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9
ε
 ΕΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αλππέξβιεηα πξόηππα 

᾽Ιζνθξάηεο, Εὐαγόρας 1-6 (δηαζθεπή) 

Γύξσ ζηα 373 π.Υ., κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιηά ηεο Κύπξνπ Επαγόξα, αλεβαίλεη ζηνλ ζξόλν ν 
λεαξόο γηνο ηνπ Νηθνθιήο. Ο Αζελαίνο δάζθαιόο ηνπ Ιζνθξάηεο ηνπ απεπζύλεη ηξεηο ιόγνπο 
(Πρὸς Νικοκλέα, Νικοκλῆς, Εὐαγόρας), ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη –πέξαλ ηνπ εγθσκίνπ ηνπ 
λεθξνύ Επαγόξα– δηεμνδηθέο νδεγίεο θαη παξαηλέζεηο γηα ζσζηή δηαθπβέξλεζε. ην απόζπαζκα 
πνπ αθνινπζεί, ν Ιζνθξάηεο επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο επηθαλείο άληξεο ε 
πζηεξνθεκία ηνπο. 
 
 

῾Οξῶλ, ὦ Νηθόθιεηο, ηηκῶληά ζε ηὸλ ηάθνλ ηνῦ παηξὸο νὐ κόλνλ ηῷ πιήζεη 

θαὶ ηῷ θάιιεη ηῶλ ἐπηθεξνκέλσλ, ἀιιὰ θαὶ ρνξνῖο θαὶ κνπζηθῇ θαὶ γπκληθνῖο 

ἀγῶζηλ, ἡγεζάκελ Εὐαγόξαλ, εἴ ηίο ἐζηηλ αἴζζεζηο ηνῖο ηεηειεπηεθόζηλ πεξὶ 

ηῶλ ἐλζάδε γηγλνκέλσλ, ραίξεηλ ὁξῶληα ηήλ ηε πεξὶ αὑηὸλ ἐπηκέιεηαλ θαὶ ηὴλ 

ζὴλ κεγαινπξέπεηαλ. Πνιὺ δ’ ἂλ ἔηη πιείσ ράξηλ ἔρνη, εἴ ηηο δπλεζείε πεξὶ 

ηῶλ ἐπηηεδεπκάησλ θαὶ ηῶλ θηλδύλσλ αὐηνῦ ἀμίσο εἰπεῖλ· εὑξήζνκελ γὰξ 

ηνὺο θηινηίκνπο θαὶ κεγαινςύρνπο ηῶλ ἀλδξῶλ πάληα πνηνῦληαο ὅπσο 

ἀζάλαηνλ ηὴλ πεξὶ αὑηῶλ κλήκελ θαηαιείςνπζηλ. Σίο δ’ νὐθ ἂλ ἀζπκήζεηελ, 

ὅηαλ ὁξᾷ ηνὺο κὲλ πεξὶ ηὰ Σξστθὰ γελνκέλνπο ὑκλνπκέλνπο, αὑηὸλ δὲ 

πξνεηδῇ, κεδ’ ἂλ ὑπεξβάιιῃ ηὰο ἐθείλσλ ἀξεηάο, κεδέπνηε ηνηνύησλ 

ἐπαίλσλ ἀμησζεζόκελνλ; Σνύησλ δ’ αἴηηνο ὁ θζόλνο· νὕησ γάξ ηηλεο 

δπζθόισο πεθύθαζηλ, ὥζζ’ ἥδηνλ ἂλ εὐινγνπκέλσλ ἀθνύνηελ νὓο νὐθ 

ἴζαζηλ εἰ γεγόλαζηλ, ἢ ηνύησλ ὑθ’ ὧλ εὖ πεπνλζόηεο αὐηνὶ ηπγράλνπζηλ. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Ὁξῶλ                 ζε,   ὦ Νηθόθιεηο,   ηηκῶληά  ηὸλ ηάθνλ   ηνῦ παηξὸο  
Επεηδή βιέπσ εζέλα      Νηθνθιή,       λα ηηκάο   ηελ   ηαθή    ηνπ παηέξα (ζνπ) 
 
νὐ κόλνλ   ηῷ  πιήζεη   θαὶ        ηῷ θάιιεη       ηῶλ  ἐπηθεξνκέλσλ,  
όρη κόλνλ  κε ην πιήζνο  θαη  κε ηε ιακπξόηεηα  ησλ  πξνζθνξώλ ζνπ, 
 
ἀιιὰ θαὶ   ρνξνῖο    θαὶ   κνπζηθῇ  θαὶ   γπκληθνῖο     ἀγῶζηλ, ἡγεζάκελ     Εὐαγόξαλ,  
αιιά  θαη κε ρνξνύο θαη  κε κνπζηθή θαη κε αζιεηηθνύο  αγώλεο,  ζεώξεζα   όηη ν Επαγόξαο, 
 
εἴ    ἐζηηλ       ηίο     αἴζζεζηο  ηνῖο ηεηειεπηεθόζηλ πεξὶ ηῶλ γηγλνκέλσλ ἐλζάδε,  
αλ ππάξρεη θάπνηα  αίζζεζε    ζηνπο  πεζακέλνπο      γηα απηά πνπ γίλνληαη    εδώ, 
 
ραίξεηλ       ὁξῶληα    ηήλ ηε ἐπηκέιεηαλ  πεξί αὑηὸλ θαὶ  ηὴλ     ζὴλ     κεγαινπξέπεηαλ.  
ραίξεηαη επεηδή βιέπεη    ηε   θξνληίδα          γηα  απηόλ  θαη   ηε   δηθή ζνπ    κεγαινπξέπεηα. 
 
Πνιὺ δ’        πιείσ            ράξηλ        ἂλ ἔρνη      ἔηη,  
Καη πνιύ πεξηζζόηεξε επγλσκνζύλε ζα όθεηιε αθόκε,  
 
εἴ         ηηο     δπλεζείε     εἰπεῖλ    ἀμίσο   
εάλ θάπνηνο κπνξνύζε λα κηιήζεη αληάμηα 
 
πεξὶ ηῶλ ἐπηηεδεπκάησλ θαὶ     ηῶλ    θηλδύλσλ         αὐηνῦ·  
γηα    ηηο             αξρέο          θαη ηηο ξηςνθίλδπλεο πξάμεηο  ηνπ.  
 
εὑξήζνκελ γὰξ  ηνὺο θηινηίκνπο  θαὶ  κεγαινςύρνπο  ηῶλ    ἀλδξῶλ    πνηνῦληαο  πάληα 
γηαηί ζα βξνύκε    ηνπο  θηιόδνμνπο  θαη  ηνπο γελλαίνπο    από ηνπο άλδξεο λα θάλνπλ  ηα πάληα 
 
ὅπσο     θαηαιείςνπζηλ  ἀζάλαηνλ ηὴλ κλήκελ    πεξὶ      αὑηῶλ.  
πώο     ζα αθήζνπλ πίζσ  αζάλαηε     ηε κλήκε    γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο.  
 
Σίο δ’       νὐθ ἂλ   ἀζπκήζεηελ,  
Καη πνηνο  δε   ζα  ζηελαρσξεζεί,  
 
ὅηαλ   ὁξᾷ   ηνὺο ὑκλνπκέλνπο κὲλ    γελνκέλνπο        πεξὶ       ηὰ        Σξστθὰ,  
όηαλ  βιέπεη    όηη   πκλνύληαη            απηνί πνπ έδεζαλ ηνλ θαηξό ησλ Σξσηθώλ πνιέκσλ, 
 
πξνεηδῇ   δὲ                               κεδέπνηε   ἀμησζεζόκελνλ    αὑηὸλ,  
γλσξίδεη όκσο θαιά από πξηλ, όηη νπδέπνηε    ζα θξηζεί άμηνο ν εαπηόο ηνπ, 
  
ηνηνύησλ     ἐπαίλσλ  κεδ’    ἂλ ὑπεξβάιιῃ ηὰο ἀξεηάο ἐθείλσλ;  
γηα ηέηνηνπο  επαίλνπο, νύηε θη αλ    μεπεξάζεη   ηηο   αξεηέο  εθείλσλ;  
 
Σνύησλ δ’ αἴηηνο ὁ θζόλνο·  ηηλεο    γάξ           πεθύθαζηλ          νὕησ δπζθόισο,  
Καη  απηώλ αίηηνο   ν θζόλνο∙ κεξηθνί  γηαηί είλαη από ηε θύζε ηνπο  ηόζν   δύζθνινη, 
 
ὥζζ’       ἥδηνλ       ἂλ ἀθνύνηελ  εὐινγνπκέλσλ   νὓο            νὐθ           ἴζαζηλ  
ώζηε πην επράξηζηα ζα  άθνπγαλ    λα επαηλνύληαη  απηνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ γλσξίδνπλ θαλ 
 
εἰ    γεγόλαζηλ,        ἢ     ηνύησλ   ὑθ’        ὧλ           αὐηνὶ  ηπγράλνπζηλ    εὖ πεπνλζόηεο. 
αλ έρνπλ ππάξμεη, παξά    απηνί    από ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη     ζπκβαίλεη    λα έρνπλ επεξγεηεζεί.  
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Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

ρνξνῖο θαὶ κνπζηθῇ θαὶ γπκληθνῖο ἀγῶζηλ: Από ηνλ ιόγν ηνπ Ιζνθξάηε αληινύκε 
ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεγαινπξεπείο θαη πινπζηνπάξνρεο ηειεηέο κε ηηο νπνίεο 
ν Νηθνθιήο ηίκεζε ηνλ λεθξό παηέξα ηνπ: ηέιεζε κνπζηθνύο θαη αζιεηηθνύο αγώλεο, θαζώο 
θαη δηαγσληζκνύο ηππηθήο θαη λαπηηθήο δεμηνηερλίαο. Η ηέιεζε αγώλσλ γηα λα ηηκεζεί θάπνηνο 
λεθξόο ήηαλ ζπλήζεο θαηά ηελ αξραηόηεηα (βι. Ἰιηάδα Φ). 

 
ὅπσο ἀζάλαηνλ ηὴλ πεξὶ αὑηῶλ κλήκελ θαηαιείςνπζηλ: Η πζηεξνθεκία παξνπζηάδεηαη 
από ηνλ Ιζνθξάηε (όπσο θαη ζηα νκεξηθά έπε) σο βαζηθή επηδίσμε ησλ αλζξώπσλ πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη από θηινδνμία θαη πξνβαίλνπλ ζε κεγαιεηώδεηο πξάμεηο. Άμηα πξνζνρήο 
είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ Ιζνθξάηε, ε νπνία απαληά θαη ζε πνιινύο άιινπο ζπγγξαθείο, όηη νη 
δσληαλνί πξνθαινύλ ηνλ θζόλν κε ηελ επηπρία ηνπο. 

 
 
 
Εξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πώο ηίκεζε ν Νηθνθιήο ηνλ παηέξα ηνπ; Ση ζεσξεί ν Ιζνθξάηεο όηη ζα ηθαλνπνηνύζε 
πεξηζζόηεξν ηνλ Επαγόξα; 

2. Πώο ιεηηνπξγεί ν θζόλνο όηαλ πξόθεηηαη λα ηηκεζνύλ θαηνξζώκαηα έλδνμσλ αληξώλ; 

3. Ο Πεξηθιήο ζηνλ Επιηάθιο ιόγν πνπ εθθσλεί πξνο ηηκήλ ησλ Αζελαίσλ πνπ έπεζαλ θαηά 
ην πξώην έηνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ παξαηεξεί: μέτρι γὰρ ηοῦδε ἀνεκηοὶ οἱ 
ἔπαινοί εἰζι περὶ ἐηέρων λεγόμενοι, ἐς ὅζον ἂν καὶ αὐηὸς ἕκαζηος οἴηηαι ἱκανὸς εἶναι 
δρᾶζαί ηι ὧν ἤκοσζεν˙ ηῷ δὲ ὑπερβάλλονηι αὐηῶν θθονοῦνηες ἤδη καὶ ἀπιζηοῦζιν (Θνπθ. 
2.35.2-3: γηαηί κέρξη απηνύ ηνπ ζεκείνπ είλαη αλεθηνί νη έπαηλνη, όηαλ ιέγνληαη γηα άιινπο, 
ζηνλ βαζκό δειαδή πνπ ν θαζέλαο λνκίδεη όηη είλαη ηθαλόο λα θάλεη θάηη από όζα άθνπζε· 
επεηδή όκσο θαηαιακβάλνληαη από θζόλν γηα ό,ηη ηνπο μεπεξλάεη, δείρλνπλ γη᾽ απηό 
δπζπηζηία). Να ζπγθξίλεηε ηελ άπνςε απηή κε όζα δηαβάζαηε ζην θείκελν ηνπ Ιζνθξάηε. 

  

Ο Ηξαθιήο απνηειεί 
ην πξόηππν ηνπ 

ηζρπξνύ θαη 
αθαηάβιεηνπ ήξσα. 

ηελ παξάζηαζε απηή 
εηθνλίδεηαη ε πάιε ηνπ 

με το λιοντάρι της 
Νεμέας. 
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Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

1. Αλαδηπιαζηαζκόο 

ηνπο ζπληειηθνύο ρξόλνπο (παξαθείκελνο, ππεξζπληέιηθνο θαη 

ζπληειεζκέλνο κέιινληαο) παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ηνπ 

αλαδηπιαζηαζκνύ ζηελ αξρή ηνπ ζέκαηνο ζε όιεο ηηο εγθιίζεηο θαη ζηνπο 

νλνκαηηθνύο ηύπνπο (απαξέκθαην θαη κεηνρή). 

 

Είδε νκαινύ αλαδηπιαζηαζκνύ: 

1. Επαλάιεςε αξρηθνύ ζπκθώλνπ  + ε 

Σέηνην αλαδηπιαζηαζκό παίξλνπλ ηα ξήκαηα ησλ νπνίσλ ην ζέκα αξρίδεη: 

 από απιό ζύκθσλν  (εθηόο από ῥ)   

π.ρ. ιύσ  ιέ-ιπ-θα, ηνμεύσ  ηε-ηόμεπ-θα 

 από δύν ζύκθσλα εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην είλαη άθσλν (θ,γ,ρ,π,β,θ,η,δ,ζ)  

θαη ην δεύηεξν είλαη έλξηλν ή πγξό (κ,λ,ι,ξ). 

π.ρ. δξῶ  δέ-δξα-θα, θξύπησ  θέ-θξπ-θα 

 

 

2. πιιαβηθή αύμεζε: ε 

Όζσλ ξεκάησλ ηα ζέκαηα αξρίδνπλ: 

 από δηπιό ζύκθσλν (δ,μ,ς) 
π.ρ. μελαγνῦκαη  ἐ-μελἀγε-καη, ςεύδνκαη  ἔ-ςεπ-ζκαη 

 από ηξία ζύκθσλα  
π.ρ. ζηξαηεύσ  ἐ-ζηξάηεπ-θα 

 από δύν ζύκθσλα εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην δελ είλαη άθσλν 
(θ,γ,ρ,π,β,θ,η,δ,ζ,) θαη ην δεύηεξν έλξηλν ή πγξό (κ,λ,ι,ξ) 
π.ρ. ζπνπδάδσ  ἐ-ζπνύδα-θα 

 από ῥ.  
π.ρ. ῥίπησ  ἔ-ξξη-θα (δηπιαζ.  ηνπ ξ). 

 
 

3. Υξνληθή αύμεζε 

Παίξλνπλ ηα ξήκαηα ησλ νπνίσλ ην ζέκα αξρίδεη: 

 από θσλήελ  (όκνηα κε ηελ αύμεζε ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ ανξίζηνπ).  
π.ρ.  ἀζξνίδσ  ἤ-ζξνη-θα, ἄγνκαη  ἦ-ρα 

 από δίθζνγγν 
π.ρ.  αἱζζάλνκαη  ᾐ-ζζαλόκελ, αἱξῶ  ᾕ-ξνπλ 
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Σα ζύλζεηα ξήκαηα 

 ηα ζύλζεηα ξήκαηα ν αλαδηπιαζηαζκόο κπαίλεη κεηά ηελ αύμεζε.  

      π.ρ. εἰζπέκπσ  εἰζ-πέ-πνκθα, ζπλνηθῶ  ζπλ-ᾤθεθα 
 

 Αλ όκσο ην πξώην ζπλζεηηθό δελ είλαη πξόζεζε, ηόηε ν αλαδηπιαζηαζκόο 

κπαίλεη ζηελ αξρή, όπσο ζηα απιά ξήκαηα. 

      π.ρ. κπζνινγῶ  κεκπζνιόγεθα,  ἀδηθῶ  ἠδίθεθα 

 

 

 

Καηαιήμεηο 

 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟ 
ΦΧΝΗΕΝΣΟΛΗΚΣΑ - θα  - θεηλ 
ΥΕΙΛΙΚΟΛΗΚΣΑ (π, β, θ, πη) - θα  - θεηλ 
ΌΤΡΑΝΙΚΟΛΗΚΣΑ (θ, γ, ρ, ηη/ ζζ) - ρα - ρεηλ 
ΟΔΟΝΣΙΚΟΛΗΚΣΑ (η, δ, ζ ,δ) - θα  - θεηλ 
 

ΤΓΡΟΛΗΚΣΑ (ι, ξ) 
- ιθα,  
- ξθα 

- ιθεηλ,  
- ξθεηλ 

 

 

 

Αηηηθόο αλαδηπιαζηαζκόο 

Μεξηθά ξήκαηα πνπ ην ζέκα ηνπο αξρίδεη από α ή ε ή ν έρνπλ ηδηαίηεξν 

είδνο αλαδηπιαζηαζκνύ, γηαηί θπξίσο ζπλεζηδόηαλ ζηελ αηηηθή δηάιεθην. 

Αηηηθόο αλαδηπιαζηαζκόο είλαη ε επαλάιεςε ησλ δύν πξώησλ θζόγγσλ 

ηνπ ζέκαηνο θαη ζπγρξόλσο ε έθηαζε(=αιιαγή) ηνπ αξρηθνύ θσλεέληνο  

(ην α θαη ε  ε θαη ην ν  σ). 

π.ρ.  ἀθνύσ  ἀθ-ήθν-α, ἐιαύλσ  ἐι-ήια-θα, ὄκλπκη  ὀκ-σκν-θα 

  

Όηαλ ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο αξρίδεη από ρ, θ θαη ζ, ηόηε απηά ζηνλ 

αλαδηπιαζηαζκό κεηαηξέπνληαη ζε θ, π, θαη η αληίζηνηρα. 

π.ρ. ρσξῶ  θερώξεθα 
        θύσ  πέθπθα 
        ζύσ  ηέζπθα 
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2. ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΤΠΕΡΤΝΣΕΛΙΚΟΤ Ε.Φ. 

ΒΑΡΤΣΟΝΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ 

 

ρεκαηηζκόο νξηζηηθήο παξαθεηκέλνπ (ιέιπθα) 

Αλαδηπιαζηαζκνο ή 
αύμεζε 

Θέκα 
ξήκαηνο 

Καηαιήμεηο 
παξαθεηκέλνπ 

 
ιε- 
ηε- 
πε- 

 
ιπ- 

  ηνμεπ- 
παηδεπ- 

 
-θα 
-θα 
-θα 

 

ρεκαηηζκόο νξηζηηθήο ππεξζπληειίθνπ (ἐιειύθεηλ) 

πιιαβηθή 
αύμεζε 

Αλαδηπιαζηαζκόο Θέκα 
 ξήκαηνο 

Καηαιήμεηο 
ππεξζπληειίθνπ 

 
ἐ- 
ἐ- 
ἐ- 

 
ιε- 
ηε- 
πε- 

 
 ιπ- 

  ηνμεπ-  
παηδεπ- 

 
-θεηλ 
-θεηλ 
-θεηλ 

 

 

Κιίζε παξαθεηκέλνπ θαη ππεξζπληειίθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οξηζηηθή 
παξαθεηκέλνπ 

Οξηζηηθή 
ππεξζπληειίθνπ 

ιέ-ιπ-θα  (=έρσ ιύζεη) 
ιέ-ιπ-θαο 
ιέ-ιπ-θε 
ιε-ιύ-θακελ 
ιε-ιύ-θαηε 
ιε-ιύ-θαζη(λ) 

ἐ-ιε-ιύ-θεηλ  (=είρα ιύζεη) 
ἐ-ιε-ιύ-θεηο 
ἐ-ιε-ιύ-θεη 
ἐ-ιε-ιύ-θεκελ 
ἐ-ιε-ιύ-θεηε 
ἐ-ιε-ιύ-θεζαλ 
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