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ΚΕΙΜΕΝΟ: Γοργίας, Ελένης εγκώμιον, 6-7 

 

Το κείμενο εξετάζει την επίδραση του θεού και την άσκηση βίας για τη λήψη της απόφασης 

της Ελένης να ακολουθήσει τον Πάρη   

 

ἢ γὰρ Τύχης βουλήμασι καὶ θεῶν βουλεύμασι καὶ Ἀνάγκης ψηφίσμασιν ἔπραξεν ἃ ἔπραξεν, ἢ 

βίᾳ ἁρπασθεῖσα, ἢ λόγοις πεισθεῖσα, ἢ ὄψει ἐρασθεῖσα. εἰ μὲν οὖν διὰ τὸ πρῶτον, ἄξιος 

αἰτιᾶσθαι ὁ αἴτιος μόνος· θεοῦ γὰρ προθυμίαν ἀνθρωπίνῃ προμηθίᾳ ἀδύνατον κωλύειν. 

πέφυκε γὰρ οὐ τὸ κρεῖσσον ὑπὸ τοῦ ἥσσονος κωλύεσθαι, ἀλλὰ τὸ ἧσσον ὑπὸ τοῦ κρείσσονος 

ἄρχεσθαι καὶ ἄγεσθαι, καὶ τὸ μὲν κρεῖσσον ἡγεῖσθαι, τὸ δὲ ἧσσον ἕπεσθαι. θεὸς δ’ ἀνθρώπου 

κρεῖσσον καὶ βίᾳ καὶ σοφίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις. εἰ οὖν τῇ Τύχῃ καὶ τῷ θεῷ τὴν αἰτίαν ἀναθετέον, 

ἢ τὴν Ἑλένην τῆς δυσκλείας ἀπολυτέον. εἰ δὲ βίᾳ ἡρπάσθη καὶ ἀνόμως ἐβιάσθη καὶ ἀδίκως 

ὑβρίσθη, δῆλον ὅτι ὁ μὲν ἁρπάσας ὡς ὑβρίσας ἠδίκησεν, ἡ δὲ ἁρπασθεῖσα ὡς ὑβρισθεῖσα 

ἐδυστύχησεν. ἄξιος οὖν ὁ μὲν ἐπιχειρήσας βάρβαρος βάρβαρον ἐπιχείρημα καὶ λόγῳ καὶ 

νόμῳ καὶ ἔργῳ λόγῳ μὲν αἰτίας, νόμῳ δὲ ἀτιμίας, ἔργῳ δὲ ζημίας τυχεῖν· ἡ δὲ βιασθεῖσα καὶ 

τῆς πατρίδος στερηθεῖσα καὶ τῶν φίλων ὀρφανισθεῖσα πῶς οὐκ ἂν εἰκότως ἐλεηθείη μᾶλλον 

ἢ κακολογηθείη; ὁ μὲν γὰρ ἔδρασε δεινά, ἡ δὲ ἔπαθε· δίκαιον οὖν τὴν μὲν οἰκτίρειν, τὸν δὲ 

μισῆσαι.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

βούλημα: θέληση 

βούλευμα: απόφαση 

αἰτιῶμαι: κατηγορούμαι  

κρείσσων: ισχυρός, δυνατός 

ἥσσων: αδύνατος, ανίσχυρος 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου 

Μονάδες 20 

 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: 

ἃ: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

αἴτιος: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος 
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πεισθεῖσα: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου 

ὄψει: τη δοτική πληθυντικού αριθμού 

πέφυκε: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου  

ἧσσον: τη αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος 

ἠδίκησεν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα 

τυχεῖν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του β΄ αορίστου  

στερηθεῖσα: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρακειμένου της ίδιας φωνής  

μᾶλλον: τον θετικό βαθμό του επιρρήματος 

Μονάδες 10 

 

Γ3. α. θεῶν, λόγοις, μόνος, κωλύειν, τὸ ἧσσον, ὁ ἁρπάσας: Να κάνετε πλήρη συντακτική 

αναγνώριση των λέξεων  

Μονάδες 6 

 

Γ3. β. εἰ δὲ βίᾳ ἡρπάσθη καὶ ἀνόμως ἐβιάσθη καὶ ἀδίκως ὑβρίσθη, δῆλον ὅτι ὁ μὲν 

ἁρπάσας ὡς ὑβρίσας ἠδίκησεν 

Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε σε λόγο που να δείχνει την 

απλή σκέψη του λέγοντα.  

Μονάδες 4  


