ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Α Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ
Β Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ

1. Ερηνευτικσ ερωτ σεισ

1. Ποια εναι η διαφορ εταξ" φυσικ&σ ευγλωττασ και συστηατικ&σ
ρητορικ&σ;

2. Ποια εναι, κατ τη γν.η σασ, τα χαρακτηριστικ του ανθρ.που
στον οποο ια ο&γυρισ αναγνωρζει φυσικ& ευγλωττα; Να δ.σετε
παραδεγατα απ3 την καθηεριν& ζω& για τισ κατηγορεσ: α) του
φυσικσ ε γλωττου ανθρ.που και β) του εκπαιδευνου οιλητ.
3. Ποια εναι η κοινωνικ& δισταση τησ λ7ξεωσ γορ (= αγορ), 3πωσ
χρησιοποιεται στον :ηρο και ποια η σηεριν&;

4. Σε ποια γεωγραφικ& περιοχ&, κτω απ3 ποιεσ κοινωνικ7σ συνθ&κεσ και
ε ποια ορφ& αναπτ"χθηκε αρχικ η συστηατικ& ρητορεα;
5. Ποιοι θεωρο"νται οι πρ.τοι διδσκαλοι τησ ρητορικ&σ τ7χνησ και σε τι
συνσταται η προσφορ τουσ;

6. Να εξετσετε τα δ"ο κεενα που ακολουθο"ν και να προσδιορσετε
την ποψη που 7χει κθε συγγραφ7ασ3 για την ικαν3τητα του
ανθρ.που να οιλε καλ:
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α) Ε ν σοι πρχει φ σει ητορικῷ ε"ναι, $σει τωρ %λλ&γιοσ
προσλαβν %πιστην τε κα( ελτην, Πλτωνοσ Φα*δροσ 269d4.
(Μετφραση: αν διαθ7τεισ φυσικ& ευγλωττα, θα γνεισ αξι3λογοσ
ρ&τορασ προσθ7τοντασ σ. αυτ&ν γν.ση και σκηση).
β) Α1 ν γ2ρ δυνεισ κα( τῶν λ&γων κα( τῶν 4λλων $ργων 5πντων
%ν το*σ ε6φυσιν %γγ7γνονται κα( το*σ περ( τ2σ %πειρ7ασ
γεγυνασνοισ. Ἡ δ πα7δευσισ το9σ ν τοιο τουσ τεχνικωτρουσ
κα( πρ:σ τ: ζητε*ν ε6πορωτρουσ %πο7ησεν< . το9σ δ
καταδεεστραν τ=ν φ σιν $χοντασ γωνιστ2σ ν γαθο9σ ? λ&γων
ποιητ2σ ο6κ @ν ποτελσειεν, α6το9σ δ. @ν ατῶν προαγγοι κα(
πρ:σ πολλ2 φρονιοτρωσ διακε*σθαι ποισειεν. Ἰσοκρτουσ Κατ
Σοφ., § 15. (Μετφραση: καθ. 3σον λιστα η ικαν3τητα να
συνθ7τει κανεσ λ3γουσ και γενικ.σ να ενεργε, ενυπρχει σ.
εκενουσ οι οποοι εναι προικισ7νοι ε φυσικ προτερ&ατα και
εναι εξασκη7νοι 7σω τησ περασC αλλ η αγωγ& τουσ καθιστ
επιτηδει3τερουσ προσ την τ7χνη τουσ και καλ"τερα προικισ7νουσ
για τισ αναζητ&σεισ (τουσ)C . εκενουσ δε που 7χουν προτερ&ατα εκ
φ"σεωσ κατ.τερα, η αγωγ& δεν θα τουσ 7κανε ικανο"σ να
αγωνζονται και να κατασκευζουν λ3γουσ, αυτο"σ 3ωσ τουσ
διουσ πορε να αναπτ"ξει περισσ3τερο και να τουσ καταστ&σει
περισσ3τερο σ.φρονεσ απ3 πολλ7σ απ3ψεισ).
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Γ ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ

1. Ερηνευτικσ ερωτ σεισ

1. Η Αθ&να, σε αντθεση ε τη Σπρτη και λλεσ π3λεισ, αποτελε το
κ7ντρο τησ συστηατικ&σ ρητορικ&σ κατ τουσ 5ο και 4ο αι.νεσ π.Χ.
Γιατ, κατ τη γν.η σασ, συβανει αυτ3;

2. Σ"φωνα ε πληροφορεσ απ3 την αρχαα ελληνικ& γραατολογα ο
Γοργασ ο Λεοντνοσ, τον 5ο αι. π.Χ. καλλιεργ.ντασ την πολιτικ& και
κυρωσ την επιδεικτικ& ρητορεα, ελ7τησε και αξιοποησε τη σηασα
που 7χει η χρ&ση των καταλλ&λων λ7ξεων για κθε κοινωνικ&
περσταση. Να εξηγ&σετε ε 7να παρδειγα απ3 την καθηεριν& ζω&
π.σ αντιλαβνεστε τη σηαντικ3τητα αυτ&σ τησ επικοινωνιακ&σ
αρχ&σ.

3. Ο Γοργασ ο Λεοντνοσ υποστ&ριξε 3τι δεν υπρχει αντικειενικ&
αλ&θεια και ηθικ& και ο Πρωταγ3ρασ 3τι για κθε ζ&τηα υπρχουν
δ"ο απ3ψεισ (5οσ - 4οσ αι. π.Χ.). Σ&ερα, στην αρχ& του 21ο" αι.
χρησιοποιο"ε τισ εκφρσεισ: «:λα τα ζητ&ατα δεν εναι σπροα"ρο» και «Το ν3ισα 7χει δ"ο 3ψεισ». Π3σο συγγενεσ εννοιολογικ
φανονται οι θ7σεισ αυτ7σ, παρ το 3τι αν&κουν σε διαφορετικ7σ εποχ7σ
και γιατ, κατ τη γν.η σασ, τισ αποδ7χθηκε η κοινωνα;

4. Η διαφωνα Πλτωνα και σοφιστ.ν και η απ3ρριψη των θ7σεων των
τελευταων απ3 τον Πλτωνα οδηγε και στην απ3ρριψη των ρητοροδιδασκλων τησ Αθ&νασ. Ποιο κοινωνικ3 κλα πορετε να περιγρψετε
προσπαθ.ντασ να φανταστετε εκενη την ιδεολογικ& διαχη;
5. Ποια θ7ση υιοθετε ο Ισοκρτησ απ7ναντι στη διαφωνα φιλοσοφ7ασ
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και ητορικCσ που αποκτ και κοινωνικ7σ συν7πειεσ;
6. Ποια εναι η 7ννοια τησ φιλοσοφ7ασ κατ τον Ισοκρτη;
7. Γιατ, κατ τη γν.η σασ, η Ρητορικ& χαρακτηρστηκε πειθοDσ
δηιουργ&σ;
8. Η διαφωνα φιλοσοφ7ασ και ητορικCσ αποτελο"σε και αποτελε 7να
πλαστ3 πρ3βληα; Ναι & 3χι και γιατ;

9. Γιατ η θ7ση τησ φιλοσοφασ στην αρχαα Ελλδα και κυρωσ, 3πωσ
αυτ& εκφρζεται κυρωσ απ3 τον Πλτωνα, αποκλεει τη Ρητορικ& απ3
τισ επιστ&εσ και τισ τ7χνεσ;

1.2. Ερωτ σεισ αντικειενικο* τ*που

1. Να συπληρ.σετε τα κεν επιλ7γοντασ απ3 τισ λ7ξεισ που βρσκονται
σε παρ7νθεση εκενη που ταιριζει για κθε περπτωση:
Ο ................ στο 7ργο του Ῥητορικ Τχνη υποστηρζει 3τι ο
Πρωταγ3ρασ λ3γω επαγγ7λατοσ υποσχ3ταν 3τι πορε να καταστ&σει
πειστικ3 7να ασθεν7σ επιχερηα. Jτσι 7κρινε και .....................
(αποδοκαζε / επιδοκαζε) τουσ σοφιστ7σ.
2. Ο Γοργασ ο Λεοντνοσ επηρ7ασε την εξ7λιξη τησ ρητορικ&σ τ7χνησ στην
Αθ&να. Επεσ&ανε τη σηασα που 7χει για την .........................
(εγκυρ3τητα / γνησι3τητα / πειστικ3τητα) του λ3γου ..................... (ο
«καιρ3σ» / η εκπαδευση / η ηθικ& διαπαιδαγ.γηση των πολιτ.ν).

3. Η ρητορικ& κατ τον ...................... (Ισοκρτη / Πλτωνα / Πρωταγ3ρα)
7χει στ3χο να .................. (διδξει / πεσει / αποτρ7ψει) και να
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............................. (ανακαλ"ψει / προβλει / παρουσισει) τα «εLκ3τα»,
δηλ. τα ......................... (αληθ& / συφ7ροντα / αληθοφαν&).

Ε ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

1. Ερηνευτικσ ερωτ σεισ ανοικτο* τ*που
1.1. Ερωτ σεισ ελε*θερησ αν.πτυξησ

1. Ποιοσ &ταν ο κοινωνικ3σ ρ3λοσ των συβουλευτικ.ν λ3γων κατ τον
5ο και 4ο αι.να στην Ελλδα; Π.σ καταδεικν"εται ο σηαντικ3σ τουσ
ρ3λοσ στη ζω& των πολιτ.ν τησ Αθ&νασ;

2. Απ3 πο" καταδεικν"εται η κοινωνικ& δισταση των δικανικ.ν λ3γων
και γιατ, κατ τη γν.η σασ, αυτο &σαν αναγκαοι στο πολιτικ3
σ"στηα τησ π3λεωσ των Αθην.ν;

3. Π.σ επηρ7αζε η προσωπικ3τητα του ρ&τορα την αξιοπιστα του στο
ακροατ&ριο; Να κνετε τισ δικ7σ σασ εκτι&σεισ και επισηνσεισ
περιγρφοντασ 7να σ"γχρονο οιλητ& σε εγλο ακροατ&ριο και να
σκεφτετε πιθαν7σ διαφορ7σ & οοι3τητεσ.

4. Η τεχνικ& τησ υποκριτικ&σ αποτελο"σε προαπαιτο"ενη γν.ση για την
επιτυχ& εκφ.νηση εν3σ ρητορικο" λ3γου. Πιστε"ετε 3τι το διο ισχ"ει
και σ&ερα για τον δσκαλο, τον ιερ7α, τον πολιτικ3, τον συνδικαλιστ&; Να αιτιολογ&σετε την ποψ& σασ.

5. Ποια εξ&γηση δνετε στο γεγον3σ 3τι η ακ& τησ ρητορεασ συντελ7στηκε στην Αθ&να του 5ου και 4ου αι.να π.Χ.;
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1.2. Συνδυασ1σ ερωτ σεων αν.πτυξησ και σ*ντοησ απ.ντησησ

1. Ποιεσ πληροφορεσ παρ7χονται, κατ τη γν.η σασ, απ3 τουσ
επιδεικτικο"σ & συβουλευτικο"σ ρητορικο"σ λ3γουσ τησ αρχαι3τητασ
για την κοινωνικ& κατσταση ιασ π3λησ-κρτουσ;

2. Ποια εναι τα 7ρη εν3σ ρητορικο" λ3γου και ε ποιο εδοσ του
σ"γχρονου οργανω7νου λ3γου πορετε να συγκρνετε τη διταξη
των ερ.ν αυτ.ν;

3. Τι χαρακτηρστηκε ωσ νηοτεχνικ& ικαν3τητα του ρ&τορα;
4. Ποια εναι η διαφορ ανεσα στην πρ&θεσιν και την διγησιν εν3σ
ρητορικο" λ3γου;
5. Ποια εναι η διαφορ των ιστορικ.ν παραδειγτων απ3 τα πλαστ
και π3σο εξυπηρετο"ν και τα δ"ο την πειστικ3τητα εν3σ ρητορικο"
λ3γου;

6. Οι γν3εσ ωσ 7ροσ του ρητορικο" λ3γου σηανουν 3,τι και σ&ερα σε
7να προφορικ3 & γραπτ3 κεενο; Σε τι οιζουν και σε τι διαφ7ρουν;
Υποστηρζουν την πειστικ3τητα του οιλητ& & 3χι;

7. Η ηθοποι4α και η παθοποι4α αποτελο"ν χαρακτηριστικ τησ δρσησ
του ρ&τορα κατ την αγ3ρευσ& του. Γιατ, κατ τη γν.η σασ,
υιοθετ&θηκαν και χρησιοποι&θηκαν;
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8. Να συγκρνετε τισ απ3ψεισ του Ισοκρτη και του Πλτωνα και να
διατυπ.σετε την προσωπικ& σασ θ7ση για το περιεχ3ενο και τη
σηασα των ιδε.ν που κυκλοφορο"σαν στην εποχ& τουσ.
9. Να περιγρψετε τα χαρακτηριστικ του επαγγ7λατοσ του λογογρφου στην Αθ&να του 5ου και 4ου αι.να π. Χ.

10. Σε τι, κατ τη γν.η σασ, εξυπηρετο"σαν τουσ σκοπο"σ εν3σ ρητορικο"
λ3γου οι γν.σεισ που, κατ την κοιν& αντληψη, 7πρεπε να 7χει ο
ρ&τορασ;

11. Jχουν ταυτ3σηη 7ννοια η νηοτεχνικ& ικαν3τητα, η απονη3νευση
και ο «παπαγαλισ3σ»; Να αιτιολογ&σετε την απντησ& σασ αξιοποι.ντασ την επειρα σασ.

12. Να συπληρ.σετε τισ επ3ενεσ προτσεισ ε τα ον3ατα των ρητ3ρων
που σασ δνονται σε παρ7νθεση (Λυσ7ασ, Ισοκρτησ, ∆ηοσθνησ):

α) Ο ........................ θεωρεται ωσ ο επιφαν7στεροσ εκπρ3σωποσ τησ
επιδεικτικ&σ ρητορεασ.
β) Ο ........................ θεωρεται ο κατ. εξοχ&ν ικαν3σ λογογρφοσ τησ
κλασικ&σ Αθ&νασ.

γ) Ο ........................ θεωρεται ωσ ο σηαντικ3τεροσ ρ&τορασ
συβουλευτικ.ν λ3γων.
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Λυσ5ου
Ὑπρ Μαντιθ ου

Ερωτσεισ για την εισαγωγ στο Λυσα

Ο βοσ του Λυσα

1. Π3σο επηρ7ασε τη ζω& και το 7ργο του Λυσα το ταξδι του στην Κτω
Ιταλα;

2. Π3σο επηρ7ασε το καθεστ.σ των Τρικοντα τη ζω& του Λυσα;

3. Ποιοι λ3γοι οδ&γησαν το Λυσα στο επγγελα του λογογρφου;

4. Γιατ ο Λυσασ παρ7εινε ισοτελ&σ;

Το ργο του Λυσα

1. Με ποια εδη ρητορικο" λ3γου ασχολ&θηκε ο Λυσασ;

2. Π3σοι λ3γοι αποδδονται στο Λυσα, π3σοι σ.ζονται και πο" αναφ7ρονται;

Η αξα του ργου
1. Μπορε το 7ργο του Λυσα να θεωρηθε αξι3πιστη ιστορικ& πηγ&; Να
δικαιολογ&σετε την απντησ& σασ.

2. Για ποιεσ περι3δουσ τησ αθηναϊκ&σ ιστορασ αντλο"ε πληροφορεσ απ3
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το 7ργο του Λυσα;
3. Ποια χαρακτηριστικ προσδιορζουν την τεχνικ& αρτι3τητα των
λ3γων του Λυσα;

Λ Υ Σ Ι Ο Υ. Ὑ π  ρ Μαν τ ι θ ο υ

Εισαγωγ

1. Ποιο &ταν το περιεχ3ενο τησ «δοκιασασ» και ποιοσ ο στ3χοσ τησ;

2. Γιατ κατηγορεται ο Μαντθεοσ;

3. Με ποιο τρ3πο ο Μαντθεοσ προσπαθε να πεσει το δικαστ&ριο και να
αποκρο"σει την κατηγορα που του αποδδουν;

4. Ποια εικ3να παρουσιζει στο δικαστ&ριο ο Μαντθεοσ και ε ποιο θ7α ασχολεται περισσ3τερο;

5. Με ποια στοιχεα του λ3γου πορο"ε να καθορσουε το χρ3νο απαγγελασ του;

6. Ποια εναι η δο& του συγκεκρι7νου λ3γου;

7. Γιατ η δι γηση στο λ3γο αυτ3 λειτουργε και ωσ απ1δειξη;
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