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A. Μετάφραση
Εγώ, βέβαια, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να εναντιώνεται κανείς στις δικές σας
σκέψεις/προθέσεις και ότι, αν και έχουµε δηµοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία
λόγου σε κανέναν άλλο παρά εδώ στους πολύ ανόητους (µόνο) και σ' αυτούς
που καθόλου δε φροντίζουν για σας, και στο θέατρο στους κωµικούς ποιητέςκαι το πιο φοβερό από όλα είναι αυτό, ότι δηλ. σ' αυτούς που αποκαλύπτουν
στους άλλους Έλληνες τα σφάλµατα της πόλης µας χρωστάτε τόση χάρη, όση
δε χρωστάτε ούτε στους ευεργέτες της πόλης, εναντίον όµως αυτών που σας
επικρίνουν και σας συµβουλεύουν οργίζεστε τόσο πολύ, όπως ακριβώς
οργίζεστε εναντίον αυτών που κάνουν στην πόλη κάτι κακό.

Β1.
Στην παράγραφο 15 ο Ισοκράτης εµµένει στην απόφασή του να
εκθέσει τις σκέψεις του
του,, αν και γνωρίζει το αρνητικό γι
γι'' αυτόν πολιτικό
κλίµα
κλίµα.. Να παρουσιάσετε τα επιχειρήµατα που δικαιολογούν τη στάση του
του..
Στην παράγραφο 15 ο ρήτορας εµµένει στην απόφασή του να πει όσα έχει
σκεφτεί, αν και ξέρει ότι είναι αρνητικό γι' αυτόν το πολιτικό κλίµα. Και αυτή
την εµµονή του τη στηρίζει µε τα εξής πραγµατικά επιχειρήµατα:
•
Δεν πήρε το λόγο για να γίνει ευχάριστος.
•
Δεν επιζητεί πολιτικό αξίωµα και δεν υπολογίζει το πολιτικό του κόστος.
•
Κατέχει το προς συζήτηση θέµα / το προβούλευµα που εισηγήθηκαν οι
πρυτάνεις (πόλεµος ή ειρήνη µε τους αποστάτες συµµάχους).
•
Γνωρίζει επίσης τη γενική πολιτική κατάσταση της πόλης του. Η ειρήνη
της Αθήνας µε τους συµµάχους της είναι αναγκαία, αλλά καθόλου δεν αρκεί
για να ωφεληθεί πραγµατικά η πόλη, πρέπει να αλλάξουν και πολλά άλλα.
Και αυτός µόνο είναι διατεθειµένος να προτείνει λύσεις στα κακώς έχοντα.

": Πώς παρουσιάζει
Β2. "παρελήλυθα γὰρ ... τῶν τῆς πόλεως πραγµάτων
πραγµάτων":
το ήθος του ο ρήτορας στο απόσπασµα αυτό
αυτό;; Στο πλαίσιο της
καθιερωµένης ρητορικής τακτικής
τακτικής,, σε τι αποσκοπεί ο Ισοκράτης
παρουσιάζοντας έτσι τον εαυτό του
του;;
Στο σηµείο αυτό του λόγου του, ο Ισοκράτης κλείνει το προοίµιο του
λόγου του και παρουσιάζει την πρότασή του για την ειρήνη. Ο ρήτορας
επιχειρεί να εµφανίσει τον εαυτό του ως ανιδιοτελή υπερασπιστή του
δηµόσιου συµφέροντος
συµφέροντος,, αλλά και γενναίο καθώς δε διστάζει να µιλήσει
ενάντια στο ρεύµα, αν αυτό επιβάλλεται. Ακόµα, έχει το σθένος να
αντιπαρατεθεί µε το συµφερτό των άλλων ρητόρων που κολακεύουν και
εκµαυλίζουν το λαό.
Στο πλαίσιο της καθιερωµένης ρητορικής τακτικής, ο Ισοκράτης,
γνωρίζοντας ότι η πειστικότητα του ρήτορα εξαρτάται πάρα πολύ από την
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εντύπωση που ο ίδιος θα δηµιουργήσει ως προσωπικότητα, αποσκοπεί να
εξασφαλίσει την προσοχή αλλά και την εύνοια του ακροατηρίου
ακροατηρίου, για να
προλάβει τυχόν αντιδράσεις τους για όσα θα προτείνει παρακάτω.

Β3. Ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήµη ή τέχνη τη ρητορική
ρητορική,,
αφού δεν έχει καθορισµένο αντικείµενο να διδάξει ούτε αξιόπιστη µέθοδο
µέθοδο..
Τι απαντά ο Ισοκράτης στην κριτική αυτή
αυτή;;
ΒΛ. ΣΧΟΛΙΚΌ ΒΙΒΛΊΟ, ΣΕΛ. 13 (Σε αυτή την οξυδερκή … «φιλοσοφίαν»)

Β4. Να βρείτε µε ποιους τύπους του αποσπάσµατος που σας δίνεται έχουν
ετυµολογική σχέση οι λέξεις
λέξεις::
• συνείδηση: οἶδα
• αφρόντιστος: φροντ
φροντίίζουσιν
• διένεξη: ἐκφ
κφέέρουσιν
• σχεδόν: ἔχετε
ῦσιν
• ποίηµα: ποιο
ποιοῦ
• παρακαταθήκη: διατ
διατίίθεσθε
ἀ
ποστα
• στάθµη: ποσταίίην
ήλυθα
• ανεξίτηλος: παρελ
παρελή
ώσκων
• διχογνωµία: γιγν
γιγνώ
• διάγνωση: γνωσθ
γνωσθέέντων
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