
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, Φίλιππος 146 – 147 

Όταν η Φιλοκράτειος ειρήνη (346) φάνηκε πως άνοιγε τη δυνατότητα μιας συμφωνίας με την 

καινούργια μεγάλη δύναμη, τη Μακεδονία του Φιλίππου, ο Ισοκράτης έστειλε το επιστολικό 

του σύγγραμμα Φίλιππος, προσκαλώντας το βασιλιά των Μακεδόνων να ενώσει τους Έλληνες 

σαν «ευεργέτης» τους και να τους οδηγήσει στο μεγάλο εθνικό αγώνα εναντίον της Περσίας. 

Στο συγκεκριμένο χωρίο μιλά για την πόλη του, την Αθήνα, εξηγώντας για ποιους λόγους έγινε 

αντιπαθής και για ποιους συμπαθής στα μάτια των υπολοίπων Ελλήνων. 

[146] οὐ μόνον δ᾽ ἐπὶ τούτων αὐτοὺς ὄψει τὴν γνώμην ταύτην ἔχοντας, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων 

ὁμοίως, ἐπεὶ καὶ τὴν πόλιν ἡμῶν οὐδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν, οὔθ᾽ ὅτι τῆς θαλάττης ἦρξεν 

οὔθ᾽ ὅτι τοσοῦτον πλῆθος χρημάτων εἰσπράξασα τοὺς συμμάχους εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

ἀνήνεγκεν, ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὅτι πολλῶν πόλεων ἐξουσίαν ἔλαβε, τὰς μὲν ἀναστάτους 

ποιῆσαι, τὰς δ᾽ αὐξῆσαι, τὰς δ᾽ ὅπως ἐβουλήθη διοικῆσαι᾿ [147] πάντα γὰρ ταῦτα 

παρῆν αὐτῇ πράττειν᾿ ἀλλ᾽ ἐκ τούτων μὲν πολλαὶ κατηγορίαι κατ᾽ αὐτῆς γεγόνασιν, ἐκ 

δὲ τῆς Μαραθῶνι μάχης καὶ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας, καὶ μάλισθ᾽ ὅτι τὴν αὑτῶν 

ἐξέλιπον ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας, ἅπαντες αὐτὴν ἐγκωμιάζουσιν. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ἂρχω = κυριαρχώ 

ἀναφέρω τι εἰς (+ αιτ. τόπου) = μεταφέρω κάτι σε κάποιον τόπο 

ἀλλὰ μὴν οὐδέ = αλλ’ όμως ούτε και 

πάρεστι (ἒξ-, ἒν-εστι) + δοτ. προσ. = είναι δυνατό σε κπ., έχει τη δυνατότητα κπ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να μεταφραστεί το κείμενο 

2. Πώς εκφέρονται οι αιτιολογικές προτάσεις του κειμένου και να γίνει συντακτική τους 

αναγνώριση. 

3. ὄψει - ἐπαινέσειεν - ἐβουλήθη - ἐξέλιπον - ἀνήνεγκεν - διοικῆσαι - ἔλαβε: χρονική & 

εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων. 

4. Να κλιθούν οι δεικτικές αντωνυμίες του κειμένου στο γένος που βρίσκεται η καθεμιά 

και στους δύο αριθμούς 



 

Αιτιολογικές προτάσεις 

Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με τους αιτιολογικούς συνδέσμους, 

                         

διότι, ὅτι, ὡς, ἐπεί, ἐπειδή 

 

και εκφέρονται με τις εγκλίσεις των προτάσεων κρίσεως (οριστ. – δυνητ. οριστ. – δυνητ. ευκτ.), 

αλλά όταν εξαρτηθούν από ρήμα παρελθοντικού χρόνου εκφέρονται και με ευκτική του 

πλάγιου λόγου (όπως και οι ειδικές, ενδοιαστικές και οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις). 

 

Έχουν άρνηση οὐ: 

 

Συντακτικός ρόλος: επιρ. προσδ. της αιτίας (της προσδιοριζόμενης πρότασης που είτε εκφράζει 

κάποιο ψυχικό πάθος, είτε ο,τιδήποτε που απαιτεί αιτιολόγηση) 

 

1. Ἐπειδὴ οὐκ ἐθέλεις καὶ ἐμοί τις ἀσχολία ἐστίν, ἄπειμι (= θα φύγω). 

 

2. Κῦρος τῷ Κλεάρχῳ ἐβόᾳ ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς 

εἴη (= γιατί εκεί ήταν ο βασιλιάς). 

 

3. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς (= χαίρομαι που προοδεύεις). 

 

4. Θίβρων Λάρισαν, ἐπεὶ οὐκ ἐπείθετο, περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει (= επειδή δεν 

υποτασσόταν, στρατοπέδευσε ολόγυρα και την πολιορκούσε). 

 

5. Κρύπτε μηδέν, ὡς ὁ πάνθ’ ὁρῶν καὶ πάντ’ ἀκούων πάντ’ ἀναπτύσσει χρόνος (= γιατί όλα 

τα αποκαλύπτει ο χρόνος, που όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει). 
 

Σημεί ωση α'. Οι αιτιολογικές προτάσεις όταν εξαρτώνται από ρήματα ή φράσεις που σημαίνουν ψυχικό 

πάθος (όπως χαίρω, ἥδομαι, θαυμάζω κτλ. αἰσχρόν ἐστι, θαυμαστόν ἐστι κ.τ.ό.) εισάγονται με ὅτι:  

                                     π.χ. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς. 

 

Αλλά πολλές φορές με τα ίδια ρήματα η αιτιολογική πρόταση εισάγεται με το εἰ, όταν η αιτία δε θεωρείται εντελώς 

βέβαιη: 

 

Α. Οὐκ ᾐσχύνθη, εἰ τοιοῦτον κακὸν ἐποίει; (= δεν ντράπηκε, αν έκανε τέτοιο κακό;). 

 

Β. Οὐκ αἰσχρόν, εἰ Ἀθηναῖοι ὄντες βάρβαρον ἄνθρωπον φοβήσεσθε; (= δεν είναι άσχημο, που θα φοβηθείτε Αθηναίοι 

εσείς ένα βάρβαρο άνθρωπο;). 

(πβ. ν.ε. μη μου θυμώνεις, αν δε σου φέρομαι καλά μερικές φορές) 

Σημεί ωση βʹ . Οι σύνδεσμοι ὡς και ἐπεὶ χρησιμοποιούνται και ως αιτιολογικοί παρατακτικοί σύνδεσμοι 

(στην αρχή περιόδου ή ημιπεριόδου, οπότε εισάγουν κύριες προτάσεις και ισοδυναμούν με τον γάρ). 

 

Σοὶ δὲ προσήκει ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἄξιος ἔσει τοῦ πατρός· ὡς ἅπασι μὲν προσήκει περὶ πολλοῦ 

ποιεῖσθαι τὴν φρόνησιν (= γιατί σε όλους ταιριάζει να εκτιμούν πολύ τη φρόνηση). 

 

Μέγα δὲ τὸ ὁμοῦ τραφῆναι· ἐπεὶ καὶ τοῖς θηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων (= γιατί και 

στα θηρία ακόμα γεννιέται...). 

 

 

 

Χανιωτάκης Ιωάννης 

Φιλόλογος 
 


