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ΒΑΙΚΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Ωσ βαςικό κείμενο για επεξεργαςία προτείνεται θ δεφτερθ declamatio του Λιβανίου με 

τίτλο «Κωλφουςι ωκράτθν ἐν τῷ δεςμωτθρίῳ διαλζγεςκαι καί ἀντιλζγει τισ» ( Declamatio 

II, De Socratis silentio). το κείμενο αυτό, μετά τθ δίκθ και τθν καταδίκθ του ωκράτθ, 

ακολουκεί ο εγκλειςμόσ του ςτθ φυλακι, μζχρι τθν εκτζλεςθ τθσ ποινισ του. Για αυτό το 

χρονικό διάςτθμα  τοφ ζχει απαγορευκεί να μιλά και να εκφράηει τθ γνϊμθ του. Ο 

ομιλθτισ, κατά πάςα πικανότθτα κάποιοσ μακθτισ του, αναλαμβάνει να εκφράςει τισ 

αντιρριςεισ για τθν απόφαςθ αυτι και να επιχειρθματολογιςει υπζρ τθσ ελευκερίασ 

λόγου. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

τόχοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι να μελετιςει τισ ρθτορικζσ τεχνικζσ τθσ declamatio 

II του Λιβανίου και να  ερευνιςει κατά πόςον προγενζςτερα κείμενα με ςχετικό κζμα ζχουν 

επθρεάςει αυτι τθ μελζτθ από άποψθ περιεχομζνου και μορφισ . Για τον λόγο αυτό κα 

μελετθκοφν θ Απολογία του ωκράτθ του Πλάτωνα και του Ξενοφϊντα κακϊσ και ο 

πλατωνικόσ διάλογοσ «Φαίδων». Παράλλθλα απαραίτθτθ κρίνεται και θ μελζτθ τθσ 1θσ 

declamatio του Λιβανίου που ζχει ωσ κζμα τθν απολογία του ωκράτθ  ( Apologia Socratis). 

ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΛΙΒΑΝΙΟ 

Θα παρουςιαςτεί θ ηωι του Λιβανίου, θ προςωπικότθτά του, τα ταξίδια του κακϊσ και θ 

εναςχόλθςι του με τθ ρθτορικι. τόχοσ του τμιματοσ αυτοφ είναι να φωτιςτοφν πτυχζσ του 

χαρακτιρα του, να γνωρίςει ο αναγνϊςτθσ καλφτερα τον άνκρωπο πίςω από το ζργο και να 

κατανοιςει το πϊσ τα βιϊματά του επθρζαςαν τα γραφόμενά του. 

2. ΟΙ  DECLAMATIONES ΣΟΤ  ΛΙΒΑΝΙΟΤ 

Ο Λιβάνιοσ ςτθ ςχολι ρθτορικισ τθν οποία ίδρυςε και διθφκυνε χρθςιμοποιοφςε πολλά 

μζςα και πολλά είδθ κειμζνων για να εκπαιδεφςει τουσ μακθτζσ του, επίδοξουσ ριτορεσ. 

Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά είδθ κειμζνων ιταν οι declamationes ( μελζτεσ ). Επρόκειτο 

για κείμενα – υποδείγματα, τα οποία ςυνζκετε ο ριτορασ-διδάςκαλοσ, ςτθριγμζνοσ ςε μία 

μελζτθ περίπτωςθσ, με ςτόχο να προτείνει ςτουσ μακθτζσ του ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 

επιχειρθματολογίασ και ζκφραςθσ. Οι declamationes είχαν ςυνικωσ μια τυπικι δομι, τθν 

οποία και υιοκετεί ο ριτορασ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ.  

 

 



 

3. LIBANII, DE SOCRATIS SILENTIO 

τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί το πρωτότυπο κείμενο  και θ απόδοςθ του 

περιεχομζνου ςτα νζα ελλθνικά. Σο επόμενο βιμα κα είναι θ δομικι ανάλυςθ του λόγου, θ 

παρουςίαςθ των μερϊν ( προοίμιο – διήγηςισ – πίςτισ – ἐπίλογοσ ) και θ επεξεργαςία του 

προοιμίου και του επιλόγου, που λόγω τθσ κζςθσ τουσ ςτθ μελζτθ επθρεάηουν ςε μζγιςτο 

βακμό τθν εφνοια του ακροατι. 

4. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ - ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

Βαςικόσ ςτόχοσ του ομιλθτι είναι να πείςει για ποιουσ λόγουσ ο ωκράτθσ δεν πρζπει να 

ςιωπιςει. Για να εξυπθρετιςει τον ςτόχο του αυτό χρθςιμοποιεί πρϊτιςτα τθ λογικι, με 

επιχειριματα και τεκμιρια. τθν ενότθτα αυτι λοιπόν κα παρουςιαςτοφν τα ενκυμιματα, 

οι λογικζσ ςυλλιψεισ του νου, ςτισ οποίεσ κα ςτθριχκεί. Είναι επίςθσ πολλά τα ςθμεία ςτα 

οποία χρθςιμοποιοφνται παραδείγματα, τόςο μυκολογικά όςο και ιςτορικά, θ ανάλυςθ των 

οποίων κρίνεται απαραίτθτθ. 

5. ΗΘΟ ΠΟΜΠΟΤ – ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΗ 

τθν declamatio “ De Socratis silentio “ μιλά ζνασ μακθτισ του ωκράτθ, δεδομζνου ότι ο 

ίδιοσ ζχει απαγορευκεί να εκφζρει λόγο. τθν ουςία όμωσ θ προςωπικότθτα που 

παρουςιάηεται είναι αυτι του ωκράτθ.  Είναι πολφ βαςικό λοιπόν να ςυλλζξουμε τα 

ςτοιχεία που ςκιαγραφοφν τθν προςωπικότθτά του, γιατί με αυτόν τον τρόπο κα 

κατανοιςουμε πλθρζςτερα και τθν επιχειρθματολογία του ομιλθτι. το ςθμείο αυτό κα 

αξιοποιθκοφν και τα παράλλθλα κείμενα, για να εντοπίςουμε ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

ςτθν παρουςίαςθ του μεγάλου φιλοςόφου από τον κάκε ζνα από τουσ μακθτζσ και 

καυμαςτζσ του.  

6. ΗΘΟ ΑΝΣΙΠΑΛΟΤ – ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΩΝ 

Η βαρφτθτα των κατθγοριϊν εναντίον του ωκράτθ είναι μεγάλθ και αποδείχκθκε και από 

τθν ποινι που του επιβλικθκε. Η επιβολι τθσ πρόςκετθσ απαγόρευςθσ λόγου ςθματοδοτεί 

τθ διάκεςθ των κατθγόρων απζναντι ςτον ωκράτθ και τουσ μακθτζσ του. Καλό κα είναι 

επομζνωσ να μελετιςουμε το ικοσ των κατθγόρων, τουσ ςτόχουσ τουσ όπωσ προβάλλονται 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ declamatio και να ςυγκρίνουμε τα ςτοιχεία αυτά με τα παράλλθλα 

κείμενα. 

7. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΟ ΤΝΑΙΘΗΜΑ – ΕΚΦΡΑΣΙΚΑ ΜΕΑ 

Η εκφορά του λόγου ςε ζνα ρθτορικό κείμενο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και επθρεάηει τθ 

ςτάςθ του ακροατι απζναντι ςτον ομιλοφντα και τισ κζςεισ του. το ςθμείο αυτό δείχνει 

μεγάλθ προςοχι ο Λιβάνιοσ, φροντίηοντασ για τθν καλλιζπεια του λόγου του. Κφριεσ 

τεχνικζσ τισ οποίεσ κα μελετιςουμε εδϊ είναι θ λειτουργία των αντικζςεων και των 

επαναλιψεων που ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικότθτα του λόγου και τθν επίτευξθ τθσ 

πεικοφσ. Παράλλθλα εξζχουςα κζςθ ςτο κείμενο αυτό κατζχουν οι εκφράςεισ, τισ οποίεσ 

και κα αναλφςουμε, με ςτόχο να καταδείξουμε ότι θ γλαφυρότθτα και θ ηωντάνια τουσ 

ςυμβάλλουν  ςτθν πεικϊ και  ςτθ δθμιουργία ζντονων ςυναιςκθμάτων. 

 

 



 

8. Η ΑΘΗΝΑ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΩΚΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΛΙΒΑΝΙΟΤ 

Μια προςεκτικι ανάγνωςθ μιασ declamatio μπορεί να μασ βοθκιςει να ανακαλφψουμε μια 

ολόκλθρθ εποχι, ζναν ολόκλθρο κόςμο που κρφβεται πίςω από αυτιν. Η εποχι αυτι – που 

άλλοτε αντιπροςωπεφει τθν  Ακινα του ωκράτθ και άλλοτε αυτιν του 4ο αι. μ.Χ, τθν εποχι 

του ςυγγραφζα-  κα επιχειριςουμε να ξαναηωντανζψει ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα, με 

αναφορζσ ςτα ικθ των  Ακθναίων, τισ αντιλιψεισ τουσ, τισ ςυνικειζσ τουσ ςτο δικαςτιριο 

και τθ διαφοροποίθςθ των πολιτευμάτων, με εκτενζςτερθ αναφορά ςτουσ τυράννουσ  και 

τθν τακτικι που ακολουκοφςαν.  

9. ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ 

Η κεωρθτικι ςκευι του Λιβανίου ςτθρίηεται αναμφιςβιτθτα ςε κείμενα προγενζςτερων τα 

οποία ζχει μελετιςει και  αξιοποιεί  ςτθ διδαςκαλία του. Είναι φυςικό λοιπόν τα κείμενα 

αυτά να διαφαίνονται και μζςα ςτα δικά του δθμιουργιματα, όπωσ αυτι θ declamatio. Η 

ζρευνα ςτθν ενότθτα αυτι ζχει ωσ ςτόχο να ανιχνεφςει τισ επιρροζσ αυτζσ, μεταξφ των 

οποίων τθ μερίδα του λζοντοσ κατζχουν αναμφίβολα τα ομθρικά ζπθ. 

10. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

τόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι να παρουςιαςτοφν κάποιεσ προτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ 

τθσ declamatio “ De Socratis silentio “ ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ. Με τθν πεποίκθςθ ότι τα 

κείμενα που διδάςκονται ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ πρζπει να διανκιςτοφν και τθν επικυμία να 

γίνει το μάκθμα περιςςότερο διαδραςτικό και ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ, κα 

επιχειριςουμε να παρουςιάςουμε κάποιεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, με τισ οποίεσ οι 

μακθτζσ κα προβλθματιςτοφν πάνω ςτο υπζρτατο δικαίωμα τθσ ελευκερίασ του λόγου και 

κα καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ τισ οποίεσ κα μπορζςουν να αξιοποιιςουν και ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ. 

 

 

 

 

 


