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ΡΗΤ�ΡΙΚ�Σ Λ�Γ�Σ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΡΗΤ�ΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡ�ΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Α� Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤ�ΡΕΙΑ 

Β� Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤ�ΡΕΙΑΣ 

 

1. Ερ�ηνευτικ�ς ερωτ σεις 

 

1. Π�ια ε�ναι η δια��ρ� �ετα!" �υσικ&ς ευγλωττ�ας και συστη�ατικ&ς 

ρητ�ρικ&ς; 

 

2. Π�ια ε�ναι, κατ� τη γν.�η σας, τα /αρακτηριστικ� τ�υ ανθρ.π�υ 

στ�ν �π��� �ια ��&γυρις αναγνωρ�2ει �υσικ& ευγλωττ�α; Να δ.σετε 

παραδε�γ�ατα απ3 την καθη�εριν& 2ω& για τις κατηγ�ρ�ες: α) τ�υ 

�υσικ�ς ε
γλωττ�υ ανθρ.π�υ και 6) τ�υ εκπαιδευ��ν�υ ��ιλητ�. 

 

3. Π�ια ε�ναι η κ�ινωνικ& δι�σταση της λ7!εως �γ�ρ� (= αγ�ρ�), 3πως 

/ρησι��π�ιε�ται στ�ν :�ηρ� και π�ια η ση�εριν&; 

 

4. Σε π�ια γεωγρα�ικ& περι�/&, κ�τω απ3 π�ιες κ�ινωνικ7ς συνθ&κες και 

�ε π�ια ��ρ�& αναπτ"/θηκε αρ/ικ� η συστη�ατικ& ρητ�ρε�α; 

 

5. Π�ι�ι θεωρ�"νται �ι πρ.τ�ι διδ�σκαλ�ι της ρητ�ρικ&ς τ7/νης και σε τι 

συν�σταται η πρ�σ��ρ� τ�υς; 

 

6. Να ε!ετ�σετε τα δ"� κε��ενα π�υ ακ�λ�υθ�"ν και να πρ�σδι�ρ�σετε 

την �π�ψη π�υ 7/ει κ�θε συγγρα�7ας3 για την ικαν3τητα τ�υ 

ανθρ.π�υ να ��ιλε� καλ�: 
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α) Ε� ��ν σ�ι �π�ρ�ει �
σει  ητ�ρικῷ ε"ναι, $σει  �τωρ %λλ&γι��ς 

πρ�σλα'�ν %πιστ��ην τε κα( �ελ�την, Πλ�των�ς Φα*δρ�ς 269d4. 

(Μετ��ραση: αν διαθ7τεις �υσικ& ευγλωττ�α, θα γ�νεις α!ι3λ�γ�ς 

ρ&τ�ρας πρ�σθ7τ�ντας σ. αυτ&ν γν.ση και �σκηση). 

6) Α1 ��ν γ2ρ δυν��εις κα( τῶν λ&γων κα( τῶν 4λλων $ργων 5π�ντων 

%ν τ�*ς ε6�υ�σιν %γγ7γν�νται κα( τ�*ς περ( τ2ς %�πειρ7ας 

γεγυ�νασ��ν�ις. Ἡ δ� πα7δευσις τ�9ς ��ν τ�ι�
τ�υς τε�νικωτ�ρ�υς 

κα( πρ:ς τ: ;ητε*ν ε6π�ρωτ�ρ�υς %π�7ησεν< . τ�9ς δ� 

καταδεεστ�ραν τ=ν �
σιν $��ντας �γωνιστ2ς ��ν �γαθ�9ς ? λ&γων 

π�ιητ2ς �6κ @ν �π�τελ�σειεν, α6τ�9ς δ. @ν α�τῶν πρ�αγ�γ�ι κα( 

πρ:ς π�λλ2 �ρ�νι��τ�ρως διακε*σθαι π�ι�σειεν. Ἰσ�κρ�τ�υς Κατ� 

Σ��., § 15. (Μετ��ραση: καθ. 3σ�ν ��λιστα η ικαν3τητα να 

συνθ7τει κανε�ς λ3γ�υς και γενικ.ς να ενεργε�, ενυπ�ρ/ει σ. 

εκε�ν�υς �ι �π���ι ε�ναι πρ�ικισ�7ν�ι �ε �υσικ� πρ�τερ&�ατα και 

ε�ναι ε!ασκη�7ν�ι �7σω της πε�ραςC αλλ� η αγωγ& τ�υς καθιστ� 

επιτηδει3τερ�υς πρ�ς την τ7/νη τ�υς και καλ"τερα πρ�ικισ�7ν�υς 

για τις ανα2ητ&σεις (τ�υς)C . εκε�ν�υς δε π�υ 7/�υν πρ�τερ&�ατα εκ 

�"σεως κατ.τερα, η αγωγ& δεν θα τ�υς 7κανε ικαν�"ς να 

αγων�2�νται και να κατασκευ�2�υν λ3γ�υς, αυτ�"ς 3�ως τ�υς 

�δι�υς �π�ρε� να αναπτ"!ει περισσ3τερ� και να τ�υς καταστ&σει 

περισσ3τερ� σ.�ρ�νες απ3 π�λλ7ς απ3ψεις). 
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Γ� ΡΗΤ�ΡΕΙΑ ΚΑΙ Σ�ΦΙΣΤΙΚΗ 

 

1. Ερ�ηνευτικ�ς ερωτ σεις 

 

1. Η Αθ&να, σε αντ�θεση �ε τη Σπ�ρτη και �λλες π3λεις, απ�τελε� τ� 

κ7ντρ� της συστη�ατικ&ς ρητ�ρικ&ς κατ� τ�υς 5� και 4� αι.νες π.D. 

Γιατ�, κατ� τη γν.�η σας, συ�6α�νει αυτ3; 

 

2. Σ"��ωνα �ε πληρ���ρ�ες απ3 την αρ/α�α ελληνικ& γρα��ατ�λ�γ�α � 

Γ�ργ�ας � Λε�ντ�ν�ς, τ�ν 5� αι. π.D. καλλιεργ.ντας την π�λιτικ& και 

κυρ�ως την επιδεικτικ& ρητ�ρε�α, �ελ7τησε και α!ι�π��ησε τη ση�ασ�α 

π�υ 7/ει η /ρ&ση των καταλλ&λων λ7!εων για κ�θε κ�ινωνικ& 

περ�σταση. Να ε!ηγ&σετε �ε 7να παρ�δειγ�α απ3 την καθη�εριν& 2ω& 

π.ς αντιλα�6�νεστε τη ση�αντικ3τητα αυτ&ς της επικ�ινωνιακ&ς 

αρ/&ς. 

 

3. � Γ�ργ�ας � Λε�ντ�ν�ς υπ�στ&ρι!ε 3τι δεν υπ�ρ/ει αντικει�ενικ& 

αλ&θεια και ηθικ& και � Πρωταγ3ρας 3τι για κ�θε 2&τη�α υπ�ρ/�υν 

δ"� απ3ψεις (5�ς - 4�ς αι. π.D.). Σ&�ερα, στην αρ/& τ�υ 21�" αι. 

/ρησι��π�ι�"�ε τις εκ�ρ�σεις: «:λα τα 2ητ&�ατα δεν ε�ναι �σπρ�- 

�α"ρ�» και «Τ� ν3�ισ�α 7/ει δ"� 3ψεις». Π3σ� συγγενε�ς ενν�ι�λ�γικ� 

�α�ν�νται �ι θ7σεις αυτ7ς, παρ� τ� 3τι αν&κ�υν σε δια��ρετικ7ς επ�/7ς 

και γιατ�, κατ� τη γν.�η σας, τις απ�δ7/θηκε η κ�ινων�α; 

 

4. Η δια�ων�α Πλ�τωνα και σ��ιστ.ν και η απ3ρριψη των θ7σεων των 

τελευτα�ων απ3 τ�ν Πλ�τωνα �δηγε� και στην απ3ρριψη των ρητ�ρ�- 

διδασκ�λων της Αθ&νας. Π�ι� κ�ινωνικ3 κλ��α �π�ρε�τε να περιγρ�ψετε 

πρ�σπαθ.ντας να �ανταστε�τε εκε�νη την ιδε�λ�γικ& δια��/η; 

 

5. Π�ια θ7ση υι�θετε� � Ισ�κρ�της απ7ναντι στη δια�ων�α �ιλ�σ��7ας 
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και  ητ�ρικCς π�υ απ�κτ� και κ�ινωνικ7ς συν7πειες; 

 

6. Π�ια ε�ναι η 7νν�ια της �ιλ�σ��7ας κατ� τ�ν Ισ�κρ�τη; 

 

7. Γιατ�, κατ� τη γν.�η σας, η Ρητ�ρικ& /αρακτηρ�στηκε πειθ�Dς 

δη�ι�υργ&ς; 

 

8. Η δια�ων�α �ιλ�σ��7ας και  ητ�ρικCς απ�τελ�"σε και απ�τελε� 7να 

πλαστ3 πρ36λη�α; Ναι & 3/ι και γιατ�; 

 

9. Γιατ� η θ7ση της �ιλ�σ���ας στην αρ/α�α Ελλ�δα και κυρ�ως, 3πως 

αυτ& εκ�ρ�2εται κυρ�ως απ3 τ�ν Πλ�τωνα, απ�κλε�ει τη Ρητ�ρικ& απ3 

τις επιστ&�ες και τις τ7/νες; 

 

1.2. Ερωτ σεις αντικει�ενικ)* τ*π)υ 

 

1. Να συ�πληρ.σετε τα κεν� επιλ7γ�ντας απ3 τις λ7!εις π�υ 6ρ�σκ�νται 

σε παρ7νθεση εκε�νη π�υ ταιρι�2ει για κ�θε περ�πτωση: 

� ................ στ� 7ργ� τ�υ Ῥητ�ρικ� Τ��νη υπ�στηρ�2ει 3τι � 

Πρωταγ3ρας λ3γω επαγγ7λ�ατ�ς υπ�σ/3ταν 3τι �π�ρε� να καταστ&σει 

πειστικ3 7να ασθεν7ς επι/ε�ρη�α. Jτσι 7κρινε και ..................... 

(απ�δ�κ��α2ε / επιδ�κ��α2ε) τ�υς σ��ιστ7ς. 

 

2. � Γ�ργ�ας � Λε�ντ�ν�ς επηρ7ασε την ε!7λι!η της ρητ�ρικ&ς τ7/νης στην 

Αθ&να. Επεσ&�ανε τη ση�ασ�α π�υ 7/ει για την ......................... 

(εγκυρ3τητα / γνησι3τητα / πειστικ3τητα) τ�υ λ3γ�υ ..................... (� 

«καιρ3ς» / η εκπα�δευση / η ηθικ& διαπαιδαγ.γηση των π�λιτ.ν). 

 

3. Η ρητ�ρικ& κατ� τ�ν ...................... (Ισ�κρ�τη / Πλ�τωνα / Πρωταγ3ρα) 

7/ει στ3/� να .................. (διδ�!ει / πε�σει / απ�τρ7ψει) και να 
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............................. (ανακαλ"ψει / πρ�6�λει / παρ�υσι�σει) τα «εLκ3τα», 

δηλ. τα ......................... (αληθ& / συ��7ρ�ντα / αληθ��αν&). 

 

 

Ε� ΤΑ ΕΙ∆Η Τ�Υ ΑΤΤΙΚ�Υ ΡΗΤ�ΡΙΚ�Υ Λ�Γ�Υ 

ΣΤ� ΤΑ ΜΕΡΗ Τ�Υ ΡΗΤ�ΡΙΚ�Υ Λ�Γ�Υ 

 

1. Ερ�ηνευτικ�ς ερωτ σεις αν)ικτ)* τ*π)υ 

1.1. Ερωτ σεις ελε*θερης αν.πτυ/ης 

 

1. Π�ι�ς &ταν � κ�ινωνικ3ς ρ3λ�ς των συ�6�υλευτικ.ν λ3γων κατ� τ�ν 

5� και 4� αι.να στην Ελλ�δα; Π.ς καταδεικν"εται � ση�αντικ3ς τ�υς 

ρ3λ�ς στη 2ω& των π�λιτ.ν της Αθ&νας; 

 

2. Απ3 π�" καταδεικν"εται η κ�ινωνικ& δι�σταση των δικανικ.ν λ3γων 

και γιατ�, κατ� τη γν.�η σας, αυτ�� &σαν αναγκα��ι στ� π�λιτικ3 

σ"στη�α της π3λεως των Αθην.ν; 

 

3. Π.ς επηρ7α2ε η πρ�σωπικ3τητα τ�υ ρ&τ�ρα την α!ι�πιστ�α τ�υ στ� 

ακρ�ατ&ρι�; Να κ�νετε τις δικ7ς σας εκτι�&σεις και επιση��νσεις 

περιγρ���ντας 7να σ"γ/ρ�ν� ��ιλητ& σε �εγ�λ� ακρ�ατ&ρι� και να 

σκε�τε�τε πιθαν7ς δια��ρ7ς & ���ι3τητες. 

 

4. Η τε/νικ& της υπ�κριτικ&ς απ�τελ�"σε πρ�απαιτ�"�ενη γν.ση για την 

επιτυ/& εκ�.νηση εν3ς ρητ�ρικ�" λ3γ�υ. Πιστε"ετε 3τι τ� �δι� ισ/"ει 

και σ&�ερα για τ�ν δ�σκαλ�, τ�ν ιερ7α, τ�ν π�λιτικ3, τ�ν συνδικαλι- 

στ&; Να αιτι�λ�γ&σετε την �π�ψ& σας. 

 

5. Π�ια ε!&γηση δ�νετε στ� γεγ�ν3ς 3τι η ακ�& της ρητ�ρε�ας συντε- 

λ7στηκε στην Αθ&να τ�υ 5�υ και 4�υ αι.να π.D.; 
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1.2. Συνδυασ�1ς ερωτ σεων αν.πτυ/ης και σ*ντ)�ης απ.ντησης 

 

1. Π�ιες πληρ���ρ�ες παρ7/�νται, κατ� τη γν.�η σας, απ3 τ�υς 

επιδεικτικ�"ς & συ�6�υλευτικ�"ς ρητ�ρικ�"ς λ3γ�υς της αρ/αι3τητας 

για την κ�ινωνικ& κατ�σταση �ιας π3λης-κρ�τ�υς; 

 

2. Π�ια ε�ναι τα �7ρη εν3ς ρητ�ρικ�" λ3γ�υ και �ε π�ι� ε�δ�ς τ�υ 

σ"γ/ρ�ν�υ �ργανω�7ν�υ λ3γ�υ �π�ρε�τε να συγκρ�νετε τη δι�τα!η 

των �ερ.ν αυτ.ν; 

 

3. Τι /αρακτηρ�στηκε ως �νη��τε/νικ& ικαν3τητα τ�υ ρ&τ�ρα; 

 

4. Π�ια ε�ναι η δια��ρ� αν��εσα στην πρ&θεσιν και την δι�γησιν εν3ς 

ρητ�ρικ�" λ3γ�υ; 

 

5. Π�ια ε�ναι η δια��ρ� των ιστ�ρικ.ν παραδειγ��των απ3 τα πλαστ� 

και π3σ� ε!υπηρετ�"ν και τα δ"� την πειστικ3τητα εν3ς ρητ�ρικ�" 

λ3γ�υ; 

 

6. �ι γν3�ες ως �7ρ�ς τ�υ ρητ�ρικ�" λ3γ�υ ση�α�ν�υν 3,τι και σ&�ερα σε 

7να πρ���ρικ3 & γραπτ3 κε��εν�; Σε τι ��ι�2�υν και σε τι δια�7ρ�υν; 

Υπ�στηρ�2�υν την πειστικ3τητα τ�υ ��ιλητ& & 3/ι; 

 

7. Η ηθ)π)ι4α και η παθ)π)ι4α απ�τελ�"ν /αρακτηριστικ� της δρ�σης 

τ�υ ρ&τ�ρα κατ� την αγ3ρευσ& τ�υ. Γιατ�, κατ� τη γν.�η σας, 

υι�θετ&θηκαν και /ρησι��π�ι&θηκαν; 
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8. Να συγκρ�νετε τις απ3ψεις τ�υ Ισ�κρ�τη και τ�υ Πλ�τωνα και να 

διατυπ.σετε την πρ�σωπικ& σας θ7ση για τ� περιε/3�εν� και τη 

ση�ασ�α των ιδε.ν π�υ κυκλ���ρ�"σαν στην επ�/& τ�υς. 

 

9. Να περιγρ�ψετε τα /αρακτηριστικ� τ�υ επαγγ7λ�ατ�ς τ�υ λ�γ�γρ�- 

��υ στην Αθ&να τ�υ 5�υ και 4�υ αι.να π. D. 

 

10. Σε τι, κατ� τη γν.�η σας, ε!υπηρετ�"σαν τ�υς σκ�π�"ς εν3ς ρητ�ρικ�" 

λ3γ�υ �ι γν.σεις π�υ, κατ� την κ�ιν& αντ�ληψη, 7πρεπε να 7/ει � 

ρ&τ�ρας; 

 

11. J/�υν ταυτ3ση�η 7νν�ια η �νη��τε/νικ& ικαν3τητα, η απ��νη�3νευση 

και � «παπαγαλισ�3ς»; Να αιτι�λ�γ&σετε την απ�ντησ& σας α!ι�π�ι.- 

ντας την ε�πειρ�α σας. 

 

12. Να συ�πληρ.σετε τις επ3�ενες πρ�τ�σεις �ε τα �ν3�ατα των ρητ3ρων 

π�υ σας δ�ν�νται σε παρ7νθεση (Λυσ7ας, Ισ�κρ�της, ∆η��σθ�νης): 

 

α) � ........................ θεωρε�ται ως � επι�αν7στερ�ς εκπρ3σωπ�ς της 

επιδεικτικ&ς ρητ�ρε�ας. 

 

6) � ........................ θεωρε�ται � κατ. ε!�/&ν ικαν3ς λ�γ�γρ���ς της 

κλασικ&ς Αθ&νας. 

 

γ) � ........................ θεωρε�ται ως � ση�αντικ3τερ�ς ρ&τ�ρας 

συ�6�υλευτικ.ν λ3γων. 
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Λυσ5)υ 

Ὑπ�ρ Μαντιθ�υ 

 

Ερωτ�σεις για την εισαγωγ� στ Λυσ�α 

  

� ��ς τυ Λυσ�α 

 

1. Π3σ� επηρ7ασε τη 2ω& και τ� 7ργ� τ�υ Λυσ�α τ� τα!�δι τ�υ στην Κ�τω 

Ιταλ�α; 

 

2. Π3σ� επηρ7ασε τ� καθεστ.ς των Τρι�κ�ντα τη 2ω& τ�υ Λυσ�α; 

 

3. Π�ι�ι λ3γ�ι �δ&γησαν τ� Λυσ�α στ� επ�γγελ�α τ�υ λ�γ�γρ���υ; 

 

4. Γιατ� � Λυσ�ας παρ7�εινε ισ�τελ&ς; 

  

Τ �ργ τυ Λυσ�α 

 

1. Με π�ια ε�δη ρητ�ρικ�" λ3γ�υ ασ/�λ&θηκε � Λυσ�ας; 

 

2. Π3σ�ι λ3γ�ι απ�δ�δ�νται στ� Λυσ�α, π3σ�ι σ.2�νται και π�" ανα�7- 

ρ�νται; 

 

Η α��α τυ �ργυ 

 

1. Μπ�ρε� τ� 7ργ� τ�υ Λυσ�α να θεωρηθε� α!ι3πιστη ιστ�ρικ& πηγ&; Να 

δικαι�λ�γ&σετε την απ�ντησ& σας. 

 

2. Για π�ιες περι3δ�υς της αθηναϊκ&ς ιστ�ρ�ας αντλ�"�ε πληρ���ρ�ες απ3 
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τ� 7ργ� τ�υ Λυσ�α; 

 

3. Π�ια /αρακτηριστικ� πρ�σδι�ρ�2�υν την τε/νικ& αρτι3τητα των 

λ3γων τ�υ Λυσ�α; 

 

Λ Υ Σ Ι � Υ. Ὑ π � ρ Μαν τ ι θ �  υ 

 

Εισαγωγ� 

  

1. Π�ι� &ταν τ� περιε/3�εν� της «δ�κι�ασ�ας» και π�ι�ς � στ3/�ς της; 

 

2. Γιατ� κατηγ�ρε�ται � Μαντ�θε�ς; 

 

3. Με π�ι� τρ3π� � Μαντ�θε�ς πρ�σπαθε� να πε�σει τ� δικαστ&ρι� και να 

απ�κρ�"σει την κατηγ�ρ�α π�υ τ�υ απ�δ�δ�υν; 

 

4. Π�ια εικ3να παρ�υσι�2ει στ� δικαστ&ρι� � Μαντ�θε�ς και �ε π�ι� θ7- 

�α ασ/�λε�ται περισσ3τερ�; 

 

5. Με π�ια στ�ι/ε�α τ�υ λ3γ�υ �π�ρ�"�ε να καθ�ρ�σ�υ�ε τ� /ρ3ν� απαγ- 

γελ�ας τ�υ; 

 

6. Π�ια ε�ναι η δ��& τ�υ συγκεκρι�7ν�υ λ3γ�υ; 

 

7. Γιατ� η δι γηση στ� λ3γ� αυτ3 λειτ�υργε� και ως απ1δει/η; 

 


