Ισοκράτης, Φίλιππος, 35-37
Ο λόγος αυτός είναι συμβουλευτικός. Ο Ισοκράτης, γνωστός για τα φιλομακεδονικά του
αισθήματα, απευθύνεται στον Φίλιππο να «ευεργετήσει» τους Έλληνες ενώνοντάς τους υπό
την ηγεσία του.

Τοιούτων οὖν ἁπασῶν τῶν πόλεων γεγενημένων ἔδει μὲν μηδέποτέ σοι μηδὲ
πρὸς μίαν αὐτῶν γενέσθαι διαφοράν. Ἀλλὰ γὰρ ἅπαντες πλείω πεφύκαμεν
ἐξαμαρτάνειν ἢ κατορθοῦν. Ὥστε τὰ μὲν πρότερον γεγενημένα κοινὰ θεῖναι
δίκαιόν ἐστιν, εἰς δὲ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον φυλακτέον ὅπως μηδὲν συμβήσεταί
σοι τοιοῦτον, καὶ σκεπτέον τί ἂν ἀγαθὸν αὐτὰς ἐργασάμενος φανείης ἄξια καὶ
σαυτοῦ καὶ τῶν ἐκείναις πεπραγμένων πεποιηκώς. Ἔχεις δὲ καιρόν· ἀποδιδόντα
γάρ σε χάριν ὧν ὤφειλες, ὑπολήψονται διὰ τὸ πλῆθος τοῦ χρόνου τοῦ μεταξὺ
προϋπάρχειν τῶν εὐεργεσιῶν. Καλὸν δ᾽ ἐστὶν δοκεῖν μὲν τὰς μεγίστας τῶν
πόλεων εὖ ποιεῖν, μηδὲν δ᾽ ἧττον ἑαυτὸν ἢ ᾽κείνας ὠφελεῖν. Χωρὶς δὲ τούτων εἰ
πρός τινας αὐτῶν ἀηδές τί σοι συμβέβηκεν, ἅπαντα ταῦτα διαλύσεις· αἱ γὰρ ἐν
τοῖς παροῦσι καιροῖς εὐεργεσίαι λήθην ἐμποιήσουσι τῶν πρότερον ὑμῖν εἰς
ἀλλήλους πεπλημμελημένων.
-----------------------------------καιρός: ευκαιρία
εὖ ποιῶ: ευεργετώ
ἀηδές: δυσάρεστο

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου
Μονάδες 20
Γ2. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
1

ἁπασῶν: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος
πλείω: την αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος
πεποιηκώς: τη δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους
ἧττον: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό
ἀηδές: τη γενικού ενικού του θηλυκού γένους
Μονάδες 5
Γ2. β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις:
γεγενημένων: το γ΄ ενικό παρακειμένου της ίδιας φωνής
κατορθοῦν: το β΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
φανείης: το γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής του παθητικού αορίστου β΄.
ἀποδιδόντα: το β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
συμβέβηκεν: το α΄ ενικό ευκτικής του β΄ αορίστου
Μονάδες 5
Γ3.α. ἁπασῶν, αὐτῶν, γενέσθαι, ἀποδιδόντα, ἀηδές
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
Μονάδες 5
Γ3.β. εἰ πρός τινας αὐτῶν ἀηδές τί σοι συμβέβηκεν, ἅπαντα ταῦτα διαλύσεις.
Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου, να δικαιολογήσετε τον τρόπο
εκφοράς του και να τον μετατρέψετε σε υποθετικό λόγο που να δείχνει κάτι που
επαναλαμβανόταν στο παρελθόν.
Μονάδες 5
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