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Αδίδακτο κείμενο
1
 

Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4 

Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζεται η σχέση της τέχνης των ρητόρων και των μάγων 

Ἱκανόν μοι δοκεῖς, ἔφην ἐγώ, τεκμήριον λέγειν, ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν ἡ τῶν λογοποιῶν
2
 τέχνη, ἣν ἂν κτησάμενός τις 

εὐδαίμων εἴη. καίτοι ἐγὼ ᾤμην ἐνταῦθά που φανήσεσθαι τὴν ἐπιστήμην ἣν δὴ πάλαι ζητοῦμεν. καὶ γάρ μοι οἵ τε 

ἄνδρες αὐτοὶ οἱ λογοποιοί, ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι, καὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐτῶν 

θεσπεσία τις καὶ ὑψηλή. καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν· ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης μόριον μικρῷ τε ἐκείνης 

ὑποδεεστέρα. ἡ μὲν γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών
3
 τε καὶ φαλαγγίων

4
 καὶ σκορπίων καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων 

κήλησίς ἐστιν, ἡ δὲ δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων
5
 κήλησίς τε καὶ παραμυθία

6
 τυγχάνει 

οὖσα·[…].  

ὁ ἐπῳδὸς=ο μάγος  

ἡ κήλησις = γήτεμα, γοητεία, σαγήνη  

Μετάφραση 

Μου φαίνεται, είπα εγώ, πως παρουσιάζεις (ή :  λες) μια ικανοποιητική απόδειξη, ότι η τέχνη των λογογράφων (ή : 

ρητόρων) δεν είναι αυτή, που, αν κάποιος την αποκτούσε, θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος. Και όμως, εγώ 

νόμιζα (ή :  φανταζόμουν) ότι κάπου εδώ θα εμφανισθεί η επιστήμη (ή :  η αληθινή γνώση) που από καιρό (ή :  από 

ώρα), βέβαια, αναζητούμε. Γιατί κι αυτοί οι άνδρες, οι λογογράφοι (ή : ρήτορες), όταν τους συναναστρέφομαι, 

Κλεινία, μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σοφοί (ή : πάνσοφοι), και η τέχνη τους είναι θεόπνευστη (ή : 

θεϊκή) και ανώτερη. Δεν είναι, ωστόσο, καθόλου παράδοξο αυτό : γιατί (η τέχνη των λογογράφων / ρητόρων) είναι 

μέρος της τέχνης των μάγων και λίγο υπολείπεται από εκείνη
7
. Η τέχνη των μάγων, δηλαδή, είναι να γοητεύουν τις 

έχιδνες και τις αράχνες και τους σκορπιούς και τα άλλα άγρια ζώα και τις ασθένειες, ενώ η άλλη τέχνη (των 

λογογράφων / ρητόρων) τυχαίνει να είναι το να γοητεύουν και να καθησυχάζουν (ή : κατευνάζουν, πείθουν)
8
 τους 

δικαστές και όσους μετέχουν στην εκκλησία του δήμου και τα άλλα πλήθη.
9
  

                                                           
1 Το αδίδακτο κείμενο που δόθηκε φέτος είναι προσεκτικά επιλεγμένο και εντός των δυνατοτήτων ενός επαρκώς προετοιμασμένου 

υποψηφίου. Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλ’ ούτε και «εύκολο». Η φετινή καινοτομία να δοθεί και ένας «τίτλος» στο 

απόσπασμα, που να συνοψίζει το περιεχόμενό του, είναι ευπρόσδεκτη και ασφαλώς βοήθησε τους υποψηφίους να κατανοήσουν ευκολότερα 

το κείμενο. Από τα σημεία του κειμένου που απαιτούσαν αυξημένη προσοχή αξίζει να αναφερθούν :  α)  η ημιπερίοδος «ἔστι γὰρ τῆς τῶν 

ἐπῳδῶν τέχνης μόριον μικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα» (βλ. υποσημείωση 7) β) η πρόταση «ἡ μὲν γὰρ τῶν ἐπῳδῶν ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων καὶ 

σκορπίων καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων κήλησίς ἐστιν», γιατί οι σπανιότατες λέξεις ὁ ἔχις και τό φαλάγγιον ήταν άγνωστες στην 

πλειοψηφία των υποψηφίων και η σημασία τους έπρεπε να δοθεί (βλ. υποσημειώσεις 3 και 4). γ) η τελευταία πρόταση του κειμένου «ἡ δὲ 

δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων1 κήλησίς τε καὶ παραμυθία τυγχάνει οὖσα», που αναφέρεται στην τέχνη τῶν λογοποιῶν 

(βλ. υποσημείωση 5). Από τις παρατηρήσεις, η τελευταία συντακτική άσκηση απευθυνόταν στους πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. 

Οι υπόλοιπες γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις είχαν την απαραίτητη διαβάθμιση δυσκολίας. 
2 Ο «λογοποιός» και ο «ῥήτωρ» δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα : λογοποιός  (ή και λογογράφος) είναι αυτός που συντάσσει λόγους, ιδίως 

αυτός που έχει ως επάγγελμά του τη συγγραφή επί πληρωμή λόγων προορισμένων να τους απαγγείλουν άλλοι. Ῥήτωρ είναι αυτός που 

αγορεύει δημόσια, ο νομικός εκπρόσωπος (δικηγόρος) ή ο πολιτικός. Στην Αθήνα «ῥήτορες» είναι «οι δημοσίᾳ ἀγορεύοντες ἐν τῃ ἐκκλησίᾳ, 

καί οἱ μετερχόμενοι τοῦτο το ἐπάγγελμα πολλάκις προήγοντο εἰς τά ανώτερα ἀξιώματα τῆς πόλεως», δηλαδή «οι πολιτικοί». Η σημασία του 

«ρητοροδιδασκάλου» είναι μεταγενέστερη. (Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott, 

εκδ. Πελεκάνος 2007, διαθέσιμο στο http://www.greek-language.gr/ ). Ωστόσο, οι λογοποιοί μπορούν βέβαια να χαρακτηρισθούν και ως 

«ῥήτορες», με την έννοια ότι κατείχαν τη ρητορική τέχνη, παρόλο που μπορεί ποτέ να μην είχαν αγορεύσει δημόσια οι ίδιοι σε καμία 

περίσταση. Στη μετάφραση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, νομίζω, και τις δύο λέξεις. Άλλωστε στον τίτλο του αποσπάσματος 

χρησιμοποιήθηκε η λέξη «ῥήτορες». 
3 ἔχῐς, -εως, ὁ= οχιά, έχιδνα (η λέξη έπρεπε να δοθεί). 
4 τό φαλάγγιον (ή ἡ φάλαγξ) = η δηλητηριώδης αράχνη (η λέξη έπρεπε να δοθεί). 
5 Οι γενικές «δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων» είναι αντικειμενικές στα «κήλησίς τε καὶ παραμυθία» και όχι κτητικές 

στο υποκείμενο «ἡ δὲ (τέχνη)». Το υποκείμενο «ἡ δὲ (τέχνη)» αναφέρεται στην τέχνη «τῶν λογοποιῶν» (που πρέπει να εννοηθεί ως γενική 

κτητική) και όχι των «δικαστῶν τε καὶ ἐκκλησιαστῶν καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων»! 
6 παραμῡθία, ἡ, 1. ενθάρρυνση, προτροπή, πειθώ, σε Πλάτ. 2. παρηγορία, αναψυχή, στον ίδ. 3.ανακούφιση από λυπηρό συναίσθημα, 

απαλλαγή, φθόνου, σε Πλούτ. (Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott, εκδ. Πελεκάνος 

2007, διαθέσιμο στο http://www.greek-language.gr/ ) 
7 Η μετάφραση «Γιατί υπάρχει ένα μέρος της τέχνης των μάγων, που είναι λίγο κατώτερο / υποδεέστερο από εκείνη (την τέχνη των 

ρητόρων)», δεν πρέπει να θεωρηθεί σωστή, όπως προκύπτει από τη συντακτική ανάλυση της ημιπεριόδου «ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης 

μόριον μικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα.» : Α. «ἔστι …μόριον»  :  κύρια πρόταση κρίσεως, ρήμα : ἔστι, ἡ τέχνη : εννοούμενο υποκείμενο 

ρήματος, τῶν λογοποιῶν : εννοούμενη γενική κτητική στο τέχνη, μόριον :  κατηγορούμενο στο υποκείμενο, τῆς τέχνης : γενική διαιρετική  

στο μόριον, τῶν ἐπῳδῶν :  γενική κτητική στο τῆς τέχνης (με την πρόταξη του άρθρου «τῆς» λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός). Β. 

«μικρῷ τε ἐκείνης ὑποδεεστέρα» :  κύρια πρόταση κρίσεως, εννοούμενο ρήμα : ἔστι, ἡ τέχνη : εννοούμενο υποκείμενο ρήματος, τῶν 

λογοποιῶν : εννοούμενη γενική κτητική στο τέχνη, ὑποδεεστέρα:  κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο, μικρῷ: δοτική του 

ποσού/μέτρου στο ὑποδεεστέρα, ἐκείνης:  γενική συγκριτική στο ὑποδεεστέρα. Το «ὑποδεεστέρα» δεν μπορεί να είναι κατηγορούμενο στο 

«μόριον» γιατί δε συμφωνεί κατά γένος με αυτό, άρα η μετάφραση που αναφέρθηκε πιο πάνω δεν μπορεί να ευσταθεί. 
8 Ενδιαφέρουσα η μετάφραση του W.R.M. Lamb (διαθέσιμη στο http://www.perseus.tufts.edu), όπου  η «παραμυθία» μεταφράζεται ως 

«soothing», καταπραϋνω, ανακουφίζω, καθησυχάζω. «The sorcerer's art is the charming of snakes and tarantulas and scorpions and other 

beasts and diseases, while the other is just the charming and soothing of juries, assemblies, crowds, and so forth.» 
9 Αλλιώς : η τέχνη των μάγων, δηλαδή, είναι η γοητεία των εχιδνών και των αραχνών κλπ., ενώ η άλλη τέχνη (των ρητόρων) τυχαίνει να είναι 

η γοητεία και η πειθώ (ή : κατευνασμός, παρηγορία) των δικαστών κλπ. 

http://www.greek-language.gr/
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Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:  

ἔφην : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτικής ενεστώτα  φάτε 

κτησάμενος : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής παρατατικού στη φωνή που 

βρίσκεται  

ἐκτῶ 

τις : τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους  τινῶν 

εὐδαίμων : την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους  ὦ εὔδαιμον 

ᾤμην : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής αορίστου παθητικής φωνής  ᾠήθη 

φανήσεσθαι : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής παρακειμένου στην ίδια 

φωνή  

πεφάνθω, 

[πεφηνώς ἔστω] 

πάλαι : τον συγκριτικό βαθμό  παλαίτερον 

κήλησις : την κλητική ενικού αριθμού  ὦ κήλησι 

τυγχάνει : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής β΄ αορίστου στην ίδια φωνή  τύχοιεν 

οὖσα : τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού αριθμού του μέλλοντα  ταῖς ἐσομέναις 

Μονάδες 10  

 

Γ3.α.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:  

μοι (το πρώτο του κειμένου): δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το ρ. δοκεῖς 

εὐδαίμων : κατηγορούμενο του υποκειμένου «τις», μέσω του συνδετικού ρ. ἄν εἴη 

ἥν (το δεύτερο του κειμένου): αντικείμενο του ρ. ζητοῦμεν 

ἐκείνης : γενική συγκριτική στο ὑποδεεστέρα, ως β΄ όρος σύγκρισης 

οὖσα : κατηγορηματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρ. τυγχάνει «ἡ δὲ»  

μονάδες 5  

Γ3.β. «κτησάμενος»:  

 να αναγνωριστεί το είδος της μετοχής (μονάδα 1) : υποθετική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος 

«τις» 

 να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 2) : εἰ τις κτήσαιτο 

 να αιτιολογηθεί η εκφορά της πρότασης που σχηματίζεται (μονάδες 2) : α) η μετοχή αναλύεται με εἰ και ευκτική, 

γιατί σχηματίζει με την απόδοση «ἄν εἴη» υποθετικό λόγο της απλής σκέψης (υπόθεση : εἰ + ευκτική= εἰ κτήσαιτο, 

απόδοση : δυνητική ευκτική = ἄν εἴη) β) το ρήμα τίθεται σε αόριστο, εφόσον προέρχεται από μετοχή αορίστου, και 

σε τρίτο ενικό πρόσωπο, αφού το υποκείμενό του είναι «τις»  

μονάδες 5  

Μονάδες 10  

 

 


