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ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  

 

Αδίδακτο κείμενο 

 

Ισοκράτους, Φίλιππος, 26-27 (έκδ. Τeubner) 

 Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στο πότε ο ρητορικός λόγος χάνει την 

αποτελεσματικότητά του. 

Ἐπειδὰν γὰρ ὁ λόγος ἀποστερηθῇ τῆς τε δόξης τῆς τοῦ λέγοντος καὶ τῆς φωνῆς 

καὶ τῶν μεταβολῶν τῶν ἐν ταῖς ῥητορείαις γιγνομένων, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν καὶ 

τῆς σπουδῆς τῆς περὶ τὴν πρᾶξιν, καὶ μηδὲν ᾖ τὸ συναγωνιζόμενον καὶ 

συμπεῖθον, ἀλλὰ τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται καὶ γυμνός, 

ἀναγιγνώσκῃ δέ τις αὐτὸν ἀπιθάνως καὶ μηδὲν ἦθος ἐνσημαινόμενος ἀλλ’ 

ὥσπερ ἀπαριθμῶν, εἰκότως, οἶμαι, φαῦλος εἶναι δοκεῖ τοῖς ἀκούουσιν. Ἅπερ καὶ 

τὸν νῦν ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον φαίνεσθαι 

ποιήσειεν. 

 

Γ1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου.  

Γιατί όταν ο λόγος στερηθεί και την προσωπική γοητεία του ομιλητού και 

τη φωνή του και τις ρητορικές αποχρώσεις, μαζί μ᾽ αυτά και την 

επικαιρότητα και την ανάγκη γρήγορα να γίνει η πράξις, και δεν υπάρχει 

τίποτε που να συμβοηθεί και να συμπείθει· όταν απ᾽ όλ᾽ αυτά ο λόγος είναι 

έρημος και γυμνός, και τον διαβάζει κάποιος χωρίς πειστικότητα και χωρίς 

κανένα χρωματισμό, ακριβώς σα να κάνει απαρίθμηση -εύλογα, νομίζω, 

φαίνεται ασήμαντος σε όσους τον ακούνε. Όλ᾽ αυτά βέβαια θα μπορούσαν 

να βλάψουν και να κάνουν χειρότερος να φαίνεται ο λόγος που σου 

παρουσιάζω τώρα.  

Μονάδες 20 

 

Γ2.α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις 

παρακάτω λέξεις: (μονάδες 5)  

 

ἀναγιγνώσκῃ : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής αορίστου β΄  

ἀνάγνωθι 



 

 

ἀπαριθμῶν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής ενεστώτα 

 ἀπαριθμοῖεν 

τοῖς ἀκούουσιν : το απαρέμφατο μέλλοντα  

ἀκούσεσθαι 

μάλιστ’ : τον θετικό βαθμό  

μάλα 

φαίνεσθαι : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής παθητικού 

αορίστου β΄ 

φανῆτε 

Γ2.β.«τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται»: Να μεταφέρετε όλους 

τους κλιτούς τύπους της πρότασης στον άλλον αριθμό. (μονάδες 5)  

 

«τοῦ μὲν προειρημένοῦ ἃπαντος ἔρημοι γένωνται» 

 

Μονάδες 10  

 

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων (μονάδες 

5) : 

τῶν μεταβολῶν  αντικείμενο στο ρήμα ἀποστερηθῇ 

τῶν προειρημένων επιθετική μετοχή, σε θέση ονοματικού ετερόπτωτου 

προσδιορισμού, συγκεκριμένα γενικής προσδιοριστικής 

αντικειμενικής στο ἔρημος 

γυμνός κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο λόγος ή 

οὗτος, εξαιτίας του συνδετικού ρήματος γένηται 

εἰκότως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ρήμα 

δοκεῖ 

τοῖς ἀκούουσιν επιθετική μετοχή, σε θέση δοτικής προσωπικής του 

κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ 

 

Γ3.β. «Ἅπερ καὶ τὸν [...] ἐπιδεικνύμενον μάλιστ’ ἂν βλάψειε καὶ φαυλότερον 

φαίνεσθαι ποιήσειεν»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρώτης πρότασης (μονάδα 

1) και να κάνετε συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων όρων (μονάδες 

4). (μονάδες 5)  

Κύρια πρόταση κρίσης.  

Εισάγεται βέβαια με την αναφορική αντωνυμία «Ἅπερ», που επειδή βρίσκεται 

στην αρχή περιόδου, μετά από ισχυρή στίξη δεν εισάγει δευτερεύουσα πρόταση. 

Ἅπερ    υποκείμενο με αττική σύνταξη στο ρήμα ἂν βλάψειε 

τὸν ἐπιδεικνύμενον  επιθετική μετοχή, σε θέση αντικειμένου στο ρήμα ἂν 

βλάψειε 

φαυλότερον κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο  «τὸν 

ἐπιδεικνύμενον / τοῦτον», εξαιτίας του συνδετικού 



 

 

ρηματικού τύπου φαίνεσθαι 

φαίνεσθαι  τελικό απαρέμφατο, σε θέση αντικειμένου στο ρήμα 

ποιήσειεν, με εννοούμενο υποκείμενο «τὸν 

ἐπιδεικνύμενον / τοῦτον» (ετεροπροσωπία) 

Μονάδες 10   

 

 

Επιμέλεια : Πασχαλιά  Καλουπτσή 


