
 

Εισαγωγή 

 

Για το δεύτερο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία 

πεζών αφηγηματικών κειμένων.  

 

Τα κείμενα είναι συντομότερα σε διάρκεια, και η διδασκαλία τους 

προβλέπεται να ολοκληρώνεται σε 2 ή 3 (για τις μεγαλύτερες ενότητες) 

διδακτικές περιόδους. Για τον λόγο αυτό οι ασκήσεις είναι κατά κανόνα 

λιγότερες από ό,τι στα βιβλία του Α΄ Τετραμήνου, και περιορίζονται στα 

φαινόμενα που πρέπει να διδαχθούν.  

 

Τα κείμενα στηρίζονται σε αυθεντικά κείμενα, έχουν όμως τροποποιηθεί 

με τρόπο που ο βαθμός δυσκολίας τους να είναι ο κατάλληλος και επίσης 

να περιέχουν τα γλωσσικά εκείνα φαινόμενα που προορίζονται για 

διδασκαλία (εκμάθηση ή βαθμιαία εξοικείωση).  

 

Τα κείμενα κατά κανόνα περιέχουν φράσεις σε ευθύ λόγο, και γενικά 

περιέχουν διαλογικές σκηνές, ώστε η μετάβαση από τους διαλόγους σε 

αφηγηματικού τύπου κείμενα να είναι ομαλή.  

 

Η δομή των ενοτήτων ακολουθεί την οικεία από το Α΄ τετράμηνο δομή. 

Ωστόσο στο σενάριο σχολιάζονται και ζητήματα αφηγηματολογικά. 

Θίγεται επίσης (μέσω και των δραστηριοτήτων) και η κοινωνική 

λειτουργία ή χρήση των κειμένων, ώστε να εξοικειώνονται οι μαθητές και 

μαθήτριες με ερωτήματα που θα τους απασχολήσουν συστηματικότερα 

στη Β΄ τάξη.  

 

 

 

 

 

 



 

Ενότητα 1 

 

Ἀρχίδαμος παιδεύων τὸν στρατόν 

 

 

 

Εισαγωγή: τυπολογικά στοιχεία του κειμένου 

 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το μέρος προορίζονται κυρίως για τον/την 

εκπαιδευτικό. Η χρήση στοιχείων σε κάποιο στάδιο της διδασκαλίας μπορεί να γίνει 

κατά την κρίση των εκπαιδευτικών.  

 

Το κείμενο αυτό, όπως και το επόμενο, παρουσιάζουν τη χαρακτηριστική 

δομή του ανεκδότου (που δεν πρέπει να συγχέεται με τη σημασία του όρου 

στα Νέα Ελληνικά): ενός δηλαδή σύντομου περιστατικού που αποτυπώνει 

μια ευφυή, αναπάντεχη και διδακτική συμπεριφορά ενός προσώπου (πολύ 

συχνά λεκτική) μπροστά σε ένα πρόβλημα. 

 

Η δομή αυτή συνίσταται σε τρία κυρίως μέρη: 

Α) Παρουσίαση μιας αφετηριακής κατάστασης 

Β) Περιπλοκή (ένα πρόβλημα ή μια εξέλιξη που δημιουργεί την 

αφορμή για την κορύφωση) 

Γ) Κορύφωση  (pointe): ένας λόγος ή μια πράξη του κεντρικού 

προσώπου. 

 

Τα ανέκδοτα αφθονούν στην αρχαία βιογραφία, δεν είναι άγνωστα στην 

ιστοριογραφία, αλλά κυρίως εμφανίζονται αυτόνομα σε συλλογές ή σε 

διδακτικές πραγματείες της ρητορικής.  

 

Στόχοι 

 
 παρατατικός 

 διά + γενική 

 αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα, πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις 

 απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής (δύο από τα τρία είναι συνηρημένα) 

 έναρθρο απαρέμφατο  

 

Διδακτικό σενάριο 

Αξιοποιούμε τον τίτλο της ενότητας για αφόρμηση. 

 

Τίτλος: Ἀρχίδαμος παιδεύων τὸν στρατόν 

Τι νομίζετε ότι σημαίνει ο τίτλος;  

 



Ἀρχίδαμος Λακεδαιμονίων βασιλεὺς διεβίβαζε τὸν λαὸν διὰ στενοχώρου καὶ 

ἀνύδρου ὁδοῦ.  

 

Ποιοι είναι οι Λακεδαιμόνιοι; 

[Σπαρτιάτες] 

Θυμάστε ποιο άλλο επίθετο χρησιμοποιείται για τις γυναίκες από τη 

Σπάρτη; [Λάκαιναι] – Πώς σχηματίζεται το αρσενικό του; [Λάκων] 

 

Ποια σημασία έχει εδώ το ουσ. λαός; 

 

Ποιες λέξεις σε αυτή την πρόταση νομίζετε ότι είναι σύνθετες, από ποια 

συνθετικά αποτελούνται (εξαιρούμε τα κύρια ονόματα).  

[Διὰ + βιβάζω 

στενός + χῶρος 

ἀ + ὕδωρ] 

 

Τι παρατηρείτε για τη θέση του τόνου στα δύο επίθετα; Συμβαίνει κάτι 

ανάλογο στα Νέα Ελληνικά; (ασύνδετος, ἄμυαλος, αδέξιος) 

 

Η πρόθεση διά με ποια πτώση συνδυάζεται στο κείμενό μας;  

Τι σημαίνει; 

[διὰ μέσου] 

 

Βουλόμενος δὲ παραμυθεῖσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐπῆλθε λάθρᾳ τοῖς πολεμίοις, 

οὓς ῥᾳδίως διέφθειρεν (οὐ  γὰρ ἦσαν παρεσκευασμένοι), καὶ λείαν πολλὴν 

ἐλάβετο.  

 

Τι σημαίνει το ἐπῆλθε; 

[επιτέθηκε] 

Σε ποιον επιτέθηκε; 

[Στους εχθρούς] 

Αυτή την έννοια που κι εμείς δεν την εκφράζουμε με απλή αιτιατική, 

αλλά με την αιτιατική συνοδευμένη από την πρόθεση εἰς/σε, στα αρχαία 

με ποια πτώση την εξέφραζαν; 

 

Αντίστοιχα η Πηνελόπη ρώτησε Ἔστιν οὖν πολέμιος καινός, ὃς ἐπιβουλεύει 

τῇ Ἰθάκῃ καὶ ἡμῖν; (3.9) και πιο κάτω Καὶ τίνα αἰτίαν Ἰθάκῃ Πριάμῳ 

ἐπιφέρει; (3.12). Ο Αρίστων πάλι ισχυριζόταν ότι ἡ ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι. 

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι για να εκφράσουν και την έννοια της συμμαχίας, 

της φιλικής διάθεσης ή φιλικής ενέργειας, αλλά και την έννοια της 

εχθρικής διάθεσης και της εχθρικής ενέργειας, τα Αρχαία Ελληνικά 

χρησιμοποιούν τη δοτική.  

 



Γιατί επιτέθηκε στους εχθρούς;  

[Επειδή ήθελε να παρηγορήσει τους άνδρες του: βουλόμενος.] 

Και στα Νέα Ελληνικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετοχή με 

αντίστοιχη σημασία: «Θέλοντας να…» (μόνο που στα Νέα Ελληνικά, η 

μετοχή αυτή, όταν είναι στην ενεργητική φωνή, δηλ. το ρήμα έχει 

κατάληξη –ω, δεν κλίνεται).  

 

Παρατηρούμε ότι το ρήμα θέλω στα Αρχαία Ελληνικά έχει τη μορφή 

βούλομαι, δεν υπάρχει δηλαδή εξωτερική (μορφολογική) αντιστοιχία ως 

προς τη φωνή.  

 

Επίσης το παραμυθοῦμαι στα ΝΕ αποδίδεται με το ενεργητικό παρηγορώ.  

 

Αλλά και παρακάτω, χρησιμοποιείται το ἐλάβετο, ενώ υπάρχει και ο 

τύπος ἔλαβεν. (Δεν χρειάζεται όμως να συζητήσουμε περισσότερο τους 

λόγους της χρήσης του μέσου τύπου και την ακριβή σημασία του).  

 

Εκτός από το βουλόμενος υπάρχει άλλη μετοχή στην περίοδο αυτή; 

[παρεσκευασμένοι] 

 

Ποιου ρήματος εκτιμάτε ότι είναι αυτή η μετοχή; 

[παρασκευάζομαι] 

 

Τι μπορεί να σημαίνει; Με ποια μέρα της εβδομάδες συνδέεται και γιατί; 

[προετοιμάζομαι. Παρασκευή: ημέρα προετοιμασίας πριν το Σάββατο, 

που παλιά ήταν ό,τι είναι για μας σήμερα η Κυριακή.] 

 

Το οὐ γὰρ ἦσαν παρεσκευασμένοι ποια λέξη που προηγήθηκε δικαιολογεί; 

[ῥᾳδίως] 

 

Εἶτα ὁρῶν τοὺς στρατιώτας εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ νίκῃ  καὶ ᾅδοντας 

παιᾶνας, ἠρώτησεν, ὁπότε οἴονται καὶ διὰ ποίων ἔργων κατεπράχθη τὸ 

ἀνδραγάθημα. 

 

Σε ποια συναισθηματική κατάσταση βρίσκονταν οι στρατιώτες; Μπορείτε 

να εντοπίσετε τις φράσεις που τη δηλώνουν;  

[εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ ᾅδοντας παιᾶνας] 

Ποιες λέξεις δείχνουν κυρίως την αντίδραση των στρατιωτών όταν 

νίκησαν; 

[εὐφραινομένους,  ᾅδοντας] 

 

Είναι κι αυτές μετοχές όπως πριν τα βουλόμενος και παρεσκευασμένοι; 

Ποια είναι τα ρήματα;  

[Ναι, η πρώτη στη ΜΦ, η δεύτερη στην ΕΦ] 



Θυμηθείτε: χρησμοὺς πεποιημένους ᾅδει. – Τί ᾅδουσιν οἱ στρατιῶται;  

[παιᾶνας (να δοθούν αρχαιογνωστικές πληροφορίες)] 

 

Ποια φράση δηλώνει την αιτία της χαράς; 

[ἐπὶ τῇ νίκῃ] 

Με ποια πτώση έχουμε συναντήσει την πρόθεση ἐπί; 

[αιτιατική] 

Ποια σημασία είχε εκεί; 

[Κίνηση προς/ κίνηση εναντίον/ σκοπό, γενικά κατεύθυνση  κυριολεκτικά 

ή μεταφορικά] 

Εδώ με ποια πτώση τη συναντάμε; 

[δοτική] 

Τι δηλώνει; 

[αιτία]  

 

Τίς ἠρώτησεν; Ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος; 

[Ἀρχίδαμος] 

 

Τι ακριβώς τους ρώτησε; 

[Στρέφουμε τους μαθητές στις εικόνες για να διαβάσουν τον διάλογο στον 

ευθύ λόγο.] 

 

Τι εκφράζει το  διὰ ποίων ἔργων; Ξαναείδαμε αυτό το φαινόμενο; 

[Μέσο,  διὰ στενοχώρου καὶ ἀνύδρου ὁδοῦ] 

 

Γιατί κατεπράχθη και όχι απλά ἐπράχθη; 

[Το κατὰ ενισχύει, επιτείνει την έννοια του ρήματος, σημαίνει ότι έγινε 

κάτι πλήρως, εντελώς, στον μέγιστο βαθμό. Ο κύριος στο 4.17 είπε στον 

δούλο: Πάντα κατήκουσα, ὦ κατάρατε, καὶ νὴ Δία κατέδομαί σε ζῶντα. Και 

σήμερα λέμε κατακεραυνώνω, είμαι καταχρεωμένος κ.ά.] 

 

Ποιες λέξεις στην περίοδο αυτή δηλώνουν χρόνο;  

[εἶτα, ὁπότε] 

 

Ἀπεκρίναντο δὲ αὐτῷ οἱ μὲν ”ἡνίκα προσεβάλλομεν”, οἱ δὲ ”ἡνίκα 

ἐτοξεύομεν”, αὐτὸς δὲ ”οὐδαμῶς”, ἔφη, ”ἐκ τούτων δοκεῖ μοι τὸ κατόρθωμα 

κατορθοῦσθαι, ἀλλὰ τότε, ὁπότε τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα· 

τὸ γὰρ βούλεσθαι πονεῖν πάντων κρατεῖ”.  

 

Ποιες λέξεις δηλώνουν εδώ τον χρόνο;  

[ἡνίκα, τότε, ὁπότε] 

 

Τι μέρος του λόγου είναι η κάθε λέξη που είδαμε;  



[Να εξηγηθεί η διαφορά επιρρήματος και συνδέσμου: Το επίρρημα 

εκφράζει αυτοτελώς χρόνο, δηλ. δηλώνει μια χρονική στιγμή. Ο 

σύνδεσμος εισάγει δευτερεύουσα πρόταση. Ολόκληρη αυτή η πρόταση 

εξυπηρετεί τη δήλωση του χρόνου και ονομάζεται χρονική. Μπορούν να 

δοθούν παραδείγματα από τα ΝΕ.] 

 

Πώς θα διατυπώνατε εσείς, αν ήσαστε παρόντες, την ίδια ερώτηση προς 

τους στρατιώτες;  

[Πότε οἴεσθε, ὦ στρατιῶται, καὶ διὰ ποίων ἔργων κατεπράχθη τὸ 

ἀνδραγάθημα;] 

 

Έδωσαν όλοι την ίδια απάντηση; Πώς δηλώνεται η διαφοροποίηση στα 

πρόσωπα;  

[Όχι. Οἱ μέν, οἱ δέ] 

 

Με ποια λέξη που προηγήθηκε είναι συνώνυμη η λέξη προσεβάλλομεν; 

[ἐπῆλθε] 

 

Η αντωνυμία αὐτὸς είναι εδώ οριστική ή επαναληπτική;  

[Επαναληπτική] 

 

Ξέρετε και ένα συνώνυμο του ἔφη; 

[εἶπε] 

 

Σε ποιο βαθμό ο Αρχίδαμος συμφωνεί με τους στρατιώτες του; 

[καθόλου, οὐδαμῶς (οὐδαμῶς μετριόσιτός ἐστι)] 

 

Είναι απόλυτος ως προς τη θέση του;  

[Όχι, δοκεῖ μοι (έχω την άποψη, πιστεύω ότι)] 

 

Μπορείτε να εντοπίσετε στο κείμενο κάποια λέξη που να έχει 

ετυμολογική συγγένεια με το κατορθοῦσθαι;  

[Κατόρθωμα] 

Τι παρατηρείτε; 

[Οι δύο λέξεις που συνδέονται νοηματικά, έχουν την ίδια ρίζα (ρήμα + 

σύστοιχο αντικείμενο)] 

Συμπληρώστε ανάλογα: τοξεύω ..., λέγω ..., ἀκούω ..., νικῶ ..., ἀγωνίζομαι 

..., πονῶ ... 

[τοξεύω τόξον, λέγω λόγον, ἀκούω ἀκοήν, νικῶ νίκην, ἀγωνίζομαι ἀγῶνα, 

πονῶ πόνον] 

 

ὁπότε τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα: ποια λέξη λείπει; πώς θα 

συμπληρώνατε τη φράση; 

[ὁδόν] 



 

Θυμάστε τον Ηρακλή που μετακόμιζε; Νομίζετε ότι ἐβούλετο πονεῖν; 

[Όχι (ἕτερος πόνος οὗτος)] 

Συνεπώς το ρήμα πονῶ σημαίνει … 

[κοπιάζω, μοχθώ] 

Με ποια λέξη συνδέεται εδώ το πονεῖν;  

[βούλεσθαι] 

Τι ρηματικός τύπος είναι αυτός;  

[απαρέμφατο] 

 

Έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και αξία τὸ βούλεσθαι πονεῖν; 

[κρατεῖ πάντων] 

 

Ποια ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το συγκεκριμένο απαρέμφατο;  

[Δεν εξαρτάται από ρήμα, αλλά συνοδεύεται από άρθρο (έναρθρο).] 

τὸ βούλεσθαι πονεῖν:  πώς μπορεί να αποδοθεί;  

[το να θέλει κανείς να …, η επιθυμία να ... /ή: το ότι θέλει κανείς να …] 

Σε ορισμένες πινακίδες παλιότερα γραφόταν: απαγορεύεται το καπνίζειν. 

Δηλ.;  

[το κάπνισμα] 

Το έναρθρο απαρέμφατο συνεπώς ισοδυναμεί με…; 

[ένα ουσιαστικό] 

Παραδείγματα από την κυπριακή (το δειν κλπ. )  

 

κρατεῖ: θυμηθείτε ἐὰν ἐγὼ τῇ σῇ ψήφῳ κρατήσω... Ποιο ρήμα 

χρησιμοποιούμε σήμερα αντί του κρατῶ; 

[επικρατώ] 

 

Για εσάς που είστε μαθητές ποιο νόημα παίρνει τὸ βούλεσθαι πονεῖν; 

Ποιος μπορεί να είναι ο δικός σας πόνος; 

[Τὸ βούλεσθαι μελετᾶν πάντων κρατεῖ, τὸ βούλεσθαι γυμνάζεσθαι πάντων 

κρατεῖ, τὸ βούλεσθαι μανθάνειν πάντων κρατεῖ. Ο εκπαιδευτικός βοηθά 

τους μαθητές, δίνοντας ενδεχομένως το πρώτο παράδειγμα και τα 

ρήματα των υπολοίπων απαρεμφάτων που πρέπει να συμπληρωθούν. 

Είναι μεγάλο κέρδος ακόμα και η επανάληψη της πρότασης από τους 

μαθητές.] 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση  

 

 Μπορείτε να εντοπίσετε το επιμύθιο της ιστορίας; Ποια είναι η 

άποψή σας για το νόημά του;  

 



 Ο Αρχίδαμος ήταν βασιλιάς των Σπαρτιατών. Από τις γνώσεις που 

έχετε από το μάθημα της ιστορίας, μπορείτε να εντοπίσετε στο 

κείμενο χαρακτηριστικά του σπαρτιατικού τρόπου ζωής/ αγωγής;  

-Η συνεχής προετοιμασία, η αντοχή και ο μόχθος (τὸ γὰρ βούλεσθαι 

πονεῖν πάντων κρατεῖ) 

-Η χρήση τεχνασμάτων, η εξαπάτηση του εχθρού [ἐπῆλθε λάθρᾳ 

τοῖς πολεμίοις, οὓς ῥαδίως διέφθειρεν (οὐ γὰρ ἦσαν 

παρεσκευασμένοι)] 

 

Ασκήσεις  

 

Οι ασκήσεις 1,2, 5 και 6 μπορούν να δοθούν για το σπίτι, ενώ οι 3 και 4 

μπορούν να γίνουν στην τάξη. 

Στην άσκηση 1 μπορεί να επαναληφθεί (ή να εξηγηθεί εδώ, αν δεν έχει 

γίνει μέχρι τώρα) το κατέβασμα του τόνου από την προπαραλήγουσα, 

όταν η λήγουσα είναι μακρά. Έχουμε εφαρμογή του νόμου της 

τρισυλλαβίας (η μακρά λήγουσα προφερόταν ως διπλός φθόγγος). 

 

Οδηγίες για συστηματικότερη προσέγγιση του καταβιβασμού του 

τόνου 

 

Με αφορμή τα στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ὁδὸν – διὰ στενοχώρου καὶ ἀνύδρου 

ὁδοῦ επισημαίνουμε και εξηγούμε στους μαθητές τον καταβιβασμό του 

τόνου. Στην ενότητα 4 του βιβλίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α΄ 

τάξη του Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν (βλ. την αντίστοιχη ενότητα στο 

βιβλίο του εκπαιδευτικού) εξηγήσαμε στα παιδιά τον βασικό νόμο της 

τρισυλλαβίας. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, καμιά 

λέξη δεν τονίζεται πέρα από την τρίτη από το τέλος συλλαβή (δηλαδή πιο 

πάνω από την προπαραλήγουσα). Υπενθυμίζουμε επίσης την ποσότητα 

των φωνηέντων: βραχύ φωνήεν (σύντομη διάρκεια προφοράς), μακρό 

φωνήεν (μεγαλύτερη διάρκεια προφοράς, περίπου ίση με δύο βραχέα). 

Άρα, στις λέξεις στενόχωρος και ἄνυδρος τονίζεται η τρίτη από το τέλος 

συλλαβή (η λήγουσα είναι βραχύχρονη). Στη γενική όμως που η λήγουσα 

άλλαξε και από βραχύχρονη έγινε μακρόχρονη, άρα από έναν χρόνο 

διάρκειας απέκτησε δύο (1 μακρό = 2 βραχέα), τρίτη συλλαβή είναι στην 

πραγματικότητα η παραλήγουσα, γι' αυτό ο τόνος κατέβηκε σε αυτήν: 

στενοχώρου και ἀνύδρου. 

Προφορικά καλούμε τους μαθητές να σχηματίσουν τη γενική στα 

παραδείγματα: ὁ πολέμιος – τοῦ πολεμίου, ὁ Ἀρχίδαμος – τοῦ Ἀρχιδάμου, 

ὁ διδάσκαλος – τοῦ διδασκάλου κ.λπ. 

Το θέμα της θέσης του τόνου θα επεκταθεί με αφορμή την άσκηση 2. 

 

 

 



Δραματοποίηση 

 

Στο πλαίσιο της εξοικείωσης των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό λόγο 

ενθαρρύνουμε την αποστήθιση τμημάτων του κειμένου, μεμονωμένων 

προτάσεων ή φράσεων. Το συγκεκριμένο κείμενο, και ειδικά το δεύτερο 

μισό, προσφέρεται για δραματοποίηση.  

 

Πρόσωπα:  Αρχίδαμος 

           δύο ομάδες  στρατιωτών 

Σκηνές: α΄ σκηνή. Σε μια πλευρά της τάξης μας, ο στρατός περνά μέσα 

από κάποιο στενόχωρο σημείο που δημιουργούμε, δείχνει 

ταλαιπωρημένος και διψασμένος. 

     β΄ σκηνή. Ο ίδιος στρατός τώρα χαίρεται και τραγουδά. 

Εμφανίζεται μπροστά τους ο βασιλιάς Αρχίδαμος. Ακολουθεί ο διάλογος. 

 

Αρχίδαμος: ”Πότε, ὦ ἄνδρες, καὶ διὰ ποίων ἔργων οἴεσθε, ὦ στρατιῶται, 

ὅτι κατεπράχθη τὸ ἀνδραγάθημα; ” 

α΄ ομάδα: ”Ἡνίκα προσεβάλλομεν” 

β΄ ομάδα: ”Ἡνίκα ἐτοξεύομεν” 

Αρχίδαμος: ”Ουδαμῶς ἐκ τούτων τὸ κατόρθωμα κατεπράχθη ἀλλ᾽ ὁπότε 

τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα. Το βούλεσθαι πονεῖν πάντων 

κρατεῖ! ” 

 

Προκαλούμε το ενδιαφέρον των μαθητών και μοιράζουμε τους ρόλους 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται να λάβουν 

μέρος. 

 

Δραστηριότητες 

 

 Το κείμενο που διαβάσαμε προέρχεται από συλλογή στρατιωτικών 

τεχνασμάτων. Ποια χρησιμότητα νομίζετε ότι μπορεί να έχει για 

έναν στρατιωτικό αξιωματούχο;  

[Διδάσκει ότι πρέπει να βρίσκει τρόπους, ώστε να νουθετεί τους 

άνδρες του. Επίσης να φροντίζει για το ηθικό του στρατεύματος.] 

 

Υπάρχει κάποιο δίδαγμα με γενικότερη χρησιμότητα;  

[Η άποψη ότι η εξάσκηση και οι κακουχίες οδηγούν στην επιτυχία.]  

 

 Το συγκεκριμένο απόσπασμα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που 

είχαν επιλεγεί κατά τους βυζαντινούς χρόνους για μια μικρότερη 

συλλογή (1 βιβλίο) με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το έργο 

του Πολυαίνου. Γιατί νομίζετε ότι επιλέγηκε;  



[Το πνεύμα του ταιριάζει με το ιδεώδες της χριστιανικής άσκησης και με 

την ιδέα του αγώνα για την κατάκτηση της αρετής και, πιο γενικά, για την 

επίτευξη των στόχων του ανθρώπου.] 

 



 

Ενότητα 2 

Ἀλώπηξ καὶ δρυτόμος 

 

 

 

Διδακτικό σενάριο 

 

Αφόρμηση 

Διαβάζουμε τον τίτλο της ενότητας (Ἀλώπηξ καὶ δρυτόμος) και βοηθούμε 

τους μαθητές να τον κατανοήσουν. Οι εικόνες βοηθούν στο να 

καταλάβουν τι σημαίνει ἀλώπηξ, ενώ για το δρυτόμος μπορεί να τους 

βοηθήσει η ανάλυση της λέξης στα συνθετικά της μέρη ή τουλάχιστον 

λέξεις από την ίδια ρίζα: δρυς, τέμνω-τομή. (Ίσως κάποια παιδιά 

γνωρίζουν και τις λέξεις υλοτόμος, λατόμος). 

 

Ζητούμε από τους μαθητές να μας πουν αν ξέρουν ιστορίες με ζώα ή 

ιστορίες που συνδέουν ανθρώπους με ζώα και αναμένουμε να 

αναφερθούν σε παραμύθια και μύθους (το πιθανότερο είναι ότι 

γνωρίζουν τον Αίσωπο μέσα από μεταφρασμένους μύθους).  

 

Δίνουμε σύντομα τις απαραίτητες πληροφορίες της εισαγωγής (ή την 

διαβάζουμε). 

 

Υποενότητα 1 

 

Ἀλώπηξ κυνηγοὺς ἔφευγεν, ὡς δ’ ἐθεάσατό τινα δρυτόμον, τοῦτον ἱκετεύει 

κατακρύπτειν αὐτήν.  

Ποια είναι τα «πρόσωπα» που συμμετέχουν στην ιστορία;  

1. Αλεπού 

2. Κυνηγοί 

3. Δρυτόμος 

 

Ποια είναι τα γεγονότα με τη σειρά που συμβαίνουν; 

1. Η αλεπού αποφεύγει τους κυνηγούς 

2. Η αλεπού βλέπει τον δρυτόμον 

3. Η αλεπού ικετεύει τον δρυτόμον 

 

Σε ποιους χρόνους βρίσκονται τα τρία ρήματα; 

1. Παρατατικό 

2. Αόριστο 

3. Ενεστώτα 



 

Τι εκφράζει εδώ ο κάθε χρόνος; 

1. Κάτι που γινόταν και είχε διάρκεια 

2. Κάτι που έγινε και δεν είχε διάρκεια 

3. Κάτι που έγινε, και αποτελεί την κορύφωση της αφήγησης. Η 

αφήγηση θα επιμείνει στο συγκεκριμένο γεγονός.  

 

Ποια λέξη δηλώνει χρόνο;  

[ὡς] 

Τι μέρος του λόγου είναι;  

[σύνδεσμος] 

Με ποιες άλλες σημασίες έχουμε γνωρίσει αυτόν τον σύνδεσμο;  

[σύνδεσμος (ειδικός) ή αναφορικό επίρρημα] 

 

Όταν κάποιος μας κυνηγά, εμείς τι τον κάνουμε; 

[Τον αποφεύγουμε] 

Η αλεπού τι κάνει; 

[Φεύγει τοὺς κυνηγούς.] 

 

Ποια αίσθηση της ἀλώπεκος ενεργοποιείται;  

[όραση, ἐθεάσατο<θεῶμαι. Στα Ν.Ε. θέαμα, θέατρο] 

 

Τίνα ἐθεάσατο ἡ ἀλώπηξ;  

[δρυτόμον τινά] 

 

Με ποιον τρόπο τονίζεται η δύσκολη θέση της ἀλώπεκος;  

[ἱκετεύει] 

 

Τί ἱκετεύει ἀλώπηξ τὸν δρυτόμον; 

[Κατακρύπτειν αὐτήν] 

 

Ποιο μόριο συνοδεύει το ρήμα στα Ν.Ε.;  

[να ] 

Στα Α.Ε. το να με τι μπορεί να αποδοθεί; Με ποιον τύπο συνδέεται το 

ρήμα;  

[τελικό απαρέμφατο, κατακρύπτειν] 

 

Ὁ δὲ αὐτῇ παραινεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ καλύβην κρύπτεσθαι. 

Για ποια πρόσωπα γίνεται λόγος στη φράση αυτή;  

1. … 

2. … 

 

Με ποιον τρόπο δηλώνονται τα πρόσωπα αυτά; 

[ὁ δέ, αὐτῇ ] 



 

παραινεῖ: ποια νεοελληνική λέξη προέρχεται από το ρήμα;  

[παραίνεση] 

 

Όπως προηγουμένως με το ἱκετεύει, έτσι κι εδώ το παραινεῖ από τι 

ακολουθείται;  

[τελικό απαρέμφατο, κρύπτεσθαι] 

 

Αν ήσασταν εσείς ο δρυτόμος, τι θα λέγατε στην ἀλώπεκα;  

[κρύπτου εἰς τὴν ἐμὴν καλύβην! 

Θυμηθείτε: Σύ δ᾽ ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε... / Φυλάττου, ὦ τᾶν...] 

 

Υποενότητα 2 

 

Μετ’ οὐ πολὺ δὲ παρεγένοντο οἱ κυνηγοὶ πυνθανόμενοι εἰ εἶδεν ἀλώπεκα 

τῇδε παριοῦσαν 

Πώς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια καινούργια υποενότητα του 

κειμένου;  

[Μετ’ οὐ πολύ: δηλώνει ότι πέρασε λίγος χρόνος, άρα πρόκειται για 

αφήγηση μιας νέας σκηνής].  

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε το μετ’ οὐ πολύ; 

[Μετ’ ὀλίγον] 

 

Ποια πρόσωπα συμμετέχουν προς το παρόν σε αυτή τη σκηνή; 

1. Κυνηγοί 

2. Δρυτόμος [Προσοχή, δεν αναφέρεται, αντιθέτως αναφέρεται η 

ἀλώπηξ που δεν συμμετέχει! Από πού φαίνεται ότι ο δρυτόμος 

συμμετέχει  στη σκηνή; Είναι αυτός στον οποίο απευθύνεται η 

ερώτηση.] 

  

Από ποιο ρήμα προέρχεται η μετοχή πυνθανόμενοι; Θυμάστε πού το 

ξανασυναντήσαμε; 

[πυνθάνομαι. Το είπε ο Οδυσσέας προς την Πηνελόπη: Καὶ πάντες οἱ ἐξ 

Ἑλλάδος βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ εἰσί, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι. (Οὐ φέρω τύχην 

ἐμήν 3.6)] 

Εκεί σήμαινε … 

[Μαθαίνω, πληροφορούμαι] 

Εδώ οι κυνηγοί μαθαίνουν ή μήπως ρωτούν για να μάθουν; 

[Ρωτούν για να μάθουν] 

Πώς ρώτησαν οι κυνηγοί; 

[Εἶδες ἀλώπεκα τῇδε παριοῦσαν;] 

 

Το παριοῦσαν θα πρέπει αρχικά να διευκρινισθεί με κινήσεις (κίνηση του 

χεριού που δείχνει ότι κάποιος περνά δίπλα από κάτι άλλο).  



Στη συνέχεια θα διευκρινισθεί η σημασία της πρόθεσης παρά (με 

παραδείγματα και από τα Νέα Ελληνικά, ως πρόθεση και σε σύνθετα) και 

θα δοθεί η πληροφορία ότι η μετοχή αυτή συνδέεται με το ρήμα 

παρέρχομαι, περνώ δίπλα από κάτι.  

(Μπορούμε επίσης να επισημάνουμε τη διαφορά από τη μετοχή 

παροῦσαν). 

 

Εκτός από τον χρόνο, τι άλλο διευκρινίζεται στο κείμενο με επιρρηματικό 

τρόπο; 

[τόπος: τῇδε] 

 

Έχουμε ξανασυναντήσει το ρήμα εἶδεν (σε άλλη μορφή του) να 

συνοδεύεται από μετοχή;  

[Στο προηγούμενο κείμενο: ὁρῶν τοὺς στρατιώτας εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ 

νίκῃ καὶ ᾅδοντας παιᾶνας] 

 

Υποενότητα 3 

 

Ὁ δὲ δρυτόμος τῇ μὲν φωνῇ ἠρνεῖτο εἰδέναι, τῇ δὲ χειρὶ νεύων ἐσήμαινεν 

ὅπου κατεκρύπτετο.  

Ο δρυτόμος στην απάντησή του χρησιμοποιεί τόσο τη γλώσσα 

(κυριολεκτικά) όσο και τη "γλώσσα" του σώματος. Μπορείτε να 

εντοπίσετε τις σχετικές εκφράσεις;  

[τῇ μὲν φωνῇ ἠρνεῖτο εἰδέναι, τῇ δὲ χειρὶ νεύων ἐσήμαινεν] 

 

Με ποιον τρόπο δηλώνεται στο κείμενο η αντίθεση στις ενέργειες του 

δρυτόμου; 

[μέν-δέ] 

 

Ποια μέσα χρησιμοποιεί για κάθε ενέργεια; 

[τῇ φωνῇ, τῇ χειρί: Αντίθεση λόγων - έργων] 

Αναγνωρίζετε την πτώση των λέξεων αυτών; 

[δοτική] 

 

εἰδέναι: πρόκειται για απαρέμφατο του ρ. οἶδα. Θυμηθείτε εὖ ἴσθι, οὐκ 

οἶσθα. Το ρήμα σημαίνει… 

[γνωρίζω] 

 

Το ἔνευε με ποια νεοελληνική λέξη συνδέεται ετυμολογικά; 

[νεύμα, νεύω] 

 

Τί ἐσήμαινεν ὁ δρυτόμος νεύων; 

[Ὅπου κατεκρύπτετο ἡ ἀλώπηξ] 

 



Τι δηλώνει το ὅπου; 

[Τόπο. Παραπέμπουμε για το σχηματισμό στην σχέση πότε-ὁπότε, που 

είδαμε στην προηγούμενη ενότητα.] 

 

Ποιος θα ήθελε να παραστήσει ζωντανά τι ακριβώς έκανε ο ξυλοκόπος; 

[Θα πρέπει να πει «οὐκ οἶδα» - Αν παραδόξως δεν υπάρχει ανταπόκριση 

από τους μαθητές, αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός.] 

 

Αν ήσασταν στη θέση των κυνηγών και σας απαντούσε ο ξυλοκόπος με 

τον τρόπο που απάντησε τι θα κάνατε; […] 

Θα δυσκολευόσασταν να αποφασίσετε τι θα κάνετε; […] 

 

Οἱ δὲ οὐχ οἷς ἔνευε προσεῖχον τὸν νοῦν, οἷς δ’ ἔλεγε ἐπίστευσαν. 

Οι κυνηγοί τι έκαναν; 

[… Αφήνουμε αρχικά τα παιδιά να απαντήσουν ελεύθερα. Στην πορεία 

κατευθύνουμε τις απαντήσεις στο ακριβές νόημα του κειμένου και 

ενθαρρύνουμε τη χρήση των εκφράσεων του κειμένου προσεῖχον τὸν νοῦν 

και ἐπίστευσαν. Επισημαίνουμε ότι και τα δύο ρήματα θέλουν αντικείμενο 

σε δοτική. Φροντίζουμε να διευκρινιστεί το νόημα των δύο αναφορικών 

προτάσεων με κατάλληλο τρόπο στα Νέα Ελληνικά. Μπορούμε να 

ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας δευτερεύουσες προτάσεις «δεν πρόσεχαν 

αυτά που τους έδειχνε με νεύματα», «πίστεψαν αυτά που τους είπε» – 

προσοχή: όχι έλεγε! –, και να περάσουμε σε απόδοση με ουσιαστικά, για 

να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει ο μεταφραστής: «δεν πρόσεχαν τα 

νεύματά του», «πίστεψαν τα λόγια του».] 

 

Προαιρετικά: Με ποιον ήρωα των ιστοριών μας θυμάστε να συνδέεται η 

φράση προσέχω τὸν νοῦν; 

[Θησέα] 

Προαιρετικά: Εντοπίζετε και σε αυτή την πρόταση κάποια αντίθεση; 

[οὐχ οἷς ἔνευε - οἷς δ’ ἔλεγε. Αντίθεση πράξης - λόγου] 

Προαιρετικά: Πέτυχε το κόλπο του ξυλοκόπου; 

[Όχι, οι κυνηγοί δεν το αντιλήφθηκαν.] 

 

Οὕτω δὴ ἀπῆλθον.  

Αντίθετο του ἀπῆλθον; 

[Προσῆλθον, παρεγένοντο] 

Τι μέρος του λόγου είναι το οὕτω; Τι δηλώνει;  

[Τροπικό επίρρημα] 

 

Το δὴ τι προσθέτει στο νόημα της πρότασης; Με ποια λέξη συνδέεται 

περισσότερο;  

[Με την λέξη που προηγείται, δηλ. εδώ με το οὕτω] 

Γιατί μπαίνει στο συγκεκριμένο σημείο; 



[Γιατί είναι σημαντικό όχι απλώς ότι οι κυνηγοί έφυγαν, αλλά ο τρόπος με 

τον οποίο έφυγαν: έκαναν λάθος οι ίδιοι, άρα η αλεπού δεν οφείλει τη 

διάσωσή της στον ξυλοκόπο!] 

 

Οὕτω δὴ ἀπῆλθον: ποιοι είναι το υποκείμενο του ρήματος;  

[οἱ κυνηγοί] 

 

Ὡς δ’ ἀπηλλάγησαν, ἡ ἀλώπηξ ἀπροσφωνητὶ ἐπορεύετο· 

Ὡς δ’ ἀπηλλάγησαν: ποιοι είναι το υποκείμενο του ρήματος;  

[οἱ κυνηγοί] 

 

Τι έκαναν δηλαδή οι κυνηγοί; Έκαναν κάτι άλλο από ό,τι ξέρουμε;  

[Όχι, έφυγαν] 

Άρα εδώ τα ἀπῆλθον και ἀπηλλάγησαν είναι… 

[συνώνυμα] 

 

Η αλεπού μιλά στον μύθο; 

[Ναι] 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλά; 

[Όχι, ἀπροσφωνητί  (θυμηθείτε το ἀποινί)] 

Πότε ἐπορεύετο ἡ ἀλώπηξ ἀπροσφωνητί; 

[Ὡς ἀπηλλάγησαν οἱ κυνηγοί.] 

Άρα το ὡς δηλώνει … 

[Χρόνο. Είναι χρονικός σύνδεσμος.] 

 

ἐπεὶ δ’ αὐτὴν ὁ δρυτόμος ἐμέμφετο, ὅτι διασωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ διὰ 

φωνῆς αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, ἔφη ἡ ἀλώπηξ «ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, 

εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες». 

Πόσα πρόσωπα εμφανίζονται σε αυτή τη σκηνή;  

1. Ο δρυτόμος 

2. Η αλεπού 

 

Τι εμφανίζονται να κάνουν; 

[μιλούν] 

 

Πώς χειρίζεται ο αφηγητής  τα λόγια τους;  

[Του δρυτόμου σε πλάγιο λόγο, της αλεπούς σε ευθύ λόγο] 

Γιατί; 

[Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα λόγια της αλεπούς] 

 

Φαίνεται στο κείμενο με ποια σειρά μίλησαν τα δύο πρόσωπα; Από πού; 

[ἐπεί… – Προσοχή: δεν είναι σωστή απάντηση ότι τα λόγια του 

αναφέρονται πρώτα στο κείμενο. Η αφήγηση μπορεί να ανατρέπει τη 



σειρά των γεγονότων της ιστορίας, λ.χ. «ο Α είπε Χ, αφού ο Β είχε πει Ψ» 

κ.λπ.] 

Άρα το ἐπεί εδώ λειτουργεί ως σύνδεσμος: 

[χρονικός] 

Προαιρετικά: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι;  

[αιτιολογικός, επειδή] 

 

Ποιο γεγονός  προκαλεί τον συγκεκριμένο διάλογο; 

[Ότι η αλεπού έφυγε χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει τίποτε.] 

 

Ο ξυλοκόπος χάρηκε με την ήσυχη αποχώρηση της αλεπούς; Από πού 

συμπεραίνουμε τη διάθεση που εκδηλώνει με τα λόγια του; 

[Όχι, ἐμέμφετο αὐτήν] 

Τι μπορεί να σημαίνει μέμφομαι; 

[κατηγορώ, επικρίνω] 

Ξέρετε παράγωγα του μέμφομαι στα ΝΕ; 

[μομφή] 

Τι περιμένουμε να ακολουθήσει μετά την κατηγορία; 

[Η αιτία, ο λόγος της κατηγορίας, του παραπόνου] 

Πώς δηλώνεται εδώ η αιτία; 

[Ὅτι, αιτιολογικός σύνδεσμος] 

Τίνος ἕνεκα δρυτόμος ἀλώπεκα ἐμέμφετο; 

[ὅτι ... ἐμαρτύρησεν] 
 

Ποιο ακριβώς είναι το παράπονο του ξυλοκόπου; 

[Παρόλο που την έσωσε, αυτή δεν είπε τίποτε, δεν τον ευχαρίστησε.] 

Την κατηγορεί δηλ. ως τι; 

[ως αχάριστη, αγνώμονα] 

 

Πώς περίμενε ο ξυλοκόπος να μαρτυρήσει η αλεπού τη σωτηρία της; 

[Διὰ φωνῆς] 

 

Η αλεπού δεν τον ευχαρίστησε γιατί ήταν αχάριστη και αγενής; 

[Όχι, κατάλαβε την πονηριά του] 

Σε ποια περίπτωση θα τον ευχαριστούσε; 

[Αν τα λόγια του συμβάδιζαν με τα έργα του.] 

Το εἰ εδώ εισάγει την ίδια πρόταση με την προηγούμενη φορά που το 

είδαμε στο κείμενο; 

[Όχι, εδώ είναι υποθετική, προηγουμένως πλάγια ερωτηματική] 

 

ηὐχαρίστησα ἄν σοι: τον ευχαρίστησε; Ποιος ο ρόλος του ἄν;  Σε τι χρόνο 

και σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα που συνοδεύει;  



[Όχι, θα σε ευχαριστούσα (θα μπορούσα να σε...), δείχνει κάτι που θα 

ήταν δυνατόν να συμβεί, το ρήμα σε οριστική αορίστου (ιστορικός 

χρόνος)] 

Η αλεπού επισημαίνει και πάλι την αντίθεση … 

[λόγων-έργων, τοῖς λόγοις – τὰ ἔργα τῆς χειρός] 

 

Προαιρετικά (κυρίως για την περίπτωση που τεθεί το ερώτημα από 

την τάξη): 

Γιατί η ἀλώπηξ στην απάντησή της χρησιμοποιεί το ἔγωγε κι όχι το ἐγώ;  

Το γε εκφράζει γενικά τη συμφωνία με κάτι που έχει λεχθεί ή υπονοείται 

σε όσα έχουν λεχθεί. (Και βέβαια θα σε ευχαριστούσα…, όπου το και 

βέβαια έχει την ίδια σημασία της επικύρωσης ενός νοήματος που έχει 

εμφανισθεί νωρίτερα στο διάλογο).  

Συνάπτεται ειδικά στο ἐγώ όχι επειδή η βεβαιωτική του ισχύς 

κατευθύνεται σε αυτή τη λέξη, αλλά επειδή είναι ο πρώτος όρος της 

πρότασης στην οποία  αναφέρεται.  

 

Υποενότητα 4 (επιμύθιο)  

 

Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς τοὺς χρηστὰ μὲν ἐπαγγελλομένους, δι’ ἔργων 

δὲ φαῦλα δρῶντας.  

Ποιον σκοπό είχαν οι μύθοι του Αισώπου; 

[Να διδάξουν. Άρα αυτό που ακολουθεί μετά τον μύθο είναι το 

συμπέρασμα, το δίδαγμα, το ἐπιμύθιον.] 

 

Το επιμύθιο χτίζεται πάνω στην αντίθεση που κυριαρχεί στον μύθο. Ποια 

είναι αυτή; 

[Αντίθεση λόγων-έργων. Άλλα λέει και άλλα κάνει κάποιος.] 

Εντοπίστε στο επιμύθιο τις συγκεκριμένες λέξεις που δημιουργούν 

αντίθεση. 

[χρηστά-φαῦλα, μέν-δέ, ἐπαγγελλομένους-δρῶντας] 

 

Ἐπαγγέλλομαι εδώ σημαίνει ό,τι και στα ΝΕ, ασκώ επάγγελμα; 

[Όχι. Ως αντίθετο του δρῶ (=κάνω), σημαίνει λέω] 

 

Ποιο μέρος της λέξης αυτής αναγνωρίζετε ότι συνδέεται με τον λόγο; 

[αγγελία, αγγέλλω, ἐπί +ἀγγέλλω] 

Ξέρετε επίσης τη Γη της Επαγγελίας, δηλαδή; 

[Η γη που υποσχέθηκε (= είπε, ανήγγειλε) ο Θεός στους Ισραηλίτες.] 

 

Τι ανέμενε, επομένως, η αλεπού από τον ξυλοκόπο; 

[Τα έργα του να συμφωνούν με τα λόγια του.] 

 



Ας υποθέσουμε ότι ο ξυλοκόπος βοήθησε πραγματικά την αλεπού και οι 

πράξεις του συμφωνούσαν με τα λόγια του. Πώς θα τον ευχαριστήσει; 

[Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες.] 

 

Δραστηριότητα  

 

Η αλεπού πρωταγωνιστεί σε αρκετούς αισώπειους μύθους. Σε αρκετούς 

εμφανίζεται ως παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς, σε πολλούς όμως ο 

ρόλος της είναι να επικρίνει με εύστοχο τρόπο τις αδυναμίες των άλλων. 

Σταθερό, πάντως, είναι το βασικό της γνώρισμα: είναι ποικίλη 

(πολυμήχανη, πονηρή). 

 

Σύγκρινε τα γνωρίσματα της αλεπούς όπως εμφανίζεται στο κείμενο της 

ενότητας αυτής με την εικόνα της στον ακόλουθο μύθο από την ίδια 

συλλογή: 

 
 

Γάιδαρος, αλεπού και λιοντάρι 

 

Ο γάιδαρος κι η αλεπού κάνανε μεταξύ τους συμμαχία και βγήκαν για 

κυνήγι. Συνάντησαν ένα λιοντάρι, κι η αλεπού φοβήθηκε μπροστά στον 

κίνδυνο. Πάει λοιπόν στο λιοντάρι και του προτείνει να του παραδώσει 

τον γάιδαρο, αν της υποσχεθεί να την αφήσει ήσυχη. Εκείνο της είπε ότι 

θα την αφήσει να φύγει, έτσι η αλεπού φώναξε τον γάιδαρο και τον έκανε 

να πέσει σε μια παγίδα. Το λιοντάρι τότε, βλέποντας πως ο γάιδαρος δεν 

μπορούσε να φύγει, βούτηξε πρώτα την αλεπού, κι αφού την έφαγε 

γύρισε στον γάιδαρο. 

 

Έτσι, όσοι πάνε να κάνουν κακό στους φίλους τους, καταστρέφουν συχνά 

και τους εαυτούς τους χωρίς να το πάρουν είδηση. 

 

 

 

 Ασκήσεις  

 

Οι ασκήσεις 4 και 5 μπορούν να γίνουν στο σπίτι.  

Η άσκηση 2 πρέπει να γίνει στην τάξη.  

 

Οι ασκήσεις 1 και 3 καλό είναι να συζητηθούν πρώτα στην τάξη (να 

γίνουν προφορικά, ή να γίνουν τουλάχιστον 2 παραδείγματα) και στη 

συνέχεια να ολοκληρωθούν (ή/και να γραφούν) στο σπίτι. 



Ενότητα 3 

Βασιλεὺς σοφὸς ἄσοφος 

 

Διδακτικό σενάριο 

 

Αφόρμηση 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αντίθεση του τίτλου σοφός-ἄσοφος. Ζητούμε από τους 

μαθητές να πουν πώς καταλαβαίνουν τον τίτλο και να ανακαλέσουν περιπτώσεις (μυθικές, 

ιστορικές ή ακόμα και από τη σύγχρονη πραγματικότητα –σχολική, κοινωνική κλπ) που 

μπορεί αυτό να ισχύει. Αν δεν αναφερθούν στον Μίδα, θυμίζουμε επιγραμματικά τον μύθο 

του βασιλιά που ό,τι έπιανε γινόταν χρυσάφι (ο οποίος κανονικά είναι γνωστός στους 

μαθητές, ακόμα και αν δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόσωπο) και δίνουμε τις 

απαραίτητες πληροφορίες της εισαγωγής. 

 

Υποενότητα 1 

Μίδας ὁ Γορδίου, Φρυγῶν βασιλεύς, σοφὸς ἐλέγετο. Σιληνὸς δέ ποτε παρ’ αὐτῷ ἐξενίζετο, 

μάλιστα δὲ τῷ οἴνῳ ηὐφραίνετο˙ ἦν γὰρ ἄριστος. Ἡμέρᾳ οὖν δεκάτῃ ὁ Σιληνὸς Μίδαν 

ἤγαγεν πρὸς Διόνυσον, τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, ἵνα καὶ ἐκεῖνος γεύσηται τοῦ ἀρίστου οἴνου.  

 

Ποια πρόσωπα αναφέρονται στην πιο πάνω ενότητα;  

[Μίδας, Σιληνός, Διόνυσος] 

 

Τίς ἦν Μίδας; 

[α)… β)… γ)…] 

 

Γιατί σοφὸς ἐλέγετο και όχι σοφὸς ἦν;  

[διότι επρόκειτο για φήμη, διάδοση κι όχι βέβαιο γεγονός] 

 

Τίς ἦν Διόνυσος; 

 [Θεός] 

 

Τίς ἦν Σιληνός;  

[Διονύσου ἀκόλουθος. – Εννοείται ότι, αν δεν γνωρίζει κανείς, δίνουμε εμείς την πληροφορία. 

Εξηγούμε ότι συχνά η ακολουθία του Διονύσου αποτελείται από Σατύρους και Μαινάδες, και 

ότι ο Σιληνός είναι ο αρχηγός των Σατύρων.]  

  

Όταν κάποιος ξενίζεται, τι είναι, τι ακριβώς γίνεται; 

[Γίνεται ξένος, φιλοξενείται.] 

 

Ποιον άλλον γνωρίσαμε που έγινε ξένος; 

[Είπε ο Αθηναίος: Πράξανδρος Κορίνθιος, ὁ ἡμέτερος ξένος; (Α΄ Γυμνασίου, Οὐ φέρω τύχην 

ἐμήν 2.3)] 

 

Πόσο άρεσε στον Σιληνό το κρασί του Μίδα; Γιατί; 

[Πολύ, μάλιστα, ἦν γὰρ ἄριστος.] 

 

Άρα το γὰρ εδώ είναι:  



[αιτιολογικό] 

 

Πώς θα ήταν τα τρία ρήματα της πρότασης στον ενεστώτα, αν αναφέρονταν στο παρόν; 

[λέγεται, ξενίζεται, εὐφραίνεται] 

 

Ποιες διαφορές παρατηρούμε ανάμεσα στη μορφή του ενεστώτα και του παρατατικού; 

[Η κατάληξη –ται γίνεται –το, στα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο προστίθεται ένα ε- 

στην αρχή, στα ρήματα που αρχίζουν από ε, αυτό τρέπεται σε η.] 

 

Ἡμέρᾳ οὖν δεκάτῃ ὁ Σιληνὸς Μίδαν ἤγαγεν πρὸς Διόνυσον, τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, ἵνα καὶ 

ἐκεῖνος γεύσηται τοῦ ἀρίστου οἴνου.  

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ικανοποίησης του Σιληνού; 

[Οδήγησε τον Μίδα στον θεό Διόνυσο.] 

Πότε έγινε αυτό; 

[Ἡμέρᾳ δεκάτῃ] 

Το ἤγαγε σε ποιο χρόνο είναι;  

[Αόριστο (β΄)] 

Ποιου ρήματος; 

[Ἄγω] – Με τις ερωτήσεις αυτές επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές και τις 

μαθήτριες στον τύπο του αορίστου (ο χρονικός προσδιορισμός κατευθύνει την κατανόηση 

του ἤγαγε ως αορίστου), αλλά και στον συγκεκριμένο μηχανισμό της αύξησης. Στη συνέχεια 

επιστρέφουμε στη δοτική του χρόνου, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη χρήση του μηχανισμού 

αναλογικών σχηματισμών. 

 

Αν αυτό γινόταν τη δεύτερη μέρα, τι θα έλεγε; 

[Ἡμέρᾳ δευτέρᾳ] 

Την τρίτη, την τέταρτη…; 

[Ἡμέρᾳ τρίτῃ, τετάρτῃ ….]  

Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι οι μέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως Πέμπτη (όπως και 

οι τάξεις του σχολείου) δεν είναι τίποτε άλλο παρά τύποι των αρχαίων αριθμητικών. 

Προαιρετικά: Μπορείς να αναγνωρίσεις την προηγούμενη πτώση και τι δηλώνει; 

[δοτική, χρόνο] 

Με βάση ποια λέξη δηλώνει τον σκοπό της πράξης του Σιληνού; 

[ἵνα, τελικός σύνδεσμος] 

Προαιρετικά: Τον έχουμε συναντήσει ξανά;  

[Α΄ Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμήν:… ἵνα πεισθῇς ὅτι τῶν ὁμηλίκων ὑπερφέρω ῥώμῃ 

(6.10), Σπεύδωμεν εἰς Καύκασον, ἵνα ἐξετάσωμεν αὐτόν (9.33),  

… ἵνα τοῦ λοιποῦ μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι διαβάλλειν Ἀρίστωνα ἀποινί.(7.5) 

… ἵνα ἀργύριον παρὰ τῆς γυναικὸς λαμβάνῃς; (7.16)] – Μπορούμε να υπενθυμίσουμε 

τις προτάσεις αυτές και να επισημάνουμε ότι το ρήμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

εμφανίζεται με κάπως διαφορετική μορφή από αυτήν που έχουμε γνωρίσει (οριστική 

–ενώ η νέα έγκλιση, με την οποία δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο, ονομάζεται 

υποτακτική), και να εξηγήσουμε ότι η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι με το ἵνα 

εκφράζουμε κάτι που δεν είναι πραγματικό συμβάν, αλλά σκοπός, πρόθεση, 

ενδεχόμενο κλπ.  
Ποιου ρήματος είναι ο τύπος γεύσηται; 

[Γεύομαι]  



 

Υποενότητα 2 

Διόνυσος δὲ ὑπερήδετο καὶ ἐπηγγέλλετο τῷ Μίδᾳ, εὐχήν, ἣν ἂν βούληται, ἐκτελέσειν. Ὁ 

δὲ ηὔχετο πᾶν, οὗ ἂν ἅπτηται, χρυσὸν γίγνεσθαι. Καὶ ἐκ τούτου οὕτως ἐγίγνετο.  

 

Σε ποιο βαθμό ευχαριστήθηκε ο Διόνυσος; 

[ὑπερ-ήδετο] 

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να εκφράσουμε το ίδιο; 

[Μάλιστα ἥδετο] 

Θυμάστε το ἐπαγγέλλομαι; 

[Ενότητα 2, επιμύθιο] 

Είναι ίδια η σημασία εδώ; 

[Εδώ σημαίνει υπόσχομαι] 

Από ποιον σύνδεσμο ακολουθείται το ρήμα στα ΝΕ;  

[ότι] 

Τί ἐπηγγέλλετο Διόνυσος τῷ Μίδᾳ; 

[ἐκτελέσειν εὐχήν] 

Ποιαν ευχή; Οποιαδήποτε; 

[Ναι, ἣν ἂν βούληται] 

Βλέπουμε και πάλι το ρήμα να διαφέρει από την οριστική (βούλεται), έχουμε και πάλι μια 

πρόταση που εκφράζει απλή πιθανότητα, κάτι ενδεχόμενο, αναμενόμενο: το ἂν εδώ 

ισοδυναμεί με το νεοελληνικό τυχόν: «να εκπληρώσει την/οποιαδήποτε ευχή που τυχόν 

(ενδεχομένως) θα κάνει» 

 

Βλέπουμε κάτι ανάλογο και στη συνέχεια.  

Τί ηὔχετο Μίδας; 

[Πᾶν, οὗ ἂν ἅπτηται, χρυσὸν γίγνεσθαι. – «ό,τι τυχόν πιάνει…»] 

Πρβλ επίσης: Τίς μου ἅπτεται; (οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 2.1) 

Τι θα μπορούσε να αγγίξει ο Μίδας; Σχηματίστε προτάσεις στα αρχαία με τις λέξεις που 

ξέρετε. 

[Μίδας ἅπτεται τοῦ ἱματίου, τῆς θύρας, τοῦ μήλου ….]  

Δίνουμε στους μαθητές την ευκαιρία να μιλήσουν, να ανακαλέσουν λεξιλόγιο που έμαθαν 

και να εμπεδώσουν τη σύνταξη του ρήματος ἅπτομαι (που θα συναντήσουν και στη 

συνέχεια). Παράλληλα μπορούμε να επιδιώξουμε και τη δημιουργία προτάσεων με το 

γεύομαι, που επίσης εμφανίζεται στο κείμενο και δέχεται αντικείμενο σε γενική. 

 

Ο Διόνυσος τήρησε την υπόσχεσή του; 

[Οὕτως ἐγίγνετο] 

 

Υποενότητα 3 

Μίδας δὲ ὑπερβαλλόντως ἐπλούτει, τροφῆς δὲ γεύεσθαι οὐκ ἐδύνατο. Ἄρτος γὰρ καὶ 

ὀπῶραι καὶ ὕδωρ καὶ ἄλφιτα, πάντα χρυσὸς ἐγίγνοντο. Ὡς δὲ Μίδας λιμῷ τε καὶ δίψῃ 

ὑπερφυῶς ἐτρύχετο, ἑαυτὸν ὡς ἄσοφον ἐμέμφετο. 

 

Πόσο πλούσιος έγινε ο Μίδας; 

[ὑπερ-βαλλόντως] 

Αναγνωρίζετε τι μέρος του λόγου είναι;  



[επίρρημα] 

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε; Θυμηθείτε ισοδύναμους τρόπους που 

συναντήσαμε στο κείμενο αυτό.  

[Μάλιστα ἐπλούτει, ὑπερεπλούτει] 

Νομίζετε ότι η φράση με το ὑπερβαλλόντως έχει θετικό ή αρνητικό νόημα (ή μήπως 

ουδέτερο);  

[Μάλλον αρνητικό, υποβάλλει την έννοια της υπερβολής που δεν είναι συνήθως θετική.] 

Τί οὐκ ἐδύνατο Μίδας ποιῆσαι; 

[Οὐκ ἐδύνατο γεύεσθαι τροφῆς.] 

Τίνι λόγῳ οὐκ ἐδύνατο γεύεσθαι τροφῆς; 

[Πάντα χρυσὸς ἐγίγνοντο] 

 

Στην πρόταση: Ὡς δὲ Μίδας λιμῷ τε καὶ δίψῃ ὑπερφυῶς ἐτρύχετο, ἑαυτὸν ὡς ἄσοφον 

ἐμέμφετο, ποια λέξη συναντούμε δύο φορές;  Η ερώτηση είναι σημαντική, διότι οξύνει την 

αναγνωστική παρατηρητικότητα και προετοιμάζει τη μεταγλωσσική ανάλυση. 

[ὡς] 

Έχει την ίδια σημασία και τις δύο φορές; Πώς μπορεί να μεταφραστεί κατάλληλα;  

Καθοδηγούμε με κατάλληλες ερωτήσεις (αναλόγως της ανταπόκρισης) στην ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών που έχει το ὡς κάθε φορά. 

[Την πρώτη είναι σύνδεσμος, αφού εισάγει πρόταση (με χρονικό και αιτιολογικό χαρακτήρα),  

μπορεί να μεταφραστεί με το καθώς που διατηρεί και τη χρονική και την αιτιολογική 

σημασία, το δεύτερο είναι μόριο και διατηρεί τη μορφή του και στα Νέα Ελληνικά (ως). ] 

 

Ἥδετο οὖν Μίδας; Ηὐφραίνετο Μίδας; 

[Οὐκ, ἀλλ’ ἐτρύχετο.] 

Δηλαδή σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Μίδας; 

[Υπέφερε, βασανιζόταν] 

Λίγο ή πολύ; 

[ὑπερ-φυῶς] – Μπορούμε να συνεχίσουμε την άσκηση εναλλακτικών φράσεων (ωστόσο 

ρήμα *ὑπερετρύχετο δεν μαρτυρείται), επίσης μπορούμε να προκαλέσουμε τη διατύπωση 

εικασιών ως προς το δεύτερο συνθετικό (φύ-σις, φύ-ομαι), και να εξηγήσουμε ότι εδώ 

εκφράζεται μια βαθμίδα ακόμα μεγαλύτερης έντασης, όχι απλώς η έννοια της υπερβολής, 

αλλά κάτι που ξεπερνά τη φύση, το φυσιολογικό.   

 

Ἐμέμφετο Μίδας Διόνυσον; 

[Οὐκ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐμέμφετο.] 

Τίνα ἐμέμφετο δρυτόμος; 

[ἀλώπεκα] 

 

Υποενότητα 4 

Διόνυσος δὲ ὁρῶν τὸ πάθος ἐκέλευσεν αὐτὸν πρὸς Πακτωλόν, τῆς Φρυγίας ποταμὸν 

μέγιστον ἐλθεῖν καὶ τοῦ ῥεύματος ἅπτεσθαι. Ὡς δ’ ἥψατο ὁ Μίδας τοῦ ὕδατος, ἡ δύναμις 

εἰς τὸν ποταμὸν ἀνεχώρησε, καὶ ἐκ τούτου ὁ Πακτωλὸς ψάμμον χρυσῆν φέρει. 

 

Διόνυσος δὲ ὁρῶν τὸ πάθος ἐκέλευσεν αὐτὸν πρὸς Πακτωλόν, τῆς Φρυγίας ποταμὸν μέγιστον 

ἐλθεῖν καὶ τοῦ ῥεύματος ἅπτεσθαι. 

τὸ πάθος: με βάση όσα προηγήθηκαν, μπορείτε να αντιληφθείτε τη σημασία της λέξης; 

[το πάθημα] 



 

ἐκέλευσεν: με ποιες λέξεις συνδέεται αναπόσπαστα το ρήμα;  

[ἐλθεῖν, ἅπτεσθαι, τελικά απαρέμφατα] 

Πώς θα έλεγε ο Διόνυσος στον Μίδα να πάει στον Πακτωλό; 

[Ἐλθὲ πρὸς Πακτωλόν, τῆς Φρυγίας ποταμὸν μέγιστον.] 

Θα μπορούσατε να περιγράψετε στα Αρχαία Ελληνικά τι κάνει ο Μίδας μετά την οδηγία του 

Διονύσου; 

[Μίδας ἔρχεται πρὸς Πακτωλόν, τῆς Φρυγίας ποταμὸν μέγιστον καὶ τοῦ ῥεύματος ἅπτεται.] 

 

Το ὡς σε αυτήν την περίπτωση είναι αιτιολογικό ή χρονικό;  

[χρονικό] 

 

Τί φέρει ὁ Πακτωλός; 

[ ψάμμον χρυσῆν] 

 

Ποια είναι εδώ η σημασία του ρήματος φέρω;  

[κουβαλώ, πρβλ. οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 1.6] 

Διὰ τί Πακτωλὸς ψάμμον χρυσῆν φέρει; 

[Ὅτι ἡ δύναμις εἰς τὸν ποταμὸν ἀνεχώρησε.] 

 

Μπορείτε να δώσετε ένα δικό σας επιμύθιο στην πιο πάνω ιστορία; 

[ο πλούτος δε φέρνει την ευτυχία] 

 

Συχνά διαβάζουμε ή ακούμε φράσεις όπως: "πακτωλός χρημάτων", "πακτωλός καταθέσεων" 

κ.ά. Τι δηλώνουν μεταφορικά;  

 

Πώς θα δικαιολογούσατε τώρα τους χαρακτηρισμούς σοφὸς ἄσοφος για τον Μίδα; 

Διατυπώστε απλές προτάσεις στα αρχαία ελληνικά. 

 

[Μίδας ἦν σοφὸς, ὅτι Σιληνὸν ἐξένισε/ ὅτι ἄριστον οἶνον εἶχε/ ὅτι … 

Μίδας ἦν ἄσοφος, ὅτι πλοῦτον ἐβούλετο/ ὅτι πᾶν, οὗ ἂν ἅπτηται χρυσὸν γίγνεσθαι ἐβούλετο / 

ὅτι τροφῆς γεύεσθαι οὐκ ἐδύνατο/ ὅτι …] 

 

Όταν ο συγγραφέας έγραφε αυτή την ιστορία, ποια ονόματα φανταζόταν ότι ο αναγνώστης 

του μπορεί να μην ήξερε; Ήξερε τον Μίδα; Ήξερε τον Πακτωλό; Ήξερε τον Σιληνό και τη 

σχέση του με τον Διόνυσο; 

[Ίσως και όχι.] 

Από πού το συμπεραίνουμε; 

[Μας δίνει κάθε φορά μια συμπληρωματική πληροφορία, που συνίσταται σε μια γενική 

ιδιότητα που έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πράγμα για το οποίο γίνεται λόγος: Παράθεση 

- Φρυγῶν βασιλεύς, τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, τῆς Φρυγίας ποταμὸν μέγιστον.] 

Σε ποια πτώση βρίσκεται η παράθεση;  

[Σε αυτήν που βρίσκεται και η λέξη την οποία προσδιορίζει.] 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητα 

 

Το παρακάτω λαϊκό παραμύθι είναι από τη Σκύρο και αποτελεί επιβίωση του μύθου 

του Μίδα. Μπορεί να διαβαστεί ή να δοθεί στην τάξη για συζήτηση ομοιοτήτων και 

διαφορών, και για να αναδειχθεί η επιβίωση αρχαίων στοιχείων λαϊκής παράδοσης σε 

νεότερες εποχές. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει στην ολομέλεια της τάξης ή σε 

ομάδες. 

 

 

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ 

 

Ήταν ένας πλούσιος, φιλάργυρος πολύ
.
 μήτε του αγγέλου του νερό δεν έδινε! 

Μια μέρα κει που καθόταν και μετρούσε τα φλουριά του και καμάρωνε, ήρθε ο 

δαίμονας και στάθηκε μπροστά του και του λέει: 

— Δε σου φτάνουν πια όσα έχεις; Τι θέλεις ακόμα; Πες μου να σου τα δώσω. 

Εκείνος δεν ήξερε πια τι να γυρέψει... Συλλογίστηκε λιγάκι και είπε: 

—Θέλω ό,τι πιάνω να γίνεται μάλαμα! 

Ο δαίμονας εχάρηκε πιο πολύ ακόμα, μόλις τ’ άκουσε, και του λέει: 

—Δε σ’ έχω εγώ για κακή καρδιά. Θα το ’χεις! 

Κι ύστερα εχάθηκε. 

O φιλάργυρος έτριψε, ξανάτριψε τα μάτια του... Του φάνηκε σαν να τα είδε στον 

ύπνο του. 

Σαν πέρασε λίγη ώρα, σηκώθηκε. Το στόμα του είχε στεγνώσει από την τρομάρα του. 

Διψασμένος πήγε στον σταμνοστάτη, πήρε τη στάμνα και την έγειρε να βάλει νερό 

στο ποτήρι. Αλλά ποτήρι και στάμνα, μόλις ακούμπησε πάνω τους το χέρι του, έγιναν 

μαλαματένια κι αστράφτανε!... Και το νερό, μόλις άγγιξε πάνω στα χείλια του, έγινε 

ένας σβώλος μάλαμα. 

Σαν είδε πια πως του έγινε αυτό που γύρεψε, ξέχασε τη δίψα του κι άρχισε να χορεύει 

και ν’ ακουμπά πάνω σ’ όλα τα πράγματα κι όσο έβλεπε τα μαλάματα που 

μαζευότανε γύρω του, πήγαινε να τρελαθεί απ’ τη χαρά του. 

Σαν πέρασαν όμως ολίγες μέρες και είδε που δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε να 

πλαγιάσει και κόντευε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα, τότε κατάλαβε, πως δεν 

τον ωφελούσαν τα πλούτη. Καθόταν πια μοναχός του και έκλαιγε τη μοίρα του. 

Η θυγατέρα του, μια και μοναχή την είχε, λυπόταν τον πατέρα της, που τον έβλεπε 

έτσι στενοχωρημένο και πήγε μια μέρα κοντά του, να τον φιλήσει και να τον 

χαϊδέψει. Αλλά μόλις άγγιξε το χέρι της πάνω στο μέτωπό του, πέτρωσε κι έγινε ένας 

σβώλος παγωμένο μάλαμα, καταμεσής στο σπίτι. 

Σαν την είδε πια ο φιλάργυρος, μετάνιωσε και άρχισε να παρακαλά το Θεό να τον 

συγχωρέσει για τη φιλαργυρία του και να τον ελευθερώσει από το χάρισμα του 

δαίμονα κι ας γινόταν φτωχός κι ελεεινός και ας τα έχανε όλα! Μόνο να είχε πάλι το 

παιδί του ζωντανό στο πλάι του και να μπορούσε να φάει μια μπουκιά ψωμί και μια 

γουλιά νερό, να χορτάσει την πείνα και τη δίψα του. 

Σαν είδε πια ο Θεός τα κλάματα και τη μετάνοιά του, τον συγχώρησε, του πήρε πίσω 

όλα τα πλούτη και τα μαλάματα και τον άφησε φτωχό, αλλά ευχαριστημένο. 

Γ. Α. Μέγα, Ελληνικά Παραμύθια, σειρά δευτέρα, 15η εκδ., Αθήνα 2010 (Εστία) – 1η έκδ. 1962 
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Ενότητα 4 

Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης 

 

Διδακτικό σενάριο 

 

Στόχοι 

Κύριος στόχος της γραμματικής διδασκαλίας είναι η κατανόηση του μηχανισμού 

της απόλυτης γενικής. Περαιτέρω θα διδαχθεί η τελική μετοχή με ὡς. Επίσης το 

κείμενο προσφέρει αφορμές για εμπέδωση της δοτικής προσωπικής κτητικής.  

 

Άλλα φαινόμενα στα οποία δεν θα χρειαστεί να επιμείνουμε, αλλά θα πρέπει  

να βεβαιωθούμε ότι το κείμενο έχει γίνει κατανοητό εκεί όπου εμφανίζονται, 

είναι: 

 Οριστική παρατατικού 

 Οριστική, προστακτική  και μετοχή αορίστου 

  

Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς.   

 

Θα διδαχθούν επίσης τα ρητορικά σχήματα: Μεταφορά, παρομοίωση, αλληγορία  

 

Όσον αφορά τον φιλολογικό σχολιασμό των κειμένων: 

Στόχος είναι όχι να χαρακτηρίσουμε τον Θεμιστοκλή αποδεχόμενοι εκ προοιμίου 

την αξιοπιστία της μαρτυρίας του κειμένου, αλλά να καταδείξουμε πώς τον 

χαρακτηρίζει ο Πλούταρχος, με ποια μέσα, και με ποιους στόχους. Σημειώνεται 

άλλωστε ότι οι πηγές παρουσιάζουν χαρακτηριστικές ασυμφωνίες ως προς τον 

ρόλο και τον χαρακτήρα του Θεμιστοκλή.  

 

Πηγές 

Ηρόδοτος, 8.59-62 

Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 50-51 

Διόδωρος Σικελιώτης, 11.15.2-4 

Πλούταρχος, Βίος Θεμιστοκλέους 10-11 

 

Αφόρμηση 

Πιθανόν ο τίτλος της ενότητας να μην δίνει επαρκείς πληροφορίες στους 

μαθητές. Θα αναγνωρίσουν όμως ότι πρόκειται για κύρια ονόματα, και μάλιστα 

(αν αξιοποιήσουμε τις εικόνες) για στρατηγούς, και ότι η ενότητα αναφέρεται σε 

κάποια μάχη (ναυμαχία). Αν έχουν καλύψει το κεφάλαιο των Περσικών 

Πολέμων στο μάθημα της ιστορίας, αξιοποιούμε τις γνώσεις τους. Κινούμε το 

ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να ανακαλύψουν τη σχέση των δύο 

πρωταγωνιστών. 

 

Υπενθύμιση: Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει εκφραστικά όλο το κείμενο. Στη 

συνέχεια, η επεξεργασία κάθε υποενότητας ξεκινά με νέα ανάγνωση από 

τον/την εκπαιδευτικό και ολοκληρώνεται με  ανάγνωση από τους μαθητές. 
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Υποενότητα 1 

Εὐρυβιάδης Λακεδαιμόνιος τὴν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν εἶχεν διὰ τὸ τῆς 

Σπάρτης ἀξίωμα, μαλακὸς δ’ ἦν περὶ τὸν κίνδυνον. Αἴρειν οὖν ἐβούλετο ἀπὸ 

Σαλαμῖνος καὶ πλεῖν ἐπὶ τὸν Ἰσθμόν, ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἀντέλεγεν· τοῦ δὲ 

Εὐρυβιάδου πρὸς αὐτὸν λέγοντος· “ὦ Θεμιστόκλεις, ἐν τοῖς ἀγῶσι τοὺς 

προεξανισταμένους ῥαπίζουσι,” “ναί,” εἶπεν ὁ Θεμιστοκλῆς, “ἀλλὰ τοὺς 

ἀπολειπομένους οὐ στεφανοῦσιν.” 

 

Εὐρυβιάδης Λακεδαιμόνιος τὴν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν εἶχεν διὰ τὸ τῆς Σπάρτης 

ἀξίωμα, μαλακὸς δ’  ἦν περὶ τὸν κίνδυνον. 

Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που εμφανίζεται στο απόσπασμά μας; Από πού 

κατάγεται; 

[Εὐρυβιάδης Λακεδαιμόνιος/ Ἐκ Σπάρτης] 

Εὐρυβιάδης ναύαρχος ἐστί; 

[Ναί, Εὐρυβιάδης ἔχει τὴν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν.] 

Είναι ο πιο κατάλληλος για αυτή τη θέση; (Μπορούμε εδώ να υπενθυμίσουμε τα 

ιστορικά γεγονότα, σε περίπτωση που δεν δόθηκε νωρίτερα η ευκαιρία). Υπάρχει 

κάποιος χαρακτηρισμός του;  

[Δεν φαίνεται κατάλληλος, χαρακτηρίζεται μαλακός περὶ τὸν κίνδυνον, δηλ. 

μαλθακός, δειλός.] 

Υπάρχει κάτι παράξενο, αν λάβετε υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για 

Σπαρτιάτες; 

[Γενική εικόνα για Σπαρτιάτες: υπόδειγμα θάρρους και αυτοθυσίας.] 

Γιατί του εμπιστεύθηκαν τότε την αρχηγία; 

[Διὰ τὸ τῆς Σπάρτης ἀξίωμα.] 

Ποια έννοια έχει εδώ το ἀξίωμα; 

[Επειδή προέβαλλε αυτή την αξίωση η Σπάρτη, θεωρούσε ότι πρέπει να έχει την 

αρχηγία ως η ισχυρότερη πόλη.] 

Τι εκφράζει ο εμπρόθετος προσδιορισμός; Θυμάστε ανάλογους από το 

προηγούμενο βιβλίο σας;  

[Αιτία. Α΄ Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμήν: διὰ τὸ γῆρας 2.4, διὰ πονηρόν τινα 

οἰκέτην 4.7, διὰ τὰς κλοπάς 4.14] 

 

Αἴρειν οὖν ἐβούλετο ἀπὸ Σαλαμῖνος καὶ πλεῖν ἐπὶ τὸν Ἰσθμόν, ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς 

ἀντέλεγεν· 

αἴρειν: τι τύπος του ρήματος είναι; Με ποιο ρήμα συνδέεται;  

[απαρέμφατο - ἐβούλετο αἴρειν].  

Θυμάστε πού έχουμε συναντήσει το πλεῖν;  

[Α΄ Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμήν  6.18] 

Τί ἐβούλετο Εὐρυβιάδης αἴρειν ἀπὸ Σαλαμῖνος; 

[Τον στόλο] 

Συμφωνούσαν όλοι μαζί του; 

[Ἀντέλεγεν ὁ Θεμιστοκλῆς.] 

 

τοῦ δὲ Εὐρυβιάδου πρὸς αὐτὸν λέγοντος· “ὦ Θεμιστόκλεις, ἐν τοῖς ἀγῶσι τοὺς 

προεξανισταμένους ῥαπίζουσι,” “ναί,” εἶπεν ὁ Θεμιστοκλῆς, “ἀλλὰ τοὺς 

ἀπολειπομένους οὐ στεφανοῦσιν.” 

Τοῦ Εὐρυβιάδου λέγοντος…:  
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Θυμίζουμε τις φράσεις οὐδ’ ἥδομαι τοῖς μέλεσι Ἀρκτίνου ἀπόντος καὶ  ἄρκτου 

παρούσης ἴχνη μὴ ζήτει και τις επαναλαμβάνουμε σε νεοελληνική απόδοση, ώστε 

να φανεί η σημασία της μετοχής («δε με ευχαριστεί το τραγούδι, εφόσον ο 

Αρκτίνος δεν είναι εδώ», «όταν είναι εδώ η αρκούδα, μην αναζητείς τα ίχνη 

της»). Λέμε κι εμείς: «θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος θα πάμε εκδρομή». 

Ποια σημασία έχει αυτή η φράση; 

[«Αν θέλει ο θεός κι ο καιρός το επιτρέπει…»] 

 

Λέμε επίσης «η ομάδα θα αγωνισθεί κεκλεισμένων των θυρών», δηλ. «με τις 

πόρτες κλειστές», ακριβέστερα «ενώ οι πόρτες, οι πύλες, θα έχουν κλείσει».  

 

Η μετοχή σε γενική, μαζί με το υποκείμενό της, πολλές φορές χρησιμοποιείται 

αντί για δευτερεύουσα πρόταση: «Καθώς ο Ευρυβιάδης έλεγε…» (ἐπεὶ/ὅτε 

Εὐρυβιάδης ἔλεγε…). 

 

Η γενική αυτή που ισοδυναμεί με μια δευτερεύουσα πρόταση (δηλ. για 

παράδειγμα χρονική ή αιτιολογική πρόταση) ονομάζεται γενική απόλυτος.   

 

Η εικόνα κάτω αριστερά μας δείχνει κάτι σχετικό με τα λόγια του Ευρυβιάδη. Τι 

ακριβώς βλέπετε; Τι κάνει ο αθλητής στην εικόνα; 

[άκυρη εκκίνηση, προεξανίσταται] 

(Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ρήμα τονίζοντας τις προθέσεις και ενισχύοντας 

την κατανόηση με τις κατάλληλες κινήσεις.) 

[Κάνει πρόωρη εκκίνηση, σηκώνεται πάνω και ξεκινά πριν τον καθορισμένο 

χρόνο.] 

Και τι παθαίνει σήμερα όποιος κάνει άκυρη εκκίνηση; 

[ακυρώνεται] 

Ποια είναι η τιμωρία που προβλέπεται στην αρχαιότητα για τους 

προεξανισταμένους;  

[ῥαπίζουσι, τους τιμωρούν με χτυπήματα] 

Τι θα έλεγε ο Αρίστωνας (οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 7.5) σε τέτοια περίπτωση; (Πιθανόν 

η απάντηση θα πρέπει να υποβοηθηθεί/δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό.) 

[Παίετε αὐτὸν ῥάβδῳ τὸν νῶτον, ἵνα τοῦ λοιποῦ μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι 

προεξανίστασθαι ἐν τοῖς ἀγῶσι.] 

Υπάρχουν κάποιοι που δεν στεφανώνονται στους αγώνες; 

[Οἱ ἀπολειπόμενοι] 

Δηλαδή; 

[Αυτοί που μένουν πίσω.] 

 

Οι δύο ομιλητές μιλούν με στρατιωτικούς όρους; 

[Όχι, με αθλητικούς] 

Όταν κάποιος λέει κάτι, αλλά τα λόγια του κρύβουν/υπονοούν κάτι διαφορετικό, 

τι σχήμα έχουμε; 

[Αλληγορία] 
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Υποενότητα 2 

Ὅτε δ’ ἐκεῖνος τὴν βακτηρίαν ὡς πατάξων ἐπῆρε, ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη· 

“πάταξον μέν, ἄκουσον δέ.” Τοῦ Εὐρυβιάδου δὲ θαυμάσαντος τὴν πραότητα 

καὶ κελεύσαντος λέγειν, ὁ Θεμιστοκλῆς ἥπτετο τῶν λόγων. 

 

Ὅτε δ’ ἐκεῖνος τὴν βακτηρίαν ὡς πατάξων ἐπῆρε, ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη· “πάταξον 

μέν, ἄκουσον δέ.” 

Η συζήτηση γύρω από το χωρίο αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο σημεία: 

στη σημασία του ἐπῆρε και στην τελική μετοχή. Η σειρά με την οποία θα γίνει η 

συζήτηση μπορεί να εξαρτηθεί από την πορεία του διαλόγου. Μπορούμε λ.χ. να 

ξεκινήσουμε με την ερώτηση: 

Άρεσε στον Ευρυβιάδη η ετοιμόλογη απάντηση του Θεμιστοκλή; Πώς αντέδρασε; 

[Θύμωσε, σήκωσε το ραβδί να τον κτυπήσει.] 

 

ἐπῆρε: Τι σημαίνει; 

Ενδεχομένως να μας απαντήσουν «πήρε/επήρεν», οπότε θα εξηγήσουμε ότι το 

νεοελληνικό «παίρνω» προέρχεται ετυμολογικά από το ἐπαίρω, έχει όμως 

εξελιχθεί η σημασία του. Με ερωτήσεις ενθαρρύνουμε την τάξη να αναγνωρίσει 

ότι πρόκειται για σύνθετο ρήμα με την πρόθεση ἐπί και το ρήμα αἴρω, γνωστό 

από την προστακτική ἆρον, Α΄ Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμήν 6.14.  

Εκεί ο Θησέας σήκωσε ένα βράχο, ένα μεγάλο βάρος. Ποιο ουσιαστικό δηλώνει 

την πράξη αυτή, παράγωγο του αἴρω; 

[άρση] 

Ποια  μορφή θα περιμέναμε να έχει το ουσιαστικό που παράγεται από το 

ἐπαίρω; 

[ἔπαρσις] 

Χρησιμοποιείται σήμερα; 

[έπαρση σημαίας, αυτός έχει μεγάλη έπαρση]. 

 Άρα το ρήμα σημαίνει;  

[Σηκώνω ψηλά (ενώ το αἴρω δηλώνει απλώς το γεγονός ότι «σηκώνω κάτι», 

χωρίς  να προσδιορίζει την κατάληξη της κίνησης)] 

 

Ποιες λέξεις σημαίνουν κτυπώ; 

[πατάξων, πάταξον] 

Το ρήμα στον ενεστώτα είναι πατάσσω, ο σχηματισμός του είναι παρόμοιος με 

του φυλάσσω. Σε ποιον τύπο του ρήματος βρίσκεται ο καθένας από τους τύπους 

που έχουμε εδώ;  

[Μετοχή μέλλοντος, προστακτική αορίστου του πατάσσω]  

Επισημαίνουμε ότι και οι δύο αυτοί χρόνοι σχηματίζονται από το ίδιο θέμα, 

το θέμα του αορίστου, και όχι του ενεστώτα.  

Τι δηλώνει το ὡς πατάξων; 

[Τον σκοπό, για να τον …] 

Χρησιμοποιούμε και σήμερα αυτήν τη λέξη; 

[Χρησιμοποιούμε ευρέως το ουσιαστικό: Πάταξη της φοροδιαφυγής, πάταξη της 

εγκληματικότητας] 

πάταξον, ἄκουσον: εκφράζουν προσταγή;  

[προτροπή, παραίνεση] 

Τίς ἐθαύμασε τί;  
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[Ευρυβιάδης ἐθαύμασε τὴν πραότητα τοῦ Θεμιστοκλέους]  

 

Στη φράση πάταξον μέν, ἄκουσον δέ, ο Θεμιστοκλής "παίζει" με κάποιο ρητορικό 

σχήμα; 

[Αντίθεση] 

 

Τοῦ Εὐρυβιάδου δὲ θαυμάσαντος τὴν πραότητα καὶ κελεύσαντος λέγειν, ὁ 

Θεμιστοκλῆς ἥπτετο τῶν λόγων. 

Αντικαταστήστε με ισοδύναμη πρόταση το Τοῦ Εὐρυβιάδου δὲ θαυμάσαντος τὴν 

πραότητα. 

[Ὡς/Ἐπεὶ Εὐρυβιάδης ἐθαύμασε… καὶ ἐκέλευσε…] 

 

Αντικαταστήστε και το κελεύσαντος λέγειν. 

[Ὅτε/Ἐπεὶ Εὐρυβιάδης ἐκέλευσε λέγειν, ὁ Θεμιστοκλῆς…] 

Θεμιστοκλῆς ἥπτετο τῶν λόγων, όπως ποιος άλλος ήρωας; 

[Αίθρα (Α΄ Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 6.4)] 

 

 

Υποενότητα 3 

Ἕτερος δέ τις στρατηγὸς ἐρωτᾷ, πῶς ἀνὴρ ἄπολις τοὺς πόλιν ἔχοντας 

διδάσκει ἐγκαταλείπειν αὐτήν. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἐπέστρεψε τὸν λόγον 

λέγων· “ἡμεῖς τοι, ὦ μοχθηρέ, τὰς μὲν οἰκίας καὶ τὰ τείχη καταλείπομεν, οὐκ 

ἀξιοῦντες ἀψύχων ἕνεκα δουλεύειν, πόλις δ' ἡμῖν ἔστι μεγίστη τῶν 

Ἑλληνίδων αἱ διακόσιαι τριήρεις, αἳ νῦν ὑμῖν βοηθοί εἰσι, εἰ βούλεσθε 

σῴζεσθαι δι' αὐτῶν.’’ 

 

Ἕτερος δέ τις στρατηγὸς ἐρωτᾷ, πῶς ἀνὴρ ἄπολις τοὺς πόλιν ἔχοντας διδάσκει 

ἐγκαταλείπειν αὐτήν. 

Τι ρωτά ο στρατηγός; 

[…] 

Τι εννοεί;  

[…] 

Τί διδάσκει ἀνὴρ ἄπολις; 

[Ἐγκαταλείπειν τὴν πόλιν] 

Πώς λέγεται: 

Αυτός που δεν έχει πόλη; [ἄπολις] 

Αυτός που δεν έχει ψυχή; [ἄψυχος] 

Αυτός που δεν έφαγε δείπνο; [ἄδειπνος] 

Αυτός που δεν κατέχει από τέχνες και μουσική; [ἄμουσος] 

Αυτός που δεν έχει παντρευτεί; [ἄγαμος] 

Αυτός που δεν έχει νερό; [ἄνυδρος] 

 

Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἐπέστρεψε τὸν λόγον λέγων· “ἡμεῖς τοι, ὦ μοχθηρέ, τὰς μὲν 

οἰκίας καὶ τὰ τείχη καταλείπομεν, οὐκ ἀξιοῦντες ἀψύχων ἕνεκα δουλεύειν, πόλις 

δ' ἡμῖν ἔστι μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων αἱ διακόσιαι τριήρεις, αἳ νῦν ὑμῖν βοηθοί 

εἰσι, εἰ βούλεσθε σῴζεσθαι δι' αὐτῶν.’’ 

Ο Θεμιστοκλής φαίνεται να συμπαθεί τον στρατηγό; 

[Όχι, μοχθηρέ] 
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Σε ποιο πρόσωπο απαντά ο Θεμιστοκλής;  

[α΄ πληθυντικό] 

Γιατί;  

[Εκφράζει μια ολόκληρη πόλη κι όχι τον εαυτό του.] 

Βούλεται Θεμιστοκλῆς δουλεύειν; 

[Όχι] 

Τίς δουλεύει; 

[Ὁ δοῦλος δουλεύει.] Εξηγούμε το νόημα των λέξεων (οὐκ ἀξιοῦντες: δε θεωρούμε 

ότι αξίζει), (δουλεύειν: είμαστε δούλοι, είμαστε υπόδουλοι) κ.ο.κ. 

Τίνων ἕνεκα οὐκ ἀξιοῦσι Ἀθηναῖοι δουλεύειν; 

[ἀψύχων ἕνεκα] 

Τί ἐστι ἄψυχον (κατά τον Θεμιστοκλή); 

[οἰκίαι, τείχη] 

Για να μην καταλήξουν δούλοι αψύχων, τι λέει ο Θεμιστοκλής ότι κάνουν οι 

Αθηναίοι; 

[Τὰς μὲν οἰκίας καὶ τὰ τείχη καταλείπομεν] 

Το ἔστι είναι εδώ υπαρκτικό ή συνδετικό; Υπενθυμίζουμε το νόημα των όρων, αν 

χρειάζεται.  

[…] 

Πώς μπορεί να αποδοθεί το πόλις ἡμῖν ἔστι;  

[…] 

Η Αθήνα είναι πόλη μεγάλη;  

[όχι μεγάλη αλλά μεγίστη, μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων ] 

Ποιες είναι οι Ἑλληνίδες; Γυναίκες;  

[πόλεις] - το επίθετο αρχικά σημαίνει «Ελληνικός».  

Ἑλληνίς φωνή είναι η … 

[…] – Έχουμε συναντήσει το φωνή με τη σημασία γλώσσα στον διάλογο Α΄ 

Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμήν 9.13 (φωνῶν βαρβαρικῶν ἀκούω) 

 

Τι εκφράζει κατά τον Θεμιστοκλή το μέγεθος της πόλης;  

[αἱ διακόσιαι τριήρεις] 

Ποιος είναι ο ρόλος τους;  

[ὑμῖν βοηθοί εἰσι] 

Υπό ποια προϋπόθεση;  

[εἰ βούλεσθε ....] 

Ἔχουσιν πόλιν οἱ Ἀθηναῖοι; Ἔστι Ἀθηναίοις πόλις; 

[αἱ διακόσιαι τριήρεις] 

Εδώ υπάρχει κυριολεξία; Τα πλοία είναι τα σπίτια τους; 

[Όχι, πρόκειται για μεταφορά.] 

Οι τριήρεις είναι σωτηρία μόνο για τους Αθηναίους; 

[Όχι, και για τους υπόλοιπους, φτάνει να το θέλουν.] 

 

 

Υποενότητα 4 

Ἀνὴρ δέ τις ἐξ Ἐρετρίας, ἀντικρούειν ἐβούλετο. Θεμιστοκλῆς δὲ χαλεπαίνων 

“ἦ γάρ,” ἔφη, “καὶ ὑμῖν περὶ πολέμου λόγος ἐστί, οἳ καθάπερ αἱ τευθίδες 

μάχαιραν μὲν ἔχετε, καρδίαν δὲ οὐκ ἔχετε;” 
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 Ἀνὴρ δέ τις ἐξ Ἐρετρίας, ἀντικρούειν ἐβούλετο.  

Όταν κάποιος ἀντικρούει είναι μαζί ή ενάντια στον άλλο; 

[Ενάντια, αντίπαλος] 

 

Θεμιστοκλῆς δὲ χαλεπαίνων “ἦ γάρ,” ἔφη, “καὶ ὑμῖν περὶ πολέμου λόγος ἐστί, οἳ 

καθάπερ αἱ τευθίδες μάχαιραν μὲν ἔχετε, καρδίαν δὲ οὐκ ἔχετε;” 

Με βάση όσα προηγήθηκαν, ο Θεμιστοκλής εδώ πρέπει να είναι ευχαριστημένος 

ή θυμωμένος, οργισμένος; 

[οργισμένος, χαλεπαίνων] 

Σε ποιους αναφέρεται το ὑμῖν λόγος ἐστί; Πώς θα μπορούσε να το πει με μία 

λέξη; 

[στους Ερετριείς – λέγετε, ή ὑμεῖς (για έμφαση) λέγετε] 

Έχουμε και στα Νέα Ελληνικά αντίστοιχη δυνατότητα περίφρασης;  

[«Μιλάτε κι εσείς για πόλεμο», και περιφραστικά, «έχετε κι εσείς λόγο…», «σας 

πέφτει λόγος κι εσάς…»] 

Οι τευθίδες είναι το… 

[καλαμάρι] 

…το οποίο έχει κάτι σαν μαχαίρι; Παραπέμπουμε, αν χρειαστεί, στην εικόνα, και 

με τη βοήθειά της εξηγούμε στη συνέχεια και το νόημα της μαχαίρας (το 

κόκκαλο σε σχήμα μαχαιριού που έχει το καλαμαράκι, ή και το πιο σκληρό και 

πλατύ που έχει η σουπιά). 

[μάχαιραν] 

Τι δεν έχει; 

[καρδίαν] 

Εδώ ο Θεμιστοκλής λέει ότι οι Ερετριείς είναι καλαμάρια, τευθίδες; 

[Όχι, είναι όπως/σαν τα καλαμάρια, καθάπερ αἱ τευθίδες.] 

Άρα χρησιμοποιεί … 

[Παρομοίωση] 

 

 

Συνολική θεώρηση του κειμένου 

Το κείμενο προσφέρεται για φιλολογικό σχολιασμό. Οι ερωτήσεις που 

προτείνονται στη συνέχεια μπορούν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της 

γλωσσικής επεξεργασίας και να εξασκήσουν τις μαθήτριες και τους 

μαθητές στην κριτική ανάλυση στοιχείων του ύφους και των τεχνικών της 

αφήγησης. 

 

Η φύση των ζητημάτων που προσφέρονται για συζήτηση με αφορμή το κείμενο 

ευνοεί τη χρήση ενός φύλλου εργασίας. Για τη συμπλήρωσή του ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να συστήσει εργασία σε ομάδες ή δυάδες. 

 

Ποια πρόσωπα συμμετέχουν στα γεγονότα που αφηγείται το κείμενο; 

[Ο Θεμιστοκλής, ο Ευρυβιάδης, ο Στρατηγός και ο Ερετριεύς.] 

 

Ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης; Υπάρχει κρίση/δίλημμα μεταξύ 

των Ελλήνων; Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; 

[Θέμα συζήτησης/δίλημμα: αν οι Έλληνες θα αντιμετωπίσουν τους Πέρσες με 

ναυμαχία στον Ισθμό ή στη Σαλαμίνα.] 
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Θεωρείτε επιτυχείς και εύστοχες τις απαντήσεις του Θεμιστοκλή προς 

αυτούς ή όχι; 

[Επιτυχείς… ] 

 

Πόσα πρόσωπα παίρνουν τον λόγο; Πόσα και ποια από αυτά χαρακτηρίζει ο 

αφηγητής; Τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται; Με ποιο τρόπο;  

 

[Ευρυβιάδης: χαρακτηρίζεται από τον αφηγητή 

Θεμιστοκλής: μέσα από τους δικούς του λόγους και από τον αφηγητή 

(θαυμάσαντος τὴν πρᾳότητα) 

Ερετριεύς: μέσα από τους λόγους του Θεμιστοκλή 

Στρατηγός:  μέσα από τους λόγους του Θεμιστοκλή (ὦ μοχθηρέ)] 

 

Ας δούμε λίγο καλύτερα τους χαρακτηρισμούς των τεσσάρων ανδρών. 

Είναι δίκαιος ο χαρακτηρισμός του στρατηγού και του Ερετριέως;  

 

Ο Ευρυβιάδης είναι χαρακτηριστικός Σπαρτιάτης;  

 

Γιατί άραγε ο συγγραφέας χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο δύο μεγάλους 

Έλληνες στρατηγούς; 

 

Του επιτρέπει να προβάλει τον Θεμιστοκλή ( κατ’ επέκταση και την Αθήνα).  

 

Θεμιστοκλής: ετοιμόλογος, ευφυολόγος, ικανός να επιβληθεί, αποφασιστικός. 

Αθήνα: αυταπάρνηση  

 

Ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιεί κάθε φορά στην παρέμβασή του ο 

Θεμιστοκλής;  

1. Αλληγορία (περιέχεται και στα λόγια του Ευρυβιάδη) 

2. Αντιθετική κατασκευή φράσης 

3. Μεταφορά 

4. Παρομοίωση 

Επιπλέον το τοι και το ἦ γάρ είναι ποιητικά (επικά) μόρια. Ο λόγος του 

Θεμιστοκλή χρωματίζεται ποιητικά, παραπέμποντας σε ομηρικό ήρωα. 

 

Μεταφορά: πόλις δ' ἡμῖν ἔστι μεγίστη τῶν Ἑλληνίδων αἱ διακόσιαι τριήρεις 

Παρομοίωση: καθάπερ αἱ τευθίδες μάχαιραν μὲν ἔχετε, καρδίαν δὲ οὐκ ἔχετε 

Αλληγορία: ἐν τοῖς ἀγῶσι τοὺς προεξανισταμένους ῥαπίζουσι, - “ἀλλὰ τοὺς 

ἀπολειπομένους οὐ στεφανοῦσιν.” 

Αντιθετική φράση: πάταξον μέν, ἄκουσον δέ 

 

Ο Πλούταρχος δεν είναι ιστορικός, αλλά βιογράφος. Το απόσπασμα 

προέρχεται από τη βιογραφία του Θεμιστοκλή. Μπορείτε να εντοπίσετε σε 

αυτό κάποια στοιχεία που αντιστοιχούν περισσότερο σε βιογραφικό και 

λιγότερο σε ιστορικό ενδιαφέρον;  (Μπορεί να αξιοποιηθεί και το 

απόσπασμα που παρατίθεται σε μετάφραση).  
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Το περιστατικό αναφέρεται σε παρασκηνιακές συζητήσεις, όχι στα καθοριστικά 

γεγονότα. Αν και αναφέρεται στη λήψη μιας κρίσιμης απόφασης, τα 

περιστατικά δεν είναι απαραιτήτως τεκμηριωμένα, ούτε εντελώς αληθοφανή. Η 

ιστοριογραφία θα ενδιαφερόταν περισσότερο να αποτυπώσει τις θέσεις κάθε 

προσώπου, και λιγότερο συγκεκριμένες φράσεις από τον (υποτιθέμενο) διάλογο. 

Αντίθετα, η βιογραφία ενδιαφέρεται για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

των προσώπων. Οι λεπτομέρειες των διαλόγων παρουσιάζουν ανάγλυφα την 

προσωπικότητα του Θεμιστοκλή και εξαίρουν τη συμβολή του στη διαμόρφωση 

των ιστορικών γεγονότων.  

 

Πώς εξαίρεται ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα του Θεμιστοκλή;  

- από τις απαντήσεις του 

- από την έκταση του κειμένου που αφιερώνεται σε αυτόν 

- από τον έμμεσο χαρακτηρισμό του Ευρυβιάδη (θαυμάσας) 

- από την αντίθεσή του με τον Ευρυβιάδη. 

 

Άλλες ασκήσεις/δραστηριότητες 

 

1. Ποιες λέξεις/φράσεις του κειμένου δηλώνουν «είπε»; 

…………………………………………………………………….. 

Ποιες λέξεις/φράσεις του κειμένου δηλώνουν «απάντησε»; 

…………………………………………………………………….. 

 

2. Βρες μέσα στο κείμενο όλες τις εκφράσεις που περιέχουν τη λέξη λόγος ή το 

ρήμα λέγω.  

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 
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Ενότητα 4 

Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Με βάση το κείμενο που μελέτησες βρες και κατάγραψε στοιχεία για τα 

ακόλουθα ζητήματα. 

  

Ποια πρόσωπα συμμετέχουν στα γεγονότα που αφηγείται το κείμενο; 

 

……………………..  …………………… …………………… …………………. 

 

Ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης; Υπάρχει κρίση/δίλημμα μεταξύ 

των Ελλήνων; Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ποια πρόσωπα παίρνουν τον λόγο; Κατάγραψέ τα στην πρώτη γραμμή του 

πίνακα. Ποιος και με ποιον τρόπο χαρακτηρίζει αυτά τα πρόσωπα;  

 
ΠΡΟΣΩΠΟ     

 

 
ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ 

 

ΚΑΙ ΠΩΣ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ο Θεμιστοκλής στην παρέμβασή του χρησιμοποιεί διάφορα εκφραστικά 

μέσα.  Βρες και κατάγραψε τα αντίστοιχα σημεία του κειμένου. 

 

Μεταφορά  

 

Παρομοίωση  

 

Αλληγορία  

 

Αντιθετική 

φράση 

 

 

Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο, στην ιστοριογραφία ή τη 

βιογραφία;  Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 
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Ενότητα 5 

Πρώτη μάχη Περσῶν καὶ Μακεδόνων 

 

Διδακτικό σενάριο 

 

 

Αφόρμηση 

Αξιοποιώντας τον τίτλο της ενότητας προκαλούμε σύντομη συζήτηση με τους μαθητές, κατά 

την οποία οι τελευταίοι καλούνται να θυμηθούν την αρχαία ιστορία που γνωρίζουν. Στη 

συζήτηση εντάσσουμε (ή διαβάζουμε) βασικά στοιχεία της εισαγωγής. 

 

Υποενότητα 1 

Ἀλέξανδρος οὐ μόνον τὸν Ἑλλήσποντον διέβη εὐπετῶς, ἀλλὰ καὶ τὸν ποταμὸν τὸν 

Γρανικόν, καίπερ ὁρῶν τοὺς Πέρσας τεταγμένους ὡς ἐς μάχην. Ἔνθα καὶ ἐγένετο μάχη 

καρτερά, καὶ Μακεδόνες ἐνίκων. 

 

Δυσκολεύτηκε ο Αλέξανδρος να περάσει τον Ελλήσποντο; 

[Όχι, διέβη εὐπετῶς] 

Εναλλακτικά: Διέβη χαλεπῶς Ἀλέξανδρος τὸν Ἑλλήσποντον καὶ τὸν Γρανικὸν ποταμὸν; 

[οὐ χαλεπῶς διέβη ἀλλ’ εὐπετῶς] 

Συνεπώς το εὐπετῶς σημαίνει; Γνωρίζετε κάποιο συνώνυμό του; 

[εύκολα, ῥᾳδίως] 

 

Πώς νομίζετε ότι είναι ο ενεστώτας του ρήματος διέβη; Τον χρησιμοποιούμε σήμερα; 

[διαβαίνω, και σήμερα λέμε διαβαίνω] 

Ποιο ουσιαστικό παράγεται από το ρήμα; 

[διάβασις. Θα χρειαστεί να επιμείνουμε στην αρχαιοελληνική μορφή (κατάληξη) του 

ουσιαστικού.]   

Ποια άλλα παρόμοια ζεύγη ρημάτων και ουσιαστικών με σύνθετα του ρήματος βαίνω και 

κάποιας πρόθεσης σας έρχονται στον νου; 

[Παραβαίνω-παράβασις, καταβαίνω-κατάβασις, ἀναβαίνω-ἀνάβασις, ὑπερβαίνω-ὑπέρβασις, 

μεταβαίνω-μετάβασις, παρεμβαίνω-παρέμβασις. Eπίσης εύχρηστα είναι τα πρόσβασις, 

σύμβασις αλλά και προβαίνω, ἐπιβαίνω, συμβαίνω κλπ. – Συμβαίνω και σύμβασις 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, διατηρώντας όμως μια κάπως διαφορετική σημασία το 

καθένα, από αυτές που είχε αρχικά]. Η συζήτηση καταδεικνύει τον σταθερό τρόπο 

σχηματισμού των συνθέτων και υποβάλλει τη συσχέτιση λέξεων με φαινομενικά διαφορετική 

ρίζα.  

 

Τίνα ποταμὸν διέβη Ἀλέξανδρος εὐπετῶς; 

[Γρανικόν] 

Πόσους ποταμούς διέβη Ἀλέξανδρος;  

[Ἕνα] 

 Ἔστι ποταμὸς ὁ Ἑλλήσποντος; 

[Οὐ ποταμός, ἀλλὰ θάλασσα, πορθμὸς θαλάσσιος.] 

Τίνα χωρίζει ὁ Ἑλλήσποντος; 

[Εὐρώπην Ἀσίας χωρίζει.] 

Ὁρᾷ Ἀλέξανδρος τοὺς Πέρσας φιλοξένως δεχομένους τὸν στρατὸν αὐτοῦ ; 

[…] Με αφορμή τις απαντήσεις που θα πάρουμε διευκρινίζουμε τη σημασία της μετοχής 

(τεταγμένους) 

Πῶς ἦσαν τεταγμένοι οἱ Πέρσαι; 

[ὡς ἐς μάχην] 

Τι σημαίνει εδώ το ὡς, πώς θα το αποδίδαμε στα Νέα Ελληνικά; 

[Σαν, όπως: παρομοιάζει] 

Είναι λογικό να περάσει κανείς έναν ποταμό, όταν βλέπει απέναντι τους εχθρούς σε 

παράταξη;  

[…] 
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Τι μπορεί να σημαίνει επομένως καίπερ; Επειδή; Δείχνει αιτία; 

[παρόλο που…, δείχνει εναντίωση.]  

 

Ἔνθα καὶ ἐγένετο μάχη καρτερά, καὶ Μακεδόνες ἐνίκων. 

Θυμάστε τι σημαίνει ἔνθα; Το χρησιμοποίησε ο Διόνυσος:Ἴωμεν εἰς Ἀττικήν, ἔνθα 

θέατρον ἐμόν, καὶ ναοὺς Ἀθηνᾶς,καὶ στοὰς περικαλλεῖς ἐπισκεψόμεθα.(Α΄ Γυμνασίου, 

οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 9.6) 

[Εκεί (επίρρ. τοπικό και χρονικό)] 

Η μάχη μεταξύ δύο μεγάλων στρατών πρέπει να ήταν… 

[Σφοδρή, δυνατή, γενναία, καρτερά] 

Τίνες ἐνίκων ἐν τῇ μάχῃ; 

[Μακεδόνες ἐνίκων] 
 

Υποενότητα 2 

Τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν ἀπέθανον εἰς χιλίους, τῶν δὲ μισθοφόρων ἐζωγρήθησαν 

ἀμφὶ δισχιλίους. Μακεδόνων δὲ τῶν μὲν ἑταίρων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ πέντε ἐν τῇ 

πρώτῃ προσβολῇ ἀπέθανον. Καὶ τούτων Ἀλέξανδρος χαλκᾶς εἰκόνας Λύσιππον ἐκέλευσε 

ποιῆσαι, ἃς ἐν Δίῳ ἕστησεν. Τῶν δὲ ἄλλων ἱππέων ὑπὲρ τοὺς ἑξήκοντα, καὶ τούτους τῇ 

ὑστεραίᾳ ἔθαψεν Ἀλέξανδρος σὺν τοῖς ὅπλοις τε καὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ. 

 

Τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν ἀπέθανον εἰς χιλίους, τῶν δὲ μισθοφόρων ἐζωγρήθησαν 

ἀμφὶ δισχιλίους. Τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν ἀπέθανον εἰς χιλίους, τῶν δὲ μισθοφόρων 

ἐζωγρήθησαν ἀμφὶ δισχιλίους.  

Ποια αριθμητικά αναγνωρίζετε; 

[χίλιοι, δισχίλιοι] 

Πώς θα λέγαμε τέσσερις, πέντε, έξι … χιλιάδες; 

[τετρακισχίλιοι, πεντακισχίλιοι, ἑξακισχίλιοι …]  

Πόσοι τῶν ἱππέων ἀπέθανον; 

[εἰς χιλίους] 

Γιατί όχι χίλιοι; 

[…] 

Είναι δυνατόν να ξέρει κανείς ακριβή αριθμό των νεκρών; 

[Όχι, περίπου, εἰς - ἀμφί] 

Άλλοι ἀπέθανον και άλλοι ἐζωγρήθησαν. Δηλαδή; Τι να είναι καλύτερο άραγε; Η εικόνα 

βοηθά… 

[Πιάστηκαν αιχμάλωτοι] 

Από ποιες ομάδες/σύνολα προέρχονταν οι νεκροί και οι αιχμάλωτοι; 

[Τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν - τῶν δὲ μισθοφόρων] 

 

Ποια τμήματα του μακεδονικού στρατού είχαν απώλειες; 

[ἑταῖροι (βλ. αρχ. πληροφ.), ἱππεῖς] 

Πόσοι τῶν ἑταίρων ἀπέθανον; 

[ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι καὶ πέντε] 

Πότε ἀπέθανον; 

[ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ] 

Η λέξη προσβολή έχει  εδώ τη σημερινή σημασία; 

[όχι, εδώ σημαίνει επίθεση] 

 

Καὶ τούτων Ἀλέξανδρος χαλκᾶς εἰκόνας Λύσιππον ἐκέλευσε ποιῆσαι, ἃς ἐν Δίῳ ἕστησεν.  

Τίνι τρόπῳ Ἀλέξανδρος ἐτίμησε τοὺς ἀποθανόντας ἑταίρους; 

[χαλκᾶς εἰκόνας …. ποιῆσαι] 

Ποιο ρήμα δείχνει την ηγεμονική θέση του Αλέξανδρου; 

[ἐκέλευσε] 

Μπορείτε να αντιληφθείτε την επαγγελματική ιδιότητα του Λύσιππου; 

[γλύπτης] 

χαλκᾶς εἰκόνας: αν δηλ. ήταν από χρυσό, πώς θα λέγονταν; 
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[χρυσᾶς] 

Τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει πει ο Αλέξανδρος στον Λύσιππο; (Βοηθούμε με ερωτήσεις, 

ώστε να διατυπωθεί τελικά η πλήρης απάντηση.) 

[Ποίησον χαλκᾶς εἰκόνας τῶν εἴκοσι καὶ πέντε ἑταίρων, οἳ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανον.] 

Τι φαντάζεστε ότι έφτιαξε ο Λύσιππος μετά από αυτή την οδηγία; 

[… Δίνουμε αρχαιογνωστικές πληροφορίες για τον Λύσιππο, διευκρινίζουμε τι είναι η 

εἰκών.] 

Ποῦ ἔστησεν Ἀλέξανδρος τὰς χαλκᾶς εἰκόνας; 

[ἐν Δίῳ (αρχαιογνωστικές πληροφορίες)]  

 

Τῶν δὲ ἄλλων ἱππέων ὑπὲρ τοὺς ἑξήκοντα, καὶ τούτους τῇ ὑστεραίᾳ ἔθαψεν Ἀλέξανδρος σὺν 

τοῖς ὅπλοις τε καὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ. 

Υπήρχαν και άλλοι νεκροί από την πλευρά των Μακεδόνων; 

[ὑπὲρ τοὺς ἑξήκοντα] 

Αν είχαν πεθάνει  58 ή 59, θα χρησιμοποιούσε την ίδια πρόθεση; 

[Όχι αλλά είτε το  εἰς είτε το ἀμφί] 

Πόσοι δηλαδή; 

[πάνω από 60] 

Από ποια ομάδα προέρχονταν; 

[Τῶν ἄλλων ἱππέων, όχι τῶν ἑταίρων] 

Τους τίμησε και αυτούς ο Αλέξανδρος; 

[ἔθαψεν σὺν τοῖς ὅπλοις τε καὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ] - Θυμηθείτε σὺν τοῖς θεοῖς πράξω ἴσα ἐκείνῳ 

(Α΄ Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 6.20). 

Η πρόθεση εδώ δηλώνει: 

[συνοδεία] 

Ποιος είναι ο κόσμος; Οι άνθρωποι; 

[κόσμημα, στολισμός. Δίνουμε το σημασιολογικό εύρος της λέξης κόσμος.] 

Πότε ἔθαψεν αὐτοὺς Ἀλέξανδρος; Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, εὐθὺς μετὰ τὴν μάχην;  

[τῇ ὑστεραίᾳ ( ἡμέρᾳ)] 

 

 

Υποενότητα 3 

Τέκνοις δὲ καὶ τοῖς οἰκείοις ἀτέλειαν ἔδωκε καὶ ὅσαι ἄλλαι κατὰ τὰς κτήσεις ἑκάστων 

εἰσφοραί, καὶ τῶν τετρωμένων πολλὴν πρόνοιαν ἔσχεν. Ἀποπέμπει δὲ καὶ εἰς Ἀθήνας 

τριακοσίας πανοπλίας Περσικὰς ἀνάθημα εἶναι τῇ Ἀθηνᾷ ἐν πόλει, καὶ ἐπίγραμμα 

ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσε τόδε· Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων 

ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν Ἀσίαν κατοικούντων. 

 

Τέκνοις δὲ καὶ τοῖς οἰκείοις ἀτέλειαν ἔδωκε καὶ ὅσαι ἄλλαι κατὰ τὰς κτήσεις ἑκάστων 

εἰσφοραί, καὶ τῶν τετρωμένων πολλὴν πρόνοιαν ἔσχεν. 

Στις μέρες μας πληρώνουμε τέλη; 

[Ναι, τέλη κυκλοφορίας, ταχυδρομικά τέλη…] 

Αν δεν πληρώναμε τέλη, θα είχαμε… 

[ἀτέλειαν] 

Τίνι ἔδωκεν Ἀλέξανδρος ἀτέλειαν; 

[Τέκνοις καὶ τοῖς οἰκείοις τῶν Μακεδόνων, οἳ ἐν τῇ μάχη ἀπέθανον. 

Αν χρειάζεται, βοηθούμε με επιπλέον ερωτήσεις, ώστε να διατυπωθεί ολοκληρωμένη 

απάντηση.] 

Εκτός από τέλη τι άλλο δεν θα πλήρωναν στο εξής οι συγγενείς των νεκρών; 

[εἰσφορὰς κατὰ τὰς κτήσεις, φόρους που επιβάλλονταν ανάλογα με την περιουσία που 

κατείχαν.] 

Εκτός από νεκρούς ποια άλλη κατηγορία θυμάτων έχει συνήθως μια μάχη καρτερά; (Η εικόνα 

βοηθά) 

[τραυματίες – τετρωμένους] 

Πώς θα πούμε μονολεκτικά το ἔχω πρόνοιαν; 

[προνοώ] 
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Τίνων ἔσχε πρόνοιαν Ἀλέξανδρος; 

[τῶν τετρωμένων] 

Τίνων πρόνοιαν ἔχει ὁ διδάσκαλος; 

[Τῶν μαθητῶν] 

Τίνων πρόνοιαν ἔχει ἡ μήτηρ; 

[Τῶν τέκνων/παίδων] 

Τίνων/τίνος πρόνοιαν ἔχεις σύ; 

[Ἔχω πρόνοιαν τῶν ὁμηλίκων/ τῆς παιδιᾶς/ τοῦ δείπνου/ τῶν πινακίων… ] 

 

Ἀποπέμπει δὲ καὶ εἰς Ἀθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικὰς ἀνάθημα εἶναι τῇ Ἀθηνᾷ ἐν 

πόλει, 

Τίνι θεῶν ἀποπέμπει Ἀλέξανδρος Ἀθήναζε τριακοσίας πανοπλίας; 

[τῇ Ἀθηνᾷ] 

Πώς λέγεται αυτό που στέλνει κανείς σε ένα ναό, στον θεό; 

[αφιέρωμα, ἀνάθημα] 

Τι δηλώνει εδώ το απαρέμφατο; 

[σκοπό] 

 

καὶ ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσε τόδε· 

Τί ἕτερον ἐποίησεν Ἀλέξανδρος; 

[ἐκέλευσεν ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι] 

ἐκέλευσε: τι αναμένουμε να συνοδεύει το ρήμα; Μπορείτε να το εντοπίσετε στο κείμενο; 

[απαρέμφατο, ἐπιγραφῆναι] 

Τι παρατηρείτε  για τις δύο λέξεις; 

[Έχουν την ίδια ρίζα, ἐπιγράφω - ἐπίγραμμα.] 

Μπορείτε να εντοπίσετε στο απόσπασμα λέξεις που να βρίσκονται σε σχέση πρωτότυπης και 

παράγωγης λέξης; 

[ἐπιγραφῆναι (ἐπιγράφομαι)-ἐπίγραμμα] 

Μπορείτε να βρείτε άλλα ομόρριζα ζεύγη ρημάτων και ουσιαστικών, σύνθετων από το 

γράφω; 

[περιγράφω-περίγραμμα, διαγράφω-διάγραμμα, συγγράφω-σύγγραμμα, επίσης πρόγραμμα – 

παράλληλα χρησιμοποιούνται και παράγωγα σύνθετα με το –γραφή  

 

Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν 

Ἀσίαν κατοικούντων. 

Σε προηγούμενο μάθημα ο Μίδας προσδιορίστηκε ως ὁ Γορδίου. Εδώ ο Αλέξανδρος ως ὁ 

Φιλίππου. Αυτό σημαίνει ότι είναι ο: 

[γιος του Φιλίππου] 

Ποιοι αφιέρωσαν τις πανοπλίες; 

[Ἀλέξανδρος καὶ οἱ Ἕλληνες] 

Όλοι οι Έλληνες; 

[πλὴν Λακεδαιμονίων] 

Λείπει κάτι από το επίγραμμα; Πώς θα το συμπληρώνατε; 

[Λείπει το ρήμα και το αντικείμενό του, που εννοούνται. 

Ἀλέξανδρος Φιλίππου … ἀποπέμπουσιν ἀνάθημα τῇ Ἀθηνᾷ.] 

 

Πόθεν ἦσαν αἱ πανοπλίαι; 

[ἀπὸ τῶν βαρβάρων… κατοικούντων] 

Τι δηλώνει ο εμπρόθετος προσδιορισμός με το ἀπό; Θυμηθείτε και ἀπὸ θήρας ζῶμεν (Α΄ 

Γυμνασίου, οὐ φέρω τύχην ἐμὴν 1.20) 

[προέλευση, πηγή] 
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Δραστηριότητες 

1. Ας συντάξουμε μαζί ένα επίγραμμα. Υποθετικό σενάριο: ο Αρχίδαμος, ο γιος του 

Αγησιλάου, στέλνει αναθήματα από την Ιταλία, όπου πολεμά, έχοντας στο πλευρό του 

τους Πελοποννήσιους εκτός τους Αργείους. 

[Ἀρχίδαμος Ἀγησιλάου καὶ οἱ Πελοποννήσιοι πλὴν Ἀργείων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν 

Ἰταλίαν κατοικούντων.] 

 

2. Με ποιον τρόπο το κείμενο αναδεικνύει τις ηγετικές ικανότητες του Αλεξάνδρου; 

[- το όνομά του κυριαρχεί στο κείμενο 

- πολεμά στην πρώτη γραμμή 

- νικά πολυπληθέστερους αντιπάλους 

- μεριμνά για τους στρατιώτες του και για τους συγγενείς τους 

- τιμά τους θεούς] 

 

 


