
 

 

  

Γ. Αδίδακηο κείµενο 

ΙΣΟΚΡ 5.32–33  

            Με ηελ πξνηξνπή λα αλαιάβεη ν Φίιηππνο ηελ εγεκνλία Άξγνπο, Σπάξηεο, Θήβαο θαη 

Αζήλαο κεξηθά ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο "εηξήλεο ηνπ Φηινθξάηε ν Ιζνθξάηεο, έζηεηιε 

ηελ παξαθάησ επηζηνιή ζηνλ Φίιηππν, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ γηα έλσζε ησλ Ειιήλσλ ππό ηνλ 

Φίιηππν ζε έλαλ θνηλό αγώλα θαηά ησλ Πεξζώλ.  

 

      [32] Γλνίεο δ’ ἂλ ὡο νὐδεκηᾶο ζνη πξνζήθεη ηνύησλ ὀιηγσξεῖλ, ἢλ ἀλελέγθῃο αὐηῶλ ηὰο 

πξάμεηο ἐπὶ ηνὺο ζνὺο πξνγόλνπο· εὑξήζεηο γὰξ ἑθάζηῃ πνιιὴλ θηιίαλ πξὸο ὑκᾶο θαὶ κεγάιαο 

εὐεξγεζίαο ὑπαξρνύζαο. Ἄξγνο κὲλ γάξ ἐζηί ζνη παηξὶο, ἧο δίθαηνλ ηνζαύηελ ζε πνηεῖζζαη 

πξόλνηαλ ὅζελ πεξ ηῶλ γνλέσλ ηῶλ ζαπηνῦ· Θεβαῖνη δὲ ηὸλ ἀξρεγὸλ ηνῦ γέλνπο ὑκῶλ ηηκῶζη 

θαὶ ηαῖο πξνζόδνηο θαὶ ηαῖο ζπζίαηο κᾶιινλ ἢ ηνὺο ζενὺο ηνὺο ἄιινπο· [33] Λαθεδαηκόληνη δὲ 

ηνῖο ἀπ’ ἐθείλνπ γεγνλόζη θαὶ ηὴλ βαζηιείαλ θαὶ ηὴλ ἡγεκνλίαλ εἰο ἅπαληα ηὸλ ρξόλνλ 

δεδώθαζη· ηὴλ δὲ πόιηλ ηὴλ ἡκεηέξαλ θαζίλ, νἷο πεξὶ ηῶλ παιαηῶλ πηζηεύνκελ, Ἡξαθιεῖ κὲλ 

ζπλαηηίαλ γελέζζαη ηῆο ἀζαλαζίαο (ὃλ δὲ ηξόπνλ, ζνὶ κὲλ αὖζηο ππζέζζαη ῥᾴδηνλ, ἐκνὶ δὲ λῦλ 

εἰπεῖλ νὐ θαηξόο) 

 

  

Γ1. Να µεηαθξάζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην θείµελν. 

Μονάδες 20 

 

Γ2.α.  Να γξάςεηε ηνπο δεηνύµελνπο ηύπνπο γηα θαζεµηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηµέλνπ: 

                     Γνοίης  ἂν  β εληθό πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ β 

                     ἀνενέγκῃς : απαξέκθαην παξαθεηκέλνπ ελεξγ.θσλήο 

                     γενέζθαι : γ εληθό επθηηθήο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ 

                     πσθέζθαι : β εληθό νξηζηηθήο ελεζηώηα 

                     εἰπεῖν : γ εληθό πξνζηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ κέζεο θσλήο 

Μονάδες 5 

  

Γ2.β.  Να γξάςεηε ηνπο δεηνύµελνπο ηύπνπο γηα θαζεµηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ 

θεηµέλνπ: 

                     ζοι : ηνλ ίδην ηύπν ηνπ γ πξνζώπνπ 

                     μεγάλας : ηε δνηηθή εληθνύ ππεξζεηηθό ζην ζειπθό 

                     γένοσς : ηε δνηηθή πιεζπληηθνύ 

                     οἷς:  ηελ αηηηαηηθή πιεζπληηθνύ 

                    Ἡρακλεῖ : ηελ θιεηηθή εληθνύ 
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Γ3.α.  «Γλνίεο δ’ ἂλ ὡο νὐδεκηᾶο ζνη πξνζήθεη ηνύησλ ὀιηγσξεῖλ, ἢλ ἀλελέγθῃο αὐηῶλ ηὰο 

πξάμεηο ἐπὶ ηνὺο ζνὺο πξνγόλνπο». 

Να αλαγλσξίζεηε ηνλ ππνζεηηθό ιόγν θαη λα ηνλ µεηαηξέςεηε ζε ππνζεηηθό ιόγν ηνπ 

πξαγµαηηθνύ. 
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Γ3.β.  Να αλαγλσξίζεηε ζπληαθηηθά ηα παξαθάησ: 

                     οὐδεμιᾶς  

                     πρὸς ὑμᾶς  

                     ζοι  

 

 



 

 

 

                    ὑμῶν  

                    ἅπανηα  

                  πσθέζθαι  
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        Γ3.γ. Γηαηί ζεσξεί ν Ιζνθξάηεο απαξαίηεηε ηελ ελαζρόιεζε ηνπ Φηιίππνπ κε ηηο ππόινηπεο 

ειιεληθέο πόιεηο; 
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