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Ερωτήσεις συνολικής θεώρησης του λόγου 

 

1. Να επισηµάνετε τα επιχειρήµατα του λόγου (έντεχνες πίστεις) και να 

δώσετε ένα τίτλο στο καθένα από αυτά. 
 

2. Να αναζητήσετε στο βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου τα ιστορικά 

γεγονότα στα οποία αναφέρεται ο Ισοκράτης στον Ἀρεοπαγιτικό µε 

σκοπό να πείσει τους συµπολίτες του (ή να διδάξει τους µαθητές του) 

και να επισηµάνετε ένα τουλάχιστον λόγο εξαιτίας του οποίου 

ανατρέχουµε και σήµερα στα γεγονότα αυτά. 
 

3. Να εξηγήσετε γιατί η κριτική που επιχειρεί ο Ισοκράτης στα 

παρακµιακά φαινόµενα της αθηναϊκής δηµοκρατίας της εποχής του θα 

µπορούσε να θεωρηθεί σήµερα επίκαιρη. 
 

4. Να χωρίσετε τον ρητορικό λόγο στα µέρη από τα οποία αποτελείται 

και να δώσετε τίτλο και υπότιτλο σε καθένα από αυτά. 
 

5. Ποια, κατά τη γνώµη σας, ήταν η χρησιµότητα του ρητορικού λόγου ως 

είδους γραπτού λόγου; 
 

6. Ποια χρησιµότητα θα µπορούσε να έχει ο συγκεκριµένος ρητορικός 

λόγος που µελετήσατε για τους πολίτες της Αθήνας; 
 

7. Να συνθέσετε ένα σύντοµο κείµενο για ένα σύγχρονο κοινωνικό ή 

εθνικό θέµα το οποίο να στηρίζεται σε κάποιο από τα χωρία του 

ρητορικού λόγου που σας έκανε εντύπωση χρησιµοποιώντας το σχήµα 

της πρόληψης (όπως και ο Ισοκράτης).  
 

8. Να παρουσιάσετε µέσα από ένα σύντοµο παράδειγµα της καθηµερινής 

σχολικής ζωής σκηνές ή καταστάσεις που εκφράζονται µε τη φράση: 

ἠπίσταντο γὰρ ὅτι δύο τρόποι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ καὶ προτρέποντες 
ἐπὶ τὰς ἀδικίας καὶ παύοντες τῶν πονηριῶν... τὰς κακοηθείας.  
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9. Να συνθέσετε σύντοµο κείµενο που θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως 

«χάρτης αρχών» του πολίτη που επιθυµεί µια ευνοµούµενη κοινωνία 

επιλέγοντας φράσεις από τον Ἀρεοπαγιτικό. Να εξηγήσετε γιατί 

καθεµιά από αυτές τις φράσεις µπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. 

 

10. Με βάση όσα σας έχουν εντυπωθεί µελετώντας την Ἀντιγόνη και τον 

Ἀρεοπαγιτικό να αναφέρετε µε συντοµία τις διαφορές τους ως προς τη 

δοµή, το ύφος, το σκοπό σύνθεσης του καθενός και τη χρησιµότητά του: 

α) για την εποχή της σύνθεσής του και β) για την εποχή µας. 

 

11. Να αναπαραστήσετε µε το ύφος του σύγχρονου πολιτικού σκίτσου των 

εφηµερίδων ή µε κολάζ ένα απόσπασµα του λόγου και να δώσετε τον 

ανάλογο µε το περιεχόµενο τίτλο.  

 

12. α) Να αναζητήσετε στο αρχαίο κείµενο, βοηθούµενοι και από το 

µεταφρασµένο, τις λέξεις ή εκφράσεις που θεωρείτε ότι έχουν 

ιδιαίτερη σηµασία σήµερα.  

β) Να αναπτύξετε µία από αυτές σε σύντοµο δοκίµιο.  

 

 
Σύγχρονο Ελληνικό Κράτος.  

Παλαιά Βουλή (1935) 


