
Ενότητα 8 

Βουκολικόν 

 

 

Σ τ ό χ ο ι  

 

Επανάληψη και εκμάθηση λεξιλογίου 

Οριστική, υποτακτική και προστακτική ενεστώτα μέσης φωνής 

Μέλλοντας μέσης φωνής 

Εξοικείωση με τύπους του παρακειμένου 

Συνηρημένα ρήματα (ενεστώτας, παρατατικός/οριστική, προστακτική, απαρέμφατο 

ενεστώτα) 

Διάκριση ερωτηματικού και αιτιολογικού τί 

Εξοικείωση με τη γενική απόλυτο 

Συνέχιση της εξοικείωσης με το έμμεσο αντικείμενο σε δοτική 

Υποθετικές  προτάσεις 

Σύνταξη απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων     
Κράση 

α΄ και β΄ όρος σύγκρισης 

Χρήση υποτακτικής 

Σύνθεση (πρόθεση + ρήμα) 
 

Διδακτικό σενάριο 

 

Ως αφόρμηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο της ενότητας, θυμίζοντας στους 

μαθητές τον γνωστό (από την 5
η
 ενότητα) όρο βουκόλος. Μπορούμε να ρωτήσουμε ποιο 

ζώο κρύβεται μέσα στη λέξη βουκολικόν (βοῦς) Πιθανόν να υπολογίσουν ότι το θέμα 

της ενότητας έχει να κάνει με βοσκούς. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε να διατρέξουν 

προκαταβολικά το κείμενο, να δουν τις εικόνες και να κάνουν υποθέσεις για τις 

ασχολίες των προσώπων και άρα το θέμα της ενότητας. Εξηγούμε τον όρο 

βουκολικόν ή διαβάζουμε τα σχετικά από τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες.  

 
Επισημαίνουμε στους μαθητές ότι, όπως και στις ενότητες 2, 4 και 7, το θέμα είναι 

εμπνευσμένο από την καθημερινή ζωή και όχι από τον μύθο, όπως συνέβαινε σε άλλες 

ενότητες. Εδώ μάλιστα πρόκειται για απλούς ανθρώπους που ζουν μακριά από την πόλη. Με 

την ευκαιρία αυτή μπορούμε να συγκρίνουμε τον χώρο δράσης των τεσσάρων ενοτήτων.  
Ενότ. 2: λίγο έξω από την Αθήνα 

Ενότ. 4: στην αττική ύπαιθρο 

Ενότ. 7: στο αθηναϊκό άστυ 

Ενότ. 8: σε αγροτική περιοχή, σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια 

Επίσης βρισκόμαστε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο: 

Ενότ. 2: 5
ος 

αιώνας (ζει ο Σωκράτης) 

Ενότ. 4: κλασική εποχή (το πρότυπο είναι του 4
ου

 αιώνα, αλλά το κείμενο δεν 

παρέχει ενδείξεις) 

Ενότ. 7: τέλη του 5
ου

 αιώνα (εποχή Πελοποννησιακού πολέμου) 

Ενότ. 8: μετά την ίδρυση της Αλεξάνδρειας (βλ. αρχαιογνωστικές πληροφορίες ) 

 

Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούμε τους μαθητές στη διάκριση μύθου-ιστορίας ως προς τη 

θεματική των λογοτεχνικών κειμένων. Έχουμε ολοκληρώσει τις 8 ενότητες στις οποίες 

μπορεί να εφαρμοσθεί αυτή η διάκριση (ενώ η επόμενη ενότητα έχει θέμα φανταστικό: οι 

θεοί του μύθου εμφανίζονται στη σημερινή Αθήνα). 

 

Η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία του διαλόγου.  



 

Πρώτη  υποενότητα (σκίτσα 1-5): Η επίσκεψη της Γαλάτειας στη Φυλλίδα  

 

Σημ.: Υπάρχει σφάλμα στις εικόνες 1-2. Στην 1 θα έπρεπε να εξέρχεται και να μιλά η Φυλλίς (γκρίζο 

διάδημα) και στη 2 η ίδια να μεταφέρει τον πάγκο.   

 

1 ΦΥΛΛΙΣ: Γαλάτεια! Ἀπιστῶ τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ἤδη γάρ εἰσι πέντε μῆνες ἐξ οὗ σε οὐδ’ 

ὄναρ, μὰ τὰς Μοῖρας, εἴδομεν ἐνθάδε. 

1. ἀπιστῶ τοῖς ὀφθαλμοῖς: με ποια αντίστοιχη νεοελληνική έκφραση μπορούμε να το 

αποδώσουμε;  

[δεν πιστεύω στα μάτια μου] 

2. Ποια είναι η λέξη που αιτιολογεί την έκπληξη της Φυλλίδος;  

[γάρ]  

Γιατί εκφράζει έκπληξη η Φυλλίς; 

[Γιατί έχουν περάσει πέντε μήνες από τότε που είδε τη Γαλάτεια] 

3. Τι δηλώνει το ἐξ οὗ;  

[Χρόνο: «από τότε που…»] 

Ποια εντελώς αντίστοιχη έκφραση έχουμε συναντήσει; 

[ἐξ ὅτου ... – Κείμενο 1: ἐξ ὅτου γὰρ ὁ ἀγὼν ἄγεται...] 

4. Ποιοι ήρωες μιας άλλης ιστορίας μας είχαν καιρό να συναντηθούν; Πώς δηλώνεται εκεί 

το μακρό χρονικό διάστημα;  

[Πράξανδρος και Αθηναίος – Διὰ χρόνου] 

5. Με ποιους άλλους τρόπους δίνει έμφαση η Φυλλίς στην έκπληξή της;  

οὐδ’ ὄναρ (ρητορική διόγκωση) -  μὰ τὰς Μοῖρας (όρκος απλών ανθρώπων, που 

πιστεύουν περισσότερο στη δύναμη θεοτήτων όπως οι Μοίρες). 

 

 Χαρακτηριστικοί τρόποι έκφρασης εφήβων που αρέσκονται σε εκφράσεις έντονες! 

 

Χρησιμοποιούμε σήμερα αντίστοιχες εκφράσεις με το οὐδ’ ὄναρ;  

[«ούτε στο όνειρό μου»: συνηθέστερα το χρησιμοποιούμε για κάτι αδύνατο, 

απραγματοποίητο. Όταν αναφερόμαστε απλώς στην εμφάνιση προσώπων, 

χρησιμοποιούμε την έκφραση «την/τον είδα στον ύπνο μου»]  

 

2 Θήσω σοι ἔξω σανίδα. Κάθησο. Πρὸς τὴν κρήνην δ’ ἄγε τὰς αἶγας. 

6. θήσω: σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα;  

[μέλλοντα, τίθημι] 

Πού θα καθίσουν οι δύο κοπέλες; […]  - Ενώ ο δεσπότης κρύπτεται ………. ;  

[ἔξω - ἔνδον] 

Για χάρη ποιου η Γαλάτεια θήσει τὴν σανίδα;  

[σοι  (δοτ. χαριστική, η αναφορά του όρου δεν είναι απαραίτητη)] 

7. Ποια είναι τα υπόλοιπα ρήματα των προτάσεων και σε ποιον τύπο/έγκλιση 

βρίσκεται το καθένα; 

[κάθησο, ἄγε: προστακτική] 

8. Προαιρετικά: Πρὸς τὴν κρήνην:  δηλώνει στάση σε τόπο, κίνηση προς τόπο, 

απομάκρυνση από κάποιο τόπο;  

[...] 

9. Υπάρχει κάποιο ηχητικό, μουσικό ενδιαφέρον σε κάποιο σημείο της φράσης της 

Φυλλίδος;  



[Παρήχηση α - γ: ἄγε τὰς αἶγας – μάλιστα στα αρχαία η δίφθογγος [αι] θα διαβαζόταν αϊ 

[ai], και μάλιστα με τον τόνο στο α, όπως δηλαδή και στο ἄγε. ] 

Από πού συμπεραίνουμε ότι ο τόνος της διφθόγγου βρισκόταν στο πρώτο φωνήεν; 

[Από την περισπωμένη] 

 

3 Δακρύεις, ὦ φιλτάτη; Τί πέπονθας; Τί ἀθυμεῖς; Οὔ μοι δοκεῖς ὑγιαίνειν. 

10. Πώς δηλώνεται ο συναισθηματικός δεσμός των δύο προσώπων;  

[Με τον υπερθετικό βαθμό στην προσφώνηση (φιλτάτη) και το ενδιαφέρον που 

εκδηλώνεται με τις απανωτές ερωτήσεις.] 

Ποιος άλλος ήρωάς μας εξέφραζε έντονα συναισθήματα με παρόμοιο τρόπο; 

[Οδυσσέας: 3.1]  

Ποιος είναι ο θετικός βαθμός του επιθέτου φιλτάτη; 

[φίλη] 
 

Στη συνέχεια ζητούμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να υποθέσουν τη σημασία των 

πέπονθας και ἀθυμεῖς. (Βοηθητικές ερωτήσεις: «Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 

ρωτάμε εμείς κάποιον, όταν τον δούμε να κλαίει;» «Η Γαλάτεια είναι εύθυμη;»). 

Ειδικά για το πρώτο εξηγούμε ότι προέρχεται από το ρήμα πάσχω, και ότι είναι 

παρακείμενος. Επισημαίνουμε ότι η συλλαβή πε- είναι αναδιπλασιασμός που 

παρατηρείται συχνά στον παρακείμενο, υπενθυμίζουμε τους πεποιημένους χρησμούς της 

προηγούμενης ενότητας και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και σήμερα (πεπραγμένα, 

τετελεσμένο, κεκλεισμένων των θυρών).  

 

11. Πώς καταλαβαίνετε το ρήμα ἀθυμῶ; 

[ἀ (στερ.) + θυμός: το κέντρο των συναισθημάτων. Λέμε σήμερα εύ-θυμος (αυτός 

που έχει καλή διάθεση), πρό-θυμος (αυτός που έχει διάθεση να κάνει κάτι), αλλά: 

οξύ-θυμος, όπου θυμός εκφράζει το συγκεκριμένο συναίσθημα του θυμού] 
 

Προαιρετικά: Πώς θα μεταφράζαμε το τί στις δύο ερωτήσεις;  

[«Τι έπαθες;», αλλά «Γιατί είσαι στενοχωρημένη;» - Η χρήση αυτή (πρόκειται για 

αιτιατική της αναφοράς – δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον όρο) επιβιώνει σε 

ερωτήσεις όπως «τι σε νοιάζει;»] 

12. Τι γραμματικός τύπος είναι το  ὑγιαίνειν; 

[απαρέμφατο] 

οὔ μοι δοκεῖς ὑγιαίνειν 

[δε μου φαίνεσαι καλά/δε δείχνεις καλά στην υγεία σου (κατά λέξη: δε μου φαίνεσαι 

υγιής/δε μου φαίνεται ότι είσαι υγιής – αλλά όχι: δε μου φαίνεσαι ότι είσαι… - η απόλυτα 

ισοδύναμη φράση δεν μπορεί να σταθεί στα ΝΕ!)] 

 

4 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Ἀλγῶ τὴν κεφαλήν, ὀφθαλμιῶ...  

 

13. Ποια συμπτώματα παρουσιάζει η Γαλάτεια;  

[ - πονοκέφαλο, ἀλγῶ τὴν κεφαλὴν («Τι φάρμακα παίρνουμε για να μην ἀλγοῦμε;»  

 αναλγητικά, άλγος), η σύνταξη όπως στα σύγχρονα Κυπριακά «πονώ +αντικείμενο σε 

αιτιατική», δεν χρησιμοποιείται στην κοινή ΝΕ (π.χ. πονάει ο  λαιμός μου) 

– πόνο στα μάτια (ὀφθαλμιῶ). Προσοχή: το ρήμα δηλώνει αποκλειστικά πόνο, όχι 

πρήξιμο ή ότι «τρέχουν τα μάτια μου».] 

 

5 ΦΥΛΛΙΣ: Καλέσω ἰατρόν; Λέξον, οὐ γεύῃ τροφῆς; Κοὐ λαιμάττεις; 



 

14. Τι αναρωτιέται η Φυλλίς; Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί; 

[καλέσω ἰατρόν; Υποτακτική] 

Τι άλλο φοβάται η Φυλλίς; 

[Ότι η Γαλάτεια δεν τρέφεται.] 

Αφού η Γαλάτεια δεν τρώει, είναι φυσικό να … 

[πεινάει] 

Στα αρχαία… 

[λαιμάττει] 

Ποια νεοελληνική λέξη ανήκει στην ίδια οικογένεια με το λαιμάττεις; 

[λαίμαργος, λαιμαργία] 

 

15. Ποιου ρήματος είναι το γεύῃ; 

[γεύομαι] 

Σε ποιο πρόσωπο; Σε ποιον απευθύνεται; 

[Στο β΄ ενικό, εσύ, δηλ. η Γαλάτεια] 

Ποιο άλλο τύπο αντίστοιχο έχουμε συναντήσει; 

[δημοτεύῃ] 

16. Ποιες λέξεις είναι το κοὐ; Πώς λέγεται το φαινόμενο; 

[Καὶ οὐ, κράση, δηλ. συγχώνευση του τελικού φωνήεντος ή διφθόγγου μιας λέξης 

με το αρχικό φωνήεν ή δίφθογγο της επόμενης λέξης.] 
 

 

Δεύτερη υποενότητα (σκίτσα 6-10): Η αρρώστια της Γαλάτειας 

 

6 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Ἀρκτῖνος ἀπάγξασθαι ποιήσει με. Ἐξ οὗ γὰρ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐστάλη, 

οὐδὲ γρᾶμμά μοι πέμπει. 

 

17. Μπορούμε να ζητήσουμε πρώτα σχολιασμό της εικόνας με ερωτήσεις όπως «Τι διαθέσεις 

έχει η Γαλάτεια;»,  

[Κίνηση απόγνωσης, κλπ.]  

18. Με την ερώτηση «Ποιος της φταίει;» μπορούμε να επιστρέψουμε στο κείμενο.  

[Ο Αρκτίνος] 

19. ποιήσει:  σε ποια χρονική βαθμίδα αναφέρεται το ρήμα, παρελθόν, παρόν ή μέλλον;  

[μέλλον]  
Πώς να αποδώσουμε αυτό που λέει η Γαλάτεια; (ώστε να προκαλέσουμε απόδοση 

του απαρεμφάτου με το να…)  

[ο Αρκτίνος θα την κάνει να κρεμαστεί] 

Ξέρετε νεοελληνικές λέξεις από την ίδια ρίζα; 

[απαγχονισμός, αγχόνη] 

 

20. Ποια είναι η αρρώστια της Γαλάτειας; Ποιο είναι το πραγματικό της πρόβλημα; 

[Αναμένουμε απαντήσεις που να καλύψουν το νόημα. Μπορεί να γίνουν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις ]  
 

Προαιρετικά: Πώς θα μπορούσαμε να πούμε στα Α.Ε.  "στέλνω γράμμα στη Γαλάτεια"; 

[γρᾶμμα Γαλατείᾳ πέμπω] 

 



7 Πέπωκεν ἐκ καινῆς, ὡς ἔοικε, κοὐδένα λόγον ἔτι ποιεῖται ἐμοῦ.  

8 Μόναι αἱ αἶγες φίλαι μοί εἰσι καὶ παραμυθία. 

 
21. Μπορούμε να συνδυάσουμε το πέπωκεν: 

- νοηματικά με την εικόνα (πίνω) 

- ετυμολογικά με το ἔκπωμα, 7.1 (θέμα –πω–) 

- μορφολογικά/γραμματικά με το πέπονθας (αναδιπλασιασμός)  

 

Το επίθετο καινός είναι γνωστό. Για το νόημα της φράσης πέπωκεν ἐκ καινῆς μπορούμε 

και πάλι: 

- να ανατρέξουμε στην εικόνα προκειμένου να συμπληρώσουμε το ελλείπον στοιχείο 

(κύλικος) 

- να επισημάνουμε ότι πρόκειται για παροιμία [Ήπιε από καινούργιο ποτήρι, δηλαδή 

θαμπώθηκε από κάτι καινούργιο,  δείτε και τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες] 

- να προκαλέσουμε απαντήσεις ως προς την πιθανή σημασία της στα συμφραζόμενα (έχει 

προτίμηση σε κάποια καινούργια γνωριμία).  

 

22. Ποια είναι η φράση που δείχνει ότι δεν πρόκειται για βέβαιο συμπέρασμα, αλλά για μια 

εικασία;  

[ὡς ἔοικε] 

23. Αν ο Αρκτίνος ποιεῖται λόγον Γαλατείας, τι κάνει; 

[Μιλά γι’ αυτήν, άρα την υπολογίζει] 

Τώρα, όμως, τι συμβαίνει; 

[Η Γαλάτεια νομίζει ότι δεν τη λογαριάζει καθόλου.] 
 

Ποια είναι η λέξη που δείχνει ότι δεν την υπολογίζει;  

[Το οὐ αλλά και το ἔτι (οὐ πέμπω ἔτι τὰ τέκνα εἰς ἀγορὰν)] 

24. Ποιες λέξεις υπάρχουν στο κοὐδένα; Πώς ονομάσαμε αυτό το φαινόμενο; 

[καὶ οὐδένα, κράση (λεζ. 5)] 

 

25. Πού βρίσκει παρηγοριά η Γαλάτεια; 

[Στις κατσίκες της] 

Ποια λέξη σημαίνει παρηγοριά; 

[Παραμυθία] 
 

Προαιρετικά: Πώς θα πούμε στα Α.Ε. "ο Γιώργος είναι ο μοναδικός μου φίλος"; 

[Μόνος ὁ Γεώργιος φίλος μοί ἐστι] 

 

9 ΦΥΛΛΙΣ: Ἀλλ’ ἔστι δαίμων ὃς τάδε σκοπεῖ. Θάρσει! 

26. Με ποιο επιχείρημα προσπαθεί η Φυλλίς να ανορθώσει το ηθικό της Γαλάτειας;  

[…] – Αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

Το ἔστι εδώ είναι συνδετικό ή υπαρκτικό;  

[υπαρκτικό] 

δαίμων (με τη βοήθεια της εικόνας μπορούμε να οδηγήσουμε τους μαθητές στην 

ερμηνεία της λέξης) 

 

Κάποιος που σκοπεῖ τι ακριβώς κάνει; 



[Είναι σκοπός, δηλ. παρατηρεί, εξετάζει τι γίνεται.] 
 

Τι κάνει συνήθως ο στρατιώτης στη σκοπιά;  

[παρατηρεί, βλέπει] 

Άρα το ρ. σκοπῶ σημαίνει ... 

[…] 

27. Τι τύπος και ποιου ρήματος είναι το θάρσει; 

[Προστακτική του θαρσῶ και θαρρῶ.] 

Ποιος τύπος του ρήματος αυτού επεβίωσε σήμερα; 

[Θαρρῶ > θάρρος] 
 

10 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Μισῶ τὸν κυανόπτερον παῖδ’ Ἀφροδίτης. Ἄμεινόν ἐστιν ἀποθανεῖν ἢ 

πάλιν εἰς χεῖρας ἐκείνου πεσεῖν. 

 

28. Ποιον μισεί η Γαλάτεια; Τον βλέπετε;  

[Τον Έρωτα] 

Γιατί τον αποκαλεί κυανόπτερον; 

[Για το χρώμα των φτερών του, κυανοῦς + πτερόν] 

Ποιο χρώμα είναι το κυανοῦν; 

[Βαθύ μπλε] 
 

παῖδα: θυμάστε την ονομαστική του ουσιαστικού αυτού; Την κλητική;  

[παῖς, παῖ] 

29. Η Γαλάτεια συγκρίνει δύο καταστάσεις. Προσπαθήστε να απομονώσετε ακριβώς 

τα δύο στοιχεία που συγκρίνει. 

[ἀποθανεῖν ἢ πεσεῖν] 

Τι μέρος του λόγου είναι και οι δύο όροι; Πώς συνδέονται μεταξύ τους; 

[Απαρέμφατα, συνδέονται με το ἢ] 
Ποιαν κατάσταση φαίνεται να προτιμά; 

[Ἀμεινόν ἐστι ἀποθανεῖν ἢ πάλιν...] 

Πώς θα έλεγε η Γαλάτεια: Είναι καλύτερα να χαίρομαι παρά να κλαίω; 

[Ἄμεινόν ἐστι χαίρειν ἢ κλαίειν.] 
 

Τρίτη υποενότητα (σκίτσα 11-13): Η προσπάθεια της Φυλλίδος να ευθυμήσει τη Γαλάτεια 

 

11 ΦΥΛΛΙΣ: Δεῦρο, πρὸς τὸ ἄλσος. Εὐφραίνου τῇ ἀηδόνι. 

12 Ἀκούεις ψόφον αὐλοῦ καὶ ᾂσματα ποιμένων; 

 

30. δεῦρο: (=εμπρός, πάμε) η σημασία του μπορεί να εξαχθεί από την κίνηση των μορφών 

στο σκίτσο. Τι μέρος του λόγου είναι; 

Συμπληρωματικά: Λάζαρε, δεῦρο ἔξω! Είναι επίρρημα 

Εὐφραίνου: για ποιο ρήμα πρόκειται και ποια έγκλιση χρησιμοποιείται;  

[εὐφραίνομαι, προστακτική] 

 

Δηλώνει διαταγή, προτροπή, απαγόρευση;  

[προτροπή]  
Θυμάστε αντίστοιχους τύπους προστακτικής σε -ου; 



[Σὺ δ’, ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε (4.23), Μὴ ἐπιλανθάνου (5.15), Μὴ 

ταράττου (6.8), Φυλάττου, ὦ τᾶν (7.20)] 
 

Τι προκαλεί την ευφροσύνη; Σε ποια πτώση βρίσκεται;  

[τῇ ἀηδόνι, δοτική] 

 

Μπορείς από τα συμφραζόμενα να αντιληφθείς τι σημαίνει η λέξη ψόφος;  

[θόρυβος, ήχος] 

ᾄσματα: μπορείτε να θυμηθείτε το ρήμα από το οποίο προέρχεται;  

[ᾄδω, χρησμοὺς πεποιημένους ᾄδει] 

 

13 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Οὐ μέλει μοι ἀηδόνων, οὐδ’ ἥδομαι τοῖς μέλεσι Ἀρκτίνου ἀπόντος… 

ΦΥΛΛΙΣ: Ὡς ἡδεῖαι αἱ πνοαὶ τῶν συρίγγων! 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ: … Ποῦ εὑρήσομεν αὐτόν; 

31. Προαιρετικά: οὐ μέλει μοι ἀηδόνων: πώς αλλιώς θα μπορούσε να ειπωθεί; Θυμηθείτε 

πώς είχε πει η μητέρα του Θησέα «δε με νοιάζει για εκείνους» 

[οὐδὲν μέλει μοι ἀηδόνων] 

32. ἥδομαι:  ποιο ρήμα με παρόμοια σημασία χρησιμοποίησε προηγουμένως η Φυλλίς;  

[εὐφραίνομαι. Τα δύο ρήματα έχουν περίπου την ίδια σημασία: ευχαριστιέμαι, πρβλ. 

ηδονή] 

Σε ποια πτώση είναι η λέξη που δηλώνει την αιτία της ευχαρίστησης;  

[δοτική, τοῖς μέλεσι (θυμηθείτε: μέλη βαρβαρικά)] 

 

33. Γιατί δεν νιώθει ευχαρίστηση;– Ο Αρκτίνος είναι παρών; 

[… -  Είναι απών] 

 

Εδώ η γενική Ἀρκτίνου ἀπόντος έχει το νόημα: «εφόσον (ή αφού) ο Αρκτίνος είναι 

απών». Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε αντί για δευτερεύουσα πρόταση (χρονική, 

υποθετική, αιτιολογική κλπ.) να χρησιμοποιήσουμε μια μετοχή σε γενική. Λέμε λ.χ. και 

σήμερα: «ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών». Σημαίνει: «…, αφού 

κλείσουν οι πύλες του γηπέδου». «Θεού θέλοντος, θα πάμε εκδρομή»= «αν θέλει ο Θεός, 

…».  

 

Πριν συζητηθεί η φράση της Φυλλίδος θα πρέπει να ξαναδιαβαστεί εκφραστικά, 

ώστε να φανεί ότι είναι αναφώνηση..  

34. Η Φυλλίς ευχαριστιέται; Σε ποιο βαθμό; 

[Ναι, πολύ] 

Ποια λέξη δείχνει ότι ευχαριστιέται; 

[ἡδεῖαι < ἥδομαι] 

Προηγουμένως είδαμε το ρήμα ἥδομαι. Τώρα έχουμε το επίθετο ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ. Ποια 

μπορεί να είναι η σημασία του; 

[ευχάριστος, κατά λέξη: γλυκός] 

 

Τι την ευχαριστεί; 

[αἱ πνοαὶ τῶν συρίγγων] 

Τι μπορεί να είναι η σύριγξ; 

[Κάτι στο οποίο φυσούμε και παράγει ήχο, συρίζει, ο αυλός] 



 

35. Το ὡς εδώ δεν είναι πρόθεση (όπως στα Νέα Ελληνικά) ή σύνδεσμος (όπως σε 

ειδικές και αιτιολογικές προτάσεις), αλλά επίρρημα (αναφορικό). Πώς θα 

εκφράζαμε εμείς ένα ανάλογο ξέσπασμα ευχαρίστησης;  

[Πόσο γλυκιά είναι η μουσική… - Τι ωραία που είναι … κλπ.] 
 

36. εὑρήσομεν, όπως θήσω, ποιήσει. Ποιος είναι ο χρόνος του ρήματος;  

[… ] 

37. αὐτόν: οριστική ή επαναληπτική η αντωνυμία; 

[επαναληπτική, ενν. τον Αρκτίνο] 

 

Προαιρετικά: Στον διάλογο της λεζάντας 13 οι δύο φίλες σας δίνουν την 

εντύπωση ότι επικοινωνούν; Έχουν πραγματικό διάλογο - επικοινωνία; 

[Όχι, η καθεμιά λέει αυτό που την απασχολεί.] 
 

Τέταρτη υποενότητα (σκίτσα 14-20): Η εμφάνιση του Αρκτίνου και η απόδειξη της πίστης 

του 

 

14 ΦΥΛΛΙΣ: Ἄρκτου παρούσης ἴχνη μὴ ζήτει. Οὐχ οὗτος ὁ σὸς Ἀρκτῖνος; 

ἄρκτος: θυμηθείτε Μικρή και Μεγάλη Ἄρκτος 

38. Ἄρκτου παρούσης: ποια θα ήταν η αντίθετη έκφραση;  

[Ἄρκτου ἀπούσης] 

 

Προαιρετικά: Ποιαν άρκτο ξέρετε εσείς; 

[Τη Μικρή και τη Μεγάλη, τους αστερισμούς.] 

Ποιο ζώο είναι; 

[Η αρκούδα] 

Εδώ η Φυλλίς κυριολεκτεί; Υπάρχει κάποια αρκούδα στο δάσος; 

[Όχι. Πρόκειται για παροιμία] 

Τι μπορεί να σημαίνει; 

[Μην αναζητείς τα ίχνη της αρκούδας, όταν η ίδια είναι εδώ. Άρα το νόημα είναι: 

αυτός που ψάχνεις (ο Αρκτίνος) είναι εδώ!] 

 

39. Ο τύπος ζήτει, ποιον παρόμοιο σας θυμίζει; 

[Θάρρει] 

Πρόκειται για την προστακτική ρημάτων που έχουν κατάληξη -ῶ, από συναίρεση 

του –έω (ζητέωζητῶ, θαρρέωθαρρῶ κλπ.).] Πληθυντικός; Όταν 

απευθυνόμαστε σε πολλούς; 

[ζητεῖτε - Θυμάστε το ρήμα ζητῶ από την Εν. 4.15; Λέει ο δούλος στους ξένους: 

Ἀργύριον μέντοι ἐν τῷ οἰκίσκῳ ἐκείνῳ ζητεῖτε]  
 

15 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Kαθεζώμεθα παρὰ θάμνον καὶ ἀκούωμεν. 

40. καθεζώμεθα, ἀκούωμεν: τι δηλώνουν και οι δύο ρηματικοί τύποι; Άρα, πώς θα το 

αποδώσουμε; 

[προτροπή/ Ας καθίσουμε – ας ακούσουμε] 



Σε ποια έγκλιση βρίσκονται; Ποια έγκλιση παρουσιάζει αυτό που επιθυμούμε ή 

είναι ενδεχόμενο να γίνει: η οριστική ή η υποτακτική; 

[Υποτακτική, ουσιαστικά χρησιμοποιείται με σημασία προστακτικής, που δεν έχει πρώτο 

πρόσωπο].  

 

Ποιον ανάλογο τύπο συναντήσαμε λίγο πριν στον ενικό αριθμό;  

[καλέσω] 

Προσέξτε και την ορθογραφία. Ποια είναι η διαφορά από την οριστική; 

[Η οριστική έχει ο, η υποτακτική ω.] 
 

41. Γιατί όχι πρὸς τὸν θάμνον;  

[δε δηλώνει κατεύθυνση, αλλά το πλησίον, κοντά στο..., δίπλα στο ... (παρὰ τὸν Πριάμου 

υἱόν)] 

 

16 ΑΡΚΤΙΝΟΣ: Ἐζήτουν τὴν Γαλάτειαν, ὦ Πῶλε, ἀλλ’ ὁ πατὴρ αὐτῆς τρίς με ἐξέβαλεν 

τῆς οἰκίας. 

 

42. Με ποιον μιλά ο Αρκτίνος; Τι του λέει;  

[…] 

ἐζήτουν: σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα;  

[παρατατικό] 

Προηγουμένως η Γαλάτεια χρησιμοποίησε το ρήμα μισῶ. Στον παρατατικό το ρήμα θα 

γινόταν; 

[ἐμίσουν] 

ἐξέβαλεν:  μπορείτε να αναγνωρίσετε τα συνθετικά του ρήματος; 

[Ἐκ + βάλλω: επειδή μετά το ἐκ ακολουθεί σύμφωνο / ἐξ-έβαλε: επειδή ακολουθεί 

φωνήεν.] 

43. Πόσες φορές ὁ πατὴρ Γλαῦκον ἐξέβαλεν; 

[τρίς] 

Πώς θα λέγαμε το δύο φορές;  

[δίς] 

Τρεις, τέσσερις…; 

[Τετράκις, πεντάκις, ἑξάκις …] 
 

17 Αὐτὴ δ’ οὐ παραφαίνεται. Δεῖ ἐλπίζειν; Ἢ ἆρα καὶ κείνη φεύγει με; 

44. Ηὗρεν Ἀρκτῖνος Γαλάτειαν; 

[οὐ παραφαίνεται] 

45. Δεῖ: με ποιο ρηματικό τύπο συνδέεται άμεσα; 

[δεῖ ἐλπίζειν. Βλ. 6.18 δεῖ πλεῖν] 

46. Τι αισθήματα εκδηλώνει ο Αρκτίνος;  

[Ανησυχία, αγωνία, ανασφάλεια]  

 

Ἢ ἆρα…  

[Άραγε…/μήπως άραγε…/μήπως τελικά…]  

 

… καὶ κείνη φεύγει με: είναι όπως λέμε στην κυπριακή διάλεκτο "φύγε το χέρι σου"; 



[Όχι, με αποφεύγει. Το φεύγω με αυτή τη σημασία μπορεί να έχει αντικείμενο (σε 

αιτιατική) – κάτι που συμβαίνει και στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά με διαφορετική 

σημασία. Στην κοινή ΝΕ αυτή η σύνταξη δε διατηρείται.] 

 

18 Ἐγὼ δ’ ἤνεγκα αὐτῇ μῆλα ἐκεῖθεν, ὅθεν αὕτη τὸ πρόσθεν ὑπέδειξέ μοι… 

19 … καὶ στέφανον κισσοῦ δώσω αὐτῇ ὑπ’ ἐμοῦ πεποιημένον. 

 

47. Στη λεζάντα 18 υπάρχουν συσσωρευμένα επιρρήματα. Ποια είναι και ποιο είναι το 

κοινό τους στοιχείο; Τι δηλώνουν; 

[ἐκεῖθεν, ὅθεν, πρόσθεν. Έχουν όλα το –θεν και σημαίνουν από κάπου: τα δύο 

πρώτα τόπο, το τρίτο χρόνο. Πρβλ. 7.7 πόθεν - Δεκελειόθεν] 

 

48. Τι έκανε με τα μήλα ο Αρκτίνος; 

[Τα έφερε] 

Ποιο είναι το ρήμα στα ΑΕ; 

[ἤνεγκα, αόριστος του φέρω (υπάρχει και ο τύπος ἤνεγκον, αόρ. β΄, που όμως δε 

χρειάζεται να αναφερθεί)] 
 

Με ποια σημασία έχουμε γνωρίσει το ρήμα; 

[κουβαλώ] 

Με ποια πτώση δηλώνεται σε ποιον έφερε τα μήλα; 

[δοτική, αὐτῇ] 

Πώς θα λέγαμε στα αρχαία "φέρνω ψωμί στον βοσκό"; 

[φέρω τῷ βουκόλῳ ἀρτίσκον] 

 

Τίνι Ἀρκτῖνος δώσει στέφανον; 

[αὐτῇ, δοτική] 

Συμπληρώστε:  Ἀρκτῖνος μῆλον ..................  (Γαλάτεια) δώσει. 

 

49. Ποιο θα είναι το υλικό κατασκευής του στεφάνου;  

[κισσοῦ] 

Αν ήταν από χρυσό;  

[χρυσοῦ] 

50. Τι το ιδιαίτερο έχει το στεφάνι; Ποιος έχει κατασκευάσει το στεφάνι; 

[Ο Αρκτίνος πεποιημένον ὑπ᾽ ἐμοῦ] 

Αναγνωρίζετε ποια πρόθεση είναι το ὑπ’; 

[ὑπό: έχει πάθει έκθλιψη] 

Τι δηλώνει το ὑπ’ ἐμοῦ; 

[Το πρόσωπο από το οποίο έγινε κάτι (ποιητικό αίτιο). Και ο Αρίστωνας θεώρησε 

ότι έπαθε κάτι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν (7.15)] 

 

20 Ἢν σήμερον μὴ παραφανῇ, δώσω ἴσως Γλαύκῃ, τῇ τοῦ γριπέως, ἣ καλεῖ με. 

Το νόημα μπορεί να διευκρινιστεί σταδιακά με υποβοηθούμενες ερωτήσεις («Τι 

σκέφτεται άραγε να κάνει ο Αρκτίνος; Υπάρχει άλλη πιθανή αποδέκτης του στεφάνου; 

Ποια είναι αυτή η Γλαύκη; Τι δηλώνει η γενική τοῦ γριπέως; Σε ποια περίπτωση θα λάβει 

το στεφάνι η Γλαύκη;). Στοιχεία που θα πρέπει να υπογραμμιστούν είναι ο υποθετικός 



σύνδεσμος (μπορούμε να αναφέρουμε τις τρεις μορφές ἄν, ἐάν, ἤν) και η χρήση 

υποτακτικής (σε αντίθεση με τον εἰ). Πιθανές ερωτήσεις: 

51. Εδώ ο Αρκτίνος μιλά για κάτι που γίνεται ή για κάτι που υποθέτει; Ποια έγκλιση 

χρησιμοποιήθηκε στην υποθετική πρόταση; 

[υποτακτική] 

Γιατί;  

[πρόκειται για πράξη που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, για ενδεχόμενο]  

Πότε χρησιμοποίησε ξανά ο Αρκτίνος το ρήμα παραφανῇ; 

[Στη λεζ. 17, παραφαίνεται] 

Σε ποιαν από τις δύο κοπέλες αναφέρεται η αντωνυμία ἣ; 

 [Στη Γλαύκη] 

 
 

Πέμπτη υποενότητα (σκίτσα 21-24): Ο ρόλος των φίλων στη λύση του «προβλήματος» 

 

21 ΠΩΛΟΣ: Ζήτει Γαλάτειαν καὶ θάρσει. Μὴ φείδου χρόνου. 

52. Η λέξη φείδου προέρχεται από το ρήμα φείδομαι, και χρησιμοποιείται συχνά στην 

έκφραση φείδου χρόνου. Τι σημαίνει; Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια νεοελληνικά 

παράγωγα του φείδομαι; 

[φειδωλός  - Λέμε ότι κάποιος είναι φειδωλός στις δηλώσεις του ή ότι προσέχει και 

ξοδεύει τα χρήματά του με φειδώ. /Να λυπάσαι τον χρόνο σου, να μη σπαταλάς τον 

χρόνο σου] 

Μὴ φείδου χρόνου: πώς θα μπορούσε να αποδοθεί στα Ν.Ε.; 

[Μη λυπάσαι τον χρόνο που θα χρειαστεί. Ενν.: αξίζει τον κόπο – οι αρχαίοι έλεγαν κάτι 

σαν «αξίζει τον χρόνο».] 

 

Προαιρετικά με αφορμή την παράλληλη χρήση ενεργητικών και μέσων τύπων της 

προστακτικής μπορεί να ζητηθεί ως προφορική άσκηση να σχηματιστούν αντίστοιχοι 

τύποι και άλλων γνωστών ρημάτων.  

 

22 ΦΥΛΛΙΣ: Ἀκούεις; Οἱ φίλοι λόγοις χρηστοῖς σωφρονίζουσι τοὺς φίλους. Γεύου τῶν 

σῶν μήλων! 

53. Με ποιο μέσο οἱ φίλοι σωφρονίζουσι τοὺς φίλους;  

[λόγοις χρηστοῖς, δοτική του μέσου]  

Ποια παρόμοια λέξη χρησιμοποιούμε σήμερα για το χρηστός; 

[χρήσιμος] 
 

54. Τι την προτρέπει;  

[γεύου τῶν σῶν μήλων] 

Το γεύου τι τύπος είναι; Ποιου ρήματος; 

[Προστακτική του γεύομαι.] 

Εδώ η Φυλλίς κυριολεκτεί; 

[Ναι, η Γαλάτεια κατά πάσα πιθανότητα θα γευτεί τα μήλα, αλλά θα κερδίσει και 

τον Αρκτίνο. Η προσφορά των δώρων έχει συμβολικό χαρακτήρα.] 
 

23 ΑΡΚΤΙΝΟΣ: Εὖ λέγεις, ἀλλ’ εἰ τυρὸν εἶχον οὐκ ἂν ἐδεόμην ὄψου. 

Αὔριον ἴσως ἄλλον στέφανον Γαλατείᾳ οἴσω.  

55. Αν ο Αρκτίνος διαφωνούσε με τον Πώλο, τι θα απαντούσε αντί του εὖ λέγεις; 



[Οὐδὲν λέγεις (βλ. 4.8)] 

 

Ο Αρκτίνος χρησιμοποιεί μια παροιμία (βλ. αρχαιογνωστικές πληροφορίες). 

Εξηγούμε. 

 
 

56. οἴσω<φέρω:  μπορείτε από τα συμφραζόμενα να καταλάβετε σε ποιο χρόνο βρίσκεται; 

[μέλλοντα, αὔριον] 

Και για ποιου ρήματος τον μέλλοντα φαντάζεστε ότι πρόκειται;  

[Οἴσω: μέλλοντας του φέρω.] 

Σε ποιον; 

[Στη Γαλάτεια, Γαλατείᾳ] 
 

 

24 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Οὐ τῶν ἐμῶν μήλων Γλαύκη γεύσεται. 

ΦΥΛΛΙΣ: Ὥρα μοι ἀφέρπειν ἐστί. 

57. γεύσεται: γιατί όχι γεύεται; 

[μέλλοντας]  

Πόσο αποφασιστική σας φαίνεται εδώ η Γαλάτεια; 

[Μπροστά στον κίνδυνο να χάσει τον Αρκτίνο, αφήνει τα κλάματα και 

επανέρχεται δυναμικά: δεν θα γευτεί η Γλαύκη τα μήλα, δεν θα αφήσει τον 

Αρκτίνο στη Γλαύκη.] 
 

58. ὥρα ἐστί:  με ποιο ρηματικό τύπο συνδέεται; 

[ἀφέρπειν] 

Μπορείτε από την κίνηση της Φυλλίδος να αντιληφθείτε την ερμηνεία του;  

[αποχωρώ, φεύγω] 

Ποιες λέξεις συνθέτουν το ρήμα ἀφέρπω; 

[ἀπό+ἕρπω: έκθλιψη και δάσυνση του π πριν από δασεία] 

Ποιος ἕρπει; 

[Το ερπετό. Άρα ἕρπω = σέρνομαι, γλιστρώ. Ἀφέρπω = ξεγλιστρώ από κάπου, 

απομακρύνομαι.] 
 

 

 

  


