνωμοςφνθ του προσ τουσ κατθγόρουσ, ζςτω
και υπό προχποκζςεισ;
1β. Ποια αξίωςθ διατυπϊνει ο Μαντίκεοσ και με ποια προχπόκεςθ;
Μονάδεσ 10
2. Ζργο του προοιμίου είναι θ εὔνοια, θ πρόςεξισ (προςοχι) και θ εὐμάθεια
(κατατόπιςθ). Πραγματϊνεται το ζργο αυτό ςτο ςυγκεκριμζνο προοίμιο; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με αναφορζσ ςτο κείμενο.
Μονάδεσ 10
3. δοκιμάηειν: Ποια ιταν μορφι τθσ δοκιμαςίασ ςτθν Αρχαία Ακινα και ποιοσ ιταν ο
ςτόχοσ τθσ;
Μονάδεσ 10
4. Να χαρακτθρίςετε με ζνα Σ (Σωςτό) ι Λ (Λάκοσ) τισ παρακάτω διατυπϊςεισ:
α) Θ ανάπτυξθ τθσ ρθτορικισ τζχνθσ ζγινε ςτθν Ακινα (μζςα 5ου αι. π.Χ.).
β) Ο Πλάτων τονίηει τθν παιδευτικι αξία τθσ ρθτορικι τζχνθσ.
γ) Δικανικοί λόγοι εκφωνοφνταν ςτθν Θλιαία.
δ) Οι "γνϊμεσ" είναι αποφκζγματα για ηθτιματα γενικοφ χαρακτιρα.
ε) Ο Λυςίασ ςυνεργάςτθκε με το κακεςτϊσ των Τριάκοντα.
Μονάδεσ 10
1
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5. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου είναι ομόρριηεσ οι παρακάτω λζξεισ τθσ νζασ
ελλθνικισ: θγζτθσ, ςυμβολι, επιμελθτισ, ςυνείδθςθ, αποδθμθτικόσ.
Μονάδεσ 10
6. Να εντοπίςετε τισ κοινζσ αναφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτο κείμενο που ςασ
δόκθκε (Ὑπὲρ τοῦ Μαντικζου §1-3) και ςτο παρακάτω απόςπαςμα από τον λόγο Ὑπὲρ
τοῦ ἀδυνάτου §1-3.
[1] Λίγο ακόμα και κα εξζφραηα τθν ευγνωμοςφνθ μου, μζλθ τθσ βουλισ, ςτον
κατιγορο, που μεκόδευςε εναντίον μου αυτι εδϊ τθ δίκθ. Διότι ενϊ προθγουμζνωσ
δεν είχα αφορμι για να λογοδοτιςω για τθ ηωι μου, τϊρα, εξαιτίασ του, μου ζχει
δοκεί. Και κα προςπακιςω με τον λόγο μου να αποδείξω αφενόσ ότι αυτόσ ψεφδεται,
αφετζρου ότι εγϊ ζχω ηιςει ζωσ τοφτθ τθν θμζρα με τρόπο που αξίηει ζπαινο παρά
φκόνο. Γιατί ζχω τθν αίςκθςθ ότι μεκόδευςε αυτι εδϊ τθ δίκθ εναντίον μου όχι για
κάποιο άλλο λόγο, αλλά από φκόνο. [2] Ωςτόςο, ζνασ που φκονεί αυτοφσ που οι άλλοι
τουσ οικτίρουν, από ποιά αχρειότθτα νομίηετε ότι κα κρατθκεί μακριά ζνα τζτοιο
πρόςωπο; Γιατί αν βζβαια με ςυκοφαντεί για χριματα—. Αν πάλι με εκδικείται ωσ
εχκρό του, ψεφδεται. Γιατί λόγω τθσ αχρειότθτάσ του ποτζ ζωσ τϊρα δεν τον είχα οφτε
φίλο οφτε εχκρό. [3] Είναι ιδθ ςαφζσ, μζλθ τθσ βουλισ, ότι με φκονεί, διότι, ενϊ
αντιμετωπίηω τζτοια ςυμφορά, είμαι πολίτθσ καλφτεροσ από αυτόν. Διότι ζχω τθν
άποψθ πωσ πρζπει, μζλθ τθσ βουλισ, να κεραπεφει κανείσ τα ελαττϊματα του
ςϊματοσ με τα προτεριματα τθσ ψυχισ. Γιατί αν θ ςκζψθ μου εξιςωκεί με τθ
ςυμφορά και ηιςω ανάλογα τθν υπόλοιπθ ηωι μου, ςε τί κα διαφζρω από αυτόν;
Μετάφραςθ Θ.Κ. Στεφανόπουλοσ
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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αἰςχίνθσ, Κατὰ Κτθςιφῶντοσ §6-7
Ο Αιςχίνθσ με τον λόγο του Κατὰ Κτθςιφῶντοσ αντιςτρατεφεται με γραφὴν παρανόμων ςτθν
πρόταςθ του Κτθςιφϊντα να τιμθκεί ο Δθμοςκζνθσ με χρυςό ςτεφάνι για τισ υπθρεςίεσ του
ςτθν πόλθ. Στο προοίμιο ο ριτορασ τόνιςε τθν κριςιμότθτα τθσ απόφαςθσ και τθν ανάγκθ
τιρθςθσ των νόμων και κατζλθξε καλϊντασ τουσ ςυμπολίτεσ του να μθν επικυρϊςουν το
ψιφιςμα του Κτθςιφϊντα ωσ παράνομο και επιβλαβζσ για τθν πόλθ.

[6] Εὖ γὰρ ἴςτε, ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, ὅτι τρεῖσ εἰςὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶςιν ἀνκρϊποισ,
τυραννὶσ καὶ ὀλιγαρχία καὶ δθμοκρατία, διοικοῦνται δ᾽ αἱ μὲν τυραννίδεσ καὶ
ὀλιγαρχίαι τοῖσ τρόποισ τῶν ἐφεςτθκότων, αἱ δὲ πόλεισ αἱ δθμοκρατοφμεναι τοῖσ
νόμοισ τοῖσ κειμζνοισ. Μθδεὶσ οὖν ὑμῶν τοῦτ᾽ ἀγνοείτω, ἀλλὰ ςαφῶσ ἕκαςτοσ
ἐπιςτάςκω ὅτι ὅταν εἰςίῃ εἰσ δικαςτιριον γραφὴν παρανόμων δικάςων, ἐν ταφτῃ τῇ
ἡμζρᾳ μζλλει τὴν ψῆφον φζρειν περὶ τῆσ ἑαυτοῦ παρρθςίασ. Διόπερ καὶ ὁ νομοκζτθσ
τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαςτῶν ὅρκῳ, «ψθφιοῦμαι κατὰ τοὺσ νόμουσ,»
ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼσ ὅτι ὅταν διατθρθκῶςιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, ςῴηεται καὶ ἡ
δθμοκρατία. [7] Ἃ χρὴ διαμνθμονεφοντασ ὑμᾶσ μιςεῖν τοὺσ τὰ παράνομα γράφοντασ,
καὶ μθδὲν ἡγεῖςκαι μικρὸν εἶναι τῶν τοιοφτων ἀδικθμάτων, ἀλλ᾽ ἕκαςτον
ὑπερμζγεκεσ, καὶ τοῦκ᾽ ὑμῶν τὸ δίκαιον μθδζνα ἐᾶν ἀνκρϊπων ἐξαιρεῖςκαι, μιτε τὰσ
τῶν ςτρατθγῶν ςυνθγορίασ, οἳ ἐπὶ πολὺν ἤδθ χρόνον ςυνεργοῦντζσ τιςι τῶν ῥθτόρων
λυμαίνονται τὴν πολιτείαν, μιτε τὰσ τῶν ξζνων δειςεισ, οὓσ ἀναβιβαηόμενοί τινεσ
ἐκφεφγουςιν ἐκ τῶν δικαςτθρίων, παράνομον πολιτείαν πολιτευόμενοι·
Λεξιλόγιο
ὁ τρόποσ: ο τρόποσ ηωισ οἱ ἐφεςτθκότεσ: οι άρχοντεσ ἡ ςυνθγορία: θ δικαςτικι
υπεράςπιςθ κάποιου, θ αγόρευςθ υπζρ κάποιου ςτο δικαςτιριο ἀναβιβάηομαι:
προςάγω κπν ςτο δικαςτιριο ωσ μάρτυρα
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Να μεταφράςετε ςτα νζα ελλθνικά το απόςπαςμα: "Εὖ γὰρ ἴςτε, ... περὶ τῆσ ἑαυτοῦ
παρρθςίασ."
Μονάδεσ 10
2. Ποιεσ περιπτϊςεισ παραβάςεων των νόμων αναφζρει ο ριτορασ και πϊσ πρζπει να
αντιμετωπιςτοφν αυτζσ κατά τον ριτορα;
Μονάδεσ 10
3α. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:
τυραννίδεσ: κλθτικι ενικοφ
πόλεισ: δοτικι πλθκυντικοφ
τοῦτο: κλθτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ
3β. Να αναγνωριςτοφν οι ρθματικοί τφποι: ψθφιοῦμαι, ἐᾶν.
Μονάδεσ 10
4. Να γραφοφν τα υποκείμενα των παρακάτω απαρεμφάτων: φζρειν, μιςεῖν, εἶναι,
ἐξαιρεῖςθαι.
Μονάδεσ 10
3
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυςίασ, Ὑπὲρ Μαντιθζου §18-19
18 Τῶν τοίνυν ἄλλων ςτρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶσ ἀπελείφκθν πώποτε, ἀλλὰ
πάντα τὸν χρόνον διατετέλεκα μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰσ ἐξόδουσ ποιούμενοσ, μετὰ
τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺσ φιλοτίμωσ καὶ κοςμίωσ
πολιτευομένουσ ἐκ τῶν τοιούτων ςκοπεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ εἴ τισ κομᾷ, διὰ τοῦτο μιςεῖν· τὰ
μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτθδεύματα οὔτε τοὺσ ἰδιώτασ οὔτε τὸ κοινὸν τῆσ πόλεωσ βλάπτει,
ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν ἐκελόντων πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ἅπαντεσ ὑμεῖσ ὠφελεῖςκε. 19
ὥςτε οὐκ ἄξιον ἀπ᾽ ὄψεωσ, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε μιςεῖν οὐδένα, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν
ἔργων ςκοπεῖν· πολλοὶ μὲν γὰρ μικρὸν διαλεγόμενοι καὶ κοςμίωσ ἀμπεχόμενοι
μεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόναςιν, ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντεσ πολλὰ κἀγακὰ
ὑμᾶσ εἰςιν εἰργαςμένοι.
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Να χαρακτθρίςετε κακεμία από τισ παρακάτω διατυπϊςεισ ωσ Σωςτι ι
Λανκαςμζνθ με ζνα Σ ι Λ αντίςτοιχα.
α. Τῶν τοίνυν ἄλλων ςτρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶσ ἀπελείφκθν πώποτε: Ο
Μαντίκεοσ ςυμμετείχε ανελλιπϊσ ςε εκςτρατείεσ εκτόσ Αττικισ, αλλά και φυλάξεισ
οχυρϊν κζςεων εντόσ Αττικισ.
β. καίτοι χρὴ τοὺσ φιλοτίμωσ καὶ κοςμίωσ πολιτευομένουσ ἐκ τῶν τοιούτων ςκοπεῖν:
Με αυτι τθ φράςθ ο Μαντίκεοσ υποςτθρίηει ότι θ εντιμότθτα ςτον ιδιωτικό βίο
προεξοφλεί τθ φιλοτιμία και κοςμιότθτα ςτθν πολιτικι ςυμπεριφορά.
γ. τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα ἐπιτθδεύματα οὔτε τοὺσ ἰδιώτασ οὔτε τὸ κοινὸν τῆσ πόλεωσ
βλάπτει: Θ επιμελθμζνθ εξωτερικι εμφάνιςθ δεν βλάπτει οφτε τουσ απλοφσ πολίτεσ
οφτε το δθμόςιο ςυμφζρον.
δ. ὦ βουλή: Ο Μαντίκεοσ απευκφνεται ςτθ Βουλι των 500 και τθν Εκκλθςία του
Διμου.
ε. ἕτεροι δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντεσ πολλὰ κἀγακὰ ὑμᾶσ εἰςιν εἰργαςμένοι: Κατά
τον Μαντίκεο ςθμαςία ζχουν οι πράξεισ και όχι το "φαίνεςκαι".
Μονάδεσ 10
2. Ποια γεγονότα επικαλείται ο Μαντίκεοσ προκειμζνου να πειςτοφν οι βουλευτζσ για
τθ φιλοτιμία και τθν κοςμιότθτά του; Με ποιουσ εκφραςτικοφσ τρόπουσ ενιςχφει τθν
επιχειρθματολογία του ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο;
Μονάδεσ 10
3. Γιατί ο Μαντίκεοσ αναφζρεται ιδιαίτερα ςτθν κόμθ του; Ποια ςτερεότυπα υπιρχαν
ςτθν ακθναϊκι κοινωνία κατά τθν κλαςικι εποχι;
Μονάδεσ 10
4
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4. Να αντιςτοιχίςετε τα δεδομζνα τθσ ςτιλθσ Αϋ με τα δεδομζνα τθσ ςτιλθσ Βϋ.
Α΄

1.
2.
3.
4.
5.

Πρωταγόρασ
Πλάτων
Ιςοκράτθσ
Λυςίασ
Δθμοςκζνθσ

Β΄
α. για κάκε ηιτθμα υπάρχουν δφο απόψεισ
εξίςου αλθκινζσ (διςςοί λόγοι)
β. ο επιφανζςτεροσ εκπρόςωποσ του
επιδεικτικοφ γζνουσ των ρθτορικϊν λόγων
γ. ο επιφανζςτεροσ λογογράφοσ δικανικϊν
λόγων
δ. ο ςθμαντικότεροσ ριτορασ
ςυμβουλευτικϊν λόγων
ε. θ ρθτορικι δεν είναι οφτε επιςτιμθ οφτε
τζχνθ.

Μονάδεσ 10
5. υπόλοιπο, κομμωτιριο, κακρζφτθσ, ςκζψθ, κόςμθμα: Να βρείτε ςτο κείμενο λζξεισ
ετυμολογικά ςυγγενείσ με τισ προθγοφμενεσ.
Μονάδεσ 10
6. Αφοφ μελετιςετε το παρακάτω απόςπαςμα από τον Επιτάφιο λόγο του Περικλι
(Θουκυδίδου, Ἱςτορίαι, 2.42-3) να αναφερκείτε ςτθν κοινι αντίλθψθ που εκφράηουν
οι δφο ριτορεσ και να τθ ςχολιάςετε ςφντομα.
" Λίγοι είναι οι Ζλλθνεσ που δεν είναι, ςαν και τουσ γενναίουσ αυτοφσ, κατϊτεροι από
τον ζπαινο που τουσ γίνεται. Νομίηω πωσ ο κάνατόσ τουσ και φανζρωςε και
απακανάτιςε τθν ανδρεία τουσ. Αν ςε άλλα φανερωκεί κανείσ κάπωσ κατϊτεροσ, όμωσ
πεκαίνοντασ για τθν πατρίδα αποκτά το δικαίωμα να κρίνεται μόνο για τθν παλικαριά
του. Όλοι μαηί, ςτθν κοινι τουσ προςπάκεια, ωφζλθςαν περιςςότερο απ᾽ ό,τι ίςωσ
ζβλαψε ο κακζνασ χωριςτά ςτθν ατομικι του ηωι."
Μετάφραςθ Αγγ. Βλάχοσ
Μονάδεσ 10
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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Μενζξενοσ 238b-c
Ο Μενζξενοσ είναι διάλογοσ του Πλάτωνα, που ωςτόςο το μεγαλφτερο μζροσ του και ο
επίλoγόσ του είναι μονόλογοσ. Ο Πλάτων ςτον διάλογο αυτό δίνει το ςχιμα ενόσ «Επιταφίου
λόγου», που άκουςε κάποτε από τον Σωκράτθ να τον ςυντάςςει θ Αςπαςία ωσ ρθτορικι
άςκθςθ με τθ μζκοδο του αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ ςυγκόλλθςθσ υπολειμμάτων από τον
«Επιτάφιο λόγο» του Περικλι.

Γεννθκζντεσ δὲ καὶ παιδευκζντεσ οὕτωσ οἱ τῶνδε πρόγονοι ᾤκουν πολιτείαν
καταςκευαςάμενοι, ἧσ ὀρκῶσ ἔχει διὰ βραχζων ἐπιμνθςκῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ
ἀνκρϊπων ἐςτίν, καλὴ μὲν ἀγακῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. ὡσ οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ
ἐτράφθςαν οἱ πρόςκεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δθλῶςαι, δι᾽ ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγακοὶ καὶ οἱ νῦν
εἰςιν, ὧν οἵδε τυγχάνουςιν ὄντεσ οἱ τετελευτθκότεσ. ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἦν
καὶ νῦν, ἀριςτοκρατία, ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεκα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡσ τὰ
πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δθμοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔςτι δὲ τῇ ἀλθκείᾳ
μετ᾽ εὐδοξίασ πλικουσ ἀριςτοκρατία. βαςιλεῖσ μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰςιν· οὗτοι δὲ τοτὲ
μὲν ἐκ γζνουσ, τοτὲ δὲ αἱρετοί·

Λεξιλόγιο
τῇ ἀλθθείᾳ: ςτθν πραγματικότθτα, τοτὲ μὲν ... τοτὲ δὲ: άλλοτε μεν ... άλλοτε δε
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Να μεταφράςετε ςτα νζα ελλθνικά το απόςπαςμα: "πολιτεία γὰρ τροφὴ ... οἱ
τετελευτθκότεσ."
Μονάδεσ 10
2. Ποιοσ είναι ο καταλλθλότεροσ χαρακτθριςμόσ για το ακθναϊκό πολίτευμα και γιατί;
Μονάδεσ 10
3. Να γραφοφν οι τφποι που ηθτοφνται:
ὀρθῶσ: το επίρρθμα ςτον υπερκετικό βακμό
οἱ τετελευτθκότεσ: δοτικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ
βαςιλεῖσ: κλθτικι ενικοφ
τυγχάνουςιν: βϋ ενικό υποτακτικισ αορίςτου βϋ
καλεῖ: γϋ πλθκυντικό ευκτικισ αορίςτου ςτθ μζςθ φωνι
Μονάδεσ 10
4. α. Να γίνει ςυντακτικι αναγνϊριςθ των υπογραμμιςμζνων λζξεων του κειμζνου: ἧσ,
πολιτείαν, ὁ μὲν, δθμοκρατίαν, ἡμῖν.
β. ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡσ τὰ πολλά: Να
αναγνωριςτεί το είδοσ και θ ςυντακτικι λειτουργία τθσ πρόταςθσ.
Μονάδεσ 10
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ΦΙΛΟΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πρωταγόρασ 322c-323c
Ηεὺσ οὖν δείςασ περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰσ
ἀνκρώπουσ αἰδῶ τε καὶ δίκθν, ἵν' εἶεν πόλεων κόςμοι τε καὶ δεςμοὶ φιλίασ ςυναγωγοί.
Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆσ Δία τίνα οὖν τρόπον δοίθ δίκθν καὶ αἰδῶ ἀνκρώποισ· "Πότερον ὡσ
αἱ τέχναι νενέμθνται, οὕτω καὶ ταύτασ νείμω; Νενέμθνται δὲ ὧδε· εἷσ ἔχων ἰατρικὴν
πολλοῖσ ἱκανὸσ ἰδιώταισ, καὶ οἱ ἄλλοι δθμιουργοί· καὶ δίκθν δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω κῶ ἐν
τοῖσ ἀνκρώποισ, ἢ ἐπὶ πάντασ νείμω;· "Ἐπί πάντασ," ἔφθ ὁ Ηεύσ, "καὶ πάντεσ
μετεχόντων· οὐ γὰρ ἄν γένοιντο πόλεισ, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥςπερ ἄλλων
τεχνῶν· καὶ νόμον γε κὲσ παρ' ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦσ καί δίκθσ μετέχειν
κτείνειν ὡσ νόςον πόλεωσ." Οὕτω δή, ὦ Σώκρατεσ, καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ
Ἀκθναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆσ τεκτονικῆσ ᾖ λόγοσ ἢ ἄλλθσ τινὸσ δθμιουργικῆσ,
ὀλίγοισ οἴονται μετεῖναι ςυμβουλῆσ, καὶ ἐὰν τισ ἐκτὸσ ὢν τῶν ὀλίγων ςυμβουλεύῃ,
οὐκ ἀνέχονται, ὡσ ςὺ φῄσ - εἰκότωσ, ὡσ ἐγώ φθμι - ὅταν δὲ εἰσ ςυμβουλὴν πολιτικῆσ
ἀρετῆσ ἴωςιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοςύνθσ πᾶςαν ἰέναι καὶ ςωφροςύνθσ, εἰκότωσ ἅπαντοσ
ἀνδρὸσ ἀνέχονται, ὡσ παντὶ προςῆκον ταύτθσ γε μετέχειν τῆσ ἀρετῆσ ἢ μὴ εἶναι
πόλεισ. Αὓτθ, ὦ Σώκρατεσ, τούτου αἰτία.
Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶςκαι ὡσ τᾧ ὄντι ἡγοῦνται πάντεσ ἄνκρωποι πάντα ἄνδρα μετζχειν
δικαιοςύνθσ τε καὶ τῆσ ἄλλθσ πολιτικῆσ ἀρετῆσ, τόδε αὖ λαβὲ τεκμήριον. Ἐν γὰρ ταῖσ
ἄλλαισ ἀρεταῖσ, ὥςπερ ςὺ λέγεισ, ἐάν τισ φῇ ἀγακὸσ αὐλθτὴσ εἶναι, ἢ ἄλλθν ἡντινοῦν
τέχνθν ἣν μή ἐςτιν, ἢ καταγελῶςιν ἢ χαλεπαίνουςιν, καὶ οἱ οἰκεῖοι προςιόντεσ
νουκετοῦςιν ὡσ μαινόμενον· ἐν δὲ δικαιοςύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐάν τινα
καὶ εἰδῶςιν ὅτι ἄδικόσ ἐςτιν, ἐάν οὗτοσ αὐτὸσ κακ' αὑτοῦ τἀλθκῆ λέγῃ ἐναντίον
πολλῶν, ὃ ἐκεῖ ςωφροςύνθν ἡγοῦντο εἶναι, τἀλθκῆ λέγειν, ἐνταῦκα μανίαν, καί φαςιν
πάντασ δεῖν φάναι εἶναι δικαίουσ, ἐάντε ὦςιν ἐάντε μή, ἢ μαίνεςκαι τὸν μὴ
προςποιούμενον *δικαιοςύνθν+· ὡσ ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν' οὐχὶ ἁμῶσ γέ πωσ
μετέχειν αὐτῆσ, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνκρώποισ. Ὅτι μὲν οὖν πάντ' ἄνδρα εἰκότωσ
ἀποδέχονται περὶ ταύτθσ τῆσ ἀρετῆσ ςύμβουλον διὰ τὸ ἡγεῖςκαι παντὶ μετεῖναι
αὐτῆσ, ταῦτα λέγω·
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. α. Ποια απορία διατφπωςε ο Ερμισ ωσ προσ τον τρόπο διανομισ τθσ αἰδοῦσ και τθσ
δίκθσ και ποια ιταν απάντθςθ του Δία;
β. Ποια είναι θ αντίδραςθ των Ακθναίων πολιτϊν ςτθν ομολογία κάποιου ότι είναι
άδικοσ;
Μονάδεσ 10
2. Ποιο είναι το περιεχόμενο τθσ πολιτικισ αρετισ κατά τον Πρωταγόρα και ποια θ
ςθμαςία τθσ για τον ανκρϊπινο πολιτιςμό;
Μονάδεσ 10
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3. «Ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶςκαι … μετεῖναι αὐτῆσ, ταῦτα λέγω.»Τι ακριβϊσ επιδιϊκει ο
Πρωταγόρασ να αποδείξει ςτο παραπάνω απόςπαςμα και με ποιον τρόπο; Να
αξιολογιςετε ςφντομα τθν πειςτικότθτα του ςυγκεκριμζνου επιχειριματοσ.
Μονάδεσ 10
4. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ φράςεισ "Σωςτι" ι "Λανκαςμζνθ"
α. Ο Σωκράτθσ αμφιςβθτϊντασ αναηθτά τθ βακφτερθ αλικεια των πραγμάτων.
β. Ο Πλάτων ςυμμετείχε ενεργά ςτα κοινά τθσ Ακινασ μετά τον κάνατο του
Σωκράτθ.
γ. Ο Πρωταγόρασ ςτθ ςυηιτθςι του με τον Σωκράτθ παρουςιάηεται ωσ αλαηονικόσ
και γεμάτοσ αυτοπεποίκθςθ και γι' αυτό ο Σωκράτθσ δεν δείχνει κανζναν ςεβαςμό
προσ τισ απόψεισ του.
δ. Με τθ διαλεκτικι ο ομιλθτισ εκκζτει διάφορεσ ιδζεσ τισ οποίεσ ο ακροατισ δεν
ζχει τον χρόνο να εξετάςει.
ε. Το κφριο κζμα τθσ ςυηιτθςθσ μεταξφ Σωκράτθσ και Πρωταγόρα είναι θ φφςθ τθσ
αρετισ.
Μονάδεσ 10
5. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου ζχουν ετυμολογικι ςυγγζνεια οι ακόλουκεσ:
τοκετόσ, κετικόσ, άφιξθ, ειςιτιριο, αριςτεία, ιςτορία, κακθγθτισ, προφιτθσ,
βολικόσ, μζκεξθ.
Μονάδεσ 10
6. Στο Αϋ ςτάςιμο τθσ "Ἀντιγόνθσ" του Σοφοκλι ο Χορόσ εκφράηει γενικά τον
καυμαςμό του για τα επιτεφγματα του ανκρϊπου. Στο παρακάτω απόςπαςμα
(αντιςτροφι βϋ ςτ. 365-375) διατυπϊνει τισ ακόλουκεσ ςκζψεισ:
Τζχνεσ μαςτορικζσ ςοφίςτθκε
που δεν τισ βάηει ο νουσ,
κι όμωσ μια ςτο καλό, μια ςτο κακό κυλάει·
όποιοσ κρατεί τον ανκρϊπινο νόμο
και του κεοφ το δίκιο, που όρκοσ το δζνει φριχτόσ,
πολίτθσ· αλιτθσ και φυγάσ,
όποιοσ κλωςάει τ' άδικο, μακάρι και μ' αποκοτιά,
ποτζ ςε τράπεηα κοινι
ποτζ μου βοφλθςθ κοινι
με κείνον που τζτοια τολμάει.

365

370

375

Να εντοπίςετε και τισ κοινζσ αντιλιψεισ ανάμεςα ςτα παραπάνω λόγια του Χοροφ
και ςτισ αναφορζσ του Πρωταγόρα για τθν αἰδϊ και τθ δίκθ ςτον μφκο.
Μονάδεσ 10
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ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἰςοκράτθσ, Εὐαγόρασ 65-67
Ο Εὐαγόρασ του Ιςοκράτθ αποτελεί ρθτορικό εγκϊμιο για τον βαςιλιά τθσ Σαλαμίνασ τθσ
Κφπρου τον Ευαγόρα, ο οποίοσ κυβζρνθςε αδιάλειπτα από το 391 ωσ το 374 π.Χ. Παραλιπτθσ
του μετακανάτιου εγκωμίου είναι ο γιοσ του Νικοκλισ. Στο απόςπαςμα εξαίρεται θ φρόνθςθ
και θ ανδρεία του Ευαγόρα, χαρακτθριςτικά ιδιοςυγκραςίασ ςυγκρίςιμα με κείνα των θρϊων
του Τρωικοφ πολζμου.

Καίτοι πῶσ ἄν τισ τὴν ἀνδρίαν ἢ τὴν φρόνθςιν ἢ ςύμπαςαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου
φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιούτων ἔργων καὶ κινδύνων; οὐ γὰρ μόνον φανεῖται
τοὺσ ἄλλουσ πολέμουσ, ἀλλὰ καὶ τὸν τῶν ἡρώων ὑπερβαλόμενοσ, τὸν ὑπὸ πάντων
ἀνκρώπων ὑμνούμενον. οἱ μὲν γὰρ μεκ’ ἁπάςθσ τῆσ Ἑλλάδοσ Τροίαν μόνθν εἷλον, ὁ δὲ
μίαν πόλιν ἔχων πρὸσ ἅπαςαν τὴν Ἀςίαν ἐπολέμθςεν· ὥςτ’ εἰ τοςοῦτοι τὸ πλῆκοσ
ἐγκωμιάηειν αὐτὸν ἠβουλήκθςαν ὅςοιπερ ἐκείνουσ, πολὺ ἂν μείηω καὶ τὴν δόξαν
αὐτῶν ἔλαβεν. τίνα γὰρ εὑρήςομεν τῶν τότε γενομένων, εἰ τοὺσ μύκουσ ἀφέντεσ τὴν
ἀλήκειαν ςκοποῖμεν, τοιαῦτα διαπεπραγμένον, ἢ τίνα τοςούτων μεταβολῶν ἐν τοῖσ
πράγμαςιν αἴτιον γεγενθμένον; ὃσ αὑτὸν μὲν ἐξ ἰδιϊτου τφραννον κατζςτθςε, τὸ δὲ
γζνοσ ἅπαν ἀπελθλαμζνον τῆσ πολιτείασ εἰσ τὰσ προςθκοφςασ τιμὰσ πάλιν ἐπανιγαγε,
τοὺσ δὲ πολίτασ ἐκ βαρβάρων μὲν Ἕλλθνασ ἐποίθςεν, ἐξ ἀνάνδρων δὲ πολεμικοφσ, ἐξ
ἀδόξων δ᾽ ὀνομαςτοφσ, τὸν δὲ τόπον ἄμικτον ὅλον παραλαβὼν καὶ παντάπαςιν
ἐξθγριωμζνον ἡμερϊτερον καὶ πραότερον κατζςτθςεν.
Λεξιλόγιο
ἀπελθλαμζνοσ (μτχ πρκ από το ἀπελαφνομαι: εκδιϊκομαι, αποκλείομαι), ἄμικτοσ:
αφιλόξενοσ
ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Να μεταφράςετε ςτθ νζα ελλθνικι το απόςπαςμα: "Καίτοι πῶσ ἄν τισ τὴν ἀνδρίαν
... πρὸσ ἅπαςαν τὴν Ἀςίαν ἐπολέμθςεν·"
Μονάδεσ 10
2. Με βάςθ το παραπάνω κείμενο να αναφζρετε 5 γεγονότα που κατά τον Ιςοκράτθ
τεκμθριϊνουν το εγκϊμιό του προσ τον Ευαγόρα.
Μονάδεσ 10
3. α. Να γράψετε τουσ τφπουσ που ηθτοφνται:
πάντων: δοτικι ενικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ
πόλιν: κλθτικι ενικοφ
μείηω: αιτιατικι πλθκυντικοφ ςτο αρςενικό γζνοσ
αὑτὸν: δοτικι πλθκυντικοφ ςτο κθλυκό γζνοσ πρϊτου προςϊπου
ἐποίθςεν: βϋ ενικό προςτακτικισ ςτον χρόνο που βρίςκεται
β. Να βρείτε ςτο παραπάνω κείμενο 5 ρθματικοφσ τφπουσ αορίςτου β΄
βαρυτόνων ρθμάτων και να τουσ καταγράψετε ςτο τετράδιό ςασ.
Μονάδεσ 10
9

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ - Δρ Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02
4. α. Να αναγνωρίςετε ςυντακτικά τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ του κειμζνου:
ἐκείνουσ, διαπεπραγμζνον, τφραννον, παραλαβὼν
β. ὥςτ’ εἰ τοςοῦτοι τὸ πλῆθοσ ἐγκωμιάηειν αὐτὸν ἠβουλήθθςαν ὅςοιπερ
ἐκείνουσ, πολὺ ἂν μείηω καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔλαβεν: Να βρείτε τον υποκετικό
λόγο και να τον χαρακτθρίςετε ωσ προσ το είδοσ του, αιτιολογϊντασ τθν επιλογι
ςασ.
Μονάδεσ 10
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