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Προλογικό σημείωμα
Αγαπητή μαθήτρια, αγαπητέ μαθητή,
Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου θα σε εισαγάγει στον κόσμο των αρχαίων Ελλήνων και
θα σου δώσει μια πρώτη εικόνα για τη γλώσσα που μιλούσαν. Φιλοδοξία μας είναι τα Αρχαία
Ελληνικά να αποδειχθούν μάθημα δημιουργικό, ευχάριστο και χρήσιμο.
Η γλώσσα των προγόνων μας εξελίσσεται διαρκώς και εξελισσόμενη απέκτησε τη μορφή
που έχει στις μέρες μας. Εξακολουθεί να εξελίσσεται και σήμερα. Πολλά στοιχεία, όπως θα
διαπιστώσεις, έμειναν αμετάβλητα εδώ και δυόμιση χιλιετίες ή και περισσότερο. Γι αυτό
όποιος γνωρίζει Νέα Ελληνικά μπορεί ευκολότερα να καταλάβει ή να μάθει τα Αρχαία.
Αντιστρόφως, όποιος μάθει Αρχαία Ελληνικά, καταλαβαίνει καλύτερα την ιστορία και την
εξέλιξη που οδήγησε στη δική μας ομιλία, αλλά και μπορεί ευκολότερα να αντιμετωπίσει
ορισμένες ιδιαιτερότητες της Νέας Ελληνικής.
Μελετώντας ταυτόχρονα τις δύο μορφές της ελληνικής γλώσσας μπορούμε να ανακαλύψουμε
ευκολότερα τα μυστικά και της μίας και της άλλης – κι αυτό είναι προϋπόθεση για να
συνειδητοποιήσουμε πως λειτουργεί και τι δυνατότητες έχει η γλώσσα (οποιαδήποτε γλώσσα),
το βασικό εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Όσο καλύτερα μελετούμε και
κατανοούμε τη γλώσσα, τόσο καλλιεργούμε την ικανότητα να εκφραζόμαστε, αλλά και να
αναλύουμε τον λόγο και την συμπεριφορά των άλλων.
Αγαπητή μαθήτρια, αγαπητέ μαθητή,
Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, η γλώσσα, οι ιδέες, η τέχνη, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική των
Αρχαίων Ελλήνων, είναι ένας θησαυρός στα χέρια των σύγχρονων ανθρώπων. Πολλά στοιχεία
του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού έχουν τις ρίζες τους στον Αρχαίο κόσμο: η δημοκρατία,
οι αθλητικοί αγώνες, το θέατρο, η φιλοσοφία, σημαντικοί όροι που χρησιμοποιούνται σε
διάφορες γλώσσες («ιστορία», «ωκεανός», «κλίμακα», «μαθηματικά», «χρονολογία»,
«λογική», «στάδιο», «υπόθεση», «σκηνή», «πλανήτης», «δυναμικός», «αρχιτεκτονική»… –
η σειρά είναι ατελείωτη)!
Ελπίζουμε το βιβλίο αυτό να γίνει η βάση για ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με τις ρίζες
του Ελληνικού, και κατ’ επέκταση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η καλή γνώση των Αρχαίων
Ελληνικών θα σου επιτρέψει αργότερα να απολαύσεις κείμενα-σταθμούς στην ιστορία του
πολιτισμού από το πρωτότυπο.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα της εισαγωγής των Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών για τα Αρχαία Ελληνικά στα Γυμνάσια της Κύπρου. Για την αποφασιστική τους
στήριξη οφείλουμε ευχαριστίες στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου,
την Διευθύντρια του Υπουργείου κ. Ολυμπία Στυλιανού και το Γραφείο Αναλυτικών
Προγραμμάτων.
Ευχαριστώ θερμά όσους συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της έκδοσης αυτής, και ιδιαίτερα
την Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Λουκία Χατζημιχαήλ, τους φιλολόγους
κκ. Πόπη Πούγιουρου, Ειρήνη Ροδοσθένους και Σταύρο Σταύρου, καθώς και τον συνάδελφο
κ. Αντώνη Πετρίδη. Επίσης ευχαριστώ τον Διευθυντή και τους συνεργάτες της Υπηρεσίας
Ανάπτυξης Προγραμμάτων.
Αντώνης Τσακμάκης						
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Λίγα λόγια
για τους τόνους, τα πνεύματα
καί την

υπογεγραμμένη

Για τη γραφή της Αρχαίας Ελληνικής χρησιμοποιούμε κάποια σημεία που δεν υπάρχουν
σήμερα στα Νέα Ελληνικά. Πρόκειται για τους τόνους (οξεία, βαρεία, περισπωμένη), τα
πνεύματα (ψιλή, δασεία) και την υπογεγραμμένη (ι υπογεγραμμένο). Στην ενότητα αυτή
θα εξηγήσουμε την ιστορία και τη χρήση τους. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δώσουμε
κάποια στοιχεία για την προφορά της Αρχαίας Ελληνικής.
Προσωδία: μακρά και βραχέα φωνήεντα

Στα Αρχαία Ελληνικά οι συλλαβές διέφεραν ως
προς το μουσικό ύψος τους. Ο τόνος έμπαινε στην
συλλαβή που προφερόταν σε ψηλότερη συχνότητα
(η μελωδία «ανέβαινε»). Αυτό το είδος τονισμού
ονομάζεται μελωδικός τονισμός.

Στα Αρχαία Ελληνικά υπήρχε διαφορά ανάμεσα
σε φωνήεντα με μεγαλύτερη διάρκεια (μακρά)
και σε φωνήεντα με συντομότερη διάρκεια
(βραχέα=σύντομα).

Οι τόνοι της Αρχαίας Ελληνικής

Έτσι, για να δηλωθεί ο βραχύς φθόγγος [ο]
χρησιμοποιήθηκε το γράμμα ο (όμικρον), ενώ για
να δηλωθεί ο αντίστοιχος μακρός φθόγγος (που θα
προφερόταν περίπου: «οο») χρησιμοποιήθηκε το ω
(ωμέγα). Κάτι ανάλογο συνέβη με τον βραχύ και
μακρό φθόγγο [e] που αντίστοιχα αποδίδονται με
το ε (έψιλον) και το η (ήτα).

Με τις αλλαγές λόγω της εξέλιξης της γλώσσας αλλά
και με την εκμάθηση της Ελληνικής από πολλούς
ξένους στα χρόνια που ακολούθησαν τις κατακτήσεις
του Μ. Αλεξάνδρου παρουσιάστηκε η ανάγκη για
βοηθητικά σημάδια που θα καθοδηγούσαν τους
ομιλητές στην σωστή προφορά. Έτσι εισήχθησαν
οι τόνοι και τα πνεύματα. Ενδεχομένως έκαναν την
πρώτη τους εμφάνιση γύρω στο 200 π.Χ. Οι τόνοι
είναι τρεις:
Η οξεία αντιστοιχεί στο μελωδικό ανέβασμα
της φωνής.
Η βαρεία χρησιμοποιείται σε συλλαβές που ενώ
κανονικά θα τονίζονταν με οξεία, για κάποιο λόγο
(που θα δούμε αργότερα) η φωνή ενδεχομένως
δεν ανέβαινε. Την συναντούμε αποκλειστικά
στην τελευταία συλλαβή (λήγουσα).
Η περισπωμένη (αρχικά ˆ, δηλ. συνδυασμός οξείας
και βαρείας: τόνος ὀξύβαρις) χρησιμοποιείται σε
μακρά μόνον φωνήεντα (ή διφθόγγους) για να
δηλώσει ότι στον πρώτο χρόνο του μακρού το ύψος
της φωνής ανεβαίνει και στον δεύτερο κατεβαίνει.

Για τους φθόγγους [a], [i], [u] δεν χρησιμοποιήθηκαν
διαφορετικά σύμβολα προκειμένου να δηλωθεί
η βραχεία και η μακρά διάρκεια. Γι’ αυτό τα
γράμματα που χρησιμοποιήθηκαν ονομάζονται
δίχρονα. Τα δίχρονα είναι το α (άλφα), το ι (ιώτα),
και το υ (ύψιλον). Έτσι λοιπόν, το γράμμα άλφα (α)
αντιστοιχεί τόσο στον βραχύ φθόγγο («α»), όσο και
στον μακρό (κάτι σαν: «αα») κ.ο.κ.
Τα φωνήεντα της Αρχαίας Ελληνικής
Βραχέα		

ε

ο

Μακρά		

η

ω

Δίχρονα

ι

υ

α

Τόνοι
Οξεία
Βαρεία

Δυναμικός και μελωδικός τονισμός

Περισπωμένη 		

Στα Νέα Ελληνικά χρησιμοποιούμε ένα μόνον
σημάδι τονισμού, την οξεία. Η οξεία δηλώνει τη
συλλαβή της λέξης που προφέρεται με μεγαλύτερη
ένταση της φωνής. Το είδος αυτό του τονισμού
ονομάζεται δυναμικός τονισμός.

˜

̀

́

Παράδειγμα χρήσης των τριών τόνων:
Ὁρῶ τὸν φίλον
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Λίγα λόγια
για τους τόνους, τα πνεύματα
καί την

Τα σύμφωνα και το δασύ πνεύμα

υπογεγραμμένη

Δασύ πνεύμα συνόδευε και την άρθρωση των δασέων
συμφώνων (φ, χ, θ) που σήμερα είναι τριβόμενα.
Η προφορά τους μπορεί να παραλληλιστεί με την
προφορά των διπλών ππ, κκ και ττ της Κυπριακής
ή τα αρχικά p, c (μπροστά από a, o ή u) και t σε
αρκετές λέξεις της Αγγλικής.

Υπάρχουν και ορισμένα σύμφωνα που έχουν
αλλάξει προφορά. Συγκεκριμένα το β προφερόταν
[b], το γ προφερόταν [g] και το δ προφερόταν [d].
Αυτό φαίνεται από ελληνικές λέξεις που επεβίωσαν
σε διάφορες σύγχρονες γλώσσες, όπου πέρασαν
μέσω της Λατινικής. Η προφορά που διατηρήθηκε
αποτελεί ένδειξη για την αρχική προφορά της
Ελληνικής:

Επίσης το δασύ πνεύμα χρησιμοποιείται στο ρ,
όταν βρίσκεται στην αρχή λέξης.
		

ελλ. βάρβαρος, λατ. barbarus, αγγλ. barbarian κλπ.

ῥέω

Ῥόδος

Στο διπλό ρ στο εσωτερικό της λέξης χρησιμοποιείται
κάποτε ψιλή για το πρώτο και δασεία για το δεύτερο
(ῤῥ).

ελλ. διάλογος, αγγλ. γαλλ. dialogue, γερμ. Dialog
ελλ. δόγμα, ευρ. γλώσσες dogma

Πνεύματα
Ψιλή

Κάτι παρόμοιο συνέβη με το δασύ πνεύμα που
υπήρχε στην ελληνική γλώσσα. Η λέξη Ελλάς είχε
στην αρχή έναν φθόγγο ανάλογο με αυτόν που η
σύγχρονη αγγλική έχει στη λέξη Hellas. Ο ίδιος
φθόγγος προφερόταν στην αρχή της λέξης ιστορία
(όπως στο αγγλικό history) και σε πολλές άλλες.
Ο φθόγγος αυτός αρθρώνεται και ακούγεται σαν
ένα ελαφρό φύσημα του αέρα με το στόμα (πνεύμα,
δασύ πνεύμα).

Δασεία

Συνδυασμός τόνου και πνεύματος
Όταν μια συλλαβή χρειάζεται τόνο και πνεύμα,
τότε το πνεύμα γράφεται στα αριστερά του τόνου
(αφού το δασύ πνεύμα αρθρωνόταν πριν από το
τονιζόμενο φωνήεν):

Όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη δήλωσης του δασέος
πνεύματος, υιοθετήθηκε το σύμβολο της δασείας,
̒ πνεύμα πριν από το αρχικό
για να δηλώνεται το δασύ
φωνήεν μιας λέξης ( ), ενώ οι λέξεις που αρχίζουν
χωρίς αυτό δέχονται ένα σύμβολο που μοιάζει με
αντεστραμμένη δασεία, που ονομάστηκε ψιλή ( ).
Και πάλι η επιβίωση της προφοράς του δασέως
πνεύματος σε γλώσσες όπως η αγγλική αποτελούν
ένδειξη για την αρχική προφορά κάποιων ελληνικών
λέξεων.

ἄνθρωπος, ὕλη, Αὔρα, Ὅμηρος, ἢ
Εξαίρεση αποτελεί η περισπωμένη που γράφεται
πάνω από το πνεύμα:

̒

ἦλθον, εἶτα, οὗτος

ἁρμονία 		harmony
ὅλος, ὁλοκαύτωμα		holocaust
ὕμνος		hymn

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα

̒

̒

ελλ. Βίβλος, αγγλ. bible, γερμ. Bibel
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Θέση του τόνου και του πνεύματος

Η υπογεγραμμένη

Κανονικά πάνω από το φωνήεν:			

Το σημάδι της υπογεγραμμένης ( ι) που συχνά
συναντούμε κάτω από μακρά φωνήεντα (α, η, ω)
είναι ένα ιώτα που κάποτε έπαψε να προφέρεται και
επικράτησε να γράφεται κάτω από το γράμμα (ᾳ, ῃ,
ῳ), εκτός αν το γράμμα είναι κεφαλαίο, οπότε το ι
προσγράφεται (π.χ. Ἅιδης).

ὀλίγος ἄλλος ὥρα ἦλθες
Σε αρχικά κεφαλαία γράμματα πριν το φωνήεν:
Ὀλίγος Ὥρα Ἀπόλλων
Σε διφθόγγους, πάνω από το δεύτερο φωνήεν:
εὐτυχία οἶκος Αἰγεύς
Σε λέξεις γραμμένες ολόκληρες με κεφαλαία δεν
βάζουμε τόνο και πνεύμα:
Η ΒΟΥΛΗ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Οι περισσότερες λέξεις παίρνουν ψιλή.
Από τις πιο συνηθισμένες λέξεις
που παίρνουν δασεία είναι:
το άρθρο:
ὁ, ἡ
(και στον πληθυντικό αριθμό: οἱ, αἱ)
ορισμένες αντωνυμίες όπως:
- η προσωπική αντωνυμία στον πληθυντικό
αριθμό:
ἡμεῖς, ὑμεῖς (=εμείς, εσείς)
- η αντίστοιχη κτητική αντωνυμία:
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον
(δικός/-ή/-ό μας)
ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον
(δικός/-ή/-ό σας)
- η δεικτική αντωνυμία
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
τα κύρια ονόματα:
Ἑλλάς, Ἑρμῆς, Ἑλένη,
Ἥρα, Ἡρακλῆς, Ὅμηρος
οι λέξεις που αρχίζουν από υ
ὕμνος, ὑπηρέτης, Ὑπάτη

Λίγα λόγια για τους τόνους, τα πνεύματα
και την υπογεγραμμένη
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ΑΣΚΗΣΗ 1
Διάλεξε τη σωστή απάντηση (μόνο μία είναι σωστή κάθε φορά).
1. Μελωδικός τόνος σημαίνει:
α) ότι η φωνή δυναμώνει εκεί όπου υπάρχει τόνος
β) ότι η τονιζόμενη συλλαβή διαρκεί περισσότερο
γ) ότι αλλάζει το ύψος (μουσική νότα) της φωνής
δ) ότι οι άνθρωποι μιλούσαν με στίχους τραγουδιών
2. Τα δίχρονα φωνήεντα
α) είναι άλλοτε μακρά και άλλοτε βραχέα
β) μερικά είναι μακρά και μερικά είναι βραχέα
γ) παίρνουν όλα υπογεγραμμένη
δ) διαρκούν διπλάσιο χρόνο από τα άλλα
3. Ποιο από τα παρακάτω γράμματα δεν είναι ποτέ μακρό;
α) υ
β) ε
γ) ω
δ) α
4. Ποιο από τα παρακάτω γράμματα είναι πάντοτε βραχύ;
α) ι
β) η
γ) ε
δ) α
5. Ποιο από τα παρακάτω γράμματα είναι άλλοτε μακρό και άλλοτε βραχύ;
α) η
β) ο
γ) υ
δ) ω
6. Ποια από τις παρακάτω λέξεις δεν παίρνει δασεία στα Αρχαία Ελληνικά;
α) ιστορικός
β) αρμονικός
γ) ιταλικός
δ) ελληνική
7. Ποια από τις παρακάτω λέξεις παίρνει ψιλή στα Αρχαία Ελληνικά;
α) Βόλος
β) Αθηνά
γ) Ρώμη
δ) Ελένη
8. Ποιο σημάδι ονομάζεται περισπωμένη;
α) ̃
β) ̒
γ) ̀
δ) ῎

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
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ΑΣΚΗΣΗ 2
Αντίγραψε τις λέξεις, προσέχοντας τους τόνους και τα πνεύματα.
ἀλήθεια

................................................................

πορεύομαι

................................................................

ὁ κῆπος

................................................................

ὁρῶ

................................................................

ἄρχομαι

................................................................

Ἀθῆναι

................................................................

οὐδείς

................................................................

ἐλπίζω

................................................................

Ἑρμῆς

................................................................

ὕψος

................................................................

Ὄλυμπος

................................................................

Ὅμηρος

................................................................

αἱ αὐλαί

................................................................

Ἑλένη

................................................................

εἷς

................................................................

ποιῶ

................................................................

ῥήτωρ

................................................................

εἴσοδος

................................................................

ὑπάγω

................................................................

Λίγα λόγια για τους τόνους, τα πνεύματα
και την υπογεγραμμένη

9
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ἡρακλέους
ἀπὸ Δελφῶν
μετοικία

Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία
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1

2

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ἕτερος πόνος οὗτος...
			

		 ... τρίτος καὶ δέκατος.

3

4

Ἐπώλησε γὰρ ἡ γυνὴ τὴν οἰκίαν ἡμῶν τὴν
ἐν Δελφοῖς…

… καὶ ἄγει ἡμᾶς εἰς ὄρος.

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
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5

6

Καὶ κατὰ μὲν τοὺς πόνους ἐκείνους τοὺς παλαιοὺς
Ἰόλαον εἶχον ἐπίκουρον ἀγαθόν, ...

… νῦν δὲ αὐτὸς φέρω ἅπαντα τὰ τοῦ οἴκου:

7

8

τράπεζαν, θρανία, χύτραν, κρατῆρα, κύλικας,
ἀμφορεῖς, οἰνοχόην, σκευάρια, χιτώνια, μανδύαν,
πέπλον γυναικός, ἐμβάδας, στρόφιον, μίτραν,
αὐλόν, λύραν, τῶν παίδων τὰ πινάκια...

ΑΓΑΡΙΣΤΗ: Πάνυ καλὴ ἡ ἀγροικία, ὦ Μεγάρα.
Ἀλλὰ μακρὰ ἡ ὁδὸς ἡ ἀπὸ τῆς κώμης. Τίς ἡ αἰτία
τῆς μετοικίσεως;

Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία
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9

10

ΜΕΓΑΡΑ: Ὅτι ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν.
Πολλοὶ γὰρ ξένοι ἐπιδημοῦσι.

Ἐξ ὅτου γὰρ ὁ ἀγὼν ἄγεται, καὶ θόρυβος πολὺς θεωρῶν
ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἔρις Συρακοσίων τε καὶ Ῥοδίων…

11

12

... ἐν τῇ παλαίστρᾳ περὶ τῆς νίκης…

… καὶ περὶ τῆς κρίσεως τῶν Ἀμφικτυόνων, …

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
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13

14

… καὶ εἰ ἡ νίκη τῶν ἁρματοδρόμων μείζων ἡ
ἐνταῦθα ἢ ὁ κότινος ὁ ἐν Ὀλυμπίᾳ.

Καὶ ὁ ἐμὸς Ἡρακλῆς οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ παρέμενε,
ἀλλ’ ὅπου ταραχὴ καὶ μάχη καὶ φιλονεικία, ἀεὶ ἐκεῖ
πρῶτος ἦν.

15

16

Καὶ νυκτὸς εἰς τὰ συμπόσια ἐπορεύετο, ...

… καὶ μέχρις ὄρθρου ἐν τῷ κυβείῳ ἦν.

Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία
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17

18

Φροντὶς οὖν ἐστι περὶ τῆς οὐσίας.
ΑΓΑΡΙΣΤΗ: Δικαίως, ὦ τάλαινα.

19

ΜΕΓΑΡΑ: Καὶ φιλόσοφοι πολλοὶ ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ ἐξ
Ἰωνίας καὶ ἐκ Σικελίας…

20

… φθείρουσι τοὺς νέους. Οὐ πέμπω ἔτι τὰ τέκνα
εἰς ἀγοράν.
ΑΓΑΡΙΣΤΗ: Εὖ γε ποιεῖς! Ποῦ δὲ νῦν τὰ τέκνα εἰσί;
Ἡρακλέα δ’ οὐχ ὁρῶ.
Aρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΜΕΓΑΡΑ: Πορεύεται ἐπὶ τὴν θήραν μετὰ τῶν τέκνων.
Ἀπὸ γὰρ θήρας ζῶμεν.
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όσες λέξεις δεν γνωρίζεις μπορείς να τις βρίσκεις στο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ που υπάρχει στο
τέλος του βιβλίου. Κάποτε όμως μπορεί να μην είναι προφανές σε ποιο λήμμα αντιστοιχούν συγκεκριμένοι
κλιτοί τύποι. Για άλλες λέξεις ίσως δεν σκεφτείς να ανατρέξεις στο λεξιλόγιο, πιστεύοντας ότι είναι
γνωστές – ενώ η σημασία τους ίσως έχει αλλάξει!
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις (και για όλες εκείνες που παρουσιάζουν κάτι ιδιαίτερο) θα βρεις τις
απαραίτητες επεξηγήσεις στα ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που, σε όλες τις ενότητες του βιβλίου θα
ακολουθούν το κείμενο.
πόνος 		
για τη σημασία του βλ. το αντίστοιχο λήμμα του λεξιλογίου
εἶχον		παρατατικός του ρήματος ἔχω
αὐτός		έχει τη σημασία: ο ίδιος ή μόνος (μου/σου/του). Ποτέ όμως δεν έχει τη σημασία: αυτός
φέρω
βλ. λήμμα του λεξιλογίου για τη σημασία του
ἅπαντα
αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου γένους του επιθέτου ἅπας
θρανίον
βλ. λήμμα για τη σημασία του
κρατῆρα
αιτιατική ενικού του ουσιαστικού κρατήρ (ὁ), βλ. λήμμα του λεξιλογίου για τη σημασία του
ἐμβάδας
αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού ἐμβάς (ἡ)
ἦν
παρατατικός του ρήματος εἰμί (=είμαι, υπάρχω)
ἐπιδημοῦσι
γ΄πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρ. ἐπιδημῶ, βλ. λήμμα του λεξιλογίου για τη σημασία του
θεωρῶν
γενική πληθυντικού του ουσιαστικού θεωρός (ὁ)
ὁδῷ 		δοτική ενικού του ουσιαστικού ὁδός (ἡ)
μείζων
συγκριτικός βαθμός του επιθέτου μέγας
κυβείῳ
δοτική ενικού του ουσιαστικού κυβεῖον (τό)
οὐσίας
βλ. λήμμα για τη σημασία του
τάλαινα
θηλυκό του επιθέτου τάλας
φθείρουσι
γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρήματος φθείρω
θήραν
βλ. λήμμα για τη σημασία του

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ἀμφικτύονες

Οι πόλεις (ή οι φυλές) που είχαν από κοινού την εποπτεία του
πανελλήνιου ιερού των Δελφών αποτελούσαν τη Δελφική Αμφικτυονία.
Οι αντιπρόσωποί τους (ἱερομνήμονες) είχαν την ευθύνη τέλεσης των
Πυθίων, της εορτής που διεξαγόταν στους Δελφούς κάθε τέσσερα χρόνια
προς τιμήν του Απόλλωνα. Σε αυτούς αναφέρεται εδώ το κείμενο.

κότινος

Κλαδί αγριελιάς από την Άλτιν, το ιερό άλσος της Ολυμπίας. Από αυτό
φτιαχνόταν το στεφάνι που δινόταν ως έπαθλο στους Ολυμπιονίκες. Το
κλαδί έπρεπε να κοπεί από ένα παιδί που ζούσαν και οι δύο γονείς του.

ἀγορά

Το επίκεντρο της δημόσιας ζωής (θρησκευτικής, πολιτικής και
οικονομικής) σε μια ελληνική πόλη, καθορισμένος ανοιχτός χώρος
στο κέντρο της πόλης, όπου συναθροίζονταν αρχικά οι πολίτες για να
ενημερωθούν και να αποφασίσουν για τα δημόσια ζητήματα, σταδιακά
περιστοιχίζεται από δημόσια κτίρια και στοές που συγκεντρώνουν
εμπόρους, επισκέπτες, καλλιτέχνες, φιλοσόφους κλπ.

Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάλε σε κάθε λέξη που αρχίζει από φωνήεν το πνεύμα που ταιριάζει, στη θέση που πρέπει:
Πάνυ καλὴ η υμετέρα αγροικία, αλλὰ η οδός η απὸ Ολυμπίας μακρά εστι.
Ο εμὸς Ηρακλῆς ουκ εν τῇ οικία παρέμενε.

2. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν.
εἰ, ὅτι, τε, δέ, ἀλλά, καί, μέν, γάρ
Πάνυ καλὴ ἡ ἀγροικία ἐστί, ................ μακρά ἐστιν ἡ ὁδὸς ἀπὸ Δελφῶν.
Ἐν τῇ κώμῃ ἔρις ἐστὶ Συρακοσίων τε ................ Ῥοδίων.
Ἡ γυνὴ ἐπώλησε τὴν οἰκίαν, ............... Ἡρακλῆς ἀεὶ εἰς τὰ συμπόσια ἐπορεύετο.
Ἡρακλῆς ἐρωτᾷ ................ ἡ νίκη μείζων ἐστὶ ἐν Δελφοῖς ἢ ἐν Ὀλυμπίᾳ.
Τότε ............... εἶχεν Ἡρακλῆς Ἰόλαον ἐπίκουρον ἀγαθόν, νῦν δὲ αὐτὸς φέρει ἅπαντα τὰ τοῦ οἴκου.
Πολλὴ ταραχή ἐστι, ................ ἡ κρίσις τῶν Ἀμφικτυόνων οὐ δικαία ἦν.
Ἡρακλῆς μὲν πορεύεται εἰς κυβεῖα ................ καὶ συμπόσια, Μεγάρα ................ ἐν τῇ οἰκίᾳ παραμένει.
Οὐ πορεύομαι εἰς τὸ στάδιον. Πολὺς ................ θόρυβος καὶ ταραχή ἐστιν ἐκεῖ.
Οὐ φέρω κότινον. Οὐ ................ ἐνίκησα ἐν Ὀλυμπίᾳ.
Οι λέξεις που χρησιμοποίησες μας βοηθούν να συνδέσουμε δύο προτάσεις
(ή τμήματα προτάσεων) μεταξύ τους. Ονομάζονται σύνδεσμοι.

3. Όπως θα έχεις διαπιστώσει διαβάζοντας τον διάλογο, ορισμένοι σύνδεσμοι δεν βρίσκονται στην
αρχή της πρότασης, αλλά μετά την πρώτη λέξη (ή τις πρώτες λέξεις της). Ποιοι είναι αυτοί;
..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

4. Σύνδεσε τις δύο προτάσεις που ακολουθούν με τους συνδέσμους ὅτι και γάρ.
Μετοικῶ. 			

Τὴν οἰκίαν ἐπώλησα.

α) ............................................................................................................................................................................................................................................
β) ............................................................................................................................................................................................................................................

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5. Στις προτάσεις που ακολουθούν λείπει μία λέξη κάθε φορά. Συμπλήρωσέ την.
ἐν, εἰς, ἐκ, περί, μετά, ἐπί
Ἡ γυνὴ ἄγει ἡμᾶς ................ ὄρος.
Ὁ βίος ................ Δελφοῖς οὐ ῥᾴδιος ἦν.
Ἡρακλῆς ................ τὰ συμπόσια πορεύεται.
Φροντίς ἐστι ................ τῆς οὐσίας.
Ἡρακλῆς μέχρις ὄρθρου ................ τῷ κυβείῳ ἦν.
Ἡ γυνὴ ἐπώλησεν τὴν οἰκίαν τὴν ................ Δελφοῖς.
Θόρυβος πολὺς γίγνεται ................ τῇ παλαίστρᾳ ................ τῆς νίκης.
Φιλόσοφοι πολλοὶ ἔρχονται ................ Σικελίας.
Μεγάρα οὐ πέμπει τὰ τέκνα ................ ἀγοράν.
Πάντες πορεύονται ................ τὴν θήραν.
Ἡρακλῆς παίζει ................ τῶν τέκνων.
6. Διάλεξε για κάθε λέξη που χρησιμοποίησες την κατάλληλη ζωγραφική απόδοση.

...................................

...................................

..................................

..................................

..................................

..................................

Οι λέξεις που χρησιμοποίησες στις ασκήσεις 5 και 6 ονομάζονται προθέσεις.
Οι προθέσεις μπαίνουν μπροστά (=προ+θέση) από ένα ουσιαστικό. Ανάλογα με την πρόθεση
που θα χρησιμοποιήσουμε, η φράση που θα προκύψει (εμπρόθετος προσδιορισμός) θα
αποκτήσει διαφορετικό νόημα. Παράβαλε στα Νέα Ελληνικά τις προτάσεις:
Διαβάζω για το σχολείο
Η φράση «για το σχολείο» δηλώνει σκοπό.
Έρχομαι από το σχολείο
Η φράση «από το σχολείο» δείχνει τόπο.
Θα τα πούμε μετά το σχολείο
Η φράση «μετά το σχολείο» δηλώνει χρόνο.

Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. Κάποια πρόθεση που χρησιμοποίησες εμφανίζεται στα λόγια της Μεγάρας με δύο διαφορετικές
μορφές; Μπορείς να την ανακαλύψεις;
.................................................

ή

.................................................

Γιατί φαντάζεσαι ότι εμφανίζεται με δύο μορφές;
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

- Στο κείμενο υπάρχουν και τρεις προθέσεις, που δεν τις συζητήσαμε ακόμη.
		 Μπορείς να τις ανακαλύψεις;
.................................................		

.................................................

.................................................

8. Συμπλήρωσε τα παραδείγματα με ένα κατάλληλο ουσιαστικό:
ἐν

τῇ ὁδῷ

εἰς

ἀγοράν

περὶ

.................................................

ἀπὸ

.................................................

ἐξ

.................................................

κατὰ

.................................................

ἐκ

.................................................

μέχρις

.................................................

9. Συμπλήρωσε τις φράσεις με την πτώση που χρειάζεται:
Ἀγαρίστη ἐρωτᾷ περὶ 			

.................................................

(ἡ ἀγροικία)

Ἡρακλῆς λέγει περὶ 			

.................................................

(οἱ πόνοι)

Μεγάρα ἀναχωρεῖ ἐκ			

.................................................

(οἱ Δελφοί)

Ἰόλαος ἀποδημεῖ ἀπὸ 			

.................................................

(ἡ Ὀλυμπία)

Οὐ πορεύομαι εἰς τὸ συμπόσιον μετὰ

.................................................

(τὰ τέκνα)

Πολλοὶ θεωροὶ ἐπιδημοῦσι ἐν

.................................................

(οἱ Δελφοί)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
10. Γράψε την ονομαστική πτώση του ενικού αριθμού των ονομάτων σύμφωνα με τα παραδείγματα.
οἰκίαν

ἡ οἰκία

ἐπίκουρον

ὁ ἐπίκουρος

τράπεζαν

.............

.................................................

οἰνοχόην

.............

.................................................

πέπλον

.............

.................................................

θρανία

.............

.................................................

στρόφιον

.............

.................................................

αὐλόν

.............

.................................................

λύραν

.............

.................................................

πινάκια

.............

.................................................

θεωρῶν

.............

.................................................

Ῥοδίων

.............

.................................................

παλαίστρᾳ

.............

.................................................

Ὀλυμπίᾳ

.............

.................................................

ἀγοράν

.............

.................................................

θήραν

.............

.................................................

11. Σε πόσες εικόνες απεικονίζονται τα παρακάτω αντικείμενα;
χύτρα

..............................

οἰνοχόη

..............................

κρατήρ

..............................

λύρα

..............................

κύλικες

..............................

αὐλός

..............................

..............................

ἐμβάδες

..............................

ἀμφορεύς
		

12. Συμπλήρωσε τον ορθό τύπο του επιθέτου πολύς.
πολλοί

ἐπίκουροι

πολλή

ἔρις

..................................................................

πόνοι

..................................................................

θόρυβος

..................................................................

θεωροί

..................................................................

φιλόσοφοι

..................................................................

φόβος

..................................................................

φροντίς

..................................................................

οὐσία

Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ἀθηναῖος
ἄμουσος καὶ
Κορίνθιος

Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος
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1

2

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τίς μου ἅπτεται; Τίς λαμβάνεται
τοῦ ἱματίου;

ΔΟΥΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ: Περιμένετε, ὦ ἄνδρες.
Ὁ ἐμὸς δεσπότης Πράξανδρος ὄπισθεν προσέρχεται.

3

4

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Πράξανδρος Κορίνθιος,
ὁ ἡμέτερος ξένος;

ΔΟΥΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ: Ναί. Σπεύδει ἐκ τῆς ὁδοῦ,
ἀλλ’ οὐ πάνυ σθένει διὰ τὸ γῆρας. Ἀλλ’ ἰδού, ἐγγύς ἐστι.
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5

6

ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Χαῖρ’, ὦ ἑταῖρε. Εἶδόν σε καὶ ἔπεμψα
τοῦτον αὐτίκα πρὸς ὑμᾶς.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Χαῖρε, Πράξανδρε. Διὰ χρόνου ὁρῶ
σε πάλιν! Πῇ βαδίζεις, ὦ λῷστε;

7

8

ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Ἀθήναζε πορεύομαι. Πρυτανεῖον
σοφίας λέγεται παρ’ ἡμῖν ἡ ὑμετέρα πόλις.

ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Ἀκούεται γὰρ ὅτι ἄνδρες πολλοὶ
φιλοσοφοῦσι καὶ λόγοι πολλοὶ γίγνονται περὶ
τέχνης ῥητορικῆς, ...

Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος
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9

10

… πολλαὶ δὲ ἐξετάσεις περί τε ὑγιεινῆς διαίτης καὶ
περὶ τῶν μετεώρων.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ἀλλὰ θέρος ἐστί, καὶ οἱ πλεῖστοι
γραμματισταί, διδάσκαλοι, παιδοτρίβαι καὶ οἱ
τοιοῦτοι τὰς θερινὰς ἀργοὺς ἄγουσι.

11

12

Θαυμάζω δ’ εἰ οὐκ ἀκούεις ὅσας αἰτίας ἄνδρες
χρηστοὶ τοῖς σοῖς φιλοσόφοις ἐπάγουσι.

Οὐκ ἤκουσας ὅτι νεανίας τις ἐξ Ἰωνίας, Ἀναξιμάνδρου
Μιλησίου ἑταῖρος, ἔλεγεν ὡς ἡ γῆ μετέωρός ἐστι, …
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13

14

… ὑπὸ μηδενὸς κρατουμένη, τὸ δὲ σχῆμα αὐτῆς
στρογγύλον, κίονι λίθῳ παραπλήσιον;

ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Οὐ τὰ ὄντα διδάσκει;
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καὶ ἕτερος ἐκ Σικελίας,
Ξενοφάνους γνώριμος, Ὅμηρον ψέγει, …

15

16

… ὅτι θεοὺς κλέπτας καὶ μοιχοὺς ἐποίησεν.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Καλῶς οὖν λέγει. Ταῦτα γὰρ πάντα
παρ’ Ὁμήρῳ ἐστί.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καὶ νεανίσκος ἡμεδαπός, αἰσχρός,
γάστρων, Σωκράτης καλούμενος, περὶ καινοῦ τινος
δαιμονίου ἐδίδασκε.

Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος
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17

18

ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Ἤκουσα περὶ τούτου. Οὗτος ἐν
τοῖς γυμνασίοις φανερῶς τοῖς νέοις διαλέγεται.

19

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Οἱ δὲ ἀπὸ Λέσβου κιθαρῳδοὶ μέλη
βαρβαρικά, Φρύγιά τε καὶ Λύδια, ποιοῦσι.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Φιλῶ ταῦτα!

20

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Καὶ τὸ πάντων δεινότατον, σοφισταί
τινες διδάσκουσι, ὡς Ἕλληνες καὶ βάρβαροι ἕν ἐστι,
καὶ οὐ φύσει διακρίνονται.
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ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ: Οὐ μὲ πείσεις ὡς οὐ θεῖον ἡ φιλοσοφία,
καὶ μέγα καὶ θαυμαστόν.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Ληρεῖς, ὦ τᾶν. Οὐ παραγίγνομαι
τοιαύταις συνουσίαις.
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
εἶδον

αόριστος του ρ. ὁρῶ

διὰ χρόνου

μετά από πολύν καιρό		

λῷστε

κλητική ενικού, υπερθετικός βαθμός του επιθέτου ἀγαθός

λόγοι

εδώ με τη σημασία: συζητήσεις

ἐξετάσεις

πληθυντικός αριθμός του ουσιαστικού ἐξέτασις (ἡ), βλ. λεξιλόγιο

διαίτης

βλ. λεξιλόγιο

μετέωρα

εδώ: τα ουράνια σώματα, τα ουράνια φαινόμενα

θαυμάζω

βλ. λεξιλόγιο

αἰτίας

βλ. λεξιλόγιο

κίονι

δοτική ενικού του ουσιαστικού κίων (ὁ), βλ. λεξιλόγιο

αἰσχρός

βλ. λεξιλόγιο

ἤκουσας

β΄ πρόσωπο ενικού της οριστικής αορίστου του ρ. ἀκούω

μηδενός

γενική ενικού του ουδετέρου γένους της αντωνυμίας μηδείς, μηδεμία, μηδέν

ὄντα

αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου γένους της μετοχής του ρ. εἰμί, =αυτά που υπάρχουν

γνώριμος

βλ. λεξιλόγιο

γυμνασίοις

βλ. λεξιλόγιο

μέλη

αιτιατική πληθ. του ουσιαστικού μέλος (τό), βλ. λεξιλόγιο

φιλῶ

βλ. λεξιλόγιο

δεινότατον

υπερθετικός βαθμός του επιθέτου δεινός, βλ. λεξιλόγιο

φύσει

δοτική εν. του ουσιαστικού φύσις (ἡ)

θεῖον

βλ. λεξιλόγιο

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πρυτανεῖον

Από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια στην αγορά ορισμένων
ελληνικών πόλεων, η έδρα των πρυτάνεων, που ήταν ανώτατοι κρατικοί
αξιωματούχοι. Στην Αθήνα οι πρυτάνεις συγκαλούσαν και διηύθυναν
τις συνελεύσεις της Βουλής και της Εκκλησίας του Δήμου.

Ἀναξίμανδρος

Φυσικός φιλόσοφος από τη Μίλητο της Μικράς Ασίας κατά το πρώτο
μισό του 6ου αιώνα π.Χ.

Ξενοφάνης

Ποιητής και φιλόσοφος από την Κολοφώνα της Μικράς Ασίας. Έζησε
στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και δίδαξε στη Σικελία.

Σοφισταί

Έτσι αποκαλούνται αρκετοί διανοούμενοι, σύγχρονοι οι περισσότεροι
με τον Σωκράτη, που, όπως και αυτός, είχαν στο επίκεντρο της μελέτης
και της διδασκαλίας τους τον άνθρωπο και την κοινωνία. Σε αντίθεση με
τον Σωκράτη εισέπρατταν σημαντικές αμοιβές για τα μαθήματά τους και
αρκετοί ανάμεσά τους έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρητορική.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πόσες φορές χρειάστηκε ο Αθηναίος να προφέρει τη συλλαβή «hε»
(όπως στο αγγλικό όνομα Henry); Γράψε τις λέξεις που βρήκες.
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................

2. Βάλε τόνο σε όποιες από τις αντωνυμίες των παρακάτω προτάσεων χρειάζεται.
Τις διδάσκει περὶ τῶν μετεώρων;
Ὦ παιδοτρίβαι, τινες ἄγουσι τὰς θερινὰς ἀργούς;
Ἀκούεις ὅτι σοφισταί τινες οὐκ ἄγουσι τὰς θερινὰς ἀργούς;
Οὐ βαδίζει τις Ἀθήναζε;
Τις ἦν φιλόσοφος, Ξενοφάνης ἢ Ὅμηρος;
Γραμματιστής τις διαλέγεται τοῖς νέοις.
3. Βρες μια τουλάχιστον νεοελληνική λέξη που να προέρχεται ή να συγγενεύει με τις παρακάτω 		
λέξεις του κειμένου.
σθένει

...................................................................

καινοῦ

...................................................................

πάντων

...................................................................

ληρεῖς

...................................................................

4. Μπορείς να περιγράψεις τις δύο σημασίες της λέξης ξένος στους δύο διαλόγους
που έχεις διαβάσει;
Κείμενο 1: (…, πολλοὶ γὰρ ξένοι ἐπιδημοῦσι)
..................................................................................................................................................................................................................................................

Κείμενο 2: (Πράξανδρος Κορίνθιος, ὁ ἡμέτερος ξένος;)
..................................................................................................................................................................................................................................................

Πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη σημασία;
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες.
οἰνοχόη, ἱμάτιον, χιτώνιον, μανδύας
φιλοσοφῶ, φιλῶ, θερινός, φίλτατος
Ἀθήναζε, πρὸς ἡμᾶς, ποῦ, πῇ
Ἕλληνες, βάρβαροι, φιλόσοφοι, Κορίνθιοι
βαδίζω, πέμπω, παραγίγνομαι, πορεύομαι
ἑταῖρος, λῷστος, ἕτερος, φίλτατος
διακρίνομαι, λαμβάνομαι, κρατοῦμαι, ἅπτομαι
γραμματιστής, θεωρός, παιδοτρίβης, σοφιστής
6. Συμπλήρωσε την κατάληξη ε ή αι.
Πράξανδρος πορεύετ............ εἰς Ἀθήνας.
Μὴ ποιεῖτ............ μέλη βαρβαρικά, ὦ Λέσβιοι.
Ὑμεῖς οἱ σοφιστ............ περὶ πολλῶν διδάσκετ…
Μεγάρα προσέρχετ............, ἤδη ἐγγύς ἐστι.
Ἀκούετ............, ὦ μαθητ............!
Χαίρετ............, ὦ ἑταῖροι.
Πολλοὶ παιδοτρίβ............ παρ’ ἡμῖν ἐπιδημοῦσι.
7. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις που λείπουν.
Ἐπώλησα τὴν οἰκί............
Βαδίζω πρὸς τὸ πρυτανεῖ............
Οὐκ ἔχω ἐπίκουρ............ ἀγαθ............
Ἀποδημῶ διὰ τὸν θόρυβ............
Πορεύομαι εἰς ἀγορ............
Ὁρῶ νέ............ τινὰ γραμματιστ............
Ἄγω τὰ τέκνα εἰς Ὀλυμπί............
Φιλῶ τὸν Κορίνθι............ ξέν............
Οὐ φιλῶ τὴν μακρ............ ὁδ............ . Οὐ γὰρ σθένω διὰ τὸ γῆρας.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Χώρισε τώρα τις λέξεις που συμπλήρωσες σε κατηγορίες ανάλογα με το μέρος του λόγου
και το γένος τους. Γράψε τις στους πίνακες που ακολουθούν στην ονομαστική.

Επίθετα

Αρσενικά

Θηλυκά

Ουσιαστικά

Αρσενικά

Θηλυκά

Ουδέτερα

Ουδέτερα

8. Συμπλήρωσε τη σωστή λέξη.
καλός, καλῶς, φανερός, φανερῶς, δίκαιος, δικαίως
Σωκράτης φ..................................................... διδάσκει ἐν τῇ ἀγορᾷ.
Οἱ Ἀμφικτύονες οὐ δ..................................................... κρίνουσι.
Ὁ δικαστὴς δ..................................................... ἐστι.
Ξενοφάνης κ..................................................... ψέγει Ὅμηρον.
Ἡρακλέα οὐχ ὁρῶ. Οὐ φ..................................................... ἐστι.
Ἰόλαος πάνυ κ..................................................... ἐστι.
Οι λέξεις .......................................................,

........................................................, ........................................................

είναι επίθετα, ενώ

οι λέξεις .......................................................,

........................................................., .........................................................

είναι επιρρήματα.

9. Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή λέξη.
ἕτερος, ἑταῖρος, ἑταῖρε
Χαῖρ᾽ ὦ ........................................................!
Φιλόσοφος ἐξ Ἰωνίας, Ἀναξιμάνδρου ........................................................, παρ’ ἡμῖν διδάσκει.
........................................................

φιλόσοφος οὖτός ἐστι!

Διαπιστώνουμε ότι η λέξη ἕτερος σημαίνει .........................................................................................................................................,
ενώ η λέξη ἑταῖρος σημαίνει ...............................................................................................................................................................................
Η λέξη ............................................................................ είναι αντωνυμία, ενώ η λέξη ............................................................................
είναι όνομα ουσιαστικό.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Συμπλήρωσε τώρα το ε ή αι στις νεοελληνικές λέξεις που ακολουθούν και δικαιολόγησε
την ορθογραφία τους.
ετ..........ρεία

.................................................................................................................................................

ετ............ροχρονισμένος

................................................................................................................................................................................

συνετ............ρισμός

................................................................................................................................................................................

ετ............ρόκλητος

................................................................................................................................................................................

προσετ............ρίζομαι

................................................................................................................................................................................

10. Συμπλήρωσε την πρόθεση που λείπει.
Ἔπεμψα τοῦτον .................... ὑμᾶς.
Σωκράτης οὐ διδάσκει .................... τῶν μετεώρων.
Οὐ σθένω .................... τὸ γῆρας.
Ἡ γῆ μετέωρός ἐστι, .................... μηδενὸς γὰρ κρατεῖται.
Μῦθοι πολλοὶ περὶ θεῶν .................... Ὁμήρῳ ἐστί.
....................

ὅτου Σωκράτης τοῖς νέοις διαλέγεται, θόρυβος πολὺς .................... τῇ ἀγορᾷ γίγνεται.

11. Σχημάτισε τον σωστό τύπο του ρήματος σε παρένθεση σύμφωνα με τα παραδείγματα.
Οἱ φιλόσοφοι τὰς θερινὰς ἀργοὺς

........... ἄγουσι .....................

(ἄγω)

Οἱ ποιηταὶ μέλη βαρβαρικὰ

........... ποιοῦσι .....................

(ποιῶ)

Οἱ σοφισταὶ περὶ δαιμονίων

.....................................................

(διδάσκω)

Τὰ Ἡρακλέους τέκνα Ἰόλαον

.....................................................

(φιλῶ)

Κορίνθιοι Ὅμηρον οὐ

.....................................................

(ψέγω)

Ἀθηναῖοι αἰτίας πολλὰς τοῖς φιλοσόφοις

.....................................................

(ἐπάγω)

Πράξανδρος λέγει ὡς οἱ πλεῖστοι ῥήτορες

.....................................................

(ληρῶ)

12. Συμπλήρωσε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς των προτάσεων που ακολουθούν με την 		
κατάλληλη πτώση των ουσιαστικών, σύμφωνα με το παράδειγμα.
Λόγος περὶ ............ ῥητορικῆς τέχνης ................. γίγνεται.

(ρητορικὴ τέχνη)

Ποιηταί τινες ἀπὸ ..................................................... ἀποδημοῦσι.

(Λέσβος)

Ἐξετάσεις περὶ .................................................................................... γίγνονται.

(ὑγιεινὴ δίαιτα)

Σωκράτης περὶ ..................................................................................... διδάσκει.

(καινὸν δαιμόνιον)

Πράξανδρος ἐκ τῆς ......................................................... προσέρχεται.

(ὁδός)

Ξενοφάνης διαλέγεται περὶ ...................................................................................

(ποιητικὴ σοφία)

Μεγάρα καὶ Ἀγαρίστη περὶ τῆς ..................................................................... λέγουσι.

(καινὴ ἀγροικία)

Ἡμεῖς οἱ κιθαρῳδοὶ πάντες ἀπὸ ..................................................... ζῶμεν.

(μουσική)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Πηνελόπη
καὶ
Ὀδυσσεύς

Πηνελόπη καὶ Ὀδυσσεύς
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1

2

ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Ποῦ τὰ τόξα; Ποῦ δόρυ, ξίφος,
κυνῆ; Θεράποντες, ποῦ ἐστε;

Οὐκ αὐτίκα δώσεις ἀσπίδα; Σὺ δὲ κόμιζε θώρακα, …

3

4

… ὃν ὁ πάππος πρὸ τῆς τελευτῆς κατέλιπεν ἐμοί.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ὀδυσσεῦ, πρὸς τί οἱ οἰκέται ὅπλα
τοσαῦτα κομίζουσι;
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5

6

ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Οὔπω ἤκουσας, ὦ Πηνελόπη;
Ἐπὶ στρατείαν οἱ ἄνδρες συνάγονται.

Καὶ πάντες οἱ ἐξ Ἑλλάδος βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ
εἰσί, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι.

7

8

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ἐπὶ στρατείαν; Οὐδόλως ἐννοῶ.
Ἐν νήσῳ γὰρ τῇ ἡμετέρᾳ πάντας φιλοξένως
δεχόμεθα, ἐχθρόν δ’ οὐδένα νομίζομεν.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Ἀληθῆ λέγεις. Ἀεὶ ἐνταῦθα βίον
ἥσυχον διάγομεν, ἄνευ πολέμων καὶ στάσεως.
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9

10

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ἔστιν οὖν πολέμιος καινός, ὃς
ἐπιβουλεύει τῇ Ἰθάκῃ καὶ ἡμῖν;

ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Οὐδείς! Πατρὶς γὰρ ἡμετέρα ὑπ’
οὐδενὸς μισεῖται.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Τί οὖν;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Ἑλλήνων ἔθνη ἐπὶ Τροίαν πλέομεν
μεγάλῳ στόλῳ.

11

12

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ἀλλ’ οὐκ ἐγγύς, οἶμαι, τὸ χωρίον.
Πόρρω νήσου τῆς ἡμετέρας κεῖται.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Ὀρθῶς γε.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Καὶ τίνα αἰτίαν Ἰθάκη Πριάμῳ
ἐπιφέρει;
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13

14

ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Αὐτῷ γε τῷ βασιλεῖ οὐδεμίαν, τῷ
υἱῷ μέντοι Ἀλεξάνδρῳ πολλὰς καὶ μεγάλας, μία δὲ
μείζων πασῶν ἐστί.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Πάριν λέγεις; Πόθεν σὺ τοῦτον
γιγνώσκεις;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Αὐτὸς οὐ γιγνώσκω, οὐ γὰρ εἶδόν ποτε.
Μενέλαον δ’ ἀδικεῖ.

15

16

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Τίνι τρόπῳ Πάρις ἐκεῖνον ἔβλαψεν;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Ἑλένης ἁρπαγῇ.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ἑλένης, ἣ καλλίστη γυναικῶν
ἐλέγετο πάλαι;
ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Καλὴ μέν, σώφρων δ’ οὐχ ἡ γυνή.
Ξανθὸν γὰρ Μενέλαον κατέλιπεν.
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17

18

Οἱ δ’ ἐκ τῆς Ἑλλάδος βασιλεῖς πάντες σύμμαχοι
Μενελάῳ ἐσμὲν καθ’ ὅρκον τινὰ παλαιόν.
Ὅτε γὰρ πρὸς ἀλλήλους διηγωνιζόμεθα περὶ τῆς
Ἑλένης…

19

ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ἀλλ’ οὐκ ἤκουσα τοῦτό ποτε, ὅτι
καὶ σὺ Ἑλένης ἐπεθύμησας. Ἦλθες εἰς Σπάρτην
ἐπ’ αὐτήν;

20

Οἴμοι, μόνη καταλείπομαι.
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μέγαν παρασκευάζονται!
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
τόξα

ο πληθ. χρησιμοποιείται κάποτε και αντί του ενικού (=το τόξο)

θεράποντες

ονομαστική πληθ. του ουσιαστικού θεράπων (ὁ), βλ. λεξιλόγιο

ἐστέ

β΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρ. εἰμί

θώρακα

αιτιατική ενικού του ουσιαστικού θώραξ (ὁ)

κατέλιπεν

γ΄ εν. οριστικής αορίστου του ρ. καταλείπω

τοσαῦτα

αιτιατική πληθ. του ουδετέρου γένους της αντωνυμίας τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο

στρατείαν

βλ. λεξιλόγιο

ἐννοῶ

βλ. λεξιλόγιο

νομίζομεν

βλ. λεξιλόγιο

στάσεως

βλ. λεξιλόγιο

ἔθνη

βλ. λεξιλόγιο

χωρίον

βλ. λεξιλόγιο

κεῖται

γ΄ εν. οριστικής ενεστώτα του ρ. κεῖμαι

καλλίστη

υπερθετικός βαθμός του επιθ. καλή, βλ. λεξιλόγιο

ἐσμέν

α΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρ. εἰμί

διηγωνιζόμεθα

α΄ πληθ. οριστικής παρατατικού του ρ. διαγωνίζομαι

ἐπεθύμησας

β΄ εν. οριστικής αορίστου του ρ. ἐπιθυμῶ

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
… διηγωνιζόμεθα περὶ τῆς Ἑλένης…
Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο πατέρας της Ελένης, ο Τυνδάρεως, κάλεσε όλους τους μνηστήρες
της κόρης του στη Σπάρτη και τους δέσμευσε με όρκο ότι θα υπερασπίζονταν την Ελένη, όποιος
κι αν γινόταν τελικά σύζυγός της.
Ἦλθες εἰς Σπάρτην ἐπ’ αὐτήν;
Την απάντηση στο ερώτημα της Πηνελόπης δίνει ο Ησίοδος, ο δεύτερος σε φήμη επικός ποιητής
μετά τον Όμηρο. Στο έργο του Ἠοῖαι ή Γυναικῶν κατάλογος παρουσιάζει την ακόλουθη εκδοχή
για τον Οδυσσέα:
«Απ’ την Ιθάκη ο γιος του Λαέρτη τη ζητούσε, ο θεϊκός Οδυσσέας, ο μυαλωμένος, ο πολυμήχανος.
Δώρα όμως δεν άρχισε να στέλνει για την κοπέλα τη λυγερόκορμη. Μέσα του ήταν σίγουρος πως ο
ξανθός Μενέλαος θα’βγαινε νικητής: στα πλούτη ήταν πολύ ανώτερος από όλους τους Αχαιούς».
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Παρατήρησε τα παρακάτω παραδείγματα από τα κείμενα. Μπορείς να καταλάβεις πότε αντί
για το οὐ χρησιμοποιείται το οὐκ ή το οὐχ;
		

Οὐκ αὐτίκα δώσεις ἀσπίδα;

		

Οὐκ ἐγγύς, οἶμαι, τὸ χωρίον.

		

Αὐτὸς οὐ γιγνώσκω, οὐ γὰρ εἶδόν ποτε.

		

Καλὴ μέν, σώφρων δ’ οὐχ ἡ γυνή.

		

Ἀλλ’ οὐκ ἤκουσα τοῦτό ποτε.

		

Ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν.

		

Ἡρακλῆς οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ παρέμενε.

		

Οὐ πέμπω ἔτι τὰ τέκνα εἰς ἀγοράν.

		

Ἡρακλέα δ’ οὐχ ὁρῶ.

		

Οὐ πάνυ σθένει διὰ τὸ γῆρας.

		

Θαυμάζω εἰ οὐκ ἀκούεις.

Το οὐ χρησιμοποιείται .......................................................................................................................................................................................
Το οὐκ χρησιμοποιείται ....................................................................................................................................................................................
Το οὐχ χρησιμοποιείται .....................................................................................................................................................................................

2. Σύνδεσε με μια γραμμή τις έννοιες που είναι ασύμβατες μεταξύ τους (δηλαδή αποκλείουν η
μία την άλλη, χωρίς να είναι οπωσδήποτε αντίθετες: π.χ. υγεία/πυρετός, ηλικιωμένος/μωρό,
υπήκοος/κυβερνήτης).
		

εἰρήνη

ἐμός

ἀγορά

ἐγγύς

		

δεσπότης

οἶκος

		

σύμμαχος

πόλεμος

		

ὑμέτερος

θεράπων

		

πόρρω

πλέομεν

		

βαδίζομεν

πολέμιος
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
3. Σύνδεσε τα ρήματα με την κατάλληλη περιγραφή της έννοιάς τους και στη συνέχεια 		
τοποθέτησέ τα σε σειρά ανάλογα με τον βαθμό βεβαιότητας που εκφράζουν, αρχίζοντας από 		
αυτό που εκφράζει μικρότερη βεβαιότητα και καταλήγοντας στο ισχυρότερο.
		

ἐννοῶ

Είμαι βέβαιος για κάτι και αυτό είναι αντικειμενικά σωστό

		

νομίζω

Έχω μια άποψη για κάτι, όμως δεν είμαι απόλυτα βέβαιος

		

γιγνώσκω

Έχω μια άποψη για κάτι, είναι όμως καθαρά υποκειμενική

		

οἶμαι

Κατανοώ κάτι, ως πρώτο στάδιο για τη γνώση του

		

........................................................ ,

.....................................................

,

.....................................................

,

.....................................................

4. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα λέξεων με τις αντίθετές τους.
		

οὔπω

		

μισεῖται

		

πάντες

		

καινός

		

ἕτερος

		

ἐνταῦθα

5. Συμπλήρωσε τις πιο κάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από τον 		
πίνακα που προηγείται.
οὔπω, αὐτίκα, ποτέ, ἤδη, ἀεί
		

Παῖ, παῖ, οὐκ ................................................... δώσεις ἀσπίδα;

		

Ἑλένη Μενέλαον κατέλιπεν καὶ ................................................... ἐν Τροίᾳ ἐστί.

		

Πάντες ἐν Σπάρτῃ εἰσὶ καὶ μόνος Ἑλλήνων ................................................... πάρειμι.

		

Ἐχθροὺς οὐκ ἔχομεν. ................................................... ἐνταῦθα βίον ἥσυχον διάγομεν.

		

Οὐ γιγνώσκω Μενέλαον, οὐ γὰρ ἐνέτυχον ...................................................

		

Ποιο είναι το κοινό σημείο ως προς τη σημασία των πιο πάνω λέξεων;

		

....................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
6. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη λέξη.
οὐδόλως, οὐδείς, οὐδενός, οὐδεμίαν, οὐδένα, οὔπω
		

Δελφοὶ ......................................... αἰτίαν ἐπιφέρουσι Πριάμῳ.

		

Τί λέγεις; ......................................... ἐννοῶ τοὺς λόγους.

		

Τροία ὑπ’ ......................................... μισεῖται.

		

Θαυμάζω ὅτι Πηνελόπη ......................................... ἤκουσε περὶ τῆς στρατείας.

		

Ἐν Ἰθάκῃ ἐχθρὸν ......................................... νομίζομεν.

		
		

.........................................

ἐπιβουλεύει τῇ Ἰθάκῃ καὶ ἡμῖν.

Ποιο είναι το κοινό σημείο ως προς τη σημασία των πιο πάνω λέξεων;
...................................................................................................................................................................................................

7. Συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει από τις παρακάτω λέξεις:

ο, ω, ῳ
συνάγ.......νται

πυνθάν.......μαι

μανθάν.......

φιλοξέν.......ς

κομίζ.......μεν

πόλεμ.......ς

πόρρ.......

στόλ.......

διαγωνίζ.......νται

μεγάλ.......

δικαί.......ς

Ἑλλήν.......ν

γιγνώσκ.......

Πριάμ.......

8. Συμπληρώστε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη αντωνυμία.
σύ,

ἐγώ,

ἡμετέρᾳ,

ἐμός,

		

Καὶ ................................... Ἑλένης ἐπεθύμησας!

		

Ὁ πάππος κατέλιπεν ................................... τὸν θώρακα.

ἐμοί,

ἡμέτερος

Οἱ βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ εἰσί, ὡς ................................... πυνθάνομαι.
		

Ἐν νήσῳ γὰρ τῇ ................................... πάντας φιλοξένως δεχόμεθα.

		

Πράξανδρον φιλοῦμεν. Ξένος γάρ ἐστιν .....................................

		

Καὶ πόθεν ................................... τοῦτον γιγνώσκεις;
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
9. Συμπλήρωσε τον πίνακα αξιοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε αυτόν.
			
		

Ἰθάκη

Ἑλένης

					
		

Σπάρτῃ

Ἑλένην

				

Πηνελόπη

10. Συμπλήρωσε τις φράσεις που ακολουθούν με το κατάλληλο ρήμα.
ἀδικεῖ, φθείρει, πορεύεται, περιμένει, σπεύδει, σθένει, χαίρει, φέρει, μισεῖται, πέμπει, λέγεται
		

Ὁ Ἀθηναῖος Πράξανδρον ...................................................

		

Ἰθάκη οὐ ................................................... ὑπὸ τῶν φίλων.

		

Ἡ πόλις πρυτανεῖον σοφίας ...................................................

		

Ὀδυσσεὺς οὐκ αὐτὸς ................................................... τὰ ὅπλα.

		

Ἡρακλῆς εἰς ὄρος ...................................................

		

Ὁ οἰκέτης τοῦ Ὀδυσσέως οὐ ...................................................

		

Πάρις Μενέλαον ...................................................

		

Ὁ πάππος τοῦ Ὀδυσσέως οὐ ...................................................

		

Σωκράτης τοὺς νέους οὐ ...................................................

		

Μεγάρα τὰ τέκνα οὐ ................................................... εἰς ἀγοράν.

		

Πηνελόπη οὐ ...................................................

11. Συμπλήρωσε το σωστό ρήμα.
		

Οἱ γραμματισταὶ καὶ οἱ διδάσκαλοι τὰς θερινὰς αργοὺς ...................................................

		

Ἄνδρες τινὲς χρηστοὶ τοῖς φιλοσόφοις αἰτίας πολλὰς ...................................................

		

Οἱ Ἀμφικτύονες τὸν ἀγῶνα ...................................................

		

Οἱ νησιῶται βίον ἥσυχον ...................................................
Οἱ ἄνδρες ἐπὶ στρατείαν ...................................................
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Δεσπότης
δύσκολος καὶ
οἰκέτης
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1

2

ΚΥΡΙΟΣ: Τίς κόπτει τὴν θύραν;

Ἢ οὐκ ἀκούεις ὅτι φωνεῖ τις «παῖ, παῖ»;
Λέγε, τίς πρὸς ταῖς θύραις ἕστηκεν;

3

4

Πάλιν καθεύδεις, ὦ μιαρέ, σύ; Ὁρῶ σ’ ἐγὼ
ἄδειπνον σήμερον.

ΔΟΥΛΟΣ: Μαίνεθ’ ὁ δεσπότης, τελέως μαίνεται.
Οὐ μόνον δύσκολος ἀλλὰ καὶ φιλάργυρός ἐστι
σφόδρα.
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5

6

Ἰδού, ὡς ὁ Βορέας θέω, ὦ δέσποτα.

ΚΥΡΙΟΣ: Εἴ τις γείτων ἐστί, ὃς αἰτεῖται κρόμμυον,
σκόροδον, ἀρτίσκους, ὄξος, τάριχος, σταφυλάς,
αἴγειον τυρόν, λέγε ὡς ὁ δεσπότης ἄπεστι.

7

8

Οὐδὲν ἔχομεν τῶν ἐπιτηδείων ἐν τῷ οἴκῳ, διὰ
πονηρόν τινα οἰκέτην, ὃς τὸν βίον μου κατέκλεψε
καὶ λάθρᾳ ἐπώλησεν.

ΔΟΥΛΟΣ: Οὐδὲν λέγεις, ὦ δέσποτα. Οὐκ ἦν ποτέ
σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ.
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9

10

ΚΥΡΙΟΣ: Ταῦτα τοῖς ξένοις λέξομεν, ὦ ἐμβρόντητε!
ΔΟΥΛΟΣ: Μανθάνω. Λέξω οὖν.
ΚΥΡΙΟΣ: Ἐγὼ δ’ ἔνδον κρύπτομαι.

ΔΟΥΛΟΣ: Θεοί! Οὐχ εἷς, ἀλλὰ πολλοί εἰσι καὶ δὴ
μεθύοντες.

11

12

Χαίρετ’ ὦ ξένοι. Τίνες ἐστέ; Ποδαποὶ δέ;
Μάθετε ὡς ὁ δεσπότης ἀπ’ οἴκου ἐστί, φησὶ δ’ ὡς…

ΞΕΝΟΙ: Ἄπελθ’ ἐκ τοῦ μέσου, τρισάθλιε. Κόμιζε
δεῦρο τοὺς ἀσκούς, ἵν’ ἀποσωθῇς. Ποῦ δὲ πίθοι,
οἶνος τ’ ἀνθοσμίας; Ἀκρατίσματος ὥρα ἐστί.

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα

50

13

14

ΔΟΥΛΟΣ: Ἀντιβολῶ ὑμᾶς, ὦ μακάριοι, μή μοι
παρέχετε πράγματα, …

… ὅτι πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ διὰ τὰς κλοπάς.

15

16

Οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον.
Ἀργύριον μέντοι ἐν τῷ οἰκίσκῳ ἐκείνῳ ζητεῖτε.

ΞΕΝΟΙ: Eὐθύς, εὐθὺς ἐπὶ τὰ χρήματα!
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17

18

ΚΥΡΙΟΣ: Πάντα κατήκουσα, ὦ κατάρατε, καὶ νὴ
Δία κατέδομαί σε ζῶντα. Πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ
παράδειγμα ποιήσω.

19

Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον τὸν Πυρρίαν, οὐκ εἰδώς!

20

Προσέλθετε, γείτονες, δέομαι ὑμῶν! Δώσω δίκην
ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ἔργων.
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ΔΟΥΛΟΣ: Οὐ φέρω τύχην ἐμήν. Πῶς οὐκ
αἰσθάνεται ὁ δεσπότης ὅτι δόλῳ τοὺς μεθύοντας
πόρρω τῆς οἰκίας ἐξέπεμψα, ἵνα σῴσω τὰ ἔνδον;
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21

22

ΞΕΝΟΙ: Τουτὶ τὸ κακὸν τί βούλεται;
Φεύγετε, βαλλόμεθα λίθοις τε καὶ ὀστράκοις.

23

ΚΥΡΙΟΣ: Ἀπάγετ’ ἐς κόρακας, ἀνδροφόνα θηρία.
Κακοὺς κακῶς ἀπολέσω.

24

Σύ δ’, ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε καὶ
παρασκεύαζέ μοι ἄριστον. Καὶ τὴν θύραν ἄνοιγε
μηδενί, ἕως ἂν ἔλθω δεῦρ’ ἐγὼ πάλιν.
Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης

ΔΟΥΛΟΣ: Χάριν οὐ μετρίαν προσοφείλει τοῖς
γείτοσι, ὃς γειτόνων προσαγορεύει πρότερος
οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης.
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
κόπτει

βλ. λεξιλόγιο

παῖ

κλητική του ουσιαστικού παῖς (ὁ)

ἕστηκεν

γ΄ εν. οριστικής παρακειμένου του ρ. ἵσταμαι

ἕστηκα πρὸς ταῖς θύραις

=στέκομαι και περιμένω μπροστά στην πόρτα

δύσκολος

βλ. λεξιλόγιο

ὁτιοῦν

βλ. ὁστισοῦν

ἄπεστι

γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. ἄπειμι

ἐπιτηδείων

βλ. λεξιλόγιο

ἐμβρόντητε

βλ. λεξιλόγιο

λέξομεν

α΄ πληθ. οριστικής μέλλοντα του ρ. λέγω

μανθάνω

βλ. λεξιλόγιο

μεθύοντες

μετοχή ενεστώτα του ρ. μεθύω

φησί

γ´ ενικό οριστικής ενεστώτα του ρ. φημί (=λέω, υποστηρίζω, ισχυρίζομαι)

ἄπελθε

β΄ ενικό προστακτικής αορίστου του ρ. ἀπέρχομαι

πληγάς

βλ. λεξιλόγιο

μακάριοι

βλ. λεξιλόγιο

πράγματα

βλ. λεξιλόγιο

κατήκουσα

α΄ εν. οριστικής αορίστου του ρ. κατακούω

κατέδομαι

α΄ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. κατεσθίω

ζῶντα

μετοχή ενεστώτα του ρ. ζῶ

πᾶσι

δοτική πληθ. του επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν

ὄφιν

αιτιατική ενικού του ουσιαστικού ὄφις (ὁ)

κόλπῳ

δοτική ενικού του ουσιαστικού κόλπος (ὁ), βλ. λεξιλόγιο

εἰδώς

μετοχή ενεστώτα του ρ. οἶδα

θᾶττον

επίρρημα συγκρ. βαθμού, βλ. ταχύς

ἔργων

γενική πληθ. του ουσιαστικού ἔργον (τό), βλ. λεξιλόγιο

ἐξέπεμψα

α´ εν. οριστικής αορίστου του ἐκπέμπω

τουτί		

<τουτοΐ (δεικτικό -ί που επιτείνει τη σημασία) =τούτο δα

ἀπάγετε		

β´ πληθ. προστακτικής ενεστώτα του ρ. ἀπάγω

ἀπολέσω		

α´ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. ἀπόλλυμι

πορεύου		

β´ εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. πορεύομαι

ἄριστον 			

βλ. λεξιλόγιο

γείτοσι				

δοτική πληθ. του ουσιαστικού γείτων (ὁ)
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Οι πιο κάτω λέξεις δεν χρησιμοποιούνται στα Νέα Ελληνικά όπως είναι, όμως ταξίδεψαν
στο χρόνο με άλλη μορφή. Γράψε παράγωγα και σύνθετα, όπως στο παράδειγμα.
..................λαθραίος,

λάθρα

λαθρεπιβάτης, λαθρεμπόριο, λαθροθήρας...............

ἀπάγω

..........................................................................................................................................................................................

θύρα

..........................................................................................................................................................................................

ὁρῶ

..........................................................................................................................................................................................

δέομαι

..........................................................................................................................................................................................

οἶνος

..........................................................................................................................................................................................

αἰτοῦμαι

..........................................................................................................................................................................................

2. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που δεν ταιριάζει.
ἀκούω, αἰσθάνομαι, πυνθάνομαι, δέδοικα
δύσκολος, ἔσχατος, πονηρός, φιλάργυρος
σκόροδον, τάριχος, μῆλον, κότινος
τυρός, λίθος, κίων, ὄστρακον
		

ἀσπίς, θώραξ, χωρίον, κυνῆ

		

πάππος, γέρων, πατήρ, ὑιός

3. Απάντησε τις ερωτήσεις με φράσεις που γνωρίζεις από τα κείμενα.
Ποῦ ἕστηκεν ὁ ξένος, ὃς κόπτει τὴν θύραν;
..................................................................................................................................................................................................................ἕστηκεν.

Ποῦ κρύπτεται ὁ δεσπότης;
..........................................................................................................................................................................................................

κρύπτεται.

Πῇ πλέουσιν Ἕλληνες;
.................................................................................................................................................................................................................

πλέουσι.

Πόθεν ἔρχεται Πράξανδρος;
Ἔρχεται ...............................................................................................................................................................................................................
Ποῦ κεῖται Τροία;
..............................................................................................................................................................................................
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Ἰθάκης κεῖται.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ποῦ κεῖται τὸ ἀργύριον τοῦ δεσπότου;
.................................................................................................................................................................................................................................

κεῖται.

Πῇ πέμπει τοὺς μεθύοντας ὁ δεσπότης;
Πέμπει αὐτοὺς .........................................................................................................................................................................................................
4. Αρίθμησε τις πιο κάτω προτάσεις, έτσι ώστε να σχηματίζουν έναν
ολοκληρωμένο διάλογο.
Ἀθήναζε πορεύομαι.
Πρὸς τί;
Χαῖρε.
Ἀκούεται ὅτι οἶνος ἀνθοσμίας ἐκεῖ πολύς ἐστι.
Χαῖρ’, ὦ Πράξανδρε.
Πῇ βαδίζεις;
5. Συμπλήρωσε την πρόταση με τον ορθό τύπο της λέξης που βρίσκεται σε παρένθεση.
Τίς κόπτει τὴν .....................................; 			

(θύρα)

Κλέπτης τις τὸν ..................................... μου κατέκλεψε. 			

(βίος)

Ταῦτα τοῖς ..................................... λέγομεν. 			

(ξένος)

Κόμιζε δεῦρο τοὺς ......................................			

(ἀσκός)

Πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ διὰ τὰς ......................................			

(κλοπή)

Οὐδέν ἐστι ἐν τῇ ..................................... λόγου ἄξιον. 			

(οἰκία)

Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ...................................... 			

(ἔργον)

6. Συμπλήρωσε τους πίνακες αξιοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε αυτούς.

λέγεις
		

κόπτει

			

ἔχομεν
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διδάσκετε

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
7. Μετάτρεψε τις προτάσεις που ακολουθούν σύμφωνα με το παράδειγμα
της αρχικής πρότασης.

Χαίρετε, ὦ ξένοι!
Χαῖρε.............., ὦ ..............ξένε..............!

............

Ἀνοίγετε τὴν θύραν μηδενί, ὦ τέκνα!
..............................................................

τὴν θύραν μηδενί, ὦ .................................................................!

Ἀπέλθετ’ ἐκ τοῦ μέσου, τρισάθλιοι!
..................................................................

ἐκ τοῦ μέσου, ..................................................................!

Ἀπάγετε ἐς κόρακας, θηρία!
..................................................................

ἐς κόρακας, ..................................................................

Εἰσέλθετε, ὦ δεσπόται ..................................................................!
, ὦ..................................................................!

..................................................................

Ὑμεῖς δὲ παρασκευάζετέ μοι ἄριστον, ὦ οἰκέται!
..................

δὲ............................................................ μοι ἄριστον, ὦ..........................................................!

8. Συμπλήρωσε την πρόθεση ἐν με την κατάλληλη πτώση των ουσιαστικών στην παρένθεση 		
σύμφωνα με το παράδειγμα.
Οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων ἔχομεν ἐν ........ τῷ οἴκῳ ...................

(οἶκος)

Ἀργύριον πολύ ἐστιν ἐν ....................................................................................

(οἰκίσκος)

Οἰκίας καλλίστας ὁρῶ ........................................................................................

(χωρίον)

Πάντας φιλοξένως δεχόμεθα ἐν .................................................................

(τόπος)

Οὐδένα πολέμιον εἶδον ἐν ..............................................................................

(βίος)

9. Τοποθέτησε τις προθέσεις του πλαισίου στην κατάλληλη πρόταση.

ἀπό,   ἐν,    ἐκ,    πλήν,    παρά,    ἕνεκα
Ὁ δεσπότης ................................................. οἴκου ἐστί.
Οὐκ ἦν θεράπων ἕτερος ................................................. ἐμοῦ.
Οἱ ................................................. τῆς Ἑλλάδος βασιλεῖς ................................................. Σπάρτῃ εἰσί.
Ταῦτα γὰρ πάντα ................................................. Ὁμήρῳ ἐστί.
Τίνος ................................................. λαμβάνεις πληγάς, ὦ Πυρρία;
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
10. Συγκέντρωσε τις προσφωνήσεις που συνάντησες στους τέσσερεις πρώτους διαλόγους. 		
Γράψε στην πρώτη στήλη αυτές που θεωρείς φιλικές και στην δεύτερη αυτές που θεωρείς 		
προσβλητικές.
.................................................		

.................................................				

.................................................		

.................................................

.................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................

................................................		

.................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
11. Οι λέξεις που ακολουθούν ανήκουν σε διαφορετικά μέρη του λόγου.
Χώρισέ τις σε κατηγορίες και χαρακτήρισε κάθε κατηγορία.
α) ἐπιφέρει, ἤκουσα, αἰτίαν, χαῖρε, χρηστοί, σώφρων, μέλη, ἱμάτιον, αἰσχρούς
β) περί, ὅτι, ἐγγύς, φιλοξένως, ὅτε, ἐκ, εἰ, αὐτίκα, ἀπό
Μέρη του λόγου (για α και β): επίθετο, επίρρημα, πρόθεση, ουσιαστικό, ρήμα, σύνδεσμος
α)
................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

μέρος του λόγου:
β)

μέρος του λόγου:

13. Σύνδεσε τα ρήματα με την κατάλληλη περιγραφή της έννοιάς τους και στη συνέχεια
τοποθέτησέ τα σε σειρά ανάλογα με τον βαθμό επιτακτικότητας που εκφράζουν, 		
αρχίζοντας από αυτό που εκφράζει μικρότερη ένταση και καταλήγοντας στο ισχυρότερο.
		

ἀντιβολῶ

ψάχνω, προσπαθώ να μάθω ή να βρώ κάτι

		

δέομαι

παρακαλώ με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση

		

ζητῶ

υποβάλλω παράκληση για κάτι που με ενδιαφέρει προσωπικά

		

αἰτοῦμαι

υποβάλλω παράκληση

		

........................................................, .......................................................

Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Θεῶν κρίσις

Θεῶν κρίσις
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1

2

ΖΕΥΣ: Ἑρμῆ, λαβὲ τουτὶ τὸ μῆλον…

… καὶ ἐλθὲ παρὰ τὸν Πριάμου υἱὸν τὸν ἔσχατον,
τὸν βουκόλον, …

3

4

… καὶ εἰπὲ αὐτῷ: «Σέ, ὦ Πάρι, ἐπειδὴ καλὸς
αὐτὸς εἶ, κελεύει ὁ Ζεύς δικάζειν, ἥτις ἡ καλλίστη
τῶν θεῶν τῶν Ὀλυμπίων ἐστίν».

Τοῦ δὲ ἀγῶνος τὸ ἆθλον ἔσται τὸ μῆλον.
Νῦν δ’ εὐθέως ἄπελθε.
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5

6

ΕΡΜΗΣ: Ἔσται ταῦτα. Ἄξω τὰς θεὰς πρὸς τὸν
βουκόλον. Οὕτω γὰρ θᾶττον ἡ κρίσις γενήσεται.

ΕΡΜΗΣ: Ἕπεσθέ μοι, ὦ θεαί, καὶ θαρρεῖτε.
Ἀκούετε δὲ Διὸς βουλήν:

7

8

Νεανίας ἐστὶ καλός, ὄνομα δὲ αὐτῷ Πάρις.
Οὗτος καὶ κρίνειν περὶ κάλλους ἱκανώτατός ἐστι.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ: Ἀλλ’ εἰπέ μοι, ὦ Ἑρμῆ, ἄγαμός ἐστιν
ὁ Πάρις;
ΑΘΗΝΑ: Τίνος ἕνεκα ἐρωτᾷς; Ἀλλ’ ἐμοὶ πρῶτον λέγε,
ὦ Ἑρμῆ, ἆρα πολεμικός ἐστι καὶ φιλόδοξος ὁ Πάρις;
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9

10

ΕΡΜΗΣ: Οὐκ οἶδα. Ἀλλ’ οἱ νέοι πάντες πρῶτοι
βούλονται εἶναι ἐν πολέμῳ. Νῦν δ’ ἀπέλθετε.

Δέδοικα μὴ ἔρις καὶ ταραχὴ καὶ ἀρχὴ κακῶν τοῖς
Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροις τὸ πρᾶγμα γένηται.

11

12

ΕΡΜΗΣ: Χαῖρε, βουκόλε!
ΠΑΡΙΣ: Καὶ σύ γε, νεανίσκε! Μῶν εἶ τῶν ἀθανάτων;

ΕΡΜΗΣ: Ἑρμῆς ὁ Διός, Κυλλήνης ἄναξ, αὐτὸς
πάρειμι…
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13

14

… καί σοι κελεύω ἐκ Διὸς τάδε: σκόπει ἥτις τῶν
θεαινῶν ἁπασῶν καλλίστη ἐστί, καὶ ἀπὸ τῆς κρίσεως
ταύτης γέρας οὐ σμικρόν σοι ἔσται.

ΠΑΡΙΣ: Τίνες αὗται αἱ γυναῖκες;
ΕΡΜΗΣ: Οὐ γυναῖκες, ἀλλ’ αἱ θεαί, ὦ πέπον!

15

16

ΠΑΡΙΣ: Δέξομαι αὐτὰς προφρόνως καὶ δείξω
λειμῶνας καὶ πηγὰς χώρας ἡμετέρας…
ΕΡΜΗΣ: Μὴ ἐπιλανθάνου τῆς κρίσεως.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ: Ἰδέ, ὦ Ἀθηνᾶ, τὸ κάλλος τοῦ
μειρακίου ὅσον! Ἐὰν ἐμέ κρίνῃς, ὦ Πάρι, ἐγώ σοι
τὴν καλλίστην τῶν Ἑλληνίδων σύζυγον δώσω.
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17

18

ΗΡΑ: Προσδίκαζε τὸ μῆλον ἐμοί, καὶ ποιήσω σε
Ἀσίας ἡγεμόνα, δώσω δὲ παῖδας ὀλβίους.

19

ΑΘΗΝΑ: Ἐὰν ἐγὼ τῇ σῇ ψήφῳ κρατήσω,
σύμμαχός σοι ἔσομαι.

20

ΠΑΡΙΣ: Πᾶσαι καλαί ἐστε, καλλίονες γυναικῶν ἃς
ἐγὼ εἶδον ἄχρι σήμερον.
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Καλλίστην δ’ ἡγοῦμαι Ἀφροδίτην εἶναι,
συμμαρτυροῦσι δέ μοι ῥαψωδοί τε καὶ ποιητῶν
οἱ πλεῖστοι.
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ΛΕΞΙΛOΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
λαβέ 		

β΄ εν. προστακτικής αορίστου του ρ. λαμβάνω

ἐλθέ		

β΄ εν. προστακτικής αορίστου του ρ. ἔρχομαι

εἶ 		

β´ εν. οριστικής ενεστώτα του ρ. εἰμί

δικάζειν

απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. δικάζω

ἥτις		

βλ. ὅστις, ἥτις, ὅ,τι

ἔσται 		

γ´ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. εἰμί

ἆθλον 		

βλ. λεξιλόγιο

ἄπελθε		

β΄ εν. προστακτικής αορίστου του ρ. ἀπέρχομαι

ἄξω		

α´ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. ἄγω

ἕπεσθε		

β´ πληθ. προστακτικής ενεστώτα του ρ. ἕπομαι

γενήσεται

γ´ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. γίγνομαι

βουλήν 		

βλ. λεξιλόγιο

κρίνειν 		

απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. κρίνω

εἶναι		

απαρέμφατο ενεστώτα του ρ. εἰμί

γένηται		

γ´ εν. υποτακτικής αορίστου του ρ. γίγνομαι

πρᾶγμα		

βλ. λεξιλόγιο

μῶν 		

= μή οὖν

τάδε 		

βλ. ὅδε

σκόπει		

β´εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. σκοπῶ

ἁπασῶν

γενική πληθ. θηλυκού γένους του ἅπας, ἅπασα, ἅπαν

πέπον 		

κλητική ενικού του πέπων

δείξω 		

οριστική μέλλοντα του ρ. δείκνυμι

λειμῶνας

αιτιατική πληθ. του λειμών (ὁ)

ἐπιλανθάνου

β΄ εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. ἐπιλανθάνομαι

ἰδέ 		

β΄ εν. προστακτικής αορίστου του ρ. ὁρῶ

δώσω 		

α΄ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. δίδωμι

προσδίκαζε

β΄ εν. προστακτικής ενεστώτα του ρ. προσδικάζω

κρατήσω

α´ εν. υποτακτικής αορίστου του ρ. κρατῶ (βλ. λεξιλόγιο)

ἔσομαι		

α´ εν. οριστικής μέλλοντα του ρ. εἰμί

καλλίονες

συγκριτικός βαθμός του επιθέτου καλός

πλεῖστοι

υπερθετικός βαθμός του επιθέτου πολύς
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάλε σε ομάδες τις λέξεις ανάλογα με τη σημασία τους.

ποιητής, οἰκέτης, δαιμόνιος, ξένος, μειράκιον, θεράπων, ἄναξ, κιθαρῳδός, δεσπότης,
μακάριος, νεανίας, δοῦλος, βασιλεύς, ραψῳδός, νέος, ἑταῖρος, σύμμαχος, θεῖος

2. Αντιστοίχισε τα λεκτικά σύνολα της πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης.
Νεανίας ἐστὶ καλός,

δικάζειν.

Οἱ νέοι πάντες

σύμμαχός σοι ἔσομαι.

Τοῦ δὲ ἀγῶνος τὸ ἆθλον

ὄνομα δὲ αὐτῷ Πάρις.

Ἐὰν ἐγὼ τῇ σῇ ψήφῳ κρατήσω,

ἔσται τὸ μῆλον.

Σέ, ὦ Πάρι, κελεύει Ζεύς

πρῶτοι βούλονται εἶναι ἐν πολέμῳ.

3. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που δεν ταιριάζει.
οὖν, γάρ, διά, δέ
ἄγαμος, ἄξιος, ἄδειπνος, ἀθάνατος
ἔρις, ταραχή, βουλή, φιλονεικία
Ἑρμῆς, Ζεύς, Ἀπόλλων, Πάρις
πόρρω, ἐνταῦθα, ταχέως, ἐγγύς
νῦν, εὐθέως, οὕτως, αὐτίκα
κρίσις, γέρας, ἆθλον, κότινος
4. Συμπλήρωσε σύμφωνα με το παράδειγμα.
ὁ νεανίας		

ὁ νεανίσκος

ὁ οἶκος		

ὁ ...........................................................................

ὁ ἄρτος		

ὁ ...........................................................................

ὁ κόλπος		

ὁ ...........................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5. Τοποθέτησε σωστά την ονομαστική και τη δοτική ενικού της προσωπικής αντωνυμίας σύ
(σύ, σοι) στις προτάσεις που ακολουθούν.
...........................................................................

εἶ καλός.

Καὶ ........................................................................... χαῖρε, ὦ ξένε.
...........................................................................

κελεύω ἐκ Διὸς τάδε.

...........................................................................

κόμιζε θώρακα.

Παρασκευάζω ........................................................................... ἄριστον.

6. Συμπλήρωσε τους πίνακες αξιοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε αυτούς.
ξένος

οἶκος

		

οἴκου

Πριάμου

		

οἴκῳ

Πριάμῳ

					

πόλεμον

					

πολέμων

ξένοις			

βαρβάροις

ξένοι
7. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος εἰμί.
Νεανίας ..................................... καλός.
Σύ ..................................... τῶν ἀθανάτων.
Θεράποντες, ποῦ .....................................
Οἱ βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ .....................................
Ἡμεῖς πάντες σύμμαχοι Μενελάῳ .....................................
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εἰμί
εἶ
ἐστί
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσίν

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
8. Συμπλήρωσε τις προτάσεις σχηματίζοντας το απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος που 		
βρίσκεται στην παρένθεση.
Πάρις ἱκανώτατός ἐστι ............κρίνειν...............

(κρίνω)

Πάρις ἄριστός ἐστι .......................................................

(λέγω)

Πάρις ἱκανός ἐστι ..........................................................

(δικάζω)

Πάρις πρόθυμός ἐστι ..................................................

(μανθάνω)

9. Συμπλήρωσε το διάλογο χρησιμοποιώντας στην απάντηση πάντοτε αντίθετες έννοιες από αυτές
που τυπώνονται με έντονα στοιχεία στην ερώτηση.
Ακολούθησε το παράδειγμα.
Κύριος:

Πολλοί, οἶμαι, κλέπται ἡμᾶς μισοῦσι.

Οἰκέτης:

Οὐ πολλοί εἰσι, ἀλλ’ εἷς μόνον.

Κύριος:

Ἕκτωρ, οἶμαι, Πριάμου υἱὸς ἔσχατός ἐστι.

Οἰκέτης:

Οὐκ........................................................., ἀλλὰ ......................................................... ἐστί.

Κύριος:

Μέγας, οἶμαι, θόρυβος ἔσται.

Οἰκέτης:

Οὐ..........................................................., ἀλλὰ .........................................................

Κύριος:

Πονηρούς, οἶμαι, οἰκέτας ἔχομεν.

Οἰκέτης:

...............................................................................................

Κύριος:

Πάντα τὰ ἐπιτήδεια ἐν τῷ οἴκῳ ἐστί.

Οἰκέτης:

...............................................................................................

Κύριος:

Καλός, οἶμαι, ὁ Πάρις ἦν.

Οἰκέτης:

...............................................................................................

Κύριος:

...............................................................................................

Οἰκέτης:

...............................................................................................
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
10. Συμπλήρωσε το διάλογο μιλώντας για τον εαυτό σου
Τί σοι ὄνομά ἐστι;
Ὄνομά μοι ................................................................................. ἐστί.
Τίς σοι γείτων ἐστί;
............................................................................................................................

Τίνες διδάσκαλοί σοι εἰσί;
...........................................................................................................................

Τίνα σοι φίλον νομίζεις;
...........................................................................................................................

Τί σοι γέρας ἔσται;
...........................................................................................................................

Πόσα σοι βιβλία ἐστί;
............................................................................................................................

Τίς σοι πατρίς ἐστι;
...........................................................................................................................
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