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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (από το πρωτότυπο) 
ελάχιστα έχει επωφεληθεί από τις μεταρρυθμίσεις του τελευταίου μισού αιώνα σε Ελλάδα 
και Κύπρο. Τα μέτρα που αφορούσαν στα Αρχαία Ελληνικά (εισαγωγή μεταφρασμένων 
κειμένων, αναθεώρηση των στόχων του μαθήματος, μετάθεση του χρόνου έναρξης της 
γλωσσικής διδασκαλίας, αλλαγές του εκπαιδευτικού υλικού) δεν συνοδεύτηκαν από 
εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθοδολογίας του γλωσσικού μαθήματος. Αν και είχαν 
διαγνωσθεί αρκετές αδυναμίες, αυτές ουδέποτε αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς, με συνέπεια 
το  μάθημα σήμερα να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό ούτε αποτελεσματικό. Παραλλήλως, η 
παροχή αρχαιογνωστικής και εν γένει ανθρωπιστικής παιδείας – διακηρυγμένη φιλοδοξία 
κάθε μεταρρυθμιστικής παρέμβασης –  αφέθηκε αποκλειστικά στη διδασκαλία των 
μεταφρασμένων αρχαιοελληνικών κειμένων. 

Η μακραίωνη, θαυμαστή παράδοση της ελληνικής γλώσσας ως ερευνητικού και διδακτικού 
αντικειμένου δεν στάθηκε ικανή να αναστείλει την προϊούσα υποβάθμιση του μαθήματος. 
Η έλλειψη ομιλητών της γλώσσας και η απουσία ενός σώματος κειμένων προφορικών, 
απαλλαγμένων από την επίδραση της ρητορικής και των λογοτεχνικών ιδιωμάτων δεν 
ευνόησε την αξιοποίηση μεθόδων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας 
σύγχρονων γλωσσών. 

Αντίθετα, η έντονα τυπολατρική αντιμετώπιση της γλώσσας και η αναγωγή της 
προβληματικής «σχολικής» μετάφρασης σε μέθοδο διδασκαλίας και ταυτοχρόνως 
αξιολόγησης γλωσσικών γνώσεων κατέληξαν να αντιμετωπίζονται ως αναγκαίο κακό· και 
σχεδόν κάθε προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του μαθήματος καταλήγει στην άρνηση 
και εγκατάλειψή του, με τη μετάθεση του βάρους από τη διδασκαλία της γλώσσας στην 
παροχή εγκυκλοπαιδικού τύπου γνώσεων και σε δραστηριότητες περιθωριακές ως προς 
τους στόχους ενός γλωσσικού μαθήματος.    

Στο πλαίσιο των  Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τα Αρχαία Ελληνικά επιχειρείται το 
αυτονόητο: η αναβάθμιση του γλωσσικού μαθήματος με τρόπο που προσιδιάζει στη φύση 
του. Αφενός επιδιώκεται η σύγκλιση θεωρητικών αρχών, εκπαιδευτικού υλικού και 
διδακτικών μεθόδων. Ορισμένες από αυτές τις αρχές δεν είναι ξένες και σε προηγούμενα 
Αναλυτικά Προγράμματα, ακολουθήθηκαν όμως ατελώς και πλημμελώς. Πρόχειρα 
αναφέρουμε τον κειμενοκεντρικό προσανατολισμό του μαθήματος, τη μετατόπιση του 
επικέντρου της μαθησιακής διαδικασίας από τον εκπαιδευτικό στις μαθήτριες και τους 
μαθητές, αλλά επίσης τη συνοχή του Προγράμματος σε όλες τις τάξεις, τη διασύνδεση του 
μαθήματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αρχαιότητας 
και νεότερης εποχής κ.ά. Αφετέρου, έμφαση δίδεται στην επικοινωνιακή λειτουργία των 
κειμένων, αξιοποιούνται στοιχεία της κειμενογλωσσολογικής ανάλυσης, ενώ η προσέγγιση 
της Γραμματικής είναι πρωτίστως λειτουργική, ενταγμένη σε μια ολιστική διδακτική 
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φιλοσοφία, όπου η επεξεργασία της μορφολογίας, της σύνταξης, της σημασιολογίας και εν 
τέλει της ερμηνείας του κειμένου συναποτελούν τμήματα ενός οργανικού όλου. Επίσης 
καταργείται η «σχολική» μετάφραση και εισάγεται η διδασκαλία της μετάφρασης με τρόπο 
συστηματικό, θεμελιωμένο σε επιστημονικές αρχές. 

Η μείωση του όγκου της διδακτέας ύλης που επιχειρείται, σύμφωνα και με το πνεύμα που 
διέπει ολόκληρο το Αναλυτικό Πρόγραμμα, δεν συνεπάγεται μείωση των κειμένων που 
συνολικά θα γνωρίσει και θα διαβάσει μια μαθήτρια ή ένας μαθητής σε κάθε τάξη του 
Γυμνασίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη επιλογή κειμένων και την αντίστοιχη 
μεθόδευση της γραμματικής ύλης έτσι ώστε να εξοικονομείται διδακτικός χρόνος και να 
αξιοποιείται για σκοπούς καθαρά συναφείς με τους στόχους του μαθήματος. 

Για μια επισκόπηση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων που διατυπώθηκαν ή 
εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα (και την Κύπρο) βλ. Βασίλης Τσάφος, 
Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Για μια εναλλακτική 
μαθητεία στον αρχαίο κόσμο, Αθήνα 2004, 23-97. 
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ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ο ὐ  φ έ ρ ω  τ ύ χ η ν  ἐ μ ή ν

Η πρώτη επαφή των μαθητών με την Αρχαία Ελληνική γλώσσα έχει καθοριστική σημασία, 
ειδικά καθώς συμπίπτει χρονικά με την προσαρμογή των μαθητών στη νέα εκπαιδευτική 
βαθμίδα, τη γυμνασιακή. Προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι του 
μαθήματος και να ικανοποιηθούν οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές του Αναλυτικού 
Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια τριπλή πρόκληση:

- Η διδασκαλία να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ενός σύγχρονου, επιστημονικά 
σχεδιασμένου γλωσσικού μαθήματος.

- Το μάθημα να είναι ευχάριστο και δημιουργικό.
- Να καταφανεί η αξία και η χρησιμότητα του μαθήματος. 

Έμφαση στη γλωσσική διδασκαλία

Η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να φέρει αποτελέσματα σε σύντομο και πάντως λογικό 
χρόνο. Δεν μπορεί κάποιος να παραμένει επί μακρόν στο στάδιο του αρχαρίου. Για το λόγο 
αυτό κρίθηκε απαραίτητο να διατεθούν στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 
στο Γυμνάσιο (τουλάχιστον) δύο ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες αυτές απαραιτήτως πρέπει 
να ανήκουν σε διαφορετικές ημέρες, κατά προτίμηση όχι συνεχόμενες. 

Η απόκτηση επαρκών γνώσεων για τη μετάβαση σε αυθεντικά και, στη συνέχεια, σε 
υψηλής αισθητικής αξίας κείμενα απαιτεί διαρκή μέριμνα για επίτευξη των στόχων που 
τίθενται. Το εγχειρίδιο Α΄ τετραμήνου της Α΄ Γυμνασίου θα χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος 
εκμάθησης της γλώσσας. Επομένως η πλήρης κάλυψη της ύλης στον προβλεπόμενο χρόνο 
αποτελεί κριτήριο επιτυχίας της διδασκαλίας. Αυτό προϋποθέτει τη διατήρηση ορισμένου 
ρυθμού διδασκαλίας, και το γεγονός αυτό επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς διαρκή 
εγρήγορση και αυτοπεριορισμό. Η διδασκαλία θα πρέπει να μένει προσηλωμένη στους 
άμεσους στόχους της. Δραστηριότητες ξένες προς αυτούς γενικά δεν συνιστώνται. (Ακόμα 
και η παροχή γενικών αρχαιογνωστικών πληροφοριών ή ο ιδεολογικός σχολιασμός του 
κειμένου με αφορμή τα κείμενα θα πρέπει να γίνεται μόνον αφού έχει διασφαλισθεί η 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος της γλωσσικής διδασκαλίας). Αντιθέτως, ενδείκνυται ο 
εμπλουτισμός ή η αντικατάσταση των ασκήσεων του βιβλίου με άλλες που θα κριθεί ότι 
εξυπηρετούν καλύτερα διδακτικές ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί σε συγκεκριμένες τάξεις.

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού προσφέρει διεξοδική καθοδήγηση με πλήρη διδακτικά 
σενάρια, αναλυτικές εισηγήσεις διδακτικής προσέγγισης της ύλης και θεωρητικές 
επισημάνσεις ως προς το σκεπτικό των εισηγήσεων αυτών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι 
πλήρως προπαρασκευασμένοι/-ες για την ομαλή προσαρμογή στο πνεύμα του νέου 
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εκπαιδευτικού υλικού και να προφυλαχθούν από τυχόν διολίσθηση σε μη συνιστώμενες, 
ασύμβατες με την ακολουθούμενη μέθοδο πρακτικές.    

Για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος κρίσιμη θεωρείται η εξοικονόμηση διδακτικού 
χρόνου. Πέρα από την συνέπεια που θα απαιτηθεί από τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνεται 
ότι η εύκολη και αποτελεσματική μάθηση αποτέλεσε βασική επιδίωξη κατά τη σύνταξη του 
εγχειριδίου. Για να επιτευχθεί έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες στρατηγικές, η αναγνώριση 
των οποίων από τους διδάσκοντες θα είναι υποβοηθητική στο έργο τους: 

- Ομαλή κλιμάκωση της δυσκολίας των νέων φαινομένων.
- Σύνδεση με γνωστά στοιχεία: οικεία από τη Νέα Ελληνική (προϋποτίθεται 

στοιχειώδης επάρκεια γνώσεων στη Νέα Ελληνική), αναγνωρίσιμα χάρη σε 
παραστάσεις που έχουν ήδη σχηματισθεί μέσω προηγούμενης εισαγωγής τους 
(χωρίς εκεί να έχει δοθεί έμφαση), κ.ο.κ.

- Διασύνδεση των νέων πληροφοριών μεταξύ τους, ένταξη των φαινομένων σε 
πλέγματα (λ.χ. το νέο λεξιλόγιο συχνά εμφανίζεται σε περιβάλλον του ιδίου 
σημασιολογικού πεδίου, ώστε να διευκολύνεται η απομνημόνευση και ανάκληση 
της γνώσης, η εισαγωγή του συμπληρώνεται από ασκήσεις διάκρισης και χρήσης 
συνωνύμων και αντιθέτων ώστε να δημιουργείται πλήθος συνδέσεων και 
συσχετισμών κ.ο.κ.).

- Επανάληψη της εμφάνισης στοιχείων των οποίων  επιδιώκεται η εκμάθηση.
- Συστηματική καλλιέργεια της συνείδησης ότι η γλώσσα αποτελεί σύστημα που 

διέπεται από λογική, ενθάρρυνση αναζήτησης των λογικών σχέσεων μεταξύ των 
δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία γίνεται αποτελεσματικότερη και τα 
αποτελέσματά της είναι μονιμότερα.

- Αξιοποίηση του προφορικού λόγου. Η καλλιέργεια ορθών ακουστικών 
παραστάσεων και η ενεργός προφορική εκφορά λόγου καταλαμβάνουν σημαντική 
θέση στη διδασκαλία. 

Η εκμάθηση της γλώσσας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για την κατανόηση και 
απόλαυση γλωσσικών μνημείων της συγκεκριμένης γλώσσας. Η συνεπής, συνειδητή 
κειμενοκεντρική και επικοινωνιακή προσέγγιση θα συμβάλουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 
αντίστοιχων δεξιοτήτων. Όπως επισημαίνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, «[η] συνεπής 
κειμενοκεντρική μέθοδος –  που δεν συνίσταται μόνον στην προτεραιότητα της πρακτικής 
ενασχόλησης με κείμενα αντί της εγκυκλοπαιδικής ενημέρωσης και της θεωρητικής 
ανάλυσης, αλλά και στην έμφαση στην κατανόηση του κειμένου ως όλου, και τη διαλεκτική 
προσέγγιση των μερών του μέσα από την προοπτική της θέσης τους στο σύστημα – 
επιβάλλει να δοθεί προτεραιότητα στη διδασκαλία των στοιχείων εκείνων που επιτρέπουν 
τη συνειδητοποίηση των μηχανισμών οργάνωσης του λόγου σε επίπεδο πρότασης και 
κειμένου. Αντιθέτως, αποφεύγεται στα στάδια της εξοικείωσης και της αναγνώρισης 
γλωσσικών φαινομένων η συστηματική διχοτόμηση της γραμματικής διδασκαλίας σε 
γραμματική και συντακτικό, η έμφαση στην εκμάθηση κανόνων εις βάρος της αναγνώρισης 
της λειτουργικής χρήσης των γλωσσικών στοιχείων, η απόλυτη προτεραιότητα της 
μορφολογίας και των βασικών συντακτικών δομών κατά την ανάλυση, με αποτέλεσμα η 
προσέγγιση να μη φτάνει ποτέ στο επίπεδο μεθοδικής ανάλυσης του κειμένου ως φορέα 
νοήματος και ως επικοινωνιακού γεγονότος» (Α. Τσακμάκης-Α. Πετρίδης, Πρόγραμμα 

5



Σπουδών για τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών για τα δημόσια 
σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Υπηρεσία 
Ανάπτυξης Προγραμμάτων 2009, σελ. 34).

Ειδικότερα η διάταξη και η πραγμάτευση της γραμματικής ύλης ακολουθεί την αρχή ότι «η 
γλωσσική διδασκαλία αποφεύγει την πρόταξη της θεωρίας, χωρίς οι μαθητές να έχουν 
αποκτήσει επαρκή εμπειρία παραδειγμάτων που να την παράγουν. Είναι σημαντικό, οι 
μαθητές να οδηγηθούν μέσω των κειμένων στην παραγωγή της θεωρίας. Με αυτόν τον 
τρόπο αποκτούν την αίσθηση ότι η γραμματική δεν είναι ρυθμιστική αλλά περιγραφική 
(γεγονός που η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση των κλασικών γλωσσών τείνει στην 
πράξη να αντιστρατεύεται)» (Τσακμάκης-Πετρίδης, ό. π., σελ. 35).

Ευχάριστη και δημιουργική μάθηση

Η ελκυστικότητα του μαθήματος υποστηρίζεται από τη θεματική του εγχειριδίου 
(ευτράπελες διαλογικές ιστορίες), την πλούσια εικονογράφηση, την αυτενέργεια και την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητριών και μαθητών σε διάλογο και σε διάφορες 
δραστηριότητες, και την αποφυγή φορτικών απαιτήσεων (εκτεταμένη αποστήθιση, 
εκμάθηση κανόνων). 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο αίσθημα ικανοποίησης που επιδιώκεται να 
καλλιεργείται μεταξύ των μαθητριών και μαθητών χάρη στη διαρκή και εντατική συμμετοχή 
τους στην παραγωγή της γνώσης. Για την επιτυχή, ενεργητική παραγωγή νέας γνώσης 
προσφέρονται στους μαθητές ποικίλα ερεθίσματα: η εμφάνιση νέων φαινομένων 
συνοδεύεται από πληροφορίες που διευκολύνουν τη συνδυαστική χρήση τους˙ 
ενθαρρύνονται ποικίλες στρατηγικές προσπέλασης του νοήματος του κειμένου˙ γίνεται 
εκμετάλλευση αναγνωρίσιμων στοιχείων, έτσι ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι 
δυσκολίες της εκμάθησης. 

Με τον τρόπο αυτό η δασκαλοκεντρική διδασκαλία που στηρίζεται στην «παράδοση» ύλης 
τείνει να μετατραπεί εξ ολοκλήρου σε εκμαίευση και έλεγχο απόψεων με σκοπό την 
παραγωγή της γνώσης. Ακόμη και η γραμματική ύλη συστηματοποιείται με τη βοήθεια 
ασκήσεων που επιτρέπουν την ακριβέστερη παρατήρηση των φαινομένων, έτσι ώστε η 
θεωρία να παράγεται και αυτή από τα δεδομένα της παρατήρησης. Ο ρόλος του καθηγητή 
και της καθηγήτριας είναι να επισημαίνει, να ρωτά, να καθοδηγεί, να προκαλεί, και εν τέλει 
να επιβεβαιώνει ή να «ελέγχει». Βασική στρατηγική του/της εκπαιδευτικού κατά τη 
διδασκαλία του εγχειριδίου του Α΄ τετραμήνου είναι να καλλιεργήσει την απευθείας σχέση 
των μαθητών/μαθητριών με τα διδασκόμενα κείμενα (ειδικά κατά τη διδακτική περίοδο της 
πρώτης επαφής με κάθε διάλογο). Δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να «παρεμβάλλεται» 
στη διαδικασία αυτή, ακόμα κι αν αυτό έχει ως συνέπεια να δώσει λιγότερες επεξηγήσεις. 
Γενικά, η θετική στάση που θα αναπτύξουν τα παιδιά απέναντι στα κείμενα, η διεκδικητική 
στάση απέναντι στη γνώση και το αίσθημα ικανοποίησης από την πρόοδο και την 
αυτοβελτίωση θεωρούνται πολύ σημαντικότερη επένδυση και προϋπόθεση για 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά η ποσότητα των πληροφοριών που θα προσφερθούν. 
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Σύμφυτη με τα παραπάνω είναι η αποφυγή ασκήσεων μεγάλου βαθμού δυσκολίας, ο 
περιορισμός των συνθηκών που ευνοούν την υστέρηση ορισμένων μελών της τάξης με 
καταδικαστικές συνέπειες, και ασφαλώς ο περιορισμός του φαινομένου της αποτυχίας 
κατά την αξιολόγηση. Όλα αυτά αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην καλλιέργεια θετικής 
στάσης όλων των εμπλεκομένων απέναντι στο μάθημα.  

Γενικά, η διδασκαλία ενθαρρύνει την αυτενέργεια και την αυτόνομη μάθηση, αφυπνίζει 
δημιουργικές ικανότητες των μαθητών και των μαθητριών και συνοδεύεται από 
δραστηριότητες που προάγουν την ικανότητα αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων 
έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών.

Η αξία και χρησιμότητα του μαθήματος 

Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας έχει συνδεθεί με μεγαλεπήβολες 
διακηρύξεις, και αντίστοιχες αμφισβητήσεις. Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ουσιαστικά 
απενοχοποιείται και συνδέεται με τη διδασκαλία της μητρικής (για την μεγάλη πλειοψηφία 
του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται) γλώσσας, της οποίας αποτελεί την 
ιστορική προβαθμίδα. Ωστόσο, στο πλαίσιο του διδακτικού υλικού δεν επιχειρείται 
αυτόνομη πραγμάτευση του ζητήματος. Η χρησιμότητα του μαθήματος θα αναδεικνύεται 
και θα κατανοείται προοδευτικά, με τον πολλαπλασιασμό των γνώσεων των μαθητών και 
τη διερεύνηση ενδεχομένων χρήσεων των γνώσεων αυτών. 

Οι γενικοί σκοποί του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών (της γλώσσας και της 
λογοτεχνίας, από το πρωτότυπο και σε μετάφραση), όπως εκτίθενται στο νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών, μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις άξονες. 

- Γλωσσική αγωγή και γλωσσολογική παιδεία
- Ιστορική κατάρτιση
- Αισθητική καλλιέργεια 

Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής είναι ποικιλοτρόπως 
αξιοποιήσιμη. Αναδεικνύει και καθιστά κατανοητό το φαινόμενο της εξέλιξης της γλώσσας, 
συμβάλλει στην καλύτερη γνώση της καθομιλουμένης μέσα από τη θεώρησή της στο 
ιστορικό της βάθος, (και ειδικότερα διευκολύνει την κατάκτηση περιφερειακών γλωσσικών 
στοιχείων του συστήματος της Νέας Ελληνικής, η γνώση των οποίων σταδιακά υποχωρεί), 
παρέχει στέρεες βάσεις για πληρέστερη κατανόηση της Ελληνικής ιστορίας και του 
πολιτισμού. Η ενασχόληση με την ιστορική μορφή της γλώσσας παράλληλα με τη σύγχρονη 
μπορεί να συμβάλει στην μεγαλύτερη ικανοποίηση της φυσικής τάσης του ανθρώπου για 
ολοένα πληρέστερη κατάκτηση βασικού εργαλείου της επικοινωνίας.  Η γλωσσολογική 
παιδεία συνεργεί στην ολοκλήρωση της νοητικής ανάπτυξης των μαθητών, στην ολόπλευρη 
καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους και στον εφοδιασμό τους με δεξιότητες που 
απαιτούνται για την επιτυχή προσαρμογή των μαθητών στο σύγχρονο (πολύγλωσσο, 
πολυπολιτισμικό και απαιτητικό ως προς τις επικοινωνιακές δεξιότητες) περιβάλλον. Εν 
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τέλει, ο απώτερος στόχος ενός γλωσσικού μαθήματος είναι οι μαθητές και μαθήτριες να 
αναπτύξουν ενδιαφέρον για τη γλώσσα ως μέσο έκφρασης, για τα κείμενα και τη 
λογοτεχνία ως τέχνη που προκαλεί πνευματική εγρήγορση και προσφέρει αισθητική 
απόλαυση, επίσης να ασκήσουν το κριτικό τους πνεύμα. Ειδικότερα η μελέτη της οικείας 
γλώσσας στις προγενέστερες μορφές της συμβάλλει στην αμεσότερη και εγκυρότερη 
ιστορική γνώση, προάγει την κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού στην ολότητά του 
και συντελεί στην πληρέστερη σύλληψη των παραγόντων που συνεργούν στη διαμόρφωσή 
του. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη θέση της μετάφρασης στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Η 
διδασκαλία της μετάφρασης αναβαθμίζεται σε διαδικασία παραγωγής κειμένου που 
στηρίζεται σε γνώση, ακολουθεί αυστηρές θεωρητικές αρχές και προϋποθέτει 
μεθοδολογική επάρκεια. Τα στοιχεία αυτά θα κατακτώνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 
Κατά τη μεταφραστική διαδικασία θα αναδεικνύονται οι δυνατότητες (υπάρχουσες και μη 
υπάρχουσες λειτουργίες) κάθε γλώσσας, προάγοντας τη συνειδητοποίηση του μηχανισμού 
της, και εν τέλει καλλιεργώντας ερευνητική στάση απέναντι στη γλώσσα. 
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Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  Τ Ο Υ  Μ Α Θ Η Τ Η

Το βιβλίο περιέχει διαλογικά κείμενα, εικονογραφημένα, κατασκευασμένα με σκοπό τη 
διδαχή της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε αρχάριους, ελληνόφωνους μαθητές (όχι 
οπωσδήποτε με μητρική γλώσσα την ελληνική) της πρώτης Γυμνασίου (χωρίς να 
αποκλείονται μεγαλύτεροι). 

Το βιβλίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

Εισαγωγή στους τόνους, τα πνεύματα και την υπογεγραμμένη. 

Εννέα διδακτικές ενότητες που χωρίζονται σε τρία ( ή τέσσερα ) μέρη:
- Εικονογραφημένος διάλογος
- Λεξιλογικά στοιχεία  
- Αρχαιογνωστικές πληροφορίες (όπου απαιτείται) 
- Ασκήσεις 

Λεξιλόγιο (αλφαβητικό)

Εισαγωγή στους τόνους, τα πνεύματα και την υπογεγραμμένη 

Σ την αρχή του βιβλίου δίδονται σε ειδική ενότητα κατατοπιστικά στοιχεία για τους τόνους, 
τα πνεύματα και την υπογεγραμμένη, ώστε να προλάβουμε τις σχετικές απορίες των 
μαθητών και μαθητριών με τρόπο ενιαίο, εύληπτο και ορθολογικό, θέτοντας παράλληλα 
βάσεις για συστηματικότερη πραγμάτευση ειδικότερων ζητημάτων και τη σταδιακή 
εκμάθηση των σχετικών κανόνων στον ενδεδειγμένο χρόνο. 

Κείμενα και εικονογράφηση

Τα κείμενα του βιβλίου έχουν αποκλειστικά διαλογική μορφή, η οποία ενδείκνυται για την 
πρώτη προσέγγιση με μια γλώσσα: Ο προφορικός λόγος είναι απλούστερος από τον γραπτό 
(αποτελείται κυρίως από σύντομες και εύληπτες προτάσεις, αφού πρωταρχικός στόχος 
είναι η απρόσκοπτη συνεννόηση με τον πλέον οικονομικό τρόπο)˙ επιπλέον, ο διάλογος 
συντηρεί ευκολότερα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών, καθώς παρουσιάζει 
φυσικότητα και επικοινωνιακή αμεσότητα και μπορεί να χωριστεί αβίαστα σε σύντομα 
τμήματα (που συνήθως συμπίπτουν με τις αλλαγές ομιλητών ή την εισαγωγή νέων 
θεμάτων)˙ επίσης, η παρακολούθηση ενός διαλόγου με θέμα από την καθημερινή ζωή είναι 
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συνήθως ευκολότερη από την κατανόηση αφηγηματικών ή αποδεικτικών κειμένων. Τα 
κείμενα έχουν γραφεί αποκλειστικά για διδακτικούς σκοπούς. Ο καταρτισμένος φιλόλογος 
θα διαπιστώσει, ωστόσο, ότι προοδευτικά εμφανίζονται και λογιότερες εκφράσεις, κάποτε 
δανεισμένες ή εμπνευσμένες και από έργα λογοτεχνικά, ενίοτε ποιητικά, με σκοπό τη 
σταδιακή εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με έντεχνα κείμενα. 

Οι διάλογοι είναι εικονογραφημένοι. Η εικονογράφηση έχει γίνει σε συνεργασία με τον 
συγγραφέα, ώστε οι εικόνες να υποστηρίζουν τους διδακτικούς στόχους. Τα κείμενα 
παρουσιάζονται ως λεζάντες κάτω από την εικόνα και όχι με τις τεχνικές που 
ακολουθούνται στα κόμικς, έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η διδακτική τους χρήση. 
Για τον ίδιο λόγο η μορφή των εικονογραφικών καρέ παραμένει γενικά σταθερή. 

Τα κείμενα είναι αρχαιόθεμα, εμπνευσμένα κυρίως από τη μυθολογία, με στοιχεία 
προερχόμενα και από τη λογοτεχνία ή ιστορικές πηγές. Παρά τις αναφορές σε στοιχεία του 
ιδιωτικού και δημόσιου βίου, σε πραγματικά περιστατικά, σε ιστορικά πρόσωπα και σε 
κείμενα ή στο περιεχόμενό τους, πρόκειται για έργα μυθοπλασίας. Η θεματική αυτή 
προκρίθηκε με το σκεπτικό ότι τα αρχαιόθεμα κείμενα προσφέρουν δυνατότητα για 
πληρέστερη και ενδεικτικότερη κάλυψη του λεξιλογίου της Αρχαίας Ελληνικής και επίσης 
προσφέρουν την ευκαιρία για έμμεση παροχή αρχαιογνωστικών πληροφοριών. 

Λεξιλογικά στοιχεία 

Το μέρος αυτό δεν υποκαθιστά το λεξιλόγιο που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου, αντίθετα, 
καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στη χρήση του και διευκολύνει τον 
προσανατολισμό τους στο σωστό λήμμα. Έτσι, περιλαμβάνει:

- Λέξεις που μορφολογικά δεν αναγνωρίζονται απρόσκοπτα (με βάση το επίπεδο 
γνώσεων που προϋποτίθεται για την εκάστοτε ενότητα).

- Λέξεις που στα Νέα Ελληνικά έχουν διαφορετική σημασία και επομένως θα 
μπορούσαν να μην αναζητηθούν στο λεξιλόγιο. 

- Ιιδιωματικές εκφράσεις. 
- Λέξεις που παρουσιάζουν κάτι αξιοσημείωτο.

Αρχαιογνωστικές πληροφορίες

Προσφέρονται μόνον οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες σε σύντομα λήμματα. 

Ασκήσεις

Πρόκειται για ποικιλόμορφες ασκήσεις που μπορούν να απαντηθούν γραπτώς, κάποτε 
όμως και προφορικώς, στο σπίτι ή στην τάξη. Σε μεγάλο βαθμό απαιτούν κριτική και 
δημιουργική επεξεργασία του γλωσσικού υλικού και αναδεικνύουν ποικίλα γλωσσικά 
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φαινόμενα (φωνητική, λεξιλόγιο, μορφολογία, σύνταξη). Ο στόχος τους είναι καθαρά 
παιδευτικός και όχι ελεγκτικός. Οι ασκήσεις αντιστοιχούν ουσιαστικά στους μαθησιακούς 
στόχους κάθε ενότητας, στους οποίους περιλαμβάνεται και η επανάληψη και 
ανακεφαλαίωση φαινομένων. Σε λίγες περιπτώσεις συμπληρώνονται από γραμματικές 
προτάσεις, ως επεξηγήσεις ή συμπεράσματα. 

Λεξιλόγιο 

Περιέχει το σύνολο των λέξεων που εμφανίζονται σε όλα τα κείμενα. Η διάταξη είναι 
αλφαβητική, για ολόκληρο το βιβλίο (όχι κατά ενότητα).

Χρόνος διδασκαλίας 

Εισαγωγή στους τόνους, τα πνεύματα και την υπογεγραμμένη:       1 ΔΠ

Ενότητες 1 – 8 (η καθεμιά):       3 ΔΠ

Ενότητα 9:        4 ΔΠ

Σύνολο:   29  ΔΠ

Οι διδακτικές ενότητες είναι σχετικά σύντομες και ευσύνοπτες, ώστε η ολοκλήρωσή τους να 
μην απαιτεί πολλές διδακτικές περιόδους και να μη χάνεται η επαφή με τα κείμενα, που 
αποτελούν το επίκεντρο κάθε διδακτικής ενότητας. Κατά τη σύνθεσή τους έχει καταβληθεί 
προσπάθεια, ώστε κάθε κείμενο να περιέχει κατά το δυνατόν όλα τα στοιχεία εκείνα που 
είναι απαραίτητα για την επιτυχή και αποτελεσματική εμπέδωση γλωσσικών φαινομένων 
αλλά και για τη μετάδοση πρόσθετων αρχαιογνωστικών πληροφοριών. Έτσι, έχει 
αποφευχθεί εντελώς η χρήση άλλων κειμένων, ακόμη και φράσεων ή παραδειγμάτων που 
συχνά επιστρατεύονται με σκοπό την επεξήγηση γραμματικών φαινομένων, απαιτούν όμως 
καταβολή πρόσθετης προσπάθειας για τη μελέτη και κατανόησή τους και απώλεια χρόνου. 
Η γραμματική διδασκαλία δεν γίνεται κατά την επεξεργασία του κειμένου, αλλά κατά την 
ενασχόληση με τις ασκήσεις. 

11



Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ

Η πρώτη ανάγνωση και επεξεργασία κάθε κειμένου έχει ως αποκλειστικό σκοπό την 
κατανόησή του και ολοκληρώνεται σε μια διδακτική περίοδο (με εξαίρεση το κείμενο 4, 
που θα απαιτήσει και μέρος της επόμενης περιόδου, και το κείμενο 9 που απαιτεί δύο 
ολόκληρες περιόδους). Η συγκεκριμένη διδακτική περίοδος θα αφιερώνεται εξ ολοκλήρου 
στο σκοπό αυτό. Δεν θα πρέπει επομένως να έχουν ανατεθεί εργασίες ή άλλες 
δραστηριότητες που θα πρέπει κατά την έναρξη του μαθήματος να συζητηθούν στην τάξη. 
Αντιστρόφως, η διαδικασία πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρώνεται εντός αυτής της 
περιόδου (στοιχειώδης προϋπόθεση της κειμενοκεντρικής προσέγγισης που ευνοεί την 
θέαση του κειμένου ως όλου).  

Με τον όρο κατανόηση δεν εννοούμε απλώς την γενική αντίληψη του επικοινωνιακού 
σκοπού του κειμένου και την αδρομερή σύλληψη κεντρικών νοημάτων, αλλά και την 
αναγνώριση του νοήματος όλων των επιμέρους στοιχείων του. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα 
από μια διαδικασία παραγωγής γνώσης από τις μαθήτριες και τους μαθητές, με 
καθοδήγηση από τον/την φιλόλογο. 
Οι απαραίτητες για το σκοπό αυτό πληροφορίες αντλούνται από ποικίλες πηγές και η 
μεθοδική διερεύνηση και αξιοποίησή τους αποτελεί το επίκεντρο της διδασκαλίας κατά τη 
συγκεκριμένη διδακτική περίοδο, οδηγεί δε στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων που 
προσομοιάζουν με τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν ομιλητή ο οποίος επιχειρεί να 
κινηθεί σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται γλώσσα η διάλεκτος την οποία γνωρίζει 
μερικώς. 
Τέτοιες πηγές είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το συγκείμενο (δηλ. ολόκληρο το κείμενο 
που οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν σταδιακά με την πρώτη ανάγνωση), τυχόν 
προϋπάρχουσες μυθολογικές, ιστορικές ή φιλολογικές γνώσεις ως πραγματολογικά 
συμφραζόμενα του κειμένου, αλλά και τα λοιπά σημειωτικά συστήματα που πλαισιώνουν 
την πρώτη επαφή με το κείμενο, δηλ. οι εικόνες, παραγλωσσικά (επιτονισμός), και 
εξωγλωσσικά στοιχεία (κινήσεις, έκφραση κατά την ανάγνωση). 
Βασικός στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στάση ενεργητική και διεκδικητική απέναντι 
στη νέα γνώση, να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη και τη φαντασία των μαθητών και 
μαθητριών. Ουσιαστικά μετατρέπουμε τη διδασκαλία σε μια διαρκή διαδικασία λύσης 
προβλημάτων.  Η επιτυχής εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης που περιγράφεται στη 
συνέχεια, αποτελεί το κρισιμότερο σημείο που απαιτεί από μέρους των εκπαιδευτικών 
προετοιμασία και συνειδητοποίηση της ουσίας των αλλαγών που επιχειρούνται. 

12



Αναλυτικά, η διδακτική περίοδος της πρώτης επαφής με το κείμενο ακολουθεί την εξής 
πορεία: 

1. Ανάγνωση
Η/Ο φιλόλογος διαβάζει καθαρά και εκφραστικά το κείμενο, με ρυθμό που να 
επιτρέπει στις μαθήτριες και τους μαθητές να παρακολουθούν το κείμενο και 
ταυτοχρόνως την εικονογράφηση. Η ατελής, έστω, γνώση ολοκλήρου του κειμένου 
θα υποβοηθήσει στη συνέχεια τη διατύπωση υποθέσεων ως προς τη σημασία 
αγνώστων γλωσσικών στοιχείων. 

2. Τμηματική επεξεργασία και αναγνώριση του νοήματος
Η/Ο φιλόλογος προχωρεί στην ανάγνωση μιας λεζάντας (η περισσοτέρων που 
συναποτελούν βασική ενότητα).  Ακολούθως προκαλεί με ερωτήσεις (που 
περιλαμβάνονται στο διδακτικό σενάριο) τη διερεύνηση του περιεχομένου και 
καθοδηγεί στην πλήρη διευκρίνιση του νοήματος. 

3. Ανάγνωση από τους μαθητές και μαθήτριες.
Στο τέλος κάθε ενότητας (4-6 εικόνων) ζητούμε να διαβάσουν μαθήτριες και 
μαθητές (σε ρόλους, είτε με εναλλαγή σε κάθε λεζάντα, έτσι ώστε ως το τέλος της 
περιόδου να έχουν διαβάσει όλες και όλοι). 

4. Ανάθεση κατ’ οίκον καθηκόντων
Ανάθεση κατ’  οίκον ασκήσεων (από αυτές του βιβλίου, ή από αυτές που 
προτείνονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού). Υπενθύμιση (για όσο διάστημα 
χρειάζεται) ότι στο επόμενο μάθημα οι μαθητές και μαθήτριες θα διαβάσουν 
μεγαλοφώνως το διάλογο στην τάξη. 

Οι  σ τ ό χ ο ι  κάθε ενότητας προσδιορίζονται στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Η επίτευξή 
τους δεν στηρίζεται κυρίως στην υποχρεωτική κατ’  οίκον μελέτη, αλλά σε συγκεκριμένες 
στρατηγικές οργάνωσης του υλικού και της διδασκαλίας. Γενικά επιδιώκεται η σταδιακή 
μάθηση που κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει μια φάση εξοικείωσης με νέα 
φαινόμενα, και την μεταγενέστερη αναγνώρισή τους σε νέο κειμενικό περιβάλλον ή στο 
πλαίσιο ασκήσεων. 

Ειδικότερα, ως εξοικείωση ορίζεται η απλή έκθεση σε ένα γλωσσικό φαινόμενο, η αρχική 
επαφή που συνοδεύεται από μια πρώτη πληροφόρηση για τη σημασία του. Επιτυγχάνεται 
κυρίως κατά την ανάγνωση των κειμένων και τη βασική ενημέρωση για τα νέα γλωσσικά 
φαινόμενα που την συνοδεύει. Έτσι, η πρώτη εμφάνιση μιας λέξης δεν θεωρείται 
απαραίτητο ότι οδηγεί σε στέρεα γνώση και γενικά δεν επιδιώκουμε την εκμάθησή της 
απαιτώντας (και αξιολογώντας) τη γνώση αυτή. Δηλαδή, κατά την πρώτη επαφή με ένα 
κείμενο, άμεσος στόχος της διδασκαλίας δεν είναι κατά κανόνα η άμεση εκμάθηση 
λεξιλογίου (και άλλων νέων φαινομένων), αλλά η κατανόηση του κειμένου. 
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Τα νέα φαινόμενα θα επανέλθουν, προκειμένου να προκληθεί η εμπειρία της αναγνώρισής 
τους σε νέα συμφραζόμενα. Στην περίπτωση αυτή επιδίωξη της διδασκαλίας είναι να 
επιτευχθεί η κατανόηση του κειμένου χωρίς να απαιτηθούν εκ νέου επεξηγήσεις για τα 
συγκεκριμένα φαινόμενο. Η πρόοδος από το στάδιο της εξοικείωσης στο στάδιο της 
αναγνώρισης συντελείται και μέσω των ασκήσεων. Ελέγχεται κυρίως κατά την ανάγνωση 
νέων κειμένων και κατά την επίλυση ασκήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία 
αναγνώρισης, εννοείται ότι επιβάλλεται να δοθεί εκ νέου η βασική πληροφόρηση για το 
φαινόμενο. 

Τέλος, η εκμάθηση μπορεί να περιλαμβάνει στοχευμένες ενέγειες για την οικοδόμηση 
γνώσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί και να χρησιμοποιηθεί όταν και εφόσον απαιτείται. 
Το αποτέλεσμα είναι η γνώση που μπορεί να αξιολογηθεί με περισσότερους τρόπους, που 
περιλαμβάνουν την ικανότητα ορθής επιλογής/σχηματισμού γραμματικού τύπου/σύνταξης 
σε άσκηση κλπ. Για την εκμάθηση καθοριστικός είναι ο ρόλος των ασκήσεων.

Εννοείται ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα στάδια αυτά συντέμνονται. Είναι ασφαλώς 
δυνατόν για ορισμένα φαινόμενα και ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών και μαθητριών, 
την ποσότητα των νέων πληροφοριών, και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται (διδασκαλία, 
καταβολή προσπάθειας) η πρώτη επαφή να οδηγεί απευθείας σε εκμάθηση. Επίσης, η 
γνώση της Νέας Ελληνικής σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπει την αναγνώριση χωρίς να έχει 
προηγηθεί το στάδιο της παροχής εισαγωγικών πληροφοριών. 
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Η  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Σ κ ε π τ ι κ ό ,  μ έ θ ο δ ο ς  

Η σημασία της ορθής ανάγνωσης είναι κεφαλαιώδης. Τυχόν κακές πρακτικές του 
παρελθόντος που έδειχναν αδιαφορία για την ορθή ανάγνωση είναι απολύτως 
καταδικαστέες και αδικαιολόγητες. Δεν έχει νόημα η ενασχόληση με ένα κείμενο, αν αυτό 
κακοποιείται αναγνωστικά! (Δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το κείμενο, τη γλώσσα και την 
ίδια την ενασχόληση μαζί τους). 

Κατά την ανάγνωση δίνουμε σημασία στην καθαρή και ορθή εκφορά κάθε λέξης και στην 
εκφραστική απόδοση των ενοτήτων κάθε πρότασης και του κειμένου και ιδιαίτερα:

- Στον ορθό τονισμό (σε αυτόν περιλαμβάνεται και η έγκλιση τόνου). 
- Στην αποφυγή συλλαβισμού.
- Στην καθαρή άρθρωση του τελικού ν (να προφέρεται καθαρά όπου υπάρχει, να μην 

γίνεται ανεκτό εκεί όπου δεν υπάρχει).
- Στις σωστές παύσεις. 
- Στον κατάλληλο επιτονισμό. 

Σ τ ό χ ο ι

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνουμε στην εκμάθηση της γλώσσας το σύνολο της τάξης και 
ξεχωριστά τις μαθήτριες και μαθητές που το μαθησιακό τους στυλ ευνοεί την αξιοποίηση 
ακουστικών ερεθισμάτων ή  της δικής τους ομιλίας. 

Με την έκθεση σε ακουστικά ερεθίσματα και την ενεργό εκφώνηση του κειμένου 
ενισχύεται η εκμάθηση όλων των νέων γλωσσικών στοιχείων, αλλά καθοριστική είναι η 
συμβολή της ακρόασης και ομιλίας στην προπαρασκευή για καλύτερη αφομοίωση 
φωνητικών φαινομένων (κανόνων τονισμού, κλίσης ονομάτων και ρημάτων, έγκλισης 
τόνου).  Σε επίπεδο πρότασης προάγεται η εξοικείωση με τη θέση των λέξεων και τη δομή 
του λόγου, ως προπαίδεια για μετάβαση σε συνθετότερα κείμενα (αντί της 
αναποτελεσματικής εμμονής στην αφύσικη «σωστή συντακτική σειρά»). Σε επίπεδο 
κειμένου η εκφραστική ανάγνωση αναδεικνύει μεταξύ άλλων την αναγνώριση των 
συνοχικών μηχανισμών του κειμένου και ο ορθός επιτονισμός αναδεικνύει την 
επικοινωνιακή του λειτουργία. 

Με τους τρόπους αυτούς καλύπτεται ένα σημαντικό κενό που υπάρχει λόγω του γεγονότος 
ότι η γλώσσα δεν ομιλείται σήμερα και δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής κειμένου και 
ομιλίας στο στάδιο της εκμάθησης.  
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Α ξ ι ο λ ό γ η σ η

Η ανάγνωση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυτοαξιολόγησης ή και αξιολόγησης. 
Επίσης μπορούν σε κάποιο στάδιο να επιχειρηθούν ασκήσεις κατανόησης προφορικού 
λόγου (αγνώστου κειμένου σε ακρόαση, υπαγόρευση). Τέλος, τα συγκεκριμένα κείμενα 
προσφέρονται όχι μόνο για ανάγνωση με υπόδυση ρόλων, αλλά επίσης για 
δραματοποίηση, ακόμα και ύστερα από εκμάθηση ρόλων (αποστήθιση).

Η  Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ

Σ κ ε π τ ι κ ό ,  μ έ θ ο δ ο ς

Η διαδικασία κατανόησης του κειμένου πρέπει να εξαντλεί τα περιθώρια ενεργού 
συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στην προσπάθεια ανακάλυψης του νοήματος, με 
παροχή των ελάχιστων πρόσθετων πληροφοριών από πλευράς εκπαιδευτικών. Ο ρόλος των 
τελευταίων θα είναι υποστηρικτικός για τον εντοπισμό προβλημάτων, για τη μεθοδική 
αναζήτηση κλειδιών για τη λύση τους, καθώς και για τον έλεγχο, την επικύρωση ή βελτίωση 
των υποθέσεων. Έτσι, με κατάλληλη καθοδήγηση, κυρίως μέσα από ερωταποκρίσεις, οι 
μαθητές προτρέπονται εμμέσως να αναπτύξουν τεχνικές αποκωδικοποίησης του νοήματος 
ενός κειμένου αξιοποιώντας κάθε δυνατή πληροφορία, προϋπάρχουσες γνώσεις και την 
καλλιεργούμενη αντίληψη της γλώσσας ως οργανωμένου συστήματος. Η απόκτηση των 
τεχνικών αυτών δεν στηρίζεται στην εκμάθηση θεωρητικών αρχών, αλλά επιτυγχάνεται με 
κατάλληλες δραστηριότητες που αξιοποιούν την κοινότητα της τάξης μέσα από μια 
διαδικασία διαλόγου και εκμαίευσης.

Παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως η εικονογράφηση των κειμένων και το 
άλλο εποπτικό υλικό (που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και πολυμεσικό υλικό) επιτρέπει την 
αναδρομή σε ποικίλα σημειωτικά συστήματα σε μια διαδικασία διατύπωσης υποθέσεων, 
συλλογισμού, λογικού ελέγχου και εξαγωγής συμπερασμάτων (τα στάδια αυτά 
αντιστοιχούν σε φάσεις της γνωστικής επεξεργασίας των δεδομένων και δεν χρειάζεται να 
εμφανίζονται ρητά στην πορεία της συζήτησης). Κατά πρώτο λόγο η εικόνα αξιοποιείται για 
την ενεργοποίηση διαφορετικών διαύλων γνωστικής επεξεργασίας της πληροφορίας και 
ενδυνάμωση της αφομοίωσής της.

Η διαδικασία ενός τέτοιου μαθήματος απαιτεί προετοιμασία, επιστράτευση γνώσης και 
φαντασίας, και εγρήγορση κατά τη διδασκαλία. Τα κείμενα φιλοδοξούν να είναι ελκυστικά, 
προσκαλώντας τους μαθητές  και τις μαθήτριες να τα «ανακαλύψουν». Στο στάδιο αυτό δεν 
θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να σταθούν «ανάμεσα» στα παιδιά και στα κείμενα 
εκτοπίζοντας το κείμενο από το επίκεντρο, αλλά επιβάλλεται να περιοριστούν σε έναν πιο 
διακριτικό ρόλο, να μετατραπούν σε συν-αναγνώστες (σαν να διαβάζουν μαζί τους την 
ιστορία, βλέποντας πάνω από τον ώμο τους ή σαν να παρακολουθούν και να σχολιάζουν 
μαζί μια ταινία στην τηλεόραση) –  απλώς πιο παρατηρητικοί, πιο καχύποπτοι, και πιο 
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ενημερωμένοι! Έτσι συνιστάται να περιορίζονται σε λίγα σχόλια, αποφεύγοντας με τον 
τρόπο αυτό τη διάσπαση της ροής του μαθήματος και την απώλεια πολύτιμου χρόνου. Το 
εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού προσφέρει πλούσιο υλικό χάρη στα αναλυτικά διδακτικά 
σενάρια, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους και μυηθούν καλύτερα 
στο πνεύμα και τις αρχές της μεταρρύθμισης. 

Σημεία που χρήζουν προσοχής:
- Οι ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι γενικές και αναμενόμενες, ούτε να 

αντιστρέφουν μηχανικά προτάσεις του κειμένου. Ερωτήσεις όπως «τι καταλάβατε 
από αυτό το κείμενο;», «ποια είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο διάλογο;», 
«τι λέει εδώ ο τάδε;», «με ποιο επιχείρημα απαντά ο δείνα;», «τι κρατά ο 
Ηρακλής;» δεν υπηρετούν επιτυχώς τους στόχους που θέσαμε.   

- Η μετάφραση ή παράφραση φράσεων του κειμένου (εύκολη λύση παλαιότερα), δεν 
θεωρείται καλή πρακτική. Προσφέρει έτοιμη γνώση και τείνει να «κλείνει» τη 
συζήτηση γύρω από το νόημα ενός κειμένου ή τη λειτουργία των στοιχείων που το 
αποτελούν, αποθαρρύνοντας την αναλυτική προσέγγιση των φαινομένων. Βασική 
επιστημονική αρχή που διέπει το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ότι η σημασία δεν 
κατακτάται με τη στενή σημασιολογική προσέγγιση του λεξιλογίου, αλλά με τη 
συνολική συγκρότηση του κειμένου ως γλωσσικής και νοηματικής δομής, που 
αποκαλύπτεται με την ανάλυση φαινομένων από τη σκοπιά επίσης της σύνταξης, 
πραγματολογίας και κειμενογλωσσολογίας. Με την εσπευσμένη μετάφραση κάθε 
πρότασης, συχνά πριν εξετασθεί και σχολιασθεί επαρκώς το κείμενο ως όλον, το 
γεγονός αυτό δεν συνειδητοποιείται και δεν αξιοποιείται. Αντιθέτως, μπορούμε 
μέσα από τη συζήτηση να βεβαιωνόμαστε για το βαθμό κατανόησης, χωρίς δηλαδή 
να δώσουμε, να ζητήσουμε η να προκαλέσουμε «μετάφραση». Η πλέον άμεση 
βοήθεια (έτοιμη γνώση) που επιτρέπεται να προσφέρουμε είναι η απευθείας 
δήλωση της σημασίας μιας λέξης (ειδικά σε περιπτώσεις που το νόημά της δεν 
μπορεί να εξαχθεί μέσω λογικής ανάλυσης δεδομένων).  Οπωσδήποτε στο παρόν 
στάδιο (Α΄ Γυμνασίου) καταργείται πλήρως η αξιολόγηση γνώσεων μέσω της 
μετάφρασης κειμένου.

Μοναδική εξαίρεση όπου μπορούμε να καταφύγουμε στην παράφραση κάποιων 
φράσεων ή τμημάτων τους: όταν διαπιστώσουμε ότι εξαντλείται ο χρόνος της 
διδακτικής περιόδου και υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβουμε να ολοκληρώσουμε 
την επισκόπηση του νοήματος του διαλόγου, μπορούμε να καλύψουμε επί 
τροχάδην τις τελευταίες 4-5 λεζάντες κάνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις και 
υποδείξεις. Τα κείμενα είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε στις 
τελευταίες λεζάντες να μην περιέχεται σημαντικός αριθμός νέων φαινομένων και 
στοιχείων που απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία. 

- Τα γλωσσικά φαινόμενα που προορίζονται για συστηματικότερη πραγμάτευση και 
εκμάθηση επισημαίνονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού. Επίσης, αποτυπώνονται 
στις ασκήσεις κάθε ενότητας. Η εμφάνισή τους μεθοδεύεται με τρόπο συστηματικό 
στα κείμενα. Για καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας, καλό είναι οι φιλόλογοι να 
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έχουν αποκτήσει πλήρη εποπτεία των φαινομένων που συζητούνται σε κάθε 
ενότητα πριν διδάξουν το κείμενο.  

Σ τ ό χ ο ι

Πρωταρχικός στόχος είναι μέσω της έκθεσης των μαθητών και μαθητριών σε ένα 
αρχαιοελληνικό κείμενο, οι μαθητές/μαθήτριες να εσωτερικεύσουν γλωσσικά στοιχεία και 
μηχανισμούς του λόγου, να αναπτύξουν δηλαδή γλωσσικό αισθητήριο για την κλασική 
αττική και το ύφος της (βασικό λεξιλόγιο, μηχανισμοί παραγωγής και 
σύνθεσης/συνηθέστεροι σύνδεσμοι, προθέσεις, αντωνυμίες και η χρήση τους, βασικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά ονομάτων και ρημάτων/συνήθης θέση όρων στην πρόταση, 
μηχανισμοί προβολής, ελλειπτική σύνταξη, ιδιωματισμοί όπως αττική σύνταξη κλπ., τρόποι 
ερώτησης, συνοχικοί μηχανισμοί κ.ο.κ.), καθώς και βασικές ομοιότητες και διαφορές της 
από τη Νέα Ελληνική. (Η σύνθεση των κειμένων εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό τα 
σημεία σύγκλισης Αρχαίας και Νέας Ελληνικής, ώστε η πρώτη επαφή των μαθητών με 
εκτενή αρχαιοελληνικά κείμενα να γίνεται με κείμενα που δεν παρουσιάζουν σοβαρές 
δυσκολίες και μεγάλο πλήθος αγνώστων φαινομένων). 

Στόχος είναι επίσης η δημιουργία ενός αποθέματος λεξιλογικών και γραμματικών γνώσεων 
(που μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε μαθήτρια ή μαθητή) με τρόπο αβίαστο, χωρίς 
δηλαδή να καταβάλλεται συνειδητή προσπάθεια και να δημιουργείται η παραμικρή 
υποχρέωση προς τούτο. Η κατανόηση του κειμένου δεν συνεπάγεται στο στάδιο αυτό 
απομνημόνευση λεξιλογίου και συστηματική γραμματική επεξεργασία. 

Συμπληρωματικά, για φαινόμενα στα οποία δεν ολοκληρώνεται η παραπάνω διεργασία 
εκμάθησης, επιδιώκεται η εξοικείωση με φαινόμενα της γλώσσας (δημιουργία 
προσλαμβανουσών παραστάσεων ως προπαρασκευή για συστηματική μάθηση μέσω των 
ασκήσεων που ακολουθούν ή σε μεταγενέστερο στάδιο). Λ.χ. με διαδοχικά παραδείγματα 
της δοτικής πτώσης θα μεθοδευθεί σταδιακά η διδασκαλία της μορφολογίας και 
συντακτικής λειτουργίας της πτώσης. Η διδασκαλία γραμματικών φαινομένων πάντως δεν 
γίνεται κατά την επεξεργασία του κειμένου, αλλά κατά τη λύση και διόρθωση των 
ασκήσεων. 

«Η πρόταση που εντάσσει τα κόμικς στη μαθησιακή διδασκαλία ικανοποιεί την ανάγκη του 

μαθητή να περνάει ωραία […] δεδομένου ότι αυτή τη διαδικασία μπορούν να την 
ευχαριστηθούν όλοι, καθώς το διδακτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με χιούμορ, μέσα από 
πράγματα και εικόνες αρεστές στα παιδιά. […] Ωστόσο η μάθηση χωρίς παιχνίδι είναι 
δύσκολη και είναι αποτυχία μας ότι δεν το εκτιμήσαμε εγκαίρως… Υπάρχουν έρευνες που 
αποδεικνύουν πως όταν οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και μαθαίνουν 
πολλά μέσα από την παιγνιώδη διαδικασία, οδηγούνται στη χαρά της γνώσης που είναι το 
κλειδί για την αύξηση του ενδιαφέροντός τους μέσα στην τάξη […]».  

Ευαγγελία Μουλά-Χαρά Κοσεγιάν, Η αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση. Διδακτικές 
προτάσεις – Παιδαγωγικές προεκτάσεις, Αθήνα 2010. 
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Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Σ κ ε π τ ι κ ό ,  μ έ θ ο δ ο ς

Οι ασκήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στοχεύουν στην εκμάθηση συγκεκριμένων φαινομένων μέσω της ενεργού ενασχόλησης με 
αυτά. Κατά κανόνα αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή δεδομένων, την καταγραφή, την 
παρατήρηση και σύγκρισή τους και τον στοχασμό πάνω σε αυτά. Γενικά, τα κείμενα είναι 
έτσι κατασκευασμένα, ώστε να ευνοούν την συγκέντρωση ομοειδών, συγκρίσιμων μεταξύ 
τους δεδομένων. (Έτσι, στο επίπεδο του λεξιλογίου, η εμφάνιση πολλών λέξεων 
συνδυάζεται με την παρουσία λέξεων από το οικείο σημασιολογικό πεδίο, αντιθέτων, 
συνθέτων, παραγώγων, ομοήχων κ.ο.κ., ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική εξέταση και να 
συνειδητοποιούνται μηχανισμοί και σχέσεις). 

Οι ασκήσεις αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς οδηγό και για την αξιολόγηση, καθώς το 
περιεχόμενο (γλωσσικά φαινόμενα) και ο τύπος τους αναμένεται να αποτελούν πρότυπο 
για δοκίμια αξιολόγησης. 

Οι ασκήσεις ακολουθούν μια λογική σπειροειδούς μάθησης με επαναλήψεις που ευνοούν 
τη μονιμότερη μάθηση. Η επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση ενός φαινομένου επιτρέπει 
να μην μείνει κενό στην εκτέλεση του προγραμματισμού σε περίπτωση που για κάποιο 
λόγο μια άσκηση έχει παραλειφθεί.

Οι ασκήσεις βρίσκονται σε συσχέτιση με το κείμενο και τα φαινόμενα που αυτό περιέχει. Οι 
δύο διδακτικές περίοδοι που ακολουθούν την επεξεργασία του κειμένου θα έχουν ως 
επίκεντρο τις ασκήσεις και τη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων που αυτές εγείρουν. Οι 
ασκήσεις θα γίνονται στην τάξη κατά τις δύο (συνήθως) διδακτικές περιόδους που 
ακολουθούν την επεξεργασία του κειμένου, και θα ανατίθενται στο σπίτι προ των δύο 
αυτών περιόδων, ώστε να μπορεί να γίνει διόρθωση. Υπάρχουν ασκήσεις που είναι 
κατάλληλες για ανάθεση κατ’  οίκον και άλλες που προσφέρονται για επίλυση στην τάξη. 
Ορισμένες μπορούν να γίνονται μόνο προφορικά. 

Στην αρχή της πρώτης περιόδου (από τις δύο των ασκήσεων) θα αφιερώνεται ο 
απαραίτητος χρόνος για μία ή δύο αναγνώσεις του κειμένου από τους μαθητές. Στη 
συνέχεια θα γίνεται διόρθωση των ασκήσεων που ανατέθηκαν στο σπίτι, θα λύνονται στην 
τάξη ορισμένες ασκήσεις, και στη συνέχεια θα ανατίθενται ασκήσεις για το σπίτι. 
Αντίστοιχα, κατά τη δεύτερη περίοδο θα γίνεται διόρθωση ασκήσεων από το σπίτι και 
επίλυση όσων απομένουν. Εφόσον περισσεύει χρόνος, μπορεί να γίνεται εκτενέστερη 
παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων της ενότητας, ασκήσεις εξάσκησης και 
ιστορικός, φιλολογικός και ιδεολογικός σχολιασμός σημείων του κειμένων (βλ. παρακάτω). 

Σ τ ό χ ο ι
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Η συνειδητοποίηση των λειτουργιών που επιτελούν τα μέρη του λόγου. 
Η εκμάθηση βασικών γραμματικών φαινομένων της Αρχαίας Ελληνικής. 
Η αναγνώριση κανόνων που διέπουν το σύστημα της Αρχαίας Ελληνικής. 

Απώτεροι γενικοί στόχοι είναι η  συνειδητοποίηση της ιστορικότητας της γλώσσας, ως 
φαινομένου που υπόκειται σε διαρκή εξέλιξη, η συνειδητοποίηση της λειτουργίας της 
γλώσσας ως συστήματος και η καλλιέργεια ερευνητικής στάσης απέναντι στη γλώσσα. 

Σημεία που χρήζουν προσοχής:
- Δεν συνιστάται να δίδονται δραστηριότητες πέραν της γλωσσικής διδασκαλίας, 

εκτός αν υπάρχει αρκετός χρόνος και αυτές δεν θα είναι εις βάρος της εκτέλεσης 
του   προγραμματισμού. 

- Αντικατάσταση ή συμπλήρωση των ασκήσεων με άλλες μπορεί να γίνει με την 
προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η εκπαιδευτική μεθοδολογία και 
εξυπηρετούνται οι στόχοι του Προγράμματος σπουδών.  

- Πρόσθετες δραστηριότητες και ασκήσεις που δεν είναι σκόπιμο να περιληφθούν 
στο βιβλίο προτείνονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού και μπορούν να γίνονται σε 
τετράδιο που θα χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό. Ωστόσο η εκτεταμένη χρήση 
του τετραδίου για άλλες δραστηριότητες και η χρήση φυλλαδίων δεν συνιστώνται. 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ ,  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ι  Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ 
Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ

Το μάθημα είναι πρωτίστως γλωσσικό. Στο επίπεδο των αρχαρίων, με δεδομένη και την 
ηλικία των μαθητών/μαθητριών ο συνδυασμός του στόχου της εκμάθησης της γλώσσας με 
την έμφαση σε άλλα αντικείμενα δεν ενδείκνυται. Αντιθέτως επιδιώκεται η κατά το 
δυνατόν ταχύρυθμη και αποτελεσματική μετάβαση σε ένα ανώτερο επίπεδο γνώσεων, που 
θα επιτρέπει την πραγμάτευση κειμένων με συνδυαστικό στόχο (γλωσσικό και 
ερμηνευτικό/ιστορικό). 

Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε το εγχειρίδιο να διατηρήσει τον καθαρά διδακτικό του 
χαρακτήρα ως προς τον πρωταρχικό στόχο του, με μόνη εξαίρεση τις λίγες, εντελώς 
απαραίτητες αρχαιογνωστικές πληροφορίες.  Έτσι, η επισήμανση πολιτιστικών στοιχείων, η 
πρόσθετη πληροφόρηση των μαθητών για θέματα που θίγονται στα κείμενα και ο 
ιδεολογικός σχολιασμός των κειμένων και η ανάθεση αρχαιογνωστικών δραστηριοτήτων 
παραμένει ευθύνη και προνόμιο των φιλολόγων. Αποτελεί καθαρά συμπληρωματικό στόχο 
που αναμένεται να εκπληρωθεί κυρίως με τρόπο έμμεσο. Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού 
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επισημαίνει σημεία πιθανής αφόρμησης για σχολιασμό και δραστηριότητες του είδους 
αυτού.

Όπως έχει επισημανθεί, ένας από τους λόγους επιλογής της θεματικής σύνδεσης των 
κειμένων με την αρχαιότητα ήταν η έμμεση πληροφόρηση των αναγνωστών για ζητήματα 
που σχετίζονται με την Αρχαία Ελλάδα. Η αρχαιογνωστική πληροφόρηση των μαθητών και 
μαθητριών συντελείται με τρόπο έμμεσο και συνίσταται σε αναφορές σε πρόσωπα και 
τόπους του αρχαίου κόσμου, μύθους, γεγονότα, λογοτεχνικά ή φιλοσοφικά έργα και 
διδασκαλίες, πολιτιστικά φαινόμενα, ιδεολογικά στοιχεία. Η εμφάνιση και μόνον των 
στοιχείων αυτών, χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις και σχολιασμό, θεωρείται κατ’  αρχήν 
σημαντική. Στο πλαίσιο ενός συνεκτικού προγράμματος σπουδών που στηρίζεται στη 
μέθοδο της σπειροειδούς οικοδόμησης της γνώσης, μπορούν να ανακληθούν και να 
αξιοποιηθούν ακόμη και σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο (επόμενες τάξεις) ή και σε άλλα 
μαθήματα. 

Ειδικότερα, πάντως, όσον αφορά θέματα που διατρέχουν το εγχειρίδιο επισημαίνονται 
προκαταρκτικά ορισμένοι ενδεικτικοί άξονες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάποιο 
στάδιο κατά την κρίση του/της φιλολόγου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας συνθετικής και 
κριτικής θεώρησης. 

Ιστορικοί άξονες

- Ιδιωτικός βίος: ο οίκος, πρόσωπα –  ρόλοι, οικογένεια και οικογενειακές σχέσεις 
(ιδιαίτερα σχέσεις γονέων και παιδιών) –  οικονομία, τροφή, ένδυση, αθλητισμός, 
πόλεμος

- Παιδεία και αγωγή (μουσική, λογοτεχνική, αθλητική)
- Γεωγραφία: Σημαντικές τοποθεσίες της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (Αθήνα, Σπάρτη, 

Κόρινθος, Δελφοί, Πλαταιές, Τροία, Αλεξάνδρεια, Ιθάκη)

Μυθολογικοί/γραμματολογικοί άξονες

- Τρωικός μύθος (προϊλιαδική θεματική)
- Ήρωες (Ηρακλής, Θησέας)

Ιδεολογικοί άξονες

- Σχέσεις των δύο φύλων 
- Η αντιμετώπιση του ξένου και των βαρβάρων
- Η θέση των δούλων στον οίκο και την πόλη

Αισθητικά φαινόμενα

- Συγκρότηση του ήθους λογοτεχνικών ηρώων
- Εικόνα ηρώων και θεών σε κείμενα κωμικής υφής
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- Ειρωνεία

Σ τ ό χ ο ι

- Εξοικείωση με πτυχές του αρχαίου κόσμου που προκαλούν το ενδιαφέρον. 
- Καλύτερη ένταξη της γλώσσας και των κειμένων στο πλαίσιο του πολιτισμού, του 

οποίου αποτελεί στοιχείο. 
- Ειδικότερα, εξοικείωση με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο σχηματίσθηκε και στο 

οποίο αναφέρεται μέρος του λεξιλογίου.
- Εξοικείωση με φιλολογικές μεθόδους (σε συνδυασμό με το μάθημα της 

Νεοελληνικής λογοτεχνίας). 
- Μέσω των δραστηριοτήτων: εξοικείωση με πηγές πληροφόρησης και ερευνητικές 

μεθόδους, εξάσκηση στη συνθετική επεξεργασία και παρουσίαση πορισμάτων.
- Καλλιέργεια δημιουργικότητας και έφεσης προς τη γνώση (η γνώση ως στοιχείο 

έκπληξης και ως ανταμοιβή). 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

Η αξιολόγηση πρέπει να αντιστοιχεί απολύτως στους στόχους που ρητά ορίζονται ως στόχοι 
προς εκμάθηση. 

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι συνεχής και ποικιλόμορφη. Μπορεί να συνοδεύεται από 
αυτοαξιολόγηση. 

Η συνεχής αξιολόγηση στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση αδυναμιών και αποτελεί το πρώτο 
βήμα για την αντιμετώπισή τους. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική 
διαδικασία και δεν πρέπει να γίνεται επαχθής, αλλά να εναρμονίζεται με το κλίμα του 
μαθήματος.  

Η ορθή ανάγνωση του κειμένου αποτελεί ένα πρώτο αντικείμενο αξιολόγησης. 

Η επίλυση των ασκήσεων αποτελεί το βασικό μηχανισμό διαρκούς αξιολόγησης (και δείκτη 
επιτυχίας της διδασκαλίας). 

Από το μέσον της περιόδου χρήσης του εγχειριδίου, προβλέπεται η εξάσκηση στην 
ακουστική κατανόηση κειμένου  και την ορθογραφία με υπαγόρευση προτάσεων.  

Η εκτέλεση των αρχαιογνωστικών δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν από τον/την 
διδάσκοντα/ουσα μπορεί επίσης να αξιολογείται. 
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Τυχόν ε ξ έ τ α σ η  θα πρέπει να αποτελείται από εξεταστικό δοκίμιο του οποίου το κύριο 
μέρος θα αποτελείται από ερωτήσεις που ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία με τις ασκήσεις 
του βιβλίου. Θα πρέπει να περιλαμβάνει σε 5-7 ασκήσεις που να περιλαμβάνουν περίπου 
35-40 στοιχεία προς επεξεργασία. Μπορεί να δίδεται κείμενο, γνωστό ή προσαρμοσμένο, 
επί του οποίου θα αναφέρεται μέρος του δοκιμίου. 

Επίσης θα περιλαμβάνει μια άσκηση υπαγόρευσης γνωστού κειμένου, με σκοπό 
α) τον έλεγχο της ακουστικής κατανόησης, και
β) τον έλεγχο ορθογραφικών φαινομένων που τυχόν έχουν διδαχθεί. 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α 

Α Ν Α  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Εισαγωγική ενότητα:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

Η ενότητα αυτή προλαμβάνει απορίες που θα προκαλέσει η πρώτη κιόλας επαφή με 
αρχαιοελληνικά κείμενα. Το θέμα πρέπει να προσεγγιστεί με τρόπο επιστημονικό και 
ταυτόχρονα απλό και εύληπτο. Έτσι θα εξασφαλισθεί η προοδευτική μετάβαση σε κανόνες 
εφαρμογής. Δηλαδή ό,τι λέγεται και διδάσκεται θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως κατανοητό 
αλλά και αξιοποιήσιμο σε μια συνεχή διαδικασία που θα οδηγήσει στην πλήρη εκμάθηση 
των κανόνων, η οποία θα ολοκληρωθεί σε επόμενες τάξεις. 

Εξ αρχής πρέπει να επισημανθεί ότι η απουσία τόνων (πλην της οξείας) και πνευμάτων από 
τα Νέα Ελληνικά, γεγονός που προξενεί μια πρόσθετη δυσκολία κατανόησης και εκμάθησης 
στους σημερινούς νέους και νέες, δεν μπορεί να είναι λόγος παραίτησης και αγνόησης του 
φαινομένου. Αντιθέτως επιβάλλει προσεκτικό και μεθοδικό χειρισμό. 

Σ τ ό χ ο ι

Να δοθούν βασικές πληροφορίες για την προφορά της Αρχαίας Ελληνικής, ώστε να γίνουν 
ευκολότερα κατανοητά τα πάθη φθόγγων και οι κανόνες τονισμού στο μέλλον.

Να κατανοηθεί η λειτουργία των συμβόλων τονισμού και πνεύματος και της 
υπογεγραμμένης, καθώς και η ανάγκη που οδήγησε στην καθιέρωσή τους. Με την 
ολοκλήρωση της ενότητας οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να γνωρίζουν τι είναι 
μελωδικός και δυναμικός τονισμός, ποια είναι τα μακρά, βραχέα και δίχρονα φωνήεντα, 
γιατί ονομάζονται έτσι, ποια είναι τα πνεύματα και οι τόνοι, τι δηλώνουν και γιατί 
ονομάζονται έτσι.

Να αναγνωρίζονται και να γράφονται σωστά οι τόνοι και τα πνεύματα. Η άσκηση γραφής 
(άσκηση 2) βοηθά στην εμπέδωση των φαινομένων αυτών. 

Η ενότητα δεν υπεισέρχεται σε κανόνες τονισμού και παρουσίας της δασύτητας (με 
εξαίρεση μια πρώτη αναφορά σε συχνές δασυνόμενες λέξεις). Το θέμα αυτό αναβάλλεται 
για αργότερα. Σημαντικό είναι όμως προς το παρόν να καλλιεργηθεί αίσθημα ασφάλειας 
ως προς τη δυνατότητα κατάκτησης του αντικειμένου. 
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Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ,  μ έ θ ο δ ο ς  

Η βασική πληροφόρηση που περιέχεται στην ενότητα αυτή αφορά στη φωνητική της 
Αρχαίας Ελληνικής (αρκετές πληροφορίες που δίδονται είναι νέες, και αναμένεται να 
γίνουν δεκτές με ενδιαφέρον από την τάξη). 

Οι τόνοι και τα πνεύματα εμφανίστηκαν και καθιερώθηκαν σε συγκεκριμένες εποχές εντός 
της ιστορίας. Έτσι, η αναφορά σε αυτά ενδείκνυται να γίνει εξ αρχής με ιστορική προοπτική 
και όχι με συστηματική ανάπτυξη της λειτουργίας τους. Με αφετηρία την ιστορική 
προφορά της γλώσσας, μπορούμε να εντάξουμε την εισαγωγή και καθιέρωση των σχετικών 
συμβόλων σε ένα εύληπτο αφηγηματικό σχήμα. 

Ως αφόρμηση για την ανάπτυξη πτυχών του θέματος λειτουργούν η ύπαρξη και λειτουργία 
της οξείας στα Νέα Ελληνικά (τονικά σύμβολα) και η διατήρηση στοιχείων της προφοράς 
της Αρχαίας Ελληνικής (που χάθηκαν στα Νέα Ελληνικά) σε ευρωπαϊκές, κυρίως 
λατινογενείς γλώσσες, μέσω της Λατινικής (προφορά συμφώνων, δασύ πνεύμα). Η 
επισήμανση αυτή μπορεί να προσδώσει πρόσθετο ενδιαφέρον στην «ιστορία» που θα 
παρουσιάσουμε, καθώς η ιστορία της Ελληνικής διασταυρώνεται με την ιστορία άλλων 
γλωσσών που ενδεχομένως οι μαθητές και μαθήτριες γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό. (Για το 
λόγο αυτό – και χάριν πληρότητος – γίνεται αναφορά και στην προφορά των β, γ, δ, ενώ δεν 
ήταν αυστηρά απαραίτητη για τη διδασκαλία τόνων και πνευμάτων. Εννοείται ότι κατά την 
προφορική παράδοση του μαθήματος μπορεί να παραλειφθεί, εάν ο διαθέσιμος χρόνος 
δεν επαρκεί). 

Η ενότητα μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη. Ένα ιστορικό (πρώτες τέσσερις υποενότητες), 
ένα πρακτικό (επόμενες δύο), και τη σύντομη υποενότητα για την υπογεγραμμένη 
(τελευταία υποενότητα). Λόγω του περιορισμένου χρόνου για παράδοση επισημαίνεται ότι 
μόνο το ιστορικό μέρος είναι απαραίτητο να καλυφθεί στη τάξη. Προτείνεται ειδικότερα να 
παρουσιαστεί με κάπως διαφορετικό τρόπο (αφηγηματικό), που να αναδεικνύει τα 
ουσιωδέστερα σημεία και να υποβοηθά την άμεση κατανόηση (χάρη και στη διαφορά της 
διατύπωσης από εκείνην του βιβλίου), σε μορφή κατάλληλη για προφορική ανάπτυξη. Η 
συνοπτική πορεία της παράδοσης μπορεί να είναι περίπου η ακόλουθη: 

Προσωδία: μακρά και βραχέα φωνήεντα

Η προφορά των πέντε βασικών φωνηεντικών φθόγγων στην Αρχαία Ελληνική 
διαφοροποιείται ως προς τη διάρκειά τους: όλοι κάποτε προφέρονται με συντομότερη και 
κάποτε με μακρύτερη διάρκεια (αυτό ισχύει για όλους τους φθόγγους). Τα σύμβολα που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη γραφή ενός μακρού και του αντίστοιχου βραχέος φθόγγου 
κάποτε είναι τα ίδια (μακρό και βραχύ α, ι, υ) και κάποτε διαφορετικά (ε/η, ο/ω). [Εδώ 
ενδεχομένως θα χρειαστεί να επιμείνουμε στην προφορά του η ως μακρού ε και να 
δώσουμε κάποια παραδείγματα].
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Δυναμικός και μελωδικός τονισμός

Το γεγονός αυτό περιπλέκει το ζήτημα της θέσης του τόνου: Πού τονίζονταν οι μακροί 
φθόγγοι; Στην αρχή ή στο τέλος; Πρόσθετη περιπλοκή προκαλεί το γεγονός ότι και η φύση 
του τόνου ήταν διαφορετική. [Για τη διάκριση δυναμικού – μελωδικού τόνου καλό είναι να 
ακολουθήσουμε τη διατύπωση του εγχειριδίου]. 

Οι τόνοι της Αρχαίας Ελληνικής

Η δήλωση της θέσης του τόνου απαιτούσε ένα οικονομικό σύστημα: Περισπωμένη για την 
άνοδο της φωνής στον πρώτο χρόνο, Οξεία για την άνοδο της φωνής στο δεύτερο χρόνο, 
Βαρεία για την κάθοδο της φωνής (στη λήγουσα όταν ακολουθούσε άλλη λέξη). 

Τα σύμφωνα και το δασύ πνεύμα

Διαφορές από τη Νέα Ελληνική παρουσιάζει και η προφορά ορισμένων συμφώνων, λ.χ. των 
ψιλών β, γ, δ. Επίσης υπήρχε το ημίφωνο [h]. Το τελευταίο γραφόταν αρχικά (σε πολλά 
αλφάβητα) με το γράμμα H. Όταν όμως το σύμβολο αυτό δεσμεύτηκε για άλλη χρήση 
(μακρό [e:]), παρουσιάστηκε η ανάγκη αναπλήρωσης του κενού. Έτσι επινοήθηκε το 
σύμβολο της δασείας (αρχικά: το αριστερό ήμισυ του Η, αργότερα στη μορφή που την 
γνωρίζουμε). 

Συνδυασμός τόνου και πνεύματος 

Θέση του τόνου και του πνεύματος

Οι υποενότητες Συνδυασμός τόνου και πνεύματος και Θέση του τόνου και του πνεύματος 
έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται να αναπτυχθούν στην τάξη. 
Μπορούν να μελετηθούν κατ’  οίκον. Ο πίνακας με τις δασυνόμενες λέξεις θα είναι 
υποβοηθητικό να αναπτυχθεί και προφορικά, εφόσον μείνει χρόνος. Σε διαφορετική 
περίπτωση, μπορεί να επιστρέψουμε σε αυτόν όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, 
παράλληλα με τη διδασκαλία της ενότητας 1, 2 ή 3. Οι λέξεις που περιέχει (μεταξύ αυτών 
και τα κύρια ονόματα) εμφανίζονται (εκτός από τις λέξεις από υ) στα πρώτα πέντε κείμενα. 

Η υπογεγραμμένη

Η υποενότητα Η υπογεγραμμένη δεν είναι απαραίτητο να διδαχθεί στο σημείο αυτό. 
Μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτήν οποιαδήποτε στιγμή κρίνουμε (παρενθετικά κατά τη 
διδασκαλία των πρώτων ενοτήτων), για να επεξηγήσουμε το σύμβολο της υπογεγραμμένης.
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Α σ κ ή σ ε ι ς  

Οι ασκήσεις υπηρετούν πλήρως στους στόχους της ενότητας και μπορούν να αποτελέσουν 
και πρώτη, χρήσιμη ένδειξη για την επίτευξη των στόχων της ενότητας, αλλά και για το 
επίπεδο νοητικής ανάπτυξης (άσκηση 1) και επιμέλειας (άσκηση 2) της τάξης. 

Η άσκηση 1 ελέγχει την κατανόηση του περιεχομένου της ενότητας, απαιτώντας κριτική 
χρήση των πληροφοριών (διευκολύνει την εμπέδωση, προκαλώντας διευκρινιστικές 
επαναλήψεις κατά τη διόρθωση). Η άσκηση 1 προσφέρεται για κατ’  οίκον ανάθεση και 
έλεγχο στην τάξη. Εφόσον διατεθεί μόνο μία ώρα για τη διδασκαλία της ενότητας (και η 
επόμενη περίοδος θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην ανάγνωση και κατανόηση του 
πρώτου κειμένου), προτείνεται η διόρθωση της άσκησης να γίνει σε μία από τις δύο 
περιόδους ασκήσεων της Ενότητας 1 (όπου αναμένεται ότι θα υπάρχει σχετική άνεση 
χρόνου). 

Η άσκηση 2 προσφέρεται για κατ’ οίκον ανάθεση και αυτοαξιολόγηση. Στόχος της άσκησης 
2 είναι η εξοικείωση με τα σύμβολα τόνων και πνευμάτων, των συνδυασμών και της θέσης 
τους διά της αντιγραφής (εξάσκησης). 

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η

Η ενότητα καλύπτει ύλη προαπαιτούμενη για τη συνέχεια. Ως εκ τούτου δεν προνοείται απ’ 
ευθείας αξιολόγηση. Η αφομοίωση των πρακτικών στοιχείων της ενότητας αναμένεται να 
ολοκληρωθεί (και να ελεγχθεί) με τις ασκήσεις γραφής των επομένων ενοτήτων. (Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει μετά την τρίτη ενότητα να αισθάνονται ως έλλειψη την 
απουσία πνεύματος πάνω από αρχικό φωνήεν).

Οι ιστορικές πληροφορίες μπορούν να ελέγχονται με ευκαιριακές προφορικές ερωτήσεις, 
αφορμώμενες από ασκήσεις των επομένων ενοτήτων.  

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α

Το θέμα είναι ευρύ και οι φιλόλογοι ίσως αισθανθούν την ανάγκη για λεπτομερέστερη 
επιστημονική ενημέρωση, πέρα από τις απλουστεύσεις που επιβάλλει η στοιχειώδης 
διδακτική προσέγγιση.  Προσφέρεται απόλυτα το εξής έργο: 
W. Sidney Allen, Vox Graeca, H προφορά της Ελληνικής την κλασική εποχή, Θεσσαλονίκη: 
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη 2000 (πρωτότυπη έκδοση Cambridge 1968).
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Ενότητα 1
Ἡρακλέους ἀπὸ Δελφῶν μετοικία

Σ τ ό χ ο ι

Στόχοι εκμάθησης:
- Κύριος στόχος είναι η εκμάθηση ορισμένων στοιχείων που συμβάλλουν στη 

δόμηση του κειμένου και καθιστούν δυνατή την αναγνώριση της λογικής του 
διάρθρωσης, δηλ. των συνδέσμων (και μορίων). Έτσι, δίδεται έμφαση στην 
εκμάθηση της σημασίας και της θέσης στην πρόταση των: δέ, καί, τε… καί , ἀλλά, 
εἰ, μέν, γάρ, ὅτι (αιτ.), οὖν. 

- Επόμενος στόχος είναι η εκμάθηση των συνηθέστερων προθέσεων (ἐν, εἰς, κατά, 
περί, ἐκ/ἐξ, ἀπό, μετά, μέχρι) και ορισμένων βασικών σημασιών και χρήσεών τους 
σε εμπρόθετους προσδιορισμούς. 

- Η έννοια του συνδέσμου και της πρόθεσης (θεωρείται γνωστή και 
επαναλαμβάνεται). 

- Η άρνηση οὐ
- Επιρρήματα:

ἐνταῦθα, ἐκεῖ, νῦν, ἀεί, ἔτι
πάνυ

- Πτώσεις της  α΄ και β΄ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων εκτός δοτικής.
- γ΄ενικό ενεστώτος οριστικής βαρύτονων ρημάτων συζυγίας σε –ω.

Αναμένεται εξάλλου ότι θα μπορούν να κατανοηθούν τα εξής φαινόμενα (στάδιο 
αναγνώρισης), κυρίως χάρη στη γνώση της Νέας Ελληνικής, ή μέσω της επανάληψης του 
φαινομένου στην ενότητα:

- Βασικό λεξιλόγιο. 
- Πολύς, πολλοί (ορθογραφία).
- Σχηματισμός χρόνων με χρονική αύξηση: ἐπώλησε, ἐπορεύετο, παρέμενε, εἶχον
- γ΄ πληθυντικό οριστικής βαρύτονων ρημάτων συζυγίας σε –ω.
- Γενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός

(τὰ τοῦ οἴκου, τῶν παίδων τὰ πινάκια, ὁδὸς ἡ ἀπὸ τῆς κώμης, αἰτία τῆς μετοικίσεως, 
θόρυβος θεωρῶν ,  ἔρις Συρακουσίων τε καὶ Ῥοδίων, νίκη τῶν ἁρματοδρόμων)

- Έναρθροι ως επιθετικοί προσδιορισμοί 
(άρθρο + επίθετο/πλάγια πτώση/εμπρόθετος προσδιορισμός). 

Περαιτέρω επιδιώκεται οι εξοικείωση με σειρά φαινομένων: 
- Ειδικό λεξιλόγιο (αθλητισμός, ένδυση, αγγεία)
- μείζων
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- Τύποι εύχρηστων αντωνυμιών που υπάρχουν στο κείμενο (προσωπικής, κτητικής, 
δεικτικής, ἕτερος, αὐτός, τίς (ερωτ.). 

- Σημασία των αντωνυμιών: ἕτερος, αὐτός, οὗτος
- Δοτική ονομάτων α’ και β΄ κλίσης (παλαίστρᾳ, οἰκίᾳ, κυβείῳ, Δελφοῖς)
- Τύποι των ρημάτων εἰμί και ἔχω: ἐστί, εἰσί, ἦν, εἶχον
- Ελλειπτική σύνταξη.
- Σύνταξη και σημασία προθέσεων:

κατά + αιτ. (χρόνος, κατάσταση) 
ἐν+δοτ. (τόπος)
περί +γεν. (αναφορά)
εἰς +αιτ. 
μέχρις +γεν. 
ἐκ/ἐξ + γεν. (τοπικά και χρονικά)
ἀπό + γεν. 

       - Ως προς τη θέση των λέξεων:
- δεύτερη θέση: γάρ, δέ, οὖν
- το προβαλλόμενο στοιχείο στην αρχή:

Ἰόλαον εἶχον ἐπίκουρον ἀγαθόν
Πάνυ καλὴ ἡ ἀγροικία
μακρὰ ἡ ὁδὸς ἡ ἀπὸ τῆς κώμης.

-ρήμα στο τέλος, εστιασμένο στοιχείο πριν το ρήμα:
ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν.
ὁ ἐμὸς Ἡρακλῆς οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ παρέμενε
μέχρις ὄρθρου ἐν τῷ κυβείῳ ἦν
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  1 η  

Διδακτικό σενάριο

Το ακόλουθο διδακτικό σενάριο εμπεριέχει τους άμεσους επί μέρους στόχους της 
διδασκαλίας, προτείνει μεθοδικούς τρόπους για την υλοποίησή τους, και επεξηγεί το 
σκεπτικό που παράγει τη συγκεκριμένη μέθοδο, με έμμεση ή άμεση αναφορά στις 
αντίστοιχες επιστημονικές, φιλολογικές ή παιδαγωγικές, αρχές. Επίσης επισημαίνει 
σημεία,. πρόσφορα για μελλοντικό σχολιασμό. 

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-4):     Το     πρόβλημα     του     Ηρακλή  
Οι πρώτες τέσσερις εικόνες αποτελούν την πρώτη υποενότητα του διαλόγου. Πρόκειται για 
το πρώτο μέρος του μονολόγου του Ηρακλή, όπου αναφέρεται στην παρούσα δυσκολία. 
Μετά την ανάγνωση ολοκλήρου του διαλόγου επιβάλλεται η ανάγνωση της υποενότητας 
αυτής, με τρόπο εκφραστικό (δεν υπάρχουν έννοιες που χρειάζεται να υπογραμμιστούν με 
κινήσεις, έτσι αρκεί η ανάγνωση να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την ψυχική κατάσταση του 
ομιλητή, να δείχνει δηλαδή τη δυσφορία του για τη δοκιμασία που περνά).  

1 Ἕτερος πόνος οὗτος...
2 ... τρίτος και δέκατος.
3 Ἐπώλησε γὰρ ἡ γυνὴ τὴν οἰκίαν ἡμῶν τὴν ἐν Δελφοῖς …
4 … καὶ ἄγει ἡμᾶς εἰς ὄρος.

Στο κείμενο εμφανίζονται δύο φαινόμενα τα οποία επιθυμούμε κατ’ αρχήν να αναδείξουμε: 
- οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί ἐν Δελφοῖς και εἰς ὄρος (ο πρώτος περιέχει και τον 

μορφολογικά ανοίκειο τύπο της δοτικής). Η ταυτόχρονη εμφάνισή τους 
υπογραμμίζει σε σαφή διάκριση της λειτουργίας τους και διευκολύνει την 
εκμάθησή τους.  

- ο σύνδεσμος γάρ. 

Οι πρώτες δύο ομάδες ερωτήσεων αποσκοπούν στη διασάφηση των σημείων αυτών (με τη 
σειρά της εμφάνισής τους στο κείμενο). 

1. Πού εκτυλίσσεται η πρώτη αυτή ενότητα; Ποιοι άλλοι τόποι παίζουν κάποιο ρόλο 
στην ιστορία μας; 

[Ζητούμε πρώτα ακρίβεια απαντήσεων. Δηλ. ότι ο Ηρακλής βρίσκεται σε ένα δρόμο 
που οδηγεί στο βουνό. Έτσι προετοιμάζουμε ερωτήσεις στις οποίες θα ζητήσουμε 
να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες οι εκφράσεις του κειμένου που μας ενδιαφέρουν:

Προς τα πού λοιπόν λέει ο Ηρακλής ότι κατευθύνεται; [εἰς ὄρος]. Ενώ το σπίτι του 
βρισκόταν…;  [ἐν Δελφοῖς]. 

Καλό είναι να επαναλάβουμε τώρα τους δύο εμπρόθετους προσδιορισμούς σε 
αντιδιαστολή μεταξύ τους, και με την κατάλληλη κινησιολογική πλαισίωση που 
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υπογραμμίζει την κίνηση προς και τη στάση σε έναν τόπο –  χωρίς     να     γίνει      ρητή   
αναφορά     στις     έννοιες     «στάση»     και     «κίνηση»,     αυτές     θα     πρέπει     μελλοντικά     να   
διατυπωθούν     από     τα     παιδιά.  ]

2. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ηρακλής και ποια είναι η αιτία του; 

[…] Ποια λέξη μας κάνει να καταλάβουμε πού θα αναζητήσουμε κάποια αιτία; 
[γάρ]

[Ουσιαστικά υποδεικνύουμε μια λογική ανάλυση δεδομένων, που θα μπορούσαν 
να έχουν ακολουθήσει οι αναγνώστες της ιστορίας. Το κρίσιμο σημείο είναι η 
αναγνώριση ότι οι δύο πραγματικότητες που περιγράφονται από τον Ηρακλή, η 
παρούσα δοκιμασία και η πώληση του σπιτιού, συνδέονται μεταξύ τους με σχέση 
αιτίας-αποτελέσματος].

3. Ποια αρχαία λέξη που χρησιμοποιεί ο Ηρακλής σημαίνει «ταλαιπωρία, (σωματική) 
δοκιμασία»; 

[Η ερώτηση αυτή γίνεται για να προλάβει τυχόν παρεξήγηση της σημασίας του αρχ. 
ουσιαστικού πόνος, λόγω της νεοελληνικής σημασίας του. Δεν πρέπει να γίνει πιο 
νωρίς: πρέπει να αφήσουμε όσο γίνεται περισσότερα παδιά να φθάσουν μόνα τους 
στο συμπέρασμα, μέσα από την πορεία της συζήτησης (ενδεχομένως κάποιος να 
χρησιμοποιήσει και κάποιο συνώνυμο κατά τη συζήτηση)]. 

4. Πώς φαντάζεστε ότι έλεγαν οι αρχαίοι τον δέκατο πέμπτο και τον δέκατο όγδοο; 

[Η αναλογική εφαρμογή του τρόπου σχηματισμού καλλιεργεί τη συνείδηση ότι η 
γλώσσα είναι σύστημα που διέπεται από κανόνες και υπογραμμίζει τη δυνατότητα 
χρήσης των κανόνων αυτών για την ορθή παραγωγή άλλων τύπων. Δηλ. 
ενθαρρύνουμε τους μαθητές να στηρίζονται στις γνώσεις τους και να τις 
χρησιμοποιούν προκειμένου να «τολμήσουν να μιλήσουν» τη γλώσσα]. 

[Η κατανόηση ότι ο ανοίκειος σχηματισμός τρίτος καὶ δέκατος σημαίνει δέκατος 
τρίτος, ενισχύεται: από τις γνωστές λέξεις, την εικόνα, την προϋπάρχουσα γνώση 
ότι ο Ηρακλής έχει επιτελέσει δώδεκα δοκιμασίες και τώρα εμφανίζεται και πάλι να 
υφίσταται μια «δοκιμασία». Με την ερώτηση όμως αυτή, περιττεύει οποιαδήποτε 
άμεση αναφορά στη σημασία του «τρίτος καὶ δέκατος».]

[Η εικόνα και η λεζάντα «αλληλοϋποστηρίζονται»: ενδεχομένως ορισμένοι να μη 
γνωρίζουν το σύστημα της αρχαιοελληνικής αρίθμησης με χρήση γραμμάτων της 
αλφαβήτου, για όσους το γνωρίζουν θα επιβεβαιωθεί η σημασία του αριθμητικού].

Πριν προχωρήσουμε σε επόμενη ενότητα, ζητούμε από μια μαθήτρια ή ένα μαθητή (ή δύο) 
να διαβάσει το κείμενο, διορθώνοντας και επιμένοντας διακριτικά αλλά αποφασιστικά στην 
απολύτως ορθή ανάγνωση του κειμένου. Αυτή η πρακτική θα πρέπει να εφαρμοστεί σε 
όλες τις  υποενότητες αυτής τουλάχιστον της ενότητας (ο χρόνος το επιτρέπει, λόγω της 
μικρής σχετικά έκτασης του κειμένου και είναι σημαντικό να εμπεδωθεί από την αρχή η 
αίσθηση ότι τα κείμενα θα διαβάζονται από τις μαθήτριες και τους μαθητές – και ότι πρέπει 
να διαβάζονται ορθά). 
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Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     5-7):     Οι     τωρινές     και     οι     παλαιότερες     ταλαιπωρίες  

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

6 νῦν δὲ αὐτὸς φέρω ἅπαντα τὰ τοῦ οἴκου:

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

Η ανάγνωση καλό είναι να προβάλλει τα εξής στοιχεία:

- σχέση αντιδιαστολής των προτάσεων (με ιδιαίτερο τονισμό των χρονικών 
προσδιορισμών στην αρχή κάθε πρότασης) 

- σημασία του αὐτός (ενδεχομένως με ταυτόχρονη δεικτική κίνηση του καθηγητή/της 
καθηγήτριας στον εαυτό του/της)

Επίσης ο καθηγητής/η καθηγήτρια μπορεί να αναγνωρίσει στις εικόνες (ή και στο χώρο της 
τάξης: λ.χ. κορδέλα που φορούν μαθήτριες στα μαλλιά) ορισμένα από τα αντικείμενα που 
αναφέρονται. 

Με αφορμή το πλούσιο λεξιλόγιο που περιλαμβάνει και αρκετές αναφορές στην ένδυση και 
σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούμε να επισημάνουμε ότι στο τέλος του βιβλίου 
υπάρχει λεξιλόγιο. Πάντως, αν χρειαστεί, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ΔΕΝ απαιτούμε 
εκμάθηση του λεξιλογίου.

5. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις παλαιές ταλαιπωρίες του Ηρακλή και σε αυτήν 
που αντιμετωπίζει τώρα; Ποιες λέξεις μας οδηγούν να αντιληφθούμε την αντίθεση; 
[μέν/δέ, κατά… παλαιούς/νῦν]

[Εντοπίζουμε, αναδεικνύουμε και εμμέσως διδάσκουμε έναν ακόμη νέο τρόπο 
σύνδεσης προτάσεων (μέν/δέ), και αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει εδώ]. 

[Εντοπίζουμε μιαν επιπλέον αντιδιαστολή, αυτήν των χρονικών προσδιορισμών, 
που ενισχύει την αντίθεση των δύο προτάσεων]. 

[Με τις ερωτήσεις αυτές υποβάλλουμε πρότυπο τρόπο προσέγγισης ενός κειμένου 
(εδώ: αφήγησης): διάκριση χρονικών επιπέδων (όπως προηγουμένως διακρίναμε 
την αιτιώδη σχέση μεταξύ δύο γεγονότων), αναγνώριση βασικών μηχανισμών 
συνοχής, όπως εδώ η αντίθεση που δημιουργείται τόσο με την αντιθετική σύνδεση 
των προτάσεων, όσο και με τη χρήση σημασιολογικής αντιδιαστολής μεταξύ των 
δύο επιρρηματικών προσδιορισμών. Να σημειωθεί ότι οι δύο χρονικοί 
προσδιορισμοί προβάλλονται ιδιαίτερα, λόγω της αρχικής θέσης τους στην κάθε 
πρόταση].

6. Ποια λέξη του Ηρακλή νομίζετε ότι έχει τη σημασία «βοηθός, συμπαραστάτης»; 
Ποια λέξη του Ηρακλή νομίζετε ότι σημαίνει «καλός»; Πώς νομίζετε ότι διαφέρει το 
νόημα της λέξης «φέρω», όπως την χρησιμοποιεί ο Ηρακλής στο κείμενο, από τη 
σημερινή σημασία της λέξης;
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[Οι δύο πρώτες ερωτήσεις ουσιαστικά προσφέρουν τη λεξιλογική πληροφορία, 
αυτό όμως γίνεται και πάλι με τρόπο που διατηρεί τα μέλη της τάξης σε εγρήγορση. 
Ο μεγάλος βαθμός ευκολίας των ερωτήσεων έχει ψυχολογική σημασία για την 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ασθενεστέρων μαθητών/μαθητριών και 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους. Η διατύπωση των ερωτήσεων υποβάλλει την 
πορεία «από το κείμενο στα στοιχεία που το απαρτίζουν», «από το όλον στο 
επιμέρους», από την κατανόηση του νοήματος στη λογική εικασία για τις άγνωστες 
λεπτομέρειες].  

[Η ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη της σημασία του ρήματος φέρω εκπαιδεύει τους 
μαθητές και μαθήτριες στην αναζήτηση σημασιολογικής ακρίβειας: στα Αρχαία το 
ρήμα φέρω σημαίνει απλώς «κουβαλώ», «κρατώ, έχω επάνω μου», ενώ στα Νέα 
έχει μεταβατική χροιά, δηλ. χρησιμοποιείται απαραιτήτως ως δηλωτικό μιας 
ενέργειας που εμπεριέχει έναν προορισμό (χρησιμοποιείται πάντα σε σχέση με ένα 
πρόσωπο ή σημείο στο οποίο μεταφέρεται κάτι).  

Υπενθυμίζεται η ανάγκη ανάγνωσης του κειμένου από μαθήτριες και μαθητές με 
την ολοκλήρωση κάθε υποενότητας. 

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     8-13):     Αιτίες     της     μετακόμισης:     η     πολυκοσμία     και     η     φασαρία   
των     Δελφών  
Λόγω της έκτασης του κειμένου και των φαινομένων που θα συζητηθούν, εδώ η ανάγνωση 
και επεξεργασία ενδείκνυται να γίνει τμηματικά ως εξής: 

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

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

Τα νέα φαινόμενα είναι κυρίως λεξιλογικά (πάνυ, ἀγροικία, ῥάδιος). Οι ερωτήσεις 
εκμαιεύουν καθοδηγώντας, περιορίζοντας τις επιλογές (κλειστού τύπου), και 
οδηγώντας κοντά στην ορθή απάντηση. 
 

7. Το καινούργιο σπίτι αρέσει στη φιλενάδα της Μεγάρας λίγο ή πολύ; Βρίσκεται στην 
πόλη ή στην εξοχή; 

8. Η ζωή στους Δελφούς ήταν εύκολη ή δύσκολη; 

9. Στη συνέχεια μπορούμε να ζητήσουμε νεοελληνικά σύνθετα με το ῥᾴδιος 
(ραδιουργία, αλλά όχι ραδιόφωνο, που προέρχεται από την αγγλική και 
ετυμολογείται από το λατ. radius=ακτίνα, όπως και τα πολλά παράγωγα του 
ραδιενεργού στοιχείου ράδιον, που ονομάστηκε έτσι ακριβώς επειδή ακτινοβολεί). 

[Η συζήτηση αυτή καταδεικνύει τόσο το φαινόμενο της αναβίωση και χρήσης 
αρχαίων λέξεων στα Νέα Ελληνικά, όσο και τους κινδύνους (παρετυμολόγηση) 
– παράλληλα υποδηλώνει και την ύπαρξη λατινογενών λέξεων στο νεοελληνικό 
λεξιλόγιο]. 
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10. - Τι  λείπει από τις δύο προτάσεις της εικ. 8; [ρήμα]. 
- Συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες προτάσεις μέχρι τώρα; [1/2]. 
- Ποιο είναι άραγε το ρήμα που λείπει; [Στα ΝΕ: «είναι»]. 
- Την αρχαία μορφή του θα την συναντήσουμε παρακάτων.
-Θα μπορούσε και η Μεγάρα στην απάντησή της να το παραλείψει; [Ναι]
-Το παραλείπει; [όχι]
-Ποιο είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί ; [ ἦν]. 
-Τι σημαίνει άραγε; Τι τύπος είναι; [ήταν, παρατατικός]
-Γιατί άραγε το χρησιμοποιεί; Τι πετυχαίνει; [Αν έλεγε «είναι», θα σήμαινε ότι 
μιλά γενικά. Λέγοντας «ήταν» μιλά από τη δική της καθαρά οπτική γωνία. 
Αναφέρεται λοιπόν μόνο στο παρελθόν, όταν δηλαδή βρισκόταν η ίδια στους 
Δελφούς (η ίδια δε βρίσκεται πλέον στους Δελφούς)]. 
Η συζήτηση αυτή μας επιτρέπει να αναφερθούμε στη συχνότητα της 
ελλειπτικής σύνταξης στον προφορικό λόγο και να εισαγάγουμε την έννοια και 
την ανάλυση της οπτικής γωνίας (μέσα από τη γλωσσική επεξεργασία). 

11. Τώρα που οι ξένοι ἐπιδημοῦσι, ο Ηρακλής και η οικογένειά του ………………

[… ἀποδημοῦσι].

Ζητώντας τη συμπλήρωση της πρότασής μας –  εκμεταλλευόμενοι και το 
νεοελληνικό λεξιλόγιο –  ενθαρρύνουμε τα παιδιά και πάλι στη χρήση των 
γνώσεών τους για τον ενεργό σχηματισμό τύπων, σύμφωνα με το σύστημα της 
γλώσσας (το οποίο έτσι αρχίζουν να αναγνωρίζουν).  

12. Ποια πρώτη, γενική εξήγηση παρέχει η Μεγάρα, σύζυγος του Ηρακλή, για τη 
μετακόμιση της οικογένειάς της από τους Δελφούς; Με ποια λέξη δηλώνεται εδώ η 
αιτιολόγηση; 

[ὅτι]

-Με ποιες άλλες λέξεις είδαμε ότι εισάγεται η αιτία; 

[γάρ] 

-Ποια λειτουργία επιτελεί εδώ το γάρ;

[Αναλύει τη γενική εξήγηση, εξειδικεύει, επεξηγεί]

Έχοντας με την προηγούμενη ερώτηση εισαγάγει την έννοια «γενική εξήγηση» 
είναι αναμενόμενο να δοθεί από τους μαθητές απάντηση στη σωστή 
κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση θα το πράξει ο/η φιλόλογος. 

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

11 ... ἐν τῇ παλαίστρᾳ περὶ τῆς νίκης…
12  ... καὶ περὶ τῆς κρίσεως τῶν Ἀμφικτυόνων,…  
13 ... καὶ εἰ ἡ νίκη τῶν ἁρματοδρόμων μείζων ἡ ἐνταῦθα ἢ ὁ κότινος ὁ ἐν Ὀλυμπίᾳ. 

Το κείμενο παρουσιάζει ορισμένα νέα φαινόμενα. 
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Στη σύνταξη: τε… καί, εἰ…
Λέξεις που ίσως είναι άγνωστες σε ορισμένους μαθητές: ἔρις, μείζων, ἐνταῦθα.
Όρους με τεχνικό περιεχόμενο: θεωρῶν, 
Ιδιωματικές εκφράσεις: ὁ ἀγὼν ἄγεται.

Αρκετά από τα παραπάνω σημεία, μπορούν να γίνουν κατανοητά στο πλαίσιο του κειμένου 
(τε… καί, εἰ…), με τη βοήθεια της εικονογράφησης και της εκφραστικής ανάγνωσης και των 
κινήσεων (ἔρις, μείζων, ἐνταῦθα). Ενδέχεται να παρουσιαστούν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ τάξεων και εντός μιας τάξης. Εναπόκειται στον/στην φιλόλογο να 
κρίνει ποιες ειδικές αναφορές χρειάζονται. Για το σκοπό αυτό, θα είναι καλό να ξεκινήσει 
διερευνητικά, με ερωτήσεις που ζητούν απόδοση του περιεχομένου: 

13. Πώς περιγράφει η Μεγάρα τη ζωή τους στους Δελφούς; Τι ήταν αυτό που την 
ενοχλούσε; 

Αν με τις απαντήσεις δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς ορισμένα σημεία, 
μπορεί να προχωρήσουμε σε πιο ειδικές ερωτήσεις:

-Το πρόβλημα υπήρχε πάντα; 

[ευκαιρία για επιβεβαίωση κατανόησης του ἐξ ὅτου, μπορεί να συνδεθεί με το 
ΝΕ αφότου]

-Ποιοι διαπληκτίζονταν; 

[διευκρίνιση σημασίας τε… καί]

Όσα σημεία δεν έχουν γίνει κατανοητά ή είναι τελείως άγνωστα, μπορούμε να τα 
συμπληρώνουμε υποβοηθώντας και επεκτείνοντας τις απαντήσεις που θα λάβουμε. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις ακόλουθες πληροφορίες. 
Θεωρός: από ρ. που σημαίνει «βλέπω» =αυτός που παρακολουθεί θρησκευτικές τελετές, 
και κατ’ επέκταση  αθλητικούς ή μουσικούς αγώνες, που ήταν μέρος θρησκευτικών εορτών 
– πρβλ. και το θεωρικόν=το επιδοτούμενο από τον Περικλή εισιτήριο για τους δραματικούς 
αγώνες.
Ειδική αναφορά θα πρέπει, τέλος, να γίνει στη συγκεκριμένη χρήση του ρήματος  ἄγω (που 
συναντήσαμε προηγουμένως με την κυριολεκτική σημασία του, εδώ χρησιμοποιείται σε μια 
στερεότυπη έκφραση για διοργάνωση τελετών, αντίστοιχη χρήση με: πανήγυρις, μυστήρια, 
ἑορτή κλπ.). 
Για το περιεχόμενο των όρων Ἀμφικτύονες, κότινος επεξηγήσεις παρατίθενται στο μέρος 
«Αρχαιογνωστικές πληροφορίες».

Τέταρτη     υποενότητα:     σκίτσα     (14-20):     Αντίκτυπος     στην     οικογένεια  

14 Καὶ ὁ ἐμὸς Ἡρακλῆς οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ παρέμενε, ἀλλ’  ὅπου ταραχή, καὶ μάχη, καὶ 
φιλονεικία, ἀεὶ ἐκεῖ πρῶτος ἦν.
15 Καὶ νυκτὸς εἰς τὰ συμπόσια ἐπορεύετο,

16 … καὶ μέχρις ὄρθρου ἐν τῷ κυβείῳ ἦν.
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Ξεκινούμε με σχολιασμό του περιεχομένου, που θα δώσει την ευκαιρία σε μια σύντομη 
συζήτηση για τη συμπεριφορά του Ηρακλή. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση αναμένεται ότι 
θα διευκρινιστούν τυχόν απορίες ως προς τη σημασία των  ἀεί, ὄρθρος , κυβείῳ, και τη 
γραμματική κατηγορία του νυκτός: 

14. Πέρα από την κατάσταση στους Δελφούς, την ενοχλούσε και η συμπεριφορά του 
Ηρακλή! Τι ακριβώς έκανε ο σύζυγός της που την εκνεύριζε; κλπ. κλπ. [Η διάκριση 
εἰς τὰ συμπόσια - ἐν τῷ κυβείῳ μπορεί να αξιοποιηθεί για επανάληψη της 
αντιδιαστολής των εμπρόθετων προσδιορισμών του τόπου (κίνηση/στάση)]. 

17 Φροντὶς οὖν ἐστὶ περὶ τῆς οὐσίας.   
             -Δικαίως, ὦ τάλαινα.

15. Τι νιώθει η Μεγάρα; 
[ανησυχία, η φροντίς εδώ όχι με ουδέτερη σημασία, αλλά ως αρνητικό 
συναίσθημα]

16. Για τι αγωνιά η Μεγάρα; [περὶ τῆς οὐσίας] Σε ποια ΝΕ λέξη μπορεί να αντιστοιχεί; 
[περιουσία]

Για το κείμενο αυτής ειδικά της εικόνας μπορεί ο καθηγητής/η καθηγήτρια, πριν τη 
συνέχεια της γλωσσικής επεξεργασίας, να προχωρήσει (βάσει των παραπάνω) στην εξής 
ελεύθερη απόδοση, χωρίς να την εξαγγείλει ή να την χαρακτηρίσει με κάποιο τρόπο 
(μετάφραση, παράφραση, απόδοση νοήματος κλπ.).  

«- Ανησυχώ λοιπόν για την περιουσία μας.      
   - Δίκιο έχεις να ανησυχείς, κακομοίρα μου».
Έτσι, μπορούμε ευκολότερα να εξασφαλίσουμε ορθή απάντηση στην επόμενη ερώτηση: 

17. Τι λειτουργία επιτελεί η πρόταση της Μεγάρας; Σε ποια λογική σχέση βρίσκεται με 
τα προηγούμενα; 
[Κατάληξη, συμπέρασμα]

18. Ποια λέξη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για κατάληξη μιας ενότητας λόγου ή και για 
λογικό συμπέρασμα; 
[οὖν: Είναι προτιμότερο να αναφερθεί η λειτουργία του (εισάγει το συμπέρασμα 
μιας ενότητας που προηγήθηκε)  και  όχι να δοθεί οδηγία για την απόδοσή του (λ.χ. 
λοιπόν)]

18  Καὶ φιλόσοφοι πολλοὶ ἐξ Ἀθηνῶν, καὶ ἐξ Ἰωνίας καὶ ἐκ Σικελίας …
     

19  … φθείρουσι τοὺς νέους.  Οὐ πέμπω ἔτι τὰ τέκνα εἰς ἀγοράν.
           -Εὖ γε ποιεῖς! Ποῦ δὲ νῦν τὰ τέκνα εἰσί; Ἡρακλέα δ’ οὐχ ὁρῶ.

20 Πορεύεται ἐπὶ τὴν θήραν μετὰ τῶν τέκνων. Ἀπὸ γὰρ θήρας ζῶμεν.

19. Αισθάνεστε ότι το ἐκ και το ἐξ διαφέρουν ως προς τη σημασία τους; Ποιος ο λόγος 
που προτιμάται πότε το ένα και πότε το άλλο;
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20.  Ποιο ρήμα χρησιμοποιεί για να περιγράψει την επίδραση των φιλοσόφων στους 
νέους; Ποιο ρήμα θα χρησιμοποιούσαμε εμείς ως ισοδύναμο; 
[διαφθείρω]. 

21. Η Μεγάρα έστελνε προηγουμένως τα παιδιά της στην αγορά; 
[Ναι – Ανάλογα με την απάντηση προχωρούμε σε διερεύνηση της σημασία του ἔτι]. 

22. Η φίλη της Μεγάρας επικροτεί τη στάση της; Ποιες λέξεις το δηλώνουν; 
Χρησιμοποιούνται και σήμερα; 
[Πιθανόν ορισμένα παιδιά να γνωρίζουν το «εύγε»]. Με την αφορμή αυτή να γίνει 
λόγος για το εὖ [επίρρημα, σημασία. (Για το γε θα γίνει λόγος σε επόμενο μάθημα. 
Προς το παρόν αρκεί να παρατηρήσουμε ότι ενισχύει τη σημασία της λέξης που 
συνοδεύει). 

23. Τι σημαίνει «ποιεῖς»; [Ίσως δεν είναι σε όλους σαφής η σημασία του «ποιῶ» 
(υπενθύμιση ετυμολογίας των ποίησις, ποιητής, ποίημα, αλλά όχι ποιόν, ποιότης, 
αφού αυτά βγαίνουν από τη ρίζα της αντωνυμίας «ποῖος»). Έτσι, και πάλι 
υπογραμμίζουμε το εύρος των οφειλών της ΝΕ στην ΑΕ, ειδοποιώντας παράλληλα 
για τους κινδύνους παρεξηγήσεων ή απλουστεύσεων].

24. Τι σημαίνει «θήρα»; 
[Η λέξη υπάρχει και σήμερα, όπως και παράγωγά της, τα οποία μπορούμε να 
ζητήσουμε]. 

25. Τι δηλώνει η φράση «ἐπὶ τὴν θήραν»;
[Η ορθή απάντηση είναι σκοπό, όχι κίνηση προς κάποια κατεύθυνση (αυτή 
συνήθως είναι εχθρική). Η ερώτηση αυτή προπαρασκευάζει το έδαφος για τη 
συζήτηση που θα γίνει στο πλαίσιο των ασκήσεων για τις προθέσεις, τους 
εμπρόθετους προσδιορισμούς και τη σημασία τους]. 

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς

1. Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου μεγαλοφώνως. 
2. Ασκήσεις βιβλίου 1 (οπωσδήποτε), 2 (οπωσδήποτε) και 3. 

Η άσκηση 1 ανακαλεί την ύλη της εισαγωγικής ενότητας, και συντελεί:  
- στην εμπέδωση της μορφής και της θέσης του πνεύματος (σε κεφαλαία και πεζά 

γράμματα)
- στην εκμάθηση της δασείας στο άρθρο, το υ. 
- εθίζει στην απόδοση προσοχής στο πνεύμα των νέων λέξεων (λ.χ. από τις νέες 

λέξεις που περιέχει η άσκηση δασύνεται η λέξη ὁδός). 
- εθίζει γενικά στη συναίσθηση της ανάγκης να τεθεί σημείο πνεύματος στο αρχικό 

φωνήεν. 
 

Τα παραπάνω σημεία καλό είναι να επισημανθούν στην τάξη κατά τη διόρθωση. 

37



Η άσκηση 2 επικεντρώνει την προσοχή στους συνδέσμους του κειμένου. Είναι άσκηση 
συμπλήρωσης κενών, και περιέχει αυτούσιες φράσεις του κειμένου, ή ελαφρά 
προσαρμοσμένες. 
Επίσης ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της έννοιας του συνδέσμου (που κανονικά πρέπει 
να είναι γνωστή από τα Νέα Ελληνικά).

Η άσκηση αντιστοιχεί σε έναν βασικό μαθησιακό στόχο της ενότητας. 

Η άσκηση 3 ευαισθητοποιεί στη μεθοδική ανάλυση της δομής της πρότασης, της θέσης των 
λέξεων και των συντακτικών κανόνων που διέπουν τη χρήση συγκριμένων μερών του λόγου 
– συμβάλλει στην ενίσχυση του γλωσσικού αισθητηρίου προσφέροντας την αντίστοιχη 
θεωρητική γνώση.
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  2 η  

Ανάγνωση
Διόρθωση εργασιών
Εργασίες στην τάξη: 

Άσκηση 4 (σε συνέχεια της διόρθωσης της άσκησης 3): γραπτώς στο βιβλίο
Άσκηση 12 (με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και συγκρίσεις με τα Νέα Ελληνικά)

Ανάθεση     εργασιών     στο     σπίτι:     
Άσκηση 5
Άσκηση 6
Άσκηση 7 (τα δύο πρώτα ερωτήματα ζητούν στοιχεία που έχουν επισημανθεί και 

κατά την παράδοση)

Αρχαιογνωστική δραστηριότητα (μπορεί η τάξη να χωριστεί σε 4 ομάδες και να 
ανατεθεί ένα ερώτημα/υποερώτημα σε κάθε ομάδα από τις παρακάτω 
δραστηριότητες ).  

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1 Ορισμένες λεπτομέρειες στην εικονογράφηση προκαλούν την περιέργεια. Βρείτε 
περισσότερα στοιχεία στο διαδίκτυο και σχολιάστε τις εικόνες. 

α. Στη λεζάντα 15 απεικονίζεται σκηνή συμποσίου. Σας κάνει εντύπωση η στάση των 
προσώπων; Βρείτε αν συμφωνεί με τις πληροφορίες που έχουμε. 

β. Βρείτε σε τι αντιστοιχούν τα σύμβολα των δύο πόλεων που διακρίνονται στην 
εικόνα 10. [Μπορούμε να εισαγάγουμε την άσκηση με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Τι απεικονίζουν, και τι φαντάζεστε ότι αντιπροσωπεύουν τα 
εμβλήματα των δύο πόλεων που διακρίνονται στην εικόνα 10; 
- Από πού μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία ή πληροφορίες για τα 
εμβλήματα των αρχαίων πόλεων;  νομίσματα] 

[Απάντηση: τα εμβλήματα που χρησιμοποιούν οι Ρόδιοι και Συρακούσιοι 
μαρτυρούνται σε νομίσματα (ήλιος, το άγαλμά του στην είσοδο του λιμανιού της 
Ρόδου ήταν ο γνωστός Κολοσσός/τέθριππο). Οι Συρακούσιοι καλλιεργούσαν 
ιδιαίτερα τον αθλητισμό, ανέδειξαν πολλούς νικητές σε πανελλήνιους αγώνες, και 
ασχολούνταν ιδιαίτερα με την προβολή των αθλητικών τους διακρίσεων. Η 
τελευταία πληροφορία, την οποία μπορούμε να δώσουμε εμείς, μπορεί να 
οδηγήσει στην ερώτηση: 
-Με ποιους τρόπους πρόβαλλαν τους αθλητές τους και τις νίκες τους οι αρχαίες 
πόλεις; 
Απάντηση:Επίνικοι (τραγούδια προς τιμήν κάποιου νικητή, που συνέθετε κατά 
παραγγελίαν ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της εποχής, π.χ. Πίνδαρος, 
Βακχυλίδης, Σιμωνίδης). Αγάλματα (η πληροφορία αυτή μπορεί να προετοιμάσει τη 
μετάβαση στο επόμενο ερώτημα].
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γ.  Η εικόνα 9 (και οι υπόλοιπες) αποδίδει πιστά το τοπίο των Δελφών; [Εμφανίζεται 
ο Ηνίοχος (σήμερα στο μουσείο των Δελφών), αλλά στη μορφή που έχει σήμερα! 
Επίσης το κτίσμα παραπέμπει στην αρχιτεκτονική των θησαυρών. Σε μια κριτική 
ανάλυση της εικονογράφησης που μπορεί να γίνει σε κατάλληλο χρόνο, αυτό 
μπορεί να επισημανθεί, και να σχολιασθεί προς δύο κατευθύνσεις: - χιούμορ της 
εικονογράφησης, - συνείδηση ότι από τα υλικά κατάλοιπα της αρχαιότητας πρέπει 
να οδηγηθούμε με γνώση και φαντασία στην αποκατάσταση της πλήρους εικόνας].

2 Ποια από τα αντικείμενα που μεταφέρει ο Ηρακλής έχουν σχέση με το κρασί; 
Βρείτε πληροφορίες για τη χρήση κάθε αγγείου που κατονομάζεται. (Η άσκηση 
βοηθά και στην εμπέδωση του λεξιλογίου). 

Π ε ρ ί ο δ ο ς  3 η  

Ανάγνωση
Διόρθωση ασκήσεων – Συζήτηση δραστηριοτήτων

Οι ασκήσεις θα απαιτήσουν ίσως να εξηγήσουμε/υπενθυμίσουμε και προφορικά τι είναι οι 
προθέσεις. 

Καλό είναι να λεχθεί ήδη από τώρα ότι κάποιες προθέσεις έχουν την ιδιότητα να 
συνδυάζονται με δύο ή και τρεις πτώσεις. Ανάλογα όμως με την πτώση, αλλάζει και η 
σημασία της φράσης που δημιουργείται. Φυσικά, στην περίπτωση αυτή, η σημασία της 
φράσης που προκύπτει, είναι διαφορετική, ανάλογα με την πτώση. 

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, και για την καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας και 
ερευνητικής στάσης μπορούμε να υποβάλλουμε την ακόλουθη πρωτοβουλία: 
Οι μαθητές και μαθήτριες να αφιερώσουν μια σελίδα στο τετράδιο για την καταγραφή (και 
καταμέτρηση) των προθέσεων που συναντούν.  (Ανάλογα με την ανταπόκριση της τάξης, 
κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει με τους συνδέσμους και τα μόρια). Ενδεχομένως να 
διατυπωθεί η επιθυμία να καταγράφονται και οι συντάξεις και σημασίες των εμπρόθετων 
προσδιορισμών. Είναι στην κρίση του/της φιλολόγου να κρίνει αν αυτό είναι σκόπιμο. Η 
εισήγησή μας είναι πάντως να γίνουν μικρά βήματα, με δραστηριότητες στις οποίες να 
μπορεί να συμμετέχει ευχαρίστως το σύνολο της τάξης. 

Ασκήσεις στην τάξη 
Άσκηση 8 (προφορικά) 
Άσκηση 9 (προφορικά) 
Άσκηση 10 (γραπτά)
Άσκηση 11 (προφορικά)
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Ενότητα 2
Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος 

Σ τ ό χ ο ι

Οι στόχοι εκμάθησης συνεχίζουν και συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την 
ενότητα 1, δηλαδή περιλαμβάνουν κυρίως μέρη του λόγου που είναι ουσιώδη για την 
οργάνωση του κειμένου. Δεν υπάρχουν νέοι σύνδεσμοι, αλλά επαναλαμβάνονται γνωστοί, 
ενώ προστίθενται προθέσεις, τύποι αντωνυμιών και βασικά τοπικά και χρονικά επιρρήματα. 

Επιδιώκεται επίσης η εκμάθηση λεξιλογίου, με τη μορφή προσδιορισμού της ακριβούς 
σημασίας λέξεων που εν μέρει θεωρούνται γνωστές. 

Οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν τυχόν διαθέσιμο χρόνο της 2ης και 3ης 

περιόδου με τρόπους (συζήτηση, δραστηριότητες, επαναλήψεις) που θα ενισχύσουν την 
εκμάθηση των γλωσσικών στοιχείων που προβλέπεται, πέρα από τις ασκήσεις. Το ίδιο ισχύει 
για την εμπέδωση της έννοιας του συνδέσμου και του εμπρόθετου προσδιορισμού που 
διδάχθηκαν στην ενότητα 1. 

Στόχοι εκμάθησης:
- Σημασία λέξεων που υπάρχουν και στα Νέα Ελληνικά με διαφορετική ή στενότερη 

σημασία (αὐτός, λόγος, δεσπότης, ὄπισθεν, ξένος, ἐξέτασις, δίαιτα, μετέωρα, θαυμάζω, 
αἰτία, αἰσχρός, γυμνάσιον, φιλῶ, θεῖον, συνουσία). 

- Επεκτείνεται η εκμάθηση προθέσεων με τις: διά, πρός, παρά, ὑπό.
- Επεκτείνεται η εκμάθηση τύπων της προσωπικής αντωνυμίας, της αντωνυμίας οὗτος, 

της κτητικής αντωνυμίας (σός, ἡμέτερος, ὑμέτερος).
- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε.
- Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της  α΄ κλίσης σε –ης.

Αναμένεται αναγνώριση των παρακάτω φαινομένων:
- Ερωτηματική αντωνυμία τίς. 
- Επαναληπτική αντωνυμία (αὐτός).
- Μορφολογικά στοιχεία ρήματος οικεία από τα Νέα Ελληνικά:

- Γ΄ πρόσωπο πληθυντικού ενεστώτα οριστικής συνηρημένων ρημάτων. 
- Παρατατικός ενεργητικής φωνής (ἐδίδασκε, ἔλεγε).

- Ρήματα σύνθετα με προθέσεις. 

Περαιτέρω επιδιώκεται η εξοικείωση με σειρά φαινομένων: 
- Έγκλιση τόνου δισύλλαβων εγκλιτικών: ἐγγύς ἐστ, καινοῦ τινος, σοφισταί τινες, ἕν 

ἐστι.
- Νόμος τρισυλλαβίας: μετέωρός ἐστι.
- Ευφωνικό ν.
- Έκθλιψη.
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- Ὅσος, μηδείς.
- Πλεῖστος.
- Μορφολογία του ρήματος: Τύποι της οριστικής του ένσιγμου μέλλοντα και αορίστου 

και του αορίστου β΄ (που μπορούν να κατανοηθούν με βάση τα Νέα Ελληνικά).
- Χρονική αύξηση (ἤκουσας). 
- Κατάληξη β΄ ενικού οριστικής αορίστου α΄ (ἤκουσας).
- Μορφολογία: τύποι ενεργητικής και παθητικής μετοχής (ὄντα, καλούμενος).
- Αντικείμενο σε γενική και δοτική. 
- Προεξαγγελτική παράθεση. 
- Πλάγια ερώτηση. 
- Ειδικές προτάσεις. 
- Επιθετική μετοχή. 
- Αόριστη  αντωνυμία τις.
- Έμφαση μέσω της επίταξης του επιθέτου: ἄνδρες πολλοί, μέλη βαρβαρικά. 
- Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο. 
- Σύνταξη εμπρόθετων προσδιορισμών: 

Διά + γενική 
Διά + αιτιατική
Πρός + αιτιατική
Παρά + δοτική
Ὑπό + γενική 
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  1 η  

Διδακτικό σενάριο

Ως αφόρμηση μπορούμε να θέσουμε ερώτημα για τη σημασία του επιθέτου ἄμουσος που 
εμφανίζεται στον τίτλο της ενότητας, και επίσης το ερώτημα της ετυμολογίας όλων των 
λέξεων που σχετίζονται με τη μουσικήν (ενν. τέχνην) [<Μοῦσα]. Τελικά θα παραπέμψουμε 
στο κείμενο για οριστική απάντηση ως προς το περιεχόμενο του επιθέτου. 

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-4):     Αναπάντεχο     σταμάτημα     επιστρέφοντας     στην     Αθήνα  
Οι πρώτες τέσσερις εικόνες αποτελούν την πρώτη υποενότητα του διαλόγου. Πρόκειται για 
τη διακοπή της πορείας ενός ηλικιωμένου Αθηναίου που επιστρέφει στην Αθήνα από το 
δούλο ενός Κορινθίου, με τον οποίον συνδέεται από παλιά με δεσμούς φιλοξενίας (ξενία). 

Επαναλαμβάνονται γνωστές λέξεις από την ενότητα 1 (τίς, πάνυ, ἐμός, ἐκ + γενική) 

Με κινήσεις και με τη βοήθεια των εικόνων θα προετοιμάσουμε κατά την ανάγνωση την 
κατανόηση των λέξεων «ἅπτεται», «λαμβάνεται», «ὄπισθεν», «ἐγγύς». 

Προσέχουμε το σωστό τονισμό, διορθώνοντας την ανάγνωση των μαθητών/μαθητριών, 
ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει έγκλιση τόνου: ἐγγύς ἐστι, τίς-μου │  ἅπτεται (και όχι: τίς │ 
μου-ἅπτεται).
 
1 Τίς μου ἅπτεται; Τίς λαμβάνεται τοῦ ἱματίου;
2 Περιμένετε, ὦ ἄνδρες. Ὁ ἐμὸς δεσπότης Πράξανδρος ὄπισθεν προσέρχεται. 
3 Πράξανδρος Κορίνθιος, ὁ ἡμέτερος ξένος; 
4 Ναί. Σπεύδει ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἀλλ’ οὐ πάνυ σθένει διὰ τὸ γῆρας. Ἀλλ’ ἰδού,  ἐγγύς ἐστι.

Εικόνες 1-2

1. Τι γένος είναι η ερωτηματική αντωνυμία τίς;  

[αρσενικό] 

Η φίλη της Μεγάρας είχε ρωτήσει: τίς ἡ αἰτία τῆς μετοικίσεως; Εκεί δηλ. το γένος της 
αντωνυμίας φαίνεται ότι ήταν ….   

[θηλυκό.  Υπάρχουν αντωνυμίες και επίθετα που έχουν την ίδια μορφή στο 
αρσενικό και θηλυκό γένος]. 

2. Με ποια αίσθηση αντιλαμβάνεται ο Αθηναίος τον δούλο; [αφή]. Από πού άραγε 
βγαίνει το ουσιαστικό «ἁφή»;

[«ἅπτομαι»]. 
Προαιρετικά: ὅρασις < ὁρῶ, ἀκοή < ἀκούω

3. Ο Αθηναίος αντιδρά άραγε στο πρώτο ακούμπημα; 

[Όχι, γιατί ο δούλος δεν αρκέστηκε να τον ακουμπήσει, …]
… αλλά; 
[ανάλογα με την απάντηση που θα πάρουμε οδηγούμε τη συζήτηση σε μια ελεύθερη 
απόδοση του νοήματος, για να βεβαιωθούμε ότι αντιλήφθηκαν σωστά το 
«λαμβάνεται» (κατά λέξη: «κρατιέται», εδώ: «τραβά»].
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4. Ο Αθηναίος φορά κάποιο από τα ρούχα που κουβαλούσε ο Ηρακλής; […] Τι ακούμε 
ότι φορά;

(χιτώνια, μανδύα, πέπλο). Ο χιτών είναι το βασικό, το ιμάτιον …, ο μανδύας είναι σαν 
μπέρτα που φοριέται ως πανωφόρι για το κρύο. Ο πέπλος…, 

Προαιρετικά, για επιβεβαίωση κατανόησης, εμπέδωση:

Ποια η σχέση του δούλου με τον Πράξανδρο; 

Ποια λέξη τη δηλώνει; 

Τι προσθέτει το ἐμός; 

Πού το ξαναείδαμε;

Πρόσθετες αρχαιογνωστικές πληροφορίες

Εναπόκειται στην κρίση του/της φιλολόγου να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 
ακολουθούν για τα συγκεκριμένα θέματα. 

Ξενία
Ο ταξιδιώτης και γενικά ο ξένος επισκέπτης στην αρχαία Ελλάδα ήταν ιερός και 
προστατευόταν από τον Ξένιο Δία ή την Ξενία Αθηνά. Ειδικά στους οἴκους των ευγενών και 
πλουσίων ήταν κανόνας να φιλοξενούνται πλουσιοπάροχα όσοι κατέφθαναν. Ο Όμηρος 
αναφέρεται συχνά σε τέτοια περιστατικά.  Πριν ο ξένος αναχωρήσει, ο φιλοξενών και ο 
φιλοξενούμενος αντάλλαζαν δώρα που επικύρωναν τη σχέση που είχε δημιουργηθεί. Η σχέση 
των δύο καθώς και η ίδια η φιλοξενία ονομαζόταν ξενία και μεταβιβαζόταν κληρονομικά. 
Ειδικά οι αριστοκράτες δημιουργούσαν με τον τρόπο αυτό ένα δίκτυο σχέσεων με ανθρώπους 
σε άλλες πόλεις. 
Στην κλασική πόλη, η πόλη εξασφάλιζε στον ξένο διαμονή, όπως επίσης και άσυλο, σε 
περίπτωση που αυτός καταδιωκόταν.

Ενδύματα των αρχαίων Ελλήνων.
Ο χιτών ήταν το βασικό ένδυμα ανδρών και γυναικών.  Ήταν μακρύ και φαρδύ, χωρίς 
μανίκια, που το στερέωναν στους ώμους με κάποιο είδος καρφίτσας. Οι άνδρες το φορούσαν 
κατάσαρκα, ενώ οι γυναίκες πάνω από άλλο χιτώνα. Το χιτώνιον είναι ο κοντός χιτώνας (βλ. 
δούλο, εικ. 2).  Οι Σπαρτιάτισσες που το φορούσαν ονομάζονταν φαινομηρίδες.

Ο πέπλος ήταν γυναικείο ένδυμα από πολυτελές ύφασμα, που έπεφτε πλούσιο και με 
πτυχώσεις στο σώμα. Δεν είχε μανίκια και στερεωνόταν στους ώμους με καρφίτσα (πόρπη) 
και στη μέση με ζώνη.

Το ἱμάτιον ήταν εξωτερικό ένδυμα για άνδρες και γυναίκες, που το φορούσαν πάνω από το 
χιτώνιο ή τον πέπλο (βλ. εικ. 7 συνδυασμό χιτώνα και ιματίου σε άνδρες και Ενότητα 1, εικ.8 
συνδυασμό χιτώνα και ιματίου σε γυναίκες). Ήταν ένα ορθογώνιο ύφασμα χωρίς ραφή. Οι 
άνδρες συχνά το φορούσαν απευθείας στο σώμα: το τύλιγαν στη μέση και κάλυπταν τη μία 
ωμοπλάτη (βλ. εικ. 1, 3 κ.ά.).

Ο μανδύας ήταν χειμερινό εξωτερικό ένδυμα, ένα είδος μπέρτας που φοριόταν ως πανωφόρι 
για το κρύο. Ήταν μεγάλο, μάλλινο ύφασμα, που φοριόταν ριχτό και στερεωνόταν στον ώμο 
με πόρπη.
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Εικόνα 3
5. Στη φράση ο «ἡμέτερος ξένος» σας κάνει κάτι εντύπωση; 

Αναφορά στο περιεχόμενο του «ξένος». Σύντομη αναφορά στον θεσμό της ξενίας. 
6. Ποια η διαφορά του ἐμός από το ἡμέτερος;
[ένας – πολλοί κτήτορες] 

Εικόνα 4
7. Τι δηλώνει η φράση «διὰ τὸ γῆρας»

[αιτία]
Προαιρετικά: Πώς θα αποδοθεί στα ΝΕ;
[«λόγω…, εξαιτίας…  (του γήρατος, των γηρατειών, της ηλικίας)». Ενθαρρύνουμε 
περισσότερες ισοδύναμες αποδόσεις, χωρίς να επιμένουμε σχολαστικά σε μια πιστή 
μετάφραση. Έτσι, δεχόμαστε ή και εισηγούμαστε εναλλακτικά το «λόγω της 
ηλικίας», αφού σε παρόμοια συμφραζόμενα το «ηλικία» χρησιμοποιείται 
συνεκδοχικά στα ΝΕ αποκλειστικά με τη σημασία «προχωρημένη ηλικία, γηρατειά». 
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε θεμέλια για τη διδασκαλία της μετάφρασης].  
Ποιον άλλο τρόπο συναντήσαμε που δηλώνει αιτία; 
[1. γάρ, 2. ὅτι]. 

8. Γνωρίζουμε κάποιες από τις υπόλοιπες λέξεις της λεζάντας (4); Ποιες λέξεις 
υπάρχουν και στα ΝΕ; 

[Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του «ναι» και στα ΑΕ/βεβαιωνόμαστε για την γνώση και 
του ΝΕ «σπεύδει»= «πηγαίνει/έρχεται βιαστικά»/επιβεβαιώνουμε ότι το «πάνυ» και το 
«ἐστί» είναι γνωστά από την προηγούμενη ενότητα].

Με ποιες ΝΕ λέξεις συγγενεύει ετυμολογικά το «σθένει»; 
(σθένος, σθεναρός, ασθένεια, ασθενής). 

Στη σημασία των «ἐγγύς» και «ὄπισθεν» δεν χρειάζεται να γίνει ειδική αναφορά, αν την 
έχουμε εκφράσει με κινήσεις.  
Σε περίπτωση όμως που προκληθεί συζήτηση, μπορούμε να ρωτήσουμε αν έτυχε να 
ακούσουν λογιότερες εκφράσεις όπως Εγγύς Ανατολή (Εγγύς-Μέση-Άπω), στο εγγύς 
μέλλον, το ουσιαστικό εγγύτητα κλπ.
Για το ὄπισθεν δεν θα επιδιώξουμε εδώ ειδική αναφορά. Στο επόμενο μάθημα εμφανίζεται το 
ερωτηματικό «πόθεν», και εκεί η συζήτηση για τη σημασία του προσφύματος –θεν θα είναι 
πιο αποτελεσματική. 

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     5-10):     Η     συνάντηση   –  Σκοπός     του     ταξιδιού     του     Πράξανδρου  
Ο Κορίνθιος Πράξανδρος ασπάζεται τον Αθηναίο φίλο του και του εξηγεί τον σκοπό της 
επίσκεψής του στην Αθήνα: να συνδεθεί με τους κύκλους των μορφωμένων της πόλης. 

5 Χαῖρ’, ὦ ἑταῖρε. Εἶδóν σε καὶ ἔπεμψα τοῦτον αὐτίκα πρὸς ὑμᾶς. 
6 Χαῖρε, Πράξανδρε. Διὰ χρόνου ὁρῶ σε πάλιν! Πῇ βαδίζεις, ὦ λῷστε;
7 Ἀθήναζε πορεύομαι. Πρυτανεῖον σοφίας λέγεται παρ’ ἡμῖν ἡ ὑμετέρα πόλις. 

Κατά την ανάγνωση μπορεί με τον κατάλληλη επιτονισμό και συνοδευτικές κινήσεις να 
υποδηλωθεί η σημασία των «αὐτίκα», «πῇ-Ἀθήναζε» (κίνηση προς κάποια κατεύθυνση), 
επίσης να υπογραμμιστεί η αντιδιαστολή «ἡμῖν - ὑμετέρα» (με δεικτική κίνηση στον εαυτό 
μας και μακριά), ώστε να συνειδητοποιηθεί η αντιδιαστολή των δύο προσώπων, και η 
διαφορετική ορθογραφία).
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9. (Προαιρετικά):
Γιατί την πρώτη φορά το «χαῖρε» έχει τη μορφή «χαῖρ’»; 
[Αναφέρεται ο όρος έκθλιψη]. 

10. Ο Κορίνθιος πόσο καθυστέρησε να στείλει τον δούλο του προς τον Αθηναίο; 
[καθόλου]
Ποια λέξη το δείχνει; 
[αὐτίκα]

11. Έχουμε ξαναβρεί την πρόθεση διά; 
[διὰ τὸ γῆρας]
Τι εξέφραζε εκεί ο εμπρόθετος προσδιορισμός;
[αιτία]
Εδώ πρόκειται πάλι για αιτία;
[όχι]
Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε; 
[Η αιτία συνδέεται αποκλειστικά με την χρήση αιτιατικής μαζί με το διά].
διὰ χρόνου: πρόκειται για στερεότυπη έκφραση. «Μετά από πολύν καιρό».

12. Σε ποιαν ακριβώς ερωτηματική λέξη απαντά το Ἀθήναζε; 
[Πῇ]
Τι ακριβώς εκφράζουν οι δύο λέξεις όσον αφορά την ενέργεια, την κίνηση του 
Πράξανδρου;
[Κατεύθυνση]

 [Αναφορά στο πρυτανεῖον που βρισκόταν στην αγορά της Αθήνας [βλ. 
αρχαιογνωστικές δραστηριότητες] και στην έκφραση «πρυτανεῖον σοφίας». 

8 Ἀκούεται γὰρ ὅτι ἄνδρες πολλοὶ φιλοσοφοῦσι καὶ λόγοι πολλοὶ γίγνονται περὶ τέχνης 
ῥητορικῆς,  …
9 … πολλαὶ δὲ ἐξετάσεις περί τε ὑγιεινῆς διαίτης καὶ περὶ τῶν μετεώρων.  

[Στο σημείο αυτό διακόπτουμε τη σειρά των ερωτήσεων και σχολιάζουμε λεξιλογικά 
το κείμενο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε σύντομη αναφορά στο γὰρ και τη 
λειτουργία του στη συγκεκριμένη φράση, επαναλαμβάνοντας όσα έχουμε πει στην 
ενότητα 1].

Το φιλοσοφῶ είναι σύνθετο από το ρήμα φιλῶ (αγαπώ) και το ουσιαστικό σοφία.

Κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε είχαν αρχικά μια ειδική σημασία, που είναι 
απαραίτητο να την γνωρίζουμε: λόγοι (=συζητήσεις), ἐξετάσεις (=έρευνες), δίαιτα 
(=διατροφή), μετέωρα (=ουράνια σώματα).

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

13. Υπάρχει στο ύφος του Αθηναίου κάποια έκφραση υποτίμησης απέναντι στη 
μόρφωση και τους δασκάλους;
[η φράση «καὶ οἱ τοιοῦτοι», «όλοι αυτού του είδους»]

Επεξηγούμε: γραμματιστής = ο δάσκαλος που δίδασκε τα γράμματα, και συνεπώς 
ανάγνωση και γραφή, παιδοτρίβης = ο γυμναστής

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     11-20):     Το     κατηγορητήριο     του     Αθηναίου     κατά     των     φιλοσόφων     
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Ο Αθηναίος εκδηλώνει την προκατάληψή του για τη μόρφωση, τις νέες φιλοσοφικές τάσεις 
και τη μουσική μόδα. 

Οι εικόνες 17-19 μπορούν να διδαχθούν με γοργότερο ρυθμό, αν ο χρόνος πιέζει. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πάμε κατευθείαν στις διευκρινίσεις της λεζάντας 20 (σημεία 25-28). Τυχόν 
κενά που θα έχουμε αφήσει μπορούν να καλυφθούν αναδρομικά στην επόμενη ώρα, στο 
πλαίσιο συμπληρωματικών παρατηρήσεων, λ.χ. υφολογικής ανάλυσης (σημεία 14, 16, 18) 
και αρχαιογνωστικού σχολιασμού (σημεία 17-19, 21, 22) του κειμένου. 
 
11 Θαυμάζω δ’  εἰ οὐκ ἀκούεις ὅσας αἰτίας ἄνδρες χρηστοὶ τοῖς σοῖς φιλοσόφοις 
ἐπάγουσι.  

14. Υπάρχει κάτι υποτιμητικό στο ύφος των λόγων του Αθηναίου εδώ για τους 
φιλοσόφους; 
[τοῖς σοῖς φιλοσόφοις]
Παραφράζουμε: θαυμάζω εἰ… = απορώ αν…

15. Ποια μπορεί να είναι η σημασία του ουσιαστικού αἰτία στο συγκεκριμένο διάλογο; 
[κατηγορία, μομφή]
Με ποια ρήματα συντάσσεται ένα τέτοιο ουσιαστικό στα ΝΕ; 
[«απευθύνει», «καταλογίζει», «απαγγέλει» (το δικαστήριο), συνηθέστερα: για ποιο 
πράγμα/αδίκημα κατηγορεί; Κάπως έτσι λοιπόν θα πρέπει να αποδοθεί εδώ το 
ἐπάγω]. 

12 Οὐκ ἤκουσας ὅτι νεανίας τις ἐξ Ἰωνίας, Ἀναξιμάνδρου Μιλησίου ἑταῖρος, ἔλεγεν ὡς ἡ 
γῆ μετέωρός ἐστι, … 
13 …  ὑπὸ μηδενὸς κρατουμένη, τὸ δὲ σχῆμα αὐτῆς στρογγύλον, κίονι λίθῳ 
παραπλήσιον;  

16. Βλέπετε μήπως κι εδώ κάτι που λέγεται με διάθεση υποτιμητική; 
[νεανίας, ας θυμηθούμε ότι οι δύο συνομιλητές είναι κάπως ηλικιωμένοι: ο μαθητής 
(ἑταῖρος) του Αναξίμανδρου – Με την ευκαιρία διευκρινίζουμε ότι ἑταῖρος (συνήθως 
ο φίλος, ο συνεργάτης κλπ.),  όταν αναφέρεται σε φιλοσόφους και γενικά δασκάλους, 
χρησιμοποιείται και για τον μαθητή ή  οπαδό της διδασκαλίας τους].
Το ἡμεδαπός σας θυμίζει κάποια παρόμοια λέξη που συναντήσαμε; 
[ἀλλοδαπός]

17. Ο Αθηναίος αναφέρεται στην διδασκαλία του Αναξιμάνδρου [βλ. Αρχαιογνωστικές 
πληροφορίες]. Ποια συγκεκριμένη θέση του επικρίνει;

[Στο πλαίσιο της απάντησης επιβεβαιώνουμε και συμπληρώνουμε τυχόν κενά στην 
κατανόηση λέξεων και εκφράσεων. (Πρόκειται για αυτούσιο απόσπασμα, άρα μια από τις 
αρχαιότερες σωζόμενες φιλοσοφικές και επιστημονικές απόπειρες των Ελλήνων να 
μιλήσουν για το σύμπαν)]. 

[Η εικονογράφηση βοηθά να υποθέσουμε πώς φανταζόταν ο Αναξίμανδρος το σχήμα 
της γης]. 

14 Οὐ τὰ ὄντα διδάσκει;
- Καὶ ἕτερος ἐκ Σικελίας, Ξενοφάνους γνώριμος, Ὅμηρον ψέγει, …

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

18. Πώς αντικρούει ο Κορίνθιος την κατηγορία κατά του Αναξιμάνδρου; 
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[Με ερώτηση]
Η ερώτηση δείχνει ότι ο Κορίνθιος πιστεύει τι για τον Αναξίμανδρο και τη θεωρία 
του;
[Βεβαιωνόμαστε για την ορθή κατανόηση της ερώτησης, και κυρίως της μετοχής τὰ 
ὄντα, χωρίς να υπεισέλθουμε σε γραμματική αναγνώριση («Δεν είναι πραγματικά 
αυτά που διδάσκει»)]. 

19. Ποιο συνώνυμο του ἑταῖρος χρησιμοποιείται εδώ για τον μαθητή του Ξενοφάνη; 
[γνώριμος]

20. (Προαιρετικά)
Έχουμε συναντήσει ξανά την πρόθεση παρά; 
[Στην εικόνα 7. Με δοτική η σημασία είναι «κοντά σε», «σε», με σημασία 
κυριολεκτική (σε εμάς, δηλ. στην Κόρινθο), ή μεταφορική (στον Όμηρο, μέσα στα 
ποιήματα του Ομήρου)].

16 Καὶ νεανίσκος ἡμεδαπός, αἰσχρός, γάστρων, Σωκράτης καλούμενος, περὶ καινοῦ 
τινος δαιμονίου ἐδίδασκε.
17 Ἤκουσα περὶ τούτου. Οὗτος ἐν τοῖς γυμνασίοις φανερῶς τοῖς νέοις διαλέγεται. 
18 Οἱ δὲ ἀπὸ Λέσβου κιθαρῳδοὶ μέλη βαρβαρικά, Φρύγιά τε καὶ Λύδια, ποιοῦσι. 

-  Φιλῶ ταῦτα! 
19 Καὶ τὸ πάντων δεινότατον, σοφισταί τινες διδάσκουσι, ὡς Ἕλληνες καὶ βάρβαροι ἕν 
ἐστι, καὶ οὐ φύσει διακρίνονται.  

21. Πώς περιγράφει ο Αθηναίος την εξωτερική εμφάνιση του Σωκράτη; Τι του 
καταλογίζει;

22. Πως ακριβώς φαντάζεστε τις εκτελέσεις των «κιθαρῳδῶν» με βάση τα συνθετικά της 
λέξης; (Παίζουν λύρα και ταυτόχρονα τραγουδούν). 

23. τὸ πάντων δεινότατον: απόδοση  «το χειρότερο απ’ όλα»
[δεινός: «φοβερός», χρησιμοποιείται για κάτι κακό, αλλά και με τη θετική έννοια που 
το χρησιμοποιούμε και σήμερα, «επιδέξιος»]. 

24. Τι δηλώνει το «φύσει»; Τόπο, μέσον, χρόνο, σκοπό, αιτία; 
[Με τον τρόπο αυτό υποβάλλουμε τη λειτουργία των επιρρηματικών προσδιορισμών 
και του τρόπου διερεύνησης της σημασίας τους].

20 Οὐ μὲ πείσεις ὡς οὐ θεῖον ἡ φιλοσοφία, καὶ μέγα καὶ θαυμαστόν. 
 Ληρεῖς, ὦ τᾶν. Οὐ παραγίγνομαι τοιαύταις συνουσίαις. 

25. Ποια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με τα ΝΕ βλέπετε να έχει ο μέλλων; 
[μονολεκτικός]

26. Από τα συνθετικά που αναγνωρίζουμε στην λέξη παραγίγνομαι, πώς καταλαβαίνετε 
τη σημασία της;
[παρά=κοντά, γίγνομαι=υπάρχω, παρουσιάζομαι, έρχομαι σε ύπαρξη]

27. Για να κατανοήσουμε τη σημασία της λέξης συνουσία, μπορούμε να αναζητήσουμε 
αναλογίες με νεοελληνικές λέξεις που είναι παρόμοιες.
[παρουσία]
Αν αντικαταστήσουμε το παρά με το συν, τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό ως προς 
τη σημασία;

28. Ποια λέξη παράγεται στα ΝΕ από το «ληρῶ»; 
[παραληρώ]
 

Επανερχόμαστε στη σημασία του ἄμουσος: αυτός που δεν έχει παιδεία, καλλιέργεια –  όχι 
μόνο μουσική, αλλά κάθε είδους. Ήταν δείγμα καλής καταγωγής να μπορούν να παίζουν ένα 
μουσικό όργανο και να γνωρίζουν τα ποιήματα των αρχαίων ποιητών, κυρίως του Ομήρου. 
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Στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα στην Αθήνα, γίνεται μόδα μεταξύ των πιο καλλιεργημένων 
να διαθέτουν ρητορική παιδεία και να είναι σε θέση να συζητούν για ζητήματα πολιτικής, 
ηθικής, αγωγής, οικονομίας, επιστήμης. 

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς

1. Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου μεγαλοφώνως. 
2. Ασκήσεις βιβλίου 1, 2 3, 5. 

Η άσκηση 1 θα πρέπει να εξηγηθεί στην τάξη. Η χρήση του ελληνικού χαρακτήρα ε αντί του 
συμβόλου που χρησιμοποιείται στο φωνητικό αλφάβητο, αποσκοπεί στην αποτροπή 
οποιασδήποτε παρεξήγησης ως προς το αν ζητούνται και συλλαβές με μακρό e (όχι). 

Η άσκηση 5 οξύνει την παρατηρητικότητα στον ακριβή προσδιορισμό της σημασίας των 
λέξεων. 
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  2 η  

Ανάγνωση
Διόρθωση ασκήσεων

Κατά τη διόρθωση της άσκησης 1 την επόμενη περίοδο μπορεί να γίνει 
ανακεφαλαίωση σημείων του εισαγωγικού κεφαλαίου για τα πνεύματα. 
Η άσκηση καλλιεργεί ερευνητική στάση απέναντι στη γλώσσα. 

Τα παραδείγματα της άσκησης 2 θα πρέπει να διαβαστούν μεγαλοφώνως, για να 
φανεί καλύτερα η διαφορετική χρήση των δύο αντωνυμιών. 
Η άσκηση δίνει την ευκαιρία για σύντομη αναφορά στην έγκλιση τόνου. 

Άσκηση     5:  
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

Στο δεύτερο παράδειγμα το κριτήριο είναι ετυμολογικό. Στις άλλες περιπτώσεις 
σημασιολογικό. 

Εργασίες στην τάξη: 
Άσκηση 4: Η δεύτερη σημασία είναι πιο στενή από την πρώτη, αφορά ειδική χρήση 
της λέξης που παγιώνεται ως περίπου τεχνικός όρος. 
Η άσκηση δίνει ευκαιρία για σύντομη αναφορά στον θεσμό της ξενίας. 

Άσκηση 6 (με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και συγκρίσεις με τα Νέα Ελληνικά).

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς
Άσκηση 7 (τα δύο πρώτα ερωτήματα ζητούν στοιχεία που έχουν επισημανθεί και 
κατά την παράδοση)
Άσκηση 10
Άσκηση 11
Άσκηση 12

Προαιρετική αρχαιογνωστική δραστηριότητα

Να σχεδιαστεί ή να κολληθεί στο τετράδιο το περίγραμμα ενός χάρτη του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου, στον οποίο σταδιακά θα σημειώνονται με χρώμα τα τοπωνύμια που εμφανίζονται 
στα κείμενα (ή που σχετίζονται με πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτά, λ.χ. η Κολοφών ως 
πατρίδα του Ξενοφάνη). 
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  3 η  

Ανάγνωση
Διόρθωση ασκήσεων – Συζήτηση δραστηριοτήτων

Άσκηση 7: Εμπεδώνει την κατάληξη της αιτιατικής ενικού της πρώτης και δεύτερης κλίσης 
και προετοιμάζει για τη διαφοροποίηση της τρίτης κλίσης. 
Αφορμή για επανάληψη δύο βασικών μερών του λόγου (ουσιαστικό, επίθετο). 

Άσκηση 10: 
Προάγει την εκμάθηση συνήθων εμπρόθετων προσδιορισμών. 

Ασκήσεις στην τάξη 
Άσκηση 8 
Άσκηση 9
Βοηθά στην ιστορική κατανόηση της ορθογραφίας συγκεκριμένων νεοελληνικών 
λέξεων και ευαισθητοποιεί στις ετυμολογικές διακρίσεις πέρα από την ακουστική 
ομοιότητα στα Νέα Ελληνικά.
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Ενότητα 3   

Πηνελόπη καὶ Ὀδυσσεύς

Σ τ ό χ ο ι

Η ενότητα αυτή δεν εισάγει πολλά νέα γλωσσικά στοιχεία. Διευρύνει ήδη υπάρχουσες 
γνώσεις με νέα παραδείγματα και προάγει την κατανόηση της λειτουργίας πολλών 
γλωσσικών στοιχείων. Έτσι, διακρίνονται οι δύο σημασίες της αντωνυμίας αὐτός, αλλά και 
του ρήματος κατέλιπεν και οι διαφορετικές σημασίες του ιδίου εμπρόθετου προσδιορισμού 
(προσδιορισμοί που δείχνουν κίνηση σε τόπο και σκοπό). Παρουσιάζονται ρήματα σε 
σύνθεση με διαφορετικές προθέσεις (συνάγω, διάγω, πρβλ. στην ενότητα: 2 ἐπάγω και στην 
ενότητα 1: ἄγω) και διερευνάται η σημασία τους και η λειτουργία των προθέσεων στη 
σύνθεση (ἐπί: ἐπάγω, ἐπιφέρω), αντιπαραβαλλόμενη και με τη σημασία των αντίστοιχων 
προθέσεων σε εμπρόθετους προσδιορισμούς. 

Στόχοι εκμάθησης:
- Λεξιλόγιο  : Επιδιώκεται να αποκτηθεί γνώση της σημασίας ορισμένων ρημάτων. Τα 

περισσότερα γίνονται κατανοητά χάρη στις επιβιώσεις τους στη Νέα Ελληνική, ενώ 
στην εκμάθηση συντελούν οι ασκήσεις (γιγνώσκω, πυνθάνομαι, νομίζω, οἶμαι, 
κεῖμαι, λέγω, ἀδικῶ, βλάπτω, καταλείπω, παρασκευάζομαι).

- Νέες προθέσεις που θα πρέπει να συγκρατηθούν: πρό,  ἄνευ, ἕνεκεν.
- Σύνδεσμοι: ὅτε, ὡς (αναφ.), εἰ  (εδώ υποθετικό,  στην ενότητα 1 εισάγει πλάγια 

ερώτηση ολικής αγνοίας).
- Τοσοῦτος (ήδη είναι γνωστές οι  οὗτος και τοιοῦτος).
- Επιρρήματα: πόρρω, αὖθις, οὔπω, οὐδόλως, πάλαι, ποτέ. 
- Οριστική/επαναληπτική αντωνυμία αὐτός.

- Μορφολογία  : ενικός αριθμός θηλυκών ουσιαστικών της  α΄ κλίσης σε  –η.

Αναμένεται αναγνώριση των παρακάτω φαινομένων:
- Γνωστοί και νέοι τύποι των αντωνυμιών τίς (ερωτ.), τις (αόρ.),  των επιθέτων πᾶς και 

μέγας, καλλίστη.
- Μορφολογία α΄ και β΄ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων. 
- Μορφολογικά στοιχεία ρήματος οικεία από τα Νέα Ελληνικά:

- Γ΄ πρόσωπο πληθυντικού ενεστώτα οριστικής συνηρημένων ρημάτων. 
- Παρατατικός ενεργητικής φωνής (ἐδίδασκε, ἔλεγε).
- Ένσιγμος μέλλων και αόριστος.
Κατάληξη β΄ ενικού οριστικής αορίστου α΄ (ἤκουσας, ἐπεθύμησας).

Περαιτέρω επιδιώκεται η εξοικείωση με σειρά φαινομένων: 
- Δάσυνση.
- Τα μόρια γε, μέντοι.
- Μορφολογία γ΄ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων.
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- Τύποι της αναφορικής αντωνυμίας ὅς (ὅς, ὅν, ἥ) και της αλληλοπαθούς 
αντωνυμίας (ἀλλήλους).

- Τύποι της οριστικής ενεστώτος του ρ. εἰμί.
- Α΄ πρόσωπο πληθυντικού παθητικής φωνής (δεχόμεθα, διηγωνιζόμεθα). 
- Ρήμα πάρειμι.
- Συλλαβική αύξηση, αύξηση σε τύπους ρημάτων σύνθετων με πρόθεση 

(ἔβλαψεν, διηγωνιζόμεθα, ἐπεθύμησας, κατέλιπεν).
- Σύνταξη εμπρόθετων προσδιορισμών: 

πρό + γενική 
ἐπί  +αιτιατική (σκοπός)
πρός + αιτιατική (εχθρική ενέργεια) 
πρός +αιτιατική (σκοπός) 
ἄνευ + γενική 
εἰς +αιτιατική (σκοπός)

- Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού.
- Χρήσεις της δοτικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού και με ρήματα, 

ουσιαστικά και επίθετα φιλίας και έχθρας σημαντικά.
- Σύστοιχο αντικείμενο.
- Γενική διαιρετική.

Π ε ρ ί ο δ ο ς  1 η  

Διδακτικό σενάριο

Αφόρμηση: με πρόσχημα τον τίτλο, όπου εμφανίζεται πρώτο το όνομα της Πηνελόπης 
μπορούμε να διατυπώσουμε εικασίες για τη σημασία  της πρόταξης αυτής. Μπορούμε επίσης, 
από την παράλληλη διδασκαλία της Οδύσσειας να επικαλεστούμε κάτι που αναφέρθηκε στην 
τάξη γύρω από το μύθο του Οδυσσέα, δημιουργώντας ενδιαφέρον για τον χειρισμό του 
μύθου και των πρωταγωνιστών του στην εικονογραφημένη ιστορία.  

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-3):     Ο     Οδυσσέας     σε     φούρια  
Οι πρώτες τρεις εικόνες αποτελούν την πρώτη υποενότητα του διαλόγου. Ο Οδυσσέας 
βρίσκεται σε ταραχή (ασύνδετες ερωτήσεις, τρεις διαδοχικές ερωτήσεις με επανάληψη του 
ποῦ,  ασύνδετο στη δεύτερη ερώτηση), προφανώς λόγω της βιασύνης του. Οι δύο πρώτες 
ερωτήσεις του ουσιαστικά απευθύνονται στον εαυτό του. Οι επόμενες στους δούλους.  

Μέρος του λεξιλογίου αναφέρεται στον οπλισμό και την πολεμική εξάρτηση. Η σημασία της 
άγνωστης λέξης κυνῆ προκύπτει από την εικόνα. Τυχόν άλλες άγνωστες λέξεις μπορούν να 
κατανοηθούν, με τη βοήθεια, αν χρειαστεί, και των λεξιλογικών στοιχείων. 

Η ανάγνωση θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη διαφορετική διάθεση του ομιλητή 
απέναντι στον κάθε δούλο: Ο τόνος είναι περιφρονητικός προς τον πρώτο, επίσημος και 
φιλάρεσκος προς τον δεύτερο. 

1  Ποῦ τὰ τόξα; ποῦ δόρυ, ξίφος, κυνῆ; Θεράποντες, ποῦ ἐστε;
2 Οὐκ αὐτίκα δώσεις ἀσπίδα;  Σὺ δὲ κόμιζε θώρακα, … 
3 … ὃν ὁ πάππος πρὸ τῆς τελευτῆς κατέλιπεν ἐμοί.

53



1. Τι ψάχνει ο Οδυσσέας;  

[Στόχος μέσω της απάντησης να επιβεβαιωθεί η κατανόηση της λέξης «κυνῆ»].

Από πού ζητά βοήθεια;

[Στόχος μέσω της απάντησης να επιβεβαιωθεί η κατανόηση της λέξης «θεράποντες»]. 

Προαιρετικά: Πώς καταλάβατε τη σημασία της λέξης; Στα ΝΕ δεν σημαίνει άλλο πράγμα 
το «θεραπεύω»; 

[Η συζήτηση αναδεικνύει ως μεθοδολογική αρχή την αναζήτηση πληροφοριών 
χρήσιμων για την κατανόηση του κειμένου στο συγκείμενο, δηλ. το υπόλοιπο 
κείμενο που έχει γίνει ατελώς γνωστό από την πρώτη ανάγνωση (από εκεί προκύπτει 
ότι θεράπων = δούλος, υπηρέτης. Συμπληρωματικά μπορεί επίσης να επισημανθεί ότι 
και εκτός αυτού, ο Οδυσσέας είναι βασιλιάς, δηλ. να χρησιμοποιηθεί 
πραγματολογική γνώση που ενισχύει την αρχική υπόθεση. Η Οδύσσεια  στο βαθμό 
που είναι γνωστή, αποτελεί περικείμενο, που λειτουργεί ως κύρια πηγή για μια 
τέτοια γνώση]. 

2. Σε ποιον από τους δύο δούλους έχει μεγαλύτερη εκτίμηση ο Οδυσσέας; 

ή:

Αν ήσασταν δούλος ποια από τις δύο φράσεις θα προτιμούσατε να σας απευθύνει ο 
Οδυσσέας.

[Στόχος είναι να προκαλέσουμε συζήτηση, μέσω της οποίας επιδιώκουμε:
α) να προκύψει ότι η φράση που απευθύνει στον πρώτο δούλο υπονοεί ότι αυτός έχει 
καθυστερήσει, και έτσι να επιβεβαιωθεί η γνώση του «αὐτίκα» (υπήρχε στην ενότητα 
2), επιπλέον να φανεί ότι και μία ερώτηση μπορεί στην πραγματικότητα ως λεκτική 
πράξη να είναι έμμεση προσταγή
β) να προκύψει διατύπωση σχετικά με τον δεύτερο δούλο, από την οποία να φανεί η 
σημασία των: «ὅν», κατέλιπεν», «πρὸ τῆς τελευτῆς». Λ.χ. του εμπιστεύεται τον 
θώρακα, «τον οποίο…» κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορεί να γίνει συμπληρωματικά η εξής ερώτηση: 
Έχει κάποια ιδιαίτερη αξία αυτός ο θώρακας για τον Οδυσσέα; 
[Φροντίζουμε να παραφράσουμε την απάντηση ή να διατυπώσουμε μια νέα ερώτηση 
ώστε να χρησιμοποιηθεί το αναφορικό «τον οποίον»]. 

Προαιρετικά: Θα μπορούσε ο Οδ. αντί να χρησιμοποιήσει το ρήμα «κόμιζε» να 
χρησιμοποιήσει το «φέρε»;
[Στόχος να επαναληφθεί η πληροφορία ότι «φέρω»= «κουβαλώ», ενώ «κομίζω» = 
ΝΕ φέρ(ν)ω, μεταφέρω προς συγκεκριμένο προορισμό].

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     4-11):     Ο     Οδυσσέας     ανακοινώνει     ότι     αναχωρεί     για   
εκστρατεία
Πρώτο μέρος του διαλόγου Οδυσσέα – Πηνελόπης. 
Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο που αναφέρεται στους δούλους. Σημαντικό ρόλο στον διάλογο 
παίζουν οι αρνήσεις. Η ανάγνωση θα πρέπει αρχικά να δείχνει την έκπληξη του Οδυσσέα, 

54



ώστε να φανεί η σημασία του οὔπω, σταδιακά όμως μεγαλύτερη γίνεται η έκπληξη της 
Πηνελόπης (για να φανεί η σημασία του οὐδόλως ἐννοῶ). 

4 Ὀδυσσεῦ, πρὸς τί οἱ οἰκέται ὅπλα τοσαῦτα κομίζουσι; 

3. Τι έχει παρατηρήσει η Πηνελόπη; Τι ζητά να μάθει; Ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει η Πηνελόπη αντί του «οἰκέται»;

 [Στόχος: απάντηση που να περιέχει την έννοια του σκοπού]. [θεράποντες, δοῦλοι].
4. Το «προς» τι δηλώνει συνήθως; 

[Σύνδεση έννοιας κατεύθυνσης με έννοια σκοπού (κατεύθυνση δράσης, αντί για 
κατεύθυνση κίνησης)]. 

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

5. Σε ποιες ακριβώς λέξεις περιέχεται η απάντηση στην ερώτηση της Πηνελόπης; 
Επομένως τι εκφράζει και το «ἐπὶ στρατείαν»;
[σκοπό, σύνδεση των δύο σημασιών και αυτού του εμπρόθετου προσδιορισμού]

6. Ποια φαντάζεστε ότι είναι η διαφορά ανάμεσα στο «οὐκ ἤκουσας» και το «οὔπω 
ἤκουσας»; 
 [«ακόμη», χρονική καθυστέρηση]
Προαιρετικά: Ποια μορφή της ερώτησης αισθάνεστε ότι είναι πιο ευγενική: οὔκ 
ἤκουσας…. ή οὔπω ἤκουσας…;
[Η πρώτη. Η δεύτερη υπονοεί ότι η Πηνελόπη έχει καθυστερήσει να πληροφορηθεί, 
ότι φέρει η ίδια κάποια ευθύνη. Ή τουλάχιστον εκφράζει δυσπιστία και έκπληξη για 
το γεγονός].

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

7. Πώς γνωρίζει ο Οδυσσέας ότι όλοι βρίσκονται στη Σπάρτη; 
[Στόχος να αναζητηθεί η πιθανή σημασία του πυνθάνομαι μέσω λογικών εικασιών. 
Εδώ το νόημα αποτελεί τη μόνη πηγή βοήθειας. Αν χρειαστεί μπορούμε στο τέλος να 
δώσουμε την απόδοση ολόκληρης της δευτερεύουσας πρότασης «όπως 
πληροφορούμαι», ώστε να εμπεδωθεί  η σημασία του «πυνθάνομαι» και η χρήση του 
«ως» ως εισαγωγικού της δευτερεύουσας πρότασης]. 

7 Ἐπὶ στρατείαν; Οὐδόλως ἐννοῶ. Ἐν νήσῳ γὰρ τῇ ἡμετέρᾳ πάντας φιλοξένως 
δεχόμεθα, ἐχθρὸν δ’ οὐδένα νομίζομεν. 

8. Από ποιες λέξεις προέρχεται το σύνθετο «οὐδόλως»; 
[οὐδέ-ὅλως (εντελώς)].
Τι μέρος του λόγου είναι;
[Επίρρημα].
Από πού φαίνεται; 
[Κατάληξη –ως].
9. Η λέξη «ἐννοῶ» ποια ακριβώς σημασία έχει εδώ; 
[Καταλαβαίνω, κατανοώ].
Από ποιες λέξεις προέρχεται; 
[ἐν-νοῦς].
10. Ποιες είναι οι δύο αντίθετες λέξεις που κυριαρχούν στην απάντηση της Πηνελόπης; 
[πάντας-οὐδένα]. 
Υπάρχει μήπως και μια άλλη αντίθεση που είναι πιο κρυμμένη μέσα στις λέξεις; 
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[φιλοξένως-πολέμιον]. [Δυνατότητα να υπενθυμίσουμε την αναφορά στην «ξενίαν» στον 
προηγούμενο διάλογο, αλλά και να αντιδιαστείλουμε τα συνθετικά του «φιλοξένως» με 
αυτά της λέξης «ξενοφοβία», και κατ’  επέκταση να συγκρίνουμε δύο διαφορετικές 
στάσεις απέναντι στον ξένο (η σημασία, βέβαια, του επιθέτου δεν είναι ακριβώς η ίδια 
στα δύο σύνθετα)].
11. Η λέξη «νομίζομεν» ποια ακριβώς σημασία έχει εδώ; 
[θεωρούμε]

8  Ἀληθῆ λέγεις. Ἀεὶ ἐνταῦθα βίον ἥσυχον διάγομεν, ἄνευ πολέμων καὶ στάσεως. 
[Ο τύπος ἀληθῆ δεν είναι βέβαιον ότι θα γίνει κατανοητός μορφολογικά. Δεν έχει 
περιληφθεί ούτε στα λεξιλογικά στοιχεία. Θα πρέπει επομένως να αναγνωρισθεί 
γραμματικά, ως ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου συνοδευόμενη και από κάποιες 
παραφράσεις («είναι αληθινά αυτά που λες», «λες αληθινά πράματα», «λες αλήθεια», 
«σωστά τα λες», «είναι αλήθεια»). 

[Σημείωση: Όπως φαίνεται, με τις διαδοχικές αυτές αποδόσεις που προτείνουμε 
επιχειρούμε να υποστηρίξουμε την κατανόηση του τύπου και της λειτουργίας του από 
γραμματική άποψη, και στη συνέχεια αναζητούμε ισοδύναμες νεοελληνικές εκφράσεις 
που να διατηρούν κάποια στοιχεία της αυθεντικής διατύπωσης η καθεμιά. Θα λέγαμε 
λοιπόν ότι οι δύο πρώτες αποδόσεις αποτελούν αδόκιμες παραφράσεις που λειτουργούν 
αναγνωριστικά, ενώ οι τρεις τελευταίες συνιστούν μεταφραστικές προτάσεις. Οι πρώτες 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και διδακτικό σκοπό, οι δεύτερες πληρούν τις προϋποθέσεις 
μιας πραγματικής μετάφρασης. Θα πρέπει, επομένως, για να καλλιεργείται εξαρχής η 
ενδεδειγμένη στάση απέναντι στη μετάφραση, κάθε ατελής και αδόκιμη παράφραση να 
συμπληρώνεται από πραγματική μετάφραση, ώστε να μην εθίζονται οι μαθητές και 
μαθήτριες στην ακαλαίσθητη «σχολική μετάφραση» και να είναι σε θέση να την 
διακρίνουν από την πραγματική μετάφραση]. 

[Νέα είναι επίσης η σύνταξη με σύστοιχο αντικείμενο. Δεν θα διδαχθεί εδώ, όμως για την 
καλύτερη εξοικείωση μαζί της είναι σκόπιμο ο/η φιλόλογος να χρησιμοποιεί από καιρού 
εις καιρόν την έκφραση του κειμένου «ἀληθῆ λέγεις», σχολιάζοντας λ.χ. κάποιες 
παρατηρήσεις των μαθητών].

[Διευκρινίζουμε ότι στάσις είναι η εσωτερική, η εμφύλια σύγκρουση] 

12. Τη λέξη ἄνευ τη χρησιμοποιούμε εμείς; Έχετε ακούσει εκφράσεις με αυτήν;
[άνευ λόγου και αιτίας, άνευ αντικειμένου, άνευ αγώνος, άνευ προηγουμένου, άνευ 
χαρτοφυλακίου].
Πώς θα ήταν η αντίθετη έκφραση του «ἄνευ πολέμων καὶ στάσεως»;
[μετὰ πολέμων καὶ στάσεως, η πρόθεση μετά έχει διδαχθεί στην πρώτη ενότητα] 

9 Ἔστιν οὖν ἐχθρὸς καινός, ὃς ἐπιβουλεύει τῇ Ἰθάκῃ καὶ ἡμῖν; 

13. οὖν: το ξαναείδαμε. Πώς θα αποδίδαμε τη συγκεκριμένη ερώτηση; Σκεφτείτε τι 
σημαίνει εδώ το ἔστι;

[«Υπάρχει λοιπόν…», δείχνει τη λογική κατάληξη των προηγουμένων. Το ἔστι είναι 
υπαρκτικό]. 

14. ἐπιβουλεύει. Τι μπορεί να σημαίνει; 
[Έχουν κακές προθέσεις απέναντί μας, σχεδιάζουν κάτι κακό για μας, κλπ. Στα ΝΕ: 
ἐπιβουλεύομαι]. 

56



Ποιο στοιχείο δείχνει την εχθρική διάθεση, την εκδήλωση που στρέφεται εναντίον κάποιου, 
ότι η ενέργεια στρέφεται εναντίον κάποιου στόχου;

[Η πρόθεση ἐπί, με την οποία είναι σύνθετο το ρήμα]

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

15. Είναι κατηγορηματικός στην πρώτη του απάντηση ο Οδυσσέας; Με ποια στοιχεία 
προσπαθεί να εμπνεύσει σιγουριά στην Πηνελόπη που ανησυχεί; 

[επανάληψη: οὐδείς, οὐδενός.
(Να προσεχθεί, αν χρειαστεί, ο ορθός τύπος, μισώ από το μισέω, έναντι του μισάω που 
συχνά λέγεται στην Κύπρο και αλλού)].

Στα Νέα Ελληνικά πώς θα αποδίδαμε τα λόγια της Πηνελόπης (Τί οὖν);
[«Τι (συμβαίνει) λοιπόν;», «Τότε λοιπόν;», «Ε, τότε;»]
[Στον προφορικό λόγο είναι συχνές οι στερεότυπες ελλειπτικές φράσεις].

[Προαιρετικά: δίνουμε ελεύθερη απόδοση
«Οι Έλληνες πηγαίνουμε στην Τροία, πλέουμε κατά της Τροίας με μεγάλο στόλο»].

11  Ἀλλ’ οὐκ ἐγγύς, οἶμαι, τὸ χωρίον. Πόρρω νήσου τῆς ἡμετέρας κεῖται.  
- Ὀρθῶς γε. 
Υπάρχουν άγνωστες λέξεις που θα είναι χρήσιμο η σημασία τους να υποβληθεί με 
αντίστοιχες κινήσεις κατά την ανάγνωση (λ.χ. οἶμαι: με κίνηση του χεριού προς το 
κεφάλι, που δείχνει σκέψη, πόρρω: κίνηση που δείχνει μακριά, κεῖται: οριζόντια 
κίνηση της παλάμης). 

16. Ποιες αντίθετες έννοιες εμφανίζονται; 
[ἐγγύς-πόρρω].

Θα χρειαστεί να επεξηγήσουμε ορισμένες λέξεις: 
- οἶμαι (νομίζω, προβάλλει την υποκειμενική χροιά). Σε αντίθεση με τον Οδυσσέα η 
Πηνελόπη αποφεύγει την κατηγορηματική έκφραση, επιλέγει έναν πιο ευγενικό τόνο. 
- κεῖται (βρίσκεται, απλώνεται)
Προαιρετικά: (Μπορεί οι πληροφορίες που ακολουθούν να δοθούν σταδιακά)
- γε (προβάλλει, τονίζει περισσότερο τη λέξη που συνοδεύει.  Συχνό κυρίως στον 
προφορικό λόγο. Δίνει έμφαση σε μια λέξη ή φράση, συσχετίζοντάς την με κάτι που 
αναφέρθηκε προηγουμένως. Εδώ δίνει έμφαση στο «ὀρθῶς» που αναφέρεται σε 
ολόκληρη την προηγούμενη φράση της Πηνελόπης, δείχνει μεγάλο βαθμό 
συμφωνίας, όχι απλή επιβεβαίωση (λ.χ. «Πάρα πολύ σωστά»). Αντίστοιχα το εὖ γε, 
(βλ. ενότητα 1) δείχνει όχι απλώς επιδοκιμασία («ωραία», αλλά έντονη ευαρέσκεια: 
«μπράβο, πολύ ωραία»)].

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     12-17):     Αιτία     της     εκστρατείας  
Μέσω ερωταποκρίσεων αποκαλύπτεται σταδιακά η αλήθεια ως προς το παρελθόν της 
ιστορίας. Η Πηνελόπη ουσιαστικά «ανακρίνει» τον Οδυσσέα και ανακαλύπτει πράγματα που 
φαίνεται ότι δεν γνώριζε. 
Το περιεχόμενο γίνεται εύκολα κατανοητό, οι ερωτήσεις που ακολουθούν περισσότερο 
αποσκοπούν στην ανάδειξη μηχανισμών της γλώσσας και λιγότερο στην εξασφάλιση 
στοιχειώδους κατανόησης. Έτσι, θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της πρώτης επεξεργασίας σε 
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μία διδακτική περίοδο. Επιμέρους πληροφορίες που δεν θα έχουν δοθεί ελλείψει χρόνου, 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο σημείο της διδασκαλίας κατά τις επόμενες δύο περιόδους. 

12 Καὶ τίνα αἰτίαν Ἰθάκη Πριάμῳ ἐπιφέρει; 
17. Εδώ το αἰτία συντάσσεται με το ρήμα ἐπιφέρω. Με ποιο ρήμα το είχαμε συναντήσει 

στο προηγούμενο μάθημα (ἐπάγω). Τι κοινό έχουν τα δύο ρήματα;

[σύνθετα με την πρόθεση ἐπί]. 
Σε ποιες άλλες περιπτώσεις είδαμε η πρόθεση αυτή να χρησιμοποιείται με παραπλήσιο 
νόημα;

[σύνθεση: ἐπιβουλεύω, εμπρόθετοι προσδιορισμοί: ἐπὶ στρατείαν]

13  Αὐτῷ γε τῷ βασιλεῖ οὐδεμίαν, τῷ υἱῷ μέντοι Ἀλεξάνδρῳ πολλάς καὶ μεγάλας, μία δὲ 
μείζων πασῶν ἐστί.

18. Αὐτῷ γε τῷ βασιλεῖ οὐδεμίαν: Συμπληρώστε την πρόταση με ό,τι λείπει.
[Ἰθάκη οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπιφέρει αὐτῷ τῷ βασιλεῖ. (Εδώ το γε δεν είναι τόσο 
απαραίτητο, αφού τώρα η πρόταση έχει ένα πλήρες νόημα, και δεν χρειάζεται να 
συσχετισθεί με τα προηγούμενα για να ολοκληρωθεί το νόημά της. 

19. Είδαμε ότι το γε δείχνει κάποιου είδους συμφωνία με τα προηγούμενα. Το μέντοι; 
[αντίθεση]

[Το μείζων είναι γνωστό από την ενότητα 1. Εδώ νέο στοιχείο είναι η σύνταξή του με 
γενική. Μπορεί η χρήση αυτή να διευκρινισθεί με την παράφραση «μεγαλύτερη 
όλων, μεγαλύτερη απ’  όλες, μεγαλύτερη μεταξύ πάντων». Δεν είναι ακόμη 
κατάλληλος ο χρόνος για αναφορά της γενικής διαιρετικής].

14  - Πάριν λέγεις; Καὶ πόθεν σὺ τοῦτον γιγνώσκεις; 
- Αὐτὸς οὐ γιγνώσκω, οὐ γὰρ εἶδον ποτέ. Μενέλαον δ’ ἀδικεῖ. 

Κατά την ανάγνωση θα είναι σκόπιμο να προβληθούν εκφραστικά και να συνοδευτούν από 
κατάλληλες κινήσεις οι τρεις αντωνυμίες (σύ, τοῦτον, αὐτός). 

Λεξιλογικά:
Επανάληψη (βλ. ὄπισθεν στην ενότητα 2)
πόθεν: το –θεν τι δείχνει σε σχέση με τον τόπο; κίνηση προς…, κίνηση από…, παραμονή 
σε…; 

λέγεις: πολύ συχνά με σημασία: εννοείς.

20. Σε πολλές προτάσεις που διαβάσαμε διαπιστώνουμε ότι οι αντωνυμίες που δείχνουν 
κάποιο πρόσωπο (και ειδικά το α΄ και το β΄) δεν είναι απαραίτητες (αφού στα 
Αρχαία, όπως και στα Νέα, η κατάληξη του ρήματος υποδηλώνει σαφώς το 
πρόσωπο). Γιατί η Πηνελόπη χρησιμοποιεί εδώ το «σύ»;

[Για έμφαση. «Και πού τον ξέρεις εσύ     αυτόν;»]  
Προαιρετικά:
21. Μήπως και το τοῦτον είναι εμφατικό; 
[Ναι]
Τι θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει στη θέση του η Πηνελόπη;
[Την αντωνυμία αὐτόν, που δηλώνει ακριβώς ένα πρόσωπο για το οποίο έγινε λόγος, και 
γι’ αυτό μάλιστα ονομάζεται επαναληπτική]
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[Θυμάστε ότι και ο Οδυσσέας χρησιμοποιούσε συχνά το πρώτο πρόσωπο (βλ. εικ. 3 και 
6) στην αρχή του διαλόγου; Μέσα από τα λόγια του ηθογραφείται ως εγωκεντρικός, 
εγωιστής].

22. Πώς θα αποδίδαμε το αὐτός στην απάντηση του Οδυσσέα; 
[«Δεν τον ξέρω ο ίδιος»: 
Αυτή είναι μια άλλη σημασία της αντωνυμίας, όταν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο 
ονομάζεται οριστική].

15 - Τίνι δὲ τρόπῳ Πάρις ἐκεῖνον ἔβλαψεν;
-  Ἑλένης ἁρπαγῇ.  

Εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση της χρήσης της 
δοτικής. 

23. Τι ζητά να μάθει η Πηνελόπη. Τι ακριβώς ρωτά; 

[Με ποιον τρόπο παρανόμησε ο Πάρις].

Ποια λέξη απαντά στην ερώτηση;. 
 [ἀρπαγῇ] 
[Βλέπετε εδώ μια από τις βασικές λειτουργίες της πτώσης αυτής που δεν υπάρχει στα ΝΕ 
και την συναντήσαμε αρκετές φορές στα κείμενα. Με την αρπαγή, Διά της αρπαγής, 
Μέσω της αρπαγής: Δείχνει τρόπο. Και η ερώτηση χρησιμοποιεί την ίδια πτώση 
(ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση της ίδιας της λέξης τρόπος: «Με ποιον τρόπο;»)].

16- Ἑλένης, ἣ καλλίστη γυναικῶν ἐλέγετο πάλαι; Ἔργον ἀνόσιον!
- Εὖ λέγεις, ὦ γύναι. Καλὴ μέν, σώφρων δ’ οὐχ ἡ γυνή, εἰ ξανθὸν Μενέλαον κατέλιπεν.

24. Η Πηνελόπη αποκαλεί την Ελένη όχι απλώς «καλήν», αλλά …;
[καλλίστην] [η σημασία του καλός είναι γνωστή από την ενότητα 1] 
 Εξακολουθεί η Ελένη να είναι η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο, καλλίστη γυναικῶν; 
[Όχι]
Ποια λέξη το δείχνει; 
[πάλαι]
Ποιο επίθετο συνδέεται ετυμολογικά με το επίρρημα αυτό;
[παλαιός]

25. Πού συναντήσαμε το κατέλιπεν; 
[Εικόνα 3]
Ποια σημασία είχε εκεί; … Και ποιαν εδώ; …

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

- Το καθ’ ποια λέξη είναι; 
[Κατά ]
Η τροπή του τ σε θ συμβαίνει λόγω της δασείας. 
27. Πώς αποδίδεται στα ΝΕ ο εμπρόθετος προσδιορισμός «καθ’ ὅρκον τινὰ παλαιόν»; 
[«Σύμφωνα με κάποιο παλιό όρκο που είχαμε δώσει» (το τελευταίο εννοείται από τα 
προηγούμενα, αφού το κείμενο μιλά για τους Έλληνες βασιλείς)].
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[Για τον παρατατικό «διηγωνιζόμεθα» θα δοθεί απλώς μετάφραση από εμάς που θα 
υποδηλώνει τον χρόνο. «Γιατί, όταν συναγωνιζόμασταν μεταξύ μας για την Ελένη…» 

Αναφορά στον μύθο, βλ. Αρχαιογνωστικές πληροφορίες.  

Τέταρτη     υποενότητα     (σκίτσα     18-20):     Η     αντίδραση     της     Πηνελόπης  
Ο διάλογος εδώ παίζει με τις γνωστές εκδοχές του μύθου που αναφέρονται τόσο στο 
παρελθόν όσο και στο μέλλον (από τη χρονική σκοπιά του δραματικού χρόνου του 
διαλόγου).  

18  …ἀλλ’  οὐκ ἤκουσα τοιοῦτόν τί ποτε, ὡς καὶ σὺ Ἑλένης ἐπεθύμησας καὶ ἦλθες εἰς 
Σπάρτην ἐπ’ αὐτήν!

29. Γνωρίζει η Πηνελόπη ότι οι Έλληνες βασιλεῖς είχαν συγκεντρωθεί για να ζητήσουνε 
την Ελένη;

30. Τι δεν γνωρίζει; 
31. Σε ποιον χρόνο βρίσκεται το ρήμα ἐπεθύμησας; Το ἦλθες;

[Εδώ εμφανίζονται μαζί δύο διαφορετικοί τύποι αορίστου της οριστικής, ένσιγμος 
(α΄) και β΄. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι αυτοί είναι οι δύο διαφορετικοί τύποι του 
αορίστου στην ενεργητική φωνή, ώστε να διασφαλισθεί η κατανόηση της ύπαρξης 
δύο βασικών γραμματικών μορφών, αλλά και να μην παραμείνει αβεβαιότητα και 
ανασφάλεια ως προς ενδεχόμενη μεγαλύτερη δυσκολία του φαινομένου, και θα 
παραπέμψουμε σε τύπους α΄ προσώπου που ήδη έχουν εμφανισθεί. (Το ἤκουσα 
υπάρχει εδώ και στο 2.17, βλ. και ἤκουσας νωρίτερα εικ. 5, και εἶδον, εικ. 14. Τον 
δεύτερο αόριστο (για τον οποίο θα πούμε ότι είναι πιο σπάνιος, μπορούμε να 
συνδέσουμε με την κατάληξη του παρατατικού: εἶχον, 1.5)

19 Οἴμοι, μόνη ἐν οἴκῳ καταλείπομαι. 

32. Τι μέρος του λόγου είναι το οἴμοι; 
[επιφώνημα]
33. ἐν οἴκῳ: Σε ποια πτώση βρίσκεται το ουσιαστικό οἶκος; 
[Δοτική]
Ποια σημασία της εντοπίσαμε νωρίτερα; 
[Μέσο]
Εδώ αναγνωρίζουμε κάποια άλλη βασική σημασία; 
[Τόπο. Με αυτήν τη σημασία έχει εμφανισθεί συχνά σε εμπρόθετους προσδιορισμούς 
στα κείμενα].  

34. Το καταλείπομαι με ποια από τις δύο σημασίες που το βρήκαμε χρησιμοποιείται εδώ;
[Η ερώτηση μπορεί να τεθεί και προφορικά στην επόμενη περίοδο και να συνοδευτεί από 
συζήτηση ως προς την εκδοχή της σχέσης Οδυσσέα και Πηνελόπης που αντανακλά, σε 
σχέση με αυτήν της Οδύσσειας. Ειδικότερα μπορεί να αναδειχθεί η αντιηρωική 
προοπτική, και η οπτική γωνία της γυναίκας (προβάλλεται το στοιχείο της απουσίας του 
συζύγου και της οδύνης, σε σχέση με τα στοιχεία του θαυμασμού και της διεκδίκησης, 
που αντιστοιχούν σε μια ανδρική οπτική γωνία)].

20  Ἕλληνες δὲ γυναικὸς μιᾶς ἕνεκεν εἰς πόλεμον μέγαν παρασκευάζονται! 

35. Το ἕνεκεν είναι κι αυτό πρόθεση. Ποια ανωμαλία παρατηρείτε ως προς τη χρήση του; 
[Θέση μετά τις λέξεις που προσδιορίζει. ]
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Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς

3. Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου μεγαλοφώνως. 
4. Ασκήσεις βιβλίου 1, 2, και 4. 

Π ε ρ ί ο δ ο ς  2 η  

Ανάγνωση
Διόρθωση ασκήσεων
Συμπλήρωση πληροφόρησης για γλωσσικά φαινόμενα

Καλύπτονται φαινόμενα που περιλαμβάνονται στο διδακτικό σενάριο και δεν 
πρόλαβαν να συζητηθούν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Γλωσσική διευκρίνιση
Ἔθνη: λαοί, φυλές, οι κατά τόπους ομάδες των Ελλήνων που είχαν διαφορετική πολιτική 
οργάνωση η κάθε μια (όχι ενιαίο κράτος). 

Γραμματική άσκηση 
Σχηματισμός επιρρημάτων από επίθετα. 
(Επανάληψη παραγωγής επιρρημάτων –  βλ. άσκηση 2 της ενότητας 2, κανόνας τονισμού 
λέξεων με μακρά λήγουσα)
 Καλός  καλῶς, ἀκριβής  ἀκριβῶς
Παρατηρούμε ότι αυτά υπάρχουν και στα ΝΕ. Στη συνέχεια εντοπίζουμε άλλα επίθετα και 
επιρρήματα στο κείμενο. 
ἀληθής  ἀληθῶς [εμπεδώνεται έτσι και ο τύπος της ονομαστικής του επιθέτου]
θαυμαστός  θαυμαστῶς, αἰσχρός  αἰσχρῶς, βαρβαρικός  βαρβαρικῶς 
Τα επίθετα που δώσαμε ως τώρα τονίζονται στη λήγουσα. 
φιλόξενος  φιλοξένως 
δίκαιος  δικαίως
ῥᾴδιος  ῥᾳδίως 
(Μπορούμε επίσης να επεκταθούμε και στο ανώμαλο μέγας  μεγάλως). 
Ο λόγος που ο τόνος μετακινείται, είναι ότι δεν επιτρέπεται μία λέξη να τονίζεται στην 
προπαραλήγουσα, όταν η λήγουσα είναι μακρά. 

Το ίδιο παρατηρούμε στη γενική ονομάτων όπως Ἕλληνες  Ἑλλήνων
Μενέλαος  Μενελάου
Ἀλέξανδρος  Ἀλεξάνδρου
Πρίαμος  Πριάμου

(Μπορούμε να κάνουμε αναφορά και στη δοτική, εφόσον οι τύποι Μενελάῳ και Πριάμῳ 
υπάρχουν στο κείμενο. Υπενθύμιση ίσως χρειαστεί, αν γίνει λάθος τονισμού κατά την 
ανάγνωση την επόμενη διδακτική περίοδο). 

Δραστηριότητα (προαιρετική) 
1.     Συζήτηση     για     την     καλύτερη     νεοελληνική     απόδοση     συγκεκριμένων     φράσεων.     
[Εδώ τίθενται βάσεις για τη συζήτηση γύρω από τα προβλήματα και τις τεχνικές της 
μετάφρασης.  Τα παραδείγματα που ακολουθούν, όπως και η προτεινόμενη στο διδακτικό 
σενάριο συζήτηση γύρω από την απόδοση του ἀληθῆ λέγεις, μπορεί να γίνει σε διαφορετικό 
στάδιο, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και τον βαθμό ανταπόκρισης της τάξης].
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Εικ. 3
πρὸ τῆς τελευτῆς:  «πριν πεθάνει», «πριν τον θάνατό του»
Ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι δύο αυτές αποδόσεις από το πρωτότυπο;
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μετατρέψει την ονοματική σύνταξη σε ρηματική, στη δεύτερη 
έχουμε προσθέσει την αντωνυμία που δηλώνει το πρόσωπο. (Το πρόσωπο φαίνεται και στην 
πρώτη απόδοση από την κατάληξη). 
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι για να είναι καλή η νεοελληνική απόδοση, θα χρειαστεί με κάποιο 
τρόπο να τροποποιήσουμε το κείμενο. Αυτό εξηγείται: Τα Αρχαία Ελληνικά δεν επιμένουν 
ιδιαίτερα στη δήλωση του προσώπου, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ασάφεια και 
σύγχυση, ή ο ομιλητής επιθυμεί να τονίσει το στοιχείο αυτό. 

Εικ. 7
δέχομαι: Στα ΝΕ λέξη θα το αποδίδαμε στη συγκεκριμένη φράση μάλλον με το ρήμα 
υποδέχομαι. Το δέχομαι δεν θα ήταν λάθος, αλλά το υποδέχομαι είναι πιο ακριβές, γιατί έχει 
πιο στενή σημασία, πιο ειδική, και αυτή είναι που χρειαζόμαστε εδώ. Πάντως η επιλογή 
ανάμεσα σε δύο συνώνυμα βρίσκεται αποκλειστικά στην κρίση του 
μεταφραστή/συγγραφέα/λογοτέχνη). 

Εργασίες στην τάξη: 
Άσκηση 3

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς
Άσκηση 6
Άσκηση 7
Άσκηση 9
Άσκηση 10
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  3 η  

Ανάγνωση
Διόρθωση ασκήσεων 
Ασκήσεις στην τάξη 

Άσκηση 5
Η άσκηση βοηθά στη συνειδητοποίηση των επιρρηματικών κατηγοριών, και 
συμπληρώνει τη σχετική συζήτηση για τη σημασία άλλων επιρρημάτων και 
επιρρηματικών προσδιορισμών.  

Άσκηση 8 
Άσκηση 11

Προφορική άσκηση για εμπέδωση αναφορικής αντωνυμίας
Στην πρόταση: «Σὺ δὲ κόμιζε θώρακα, ὃν ὁ πάππος πρὸ τῆς τελευτῆς κατέλιπεν ἐμοί» 
ζητούμε να αντικατασταθεί τον «θώρακα» με άλλα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά, ώστε 
να σχηματίσουν οι μαθητές τον αντίστοιχο τύπο της αιτιατικής του θηλυκού «ἥν». 
(ἀσπίδα, κυνῆν, λύραν, χιτῶνα, μανδύα…).
Στη συνέχεια προτείνουμε να υποθέσει κάποιος την αιτιατική του ουδετέρου «ὅ», και 
συνεχίζουμε την άσκηση με ουσιαστικά και των τριών γενών. 
(Ξίφος, δόρυ, ἱμάτιον, …).

[«Με τον τρόπο αυτό εμπεδώνεται η αίσθηση της λογικής που διέπει  το σύστημα της 
γλώσσας (εδώ ειδικά ως προς την μορφολογία)].

Η ίδια άσκηση μπορεί να συνεχισθεί με προτάσεις που απαιτούν χρήση της ονομαστικής: 
Ἔστιν οὖν πολέμιος, ὃς ἐπιβουλεύει ἡμῖν;

Ουσιαστικά: ἐχθρός, νῆσος, ἡγεμών, ἔθνος, βασίλειον, χώρα κλπ. 

Προαιρετική δραστηριότητα
Να εντοπισθούν και να κατονομασθούν κάποια χαρακτηριστικά στο ύφος του Οδυσσέα. Τι 
νομίζετε ότι δηλώνουν;

Επανάληψη: ποῦ.
Δείχνει ταραχή, αδημονία. 

Ασύνδετο: δόρυ, ξίφος, κυνῆ
Συσσώρευση ερωτήσεων.

Δείχνουν σύγχυση, προχειρότητα. Μιλά αυθόρμητα, την ώρα που σκέφτεται το κάθε 
τι (στοιχείο ζωντανού, προφορικού λόγου).

Ελλειπτικές προτάσεις.
Αμεσότητα, συχνή στην οικονομία του προφορικού λόγου. 

Έμμεσος τρόπος έκφρασης, υπονοήματα (Οὐκ αὐτίκα δώσεις ἀσπίδα;): Διαταγή μέσω 
ερώτησης. 

Αυταρχισμός. Πρβλ. και τα υπονοήματα στην ερώτηση προς την Πηνελόπη «οὔπω 
ἤκουσας…»
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Ποιητικές εκφράσεις: 
Ἑλλήνων ἔθνη (περίφραση)
ἀδικεῖ (ενεστώς, προσδίδει επισημότητα).

Ο ενεστώτας δίνει επίσης μια διάρκεια στην ενέργεια. Η 
προσβολή του Πάρη προς το Μενέλαο δεν είναι ένα στιγμιαίο 
γεγονός στο παρελθόν, αλλά  εξακολουθεί να υφίσταται, οι 
συνέπειές της είναι αισθητές, η προσβολή δεν έχει απαντηθεί. 

Ἀλέξανδρος (ομηρικό) αντί του Πάρης, 
ξανθόν Μενέλαον  (ομηρικός λογότυπος)

Δείχνουν προσπάθεια να καλλιεργήσει ένα προσωπείο στυλιζαρισμένο, επίσημο, σε 
ύφος υψηλό. 

Συχνή χρήση αντωνυμιών πρώτου προσώπου.
Εκφράζει εγωπάθεια, φιλαρέσκεια.

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς

Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί να καταγράφονται στο τετράδιο προθέσεις και άλλα μέρη 
του λόγου, υπενθυμίζεται να προστεθούν όσα εκκρεμούν. 
Δεν θα ελεγχθεί στο επόμενο μάθημα. 
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Ενότητα 4

Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης

Σ τ ό χ ο ι

Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών 
εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος των 
οποίων προέρχονται από την κωμωδία του Μενάνδρου Δύσκολος (πρώτη νίκη στα Λήναια 
του 316 π.Χ.) και άλλα κείμενα. Η δυσκολία αυτή αντισταθμίζεται από τη ζωντάνια και την 
κωμικότητα των χαρακτήρων και του ύφους που τους χαρακτηρίζει. Στο επίκεντρο βρίσκεται 
"η μορφή του περιφρονητή των ανθρώπων, του γκρινιάρη, μοναχικού παράξενου, που και τη 
ζωή του και των άλλων την κάμνει δύσκολη" (A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας, σ. 896)

Διευρύνεται η εξοικείωση με συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα που ήδη έχουν 
εμφανισθεί και γίνεται εμπεριστατωμένη αναφορά σε επιλεγμένα φαινόμενα όπως η δοτική 
προσωπική,  η χρήση των μόριων ἄν και μή, το φαινόμενο της έγκλισης και ο νόμος της 
τρισυλλαβίας σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα φαινόμενα στη Νέα Ελληνική. 

Στόχοι εκμάθησης:
- Νόμος τρισυλλαβίας. 
- Έγκλιση τόνου.
- Λεξιλόγιο σχετικό με διατροφή. 
- Διάκριση εἰμί ως υπαρκτικού και συνδετικού. 
- ἄπειμι , φησί, ἕστηκεν.
- Νέα πρόθεση: πλήν.
- Σύνδεσμοι: ἵνα, ὡς (ειδικός και αναφορικός) ἕως (ἄν), χρήση των μορίων ἄν και μή, 

το μόριο δή.
- Επιρρήματα: ἔνδον, δεῦρο, σφόδρα, θᾶττον, οἴκαδε, λάθρα.
- Αριθμητικό εἷς.
- Κλητική ενικού αρσενικών πρώτης κλίσης σε –ης. 
- Β΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού προστακτικής β΄ αορίστου 
- Δοτική προσωπική κτητική.

Αναμένεται αναγνώριση των παρακάτω φαινομένων που είτε έχουν εμφανισθεί σε 
προηγούμενες ενότητες είτε μπορούν να αναγνωρισθούν λόγω της σχέσης με τη Νέα 
Ελληνική:

- Αναφορική αντωνυμία ὅς και λοιπές αντωνυμίες του κειμένου, ερωτηματικές 
αντωνυμίες και επιρρήματα (ποδαπός). 

- Ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις.
- Μορφολογία α΄ και β΄ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων. 
- Μορφολογικά στοιχεία ρήματος οικεία από τα Νέα Ελληνικά.
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- Οριστική ενεστώτος μέσης φωνής συνηρημένων ρημάτων 

Περαιτέρω επιδιώκεται η εξοικείωση με σειρά φαινομένων (σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για 
διεύρυνση εμπειρίας μέσω νέων παραδειγμάτων για φαινόμενα που έχουν ήδη εμφανισθεί σε 
προηγούμενες ενότητες): 

- Δάσυνση.
- Μορφολογία γ΄ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων.
- Τύποι της οριστικής ενεστώτος του ρ. εἰμί.
- Σύνταξη εμπρόθετων προσδιορισμών:  πλήν + γενική. 
- Μετοχή.
- Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού (με το ἄξιος).
- Σύστοιχο αντικείμενο (νέα παραδείγματα).
- Γενική διαιρετική (νέα παραδείγματα).
- Η υποτακτική σε δευτερεύουσες προτάσεις. 
Μορφολογία της υποτακτικής (ενεργητική φωνή, ενικός αριθμός).
Στερητικό α-.
Δεικτικό πρόσφυμα –ί. 
Σχήμα λιτότητος (οὐ μετρίαν).
Έκφραση πρὸς ταῖς θύραις. 
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  1 η  

Διδακτικό σενάριο

Ο διάλογος της ενότητας αυτής είναι μεγαλύτερος και θα είναι δύσκολο να διδαχθεί σε μία 
περίοδο. Ειδικά λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορούμε να περιορίσουμε την εισαγωγική 
συζήτηση όσο μπορούμε. Διατηρούμε τον γοργό ρυθμό στη συζήτηση, και διαμορφώνουμε 
τη στρατηγική των ερωτήσεων ανάλογα με την πρόοδο της κατανόησης. Ενδέχεται να δούμε 
ότι ο διάλογος μπορεί να ολοκληρωθεί στη μία περίοδο και αυτό σίγουρα είναι προτιμότερο. 

Μπορούμε ως αφόρμηση να πάρουμε τον τίτλο του βιβλίου «οὐ φέρω τύχην ἐμήν» με την 
πρόσθετη επισήμανση ότι η φράση προέρχεται από τον συγκεκριμένο διάλογο. Με βάση τις 
εικόνες του εξωφύλλου που προέρχονται από τους πρώτους δύο διαλόγους, μπορούμε να 
ζητήσουμε να διατυπωθούν υποθέσεις ως προς το ακριβές νόημα (οι λέξεις είναι γνωστές, η 
ακριβής σημασία του όμως μένει να προσδιορισθεί). Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν στη 
συνέχεια, βάσει του συγκεκριμένου χωρίου από το διάλογο. 

Μετά την ανάγνωση μπορούμε να ρωτήσουμε:
Ποια ακριβώς φαίνεται να είναι η σημασία του ουσιαστικού «δεσπότης» και του επιθέτου 
«δύσκολος»;
[επιβεβαίωση κατανόησης ουσιαστικού (εμφανίστηκε στην ενότητα 2), - δύσκολος = 
δύστροπος.  /Προαιρετικά: Υπάρχει μια κωμωδία του Μενάνδρου, Αθηναίου ποιητή του 4ου 

αιώνα π.Χ., με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ο χαρακτήρας της ιστορίας μας (αλλά και κάποιες 
φράσεις που θα διαβάσουμε, έχουν άμεση σχέση με το έργο αυτό). ]

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-5):     Εισαγωγή:     Το     χτύπημα     της     πόρτας     φέρνει     αναστάτωση  

1  Τίς κόπτει τὴν θύραν; 
2 Ἢ οὐκ ἀκούεις ὅτι φωνεῖ τις «παῖ, παῖ»; Λέγε, τίς πρὸς ταῖς θύραις ἕστηκεν; 

Από άποψη γλωσσική η αποστροφή του κυρίου παρουσιάζει συγκεκριμένα σημεία που 
απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. 

- Το σκίτσο και τα συμφραζόμενα υποβάλλουν την ορθή κατανόηση του κόπτει. 
(Υπάρχει όμως ο κίνδυνος παρανόησης, λόγω του ΝΕ κόβω). 
- Το  «φωνεῖ» εύκολα κατανοείται (ρίζα φων-, νόημα πρότασης), με την προϋπόθεση ότι 
αναγνωρίζεται η κατάληξη του συνηρημένου ρήματος. 
- Το παῖ εγείρει απορίες. 
- Η σύνταξη «πρὸς ταῖς θύραις» ενδεχομένως να γεννήσει τη σκέψη ότι υπάρχει κάποια 
κίνηση. 
- Ωστόσο το «ἕστηκεν», στο βαθμό που μπορεί να γίνει κατανοητό, αντιστρατεύεται μια 
τέτοια υπόθεση. 

Μια συζήτηση που θα βεβαιώσει την ορθή κατανόηση των σημείων αυτών, 
διαψεύδοντας παράλληλα εσφαλμένες αρχικές υποθέσεις, θα μπορούσε να έχει την 
ακόλουθη μορφή :

26. Εμείς όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιον τι κάνουμε; Υπάρχει κάποια διαφορά με 
ό,τι κάνει ο επισκέπτης της ιστορίας μας; Τελικά όλη αυτή την ώρα ο επισκέπτης 
βρίσκεται ή πηγαίνει κάπου; κλπ.
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[Μέσα από ερωταποκρίσεις που κατευθύνουμε ανάλογα, εκμαιεύουμε την απάντηση ότι 
κάποιος χτυπά την πόρτα, και φωνάζει κάποιον, ο οποίος με βάση το συγκείμενο 
(συνέχεια διαλόγου: ο δούλος είναι αυτός που ανοίγει, δεν υπάρχουν παιδιά), δεν μπορεί 
παρά να είναι ο δούλος. Ο επισκέπτης στέκεται έξω από την πόρτα (δεν κινείται) 
περιμένοντας. 
Σχολιάζουμε ότι «παῖ» είναι κλητική του παῖς, με την επιβεβαίωση ότι έτσι αποκαλούσαν 
τους δούλους (αρχικά, προφανώς, τους νεότερους που έκαναν τις ελαφρές δουλειές – οι 
ενήλικες εργάζονταν και οι ηλικιωμένοι είχαν άλλα καθήκοντα όπως παιδαγωγοί, 
επιστάτες) και ότι το «ἕστηκεν πρὸς ταῖς θύραις» είναι έκφραση που ισοδυναμεί με το ΝΕ 
«είναι στην πόρτα». (Έχοντας απλώς εξηγήσει ότι ἕστηκεν = στέκεται, αντιμετωπίζουμε 
ολόκληρη τη φράση ἕστηκεν πρὸς ταῖς θύραις ως στερεότυπη έκφραση]. 

Τι δεν σημαίνει λοιπόν κόπτω; 

[κόβω. Η σημασία έχει αλλάξει. Όμως χρησιμοποιούμε το παθητικό ρήμα κόπτομαι, με 
την έννοια επιμένω πολύ, ως ισοδύναμο του «χτυπιέμαι» (μεταφορικά). «Κόπτεται ότι 
είναι αθώος»=  «χτυπιέται ότι…»]

3 Πάλιν καθεύδεις, ὦ μιαρέ, σύ; Ὁρῶ σ’ ἐγὼ ἄδειπνον σήμερον. 
27. Τι κάνει ο παῖς; 

[«καθεύδει»]. 

Πόσο ενοχλείται από αυτό ο δεσπότης; Από πού φαίνεται; (Ποια τιμωρία σχεδιάζει); 

[Τον βρίζει («βρωμιάρη»). Απειλεί να τον αφήσει νηστικό, χωρίς δείπνο,  δηλ. βραδινό 
φαγητό].

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

28. Αν ήσασταν σκηνοθέτης, πώς θα σκηνοθετούσατε στο θέατρο αυτή τη σκηνή; 

[Ο δούλος μονολογεί.] 

Γιατί δεν μπορεί να μιλά φωναχτά ; 

[Διότι κατηγορεί τον δεσπότην]. 

Πώς τον χαρακτηρίζει; 

[Τρελό, δύστροπο, φιλάργυρο.] 

Σε ποιο βαθμό του αποδίδει αυτές τις ιδιότητες; 

[τελέως μαίνεται,  φιλάργυρος σφόδρα)]. 

29. Τι έχει συμβεί με τη λέξη μαίνεθ’ και παρουσιάζει αυτή τη μορφή; 

[Έκθλιψη για ευφωνικούς λόγους, δάσυνση του τ μπροστά από το δασύ 
πνεύμα].

5 Ἰδού, ὡς ὁ Βορέας θέω, ὦ δέσποτα. 
30. Ποιος είναι ο Βορέας; 

[ Βοριάς, ο άνεμος].

Τι κάνει δηλαδή ο δούλος εδώ; 
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[Τρέχει γρήγορα (προσοχή: η αναφορά στο Βοριά θα μπορούσε να δημιουργήσει 
εσφαλμένους συνειρμούς: πετώ, φυσώ)]. 

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     6-9):     Το     σχέδιο  

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

31. Τίνος αἰτεῖται γείτων τις; …… 
[Τα διάφορα είδη διατροφής θα πρέπει να αναγνωρίζονται με τη σειρά της εικόνας. 

Διευκρινίζουμε ότι τάριχος (τό, άλλα κάποτε και ὁ, είναι το παστό ψάρι, αλλά η λέξη 
χρησιμοποιείται και για το παστό κρέας)] 

Τι είναι επομένως τα ἐπιτήδεια; 

[Τα βασικά, τα χρειώδη (απαραίτητα)]. 

32. Ποιος άλλος σύνδεσμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ αντί του ὡς; 
[ὅτι].

 Τι ιδιαίτερο παρουσιάζει το συγκεκριμένο παράδειγμα, που ίσως εξηγεί την 
προτίμηση του ὡς; 

[Η ειδική πρόταση που εισάγεται με το ὅτι κατά κανόνα περιέχει πληροφορίες που ο 
ομιλητής προσυπογράφει, θεωρεί αληθινές. Το «ὡς» εισάγει τα λόγια κάποιου, αλλά 
ταυτόχρονα μας ειδοποιεί ότι ο ομιλητής δεν θεωρεί απαραιτήτως ότι οι ισχυρισμοί 
που παραθέτει είναι αληθείς].

Το ὡς εμφανίστηκε και στην προηγούμενη πρόταση. Συγκρίνετε το νόημά του (τη 
λειτουργία του) και στις δύο προτάσεις. Θα μπορούσε και εκεί να αντικατασταθεί 
από το ὅτι; 

[όπως: ομοιωματικό, αναφορικό (Δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε στο στάδιο αυτό 
σε χαρακτηρισμό του, είναι σύνδεσμος – αν και κατέληξε να χρησιμοποιείται χωρίς 
το ρήμα, ελλειπτικά – προερχόμενος από αντίστοιχο επίρρημα) – ότι: ειδικό]. 

33. Ποια συνθετικά διακρίνετε στο ἄπεστι;
[…]

Με ποιον τρόπο επιδρά η πρόθεση ἀπό στη σημασία του ἐστί; 

[Δηλώνει απομάκρυνση, απόσταση, απουσία από τον συγκεκριμένο τόπο. (Να 
επισημανθεί ότι και στα ΝΕ οι τρεις όροι που προτείναμε για την διασάφηση του 
νοήματος είναι σύνθετοι με το ἀπό-). ]

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

34. Τι δείχνει η φράση «…  διὰ πονηρόν τινα οἰκέτην»: χρόνο, μέσον, αιτία, τόπο, 
συμφωνία;

[αιτία –  παράλληλα με την αναγνώριση της λειτουργίας υποβάλλεται η υπαγωγή της 
αιτίας σε μια κατηγορία σχέσεων μαζί με άλλες σχέσεις που δηλώνονται με 
επιρρηματικούς προσδιορισμούς]

Ποια νεοελληνική λέξη προέρχεται και ταιριάζει με την σημασία του «βίον», όπως 
χρησιμοποιείται εδώ; 

[βιος, περιουσία. (Θυμόμαστε και τα λόγια της Μεγάρας «ὅτι ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ 
πάνυ ῥᾴδιος ἦν». Με ποια σημασία είχε εκεί η λέξη βίος;) Έχουμε μπροστά μας μια 
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ενδιαφέρουσα  περίπτωση λέξης που διατηρεί στα Νέα Ελληνικά ακριβώς και τις 
δύο χρήσεις/σημασίες που είχε στα Αρχαία].

35. Θυμάστε κάτι άλλο που έχει συμβεί «λάθρα» στις προηγούμενες ιστορίες μας; Στην 
πρώτη; (οι εικόνες βοηθούν); Στην τρίτη; 
[Η έξοδος του Ηρακλή από το σπίτι για να παίξει ζάρια, η αρπαγή της Ελένης…]. 

Ενώ στη δεύτερη ιστορία πώς διδάσκει ο Σωκράτης; 

[φανερῶς. Στο σημείο μάλιστα αυτό επιμένει ιδιαίτερα ο Ξενοφών στα 
Απομνημονεύματα, θέλοντας να δείξει ότι ο Σωκράτης είναι αθώος ως προς την 
κατηγορία της διαφθοράς των νέων: ό,τι έκανε το έκανε φανερά].

8  Οὐδὲν λέγεις, ὦ δέσποτα. Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ.
36. Ποια εντελώς αντίθετη έκφραση με το οὐδὲν λέγεις έχουμε συναντήσει;
[ἀληθῆ λέγεις (2..8)
Κατά λέξη θα σήμαινε: «δεν λες τίποτε». Το νόημα είναι: «Λες ανοησίες»].

[Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η δοτική προσωπική, και ειδικότερα η κτητική, σε 
περιβάλλον που διευκολύνει την κατανόηση της λειτουργίας της, σύμφωνα με την 
ακόλουθη μεθόδευση]:
37. Πώς καταλαβαίνετε τη φράση οὐκ ἦν ποτέ θεράπων;
[….. - Υπενθυμίζουμε ότι ἔστι σημαίνει και «υπάρχει» (βλ. προηγούμενη ενότητα, 3.9), 
άρα ἦν σημαίνει «υπήρχε»].

Τι δεν μας λέει η πρόταση αυτή;

[ (Ένας δούλος κάπου πρέπει να ανήκει, είναι πλήρως εξαρτημένος, δεν είναι 
ελεύθερος, δεν έχει δικαιώματα  κλπ. κλπ.)  Σε ποιον ανήκει ο δούλος.

Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει το σοι. Φανερώνει τον ιδιοκτήτη, το 
πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο δούλος. 

Η δοτική συχνά δηλώνει ένα πρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται η πρόταση (αν δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος, λ.χ. αν η σύνταξη δεν επιτρέπει να υπάρχει αντικείμενο). 
Πρέπει να γνωρίζουμε για ποιον γίνεται λόγος. Έτσι: 
- «ἔστι θεράπων» σημαίνει… ; [«υπάρχει ένας δούλος»]. 
- «ἔστι μοι θεράπων» σημαίνει… ; («υπάρχει ένας δούλος, που έχει κάποια σχέση με 
εμένα, δηλ. που ανήκει σε εμένα», επομένως «έχω έναν δούλο»). 

Η δοτική που δηλώνει το πρόσωπο που πρέπει να συνδέσουμε με το νόημα της 
πρότασης λέγεται δοτική προσωπική. Αν το ειδικότερο νόημα είναι, όπως εδώ, να 
μας δηλώσει τον ιδιοκτήτη ενός πράγματος, λέγεται δοτική προσωπική κτητική]. 

Επομένως: Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ σημαίνει….

Με κινήσεις θα πρέπει να υποδηλώσουμε τη σημασία των «ἕτερος» (αν και 
εμφανίστηκε στο 1.1), «πλὴν ἐμοῦ» (λ.χ. κοφτή κίνηση απομάκρυνσης με το 
δάχτυλο  που δείχνει εξαίρεση)
[«Δεν είχες ποτέ άλλο δούλο εκτός από μένα»].

9 Ταῦτα τοῖς ξένοις λέξομεν, ὦ ἐμβρόντητε! 
-Μανθάνω. Λέξω οὖν.
-Ἐγὼ δ’ ἔνδον κρύπτομαι.

38. Όχι λέγομεν, αλλά λέξομεν. Όχι λέγω, αλλά λέξω. Δηλαδή;
[… Όπως πείσεις (2.20), δώσεις (3.2)]. 
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39. ἐμβρόντητε: Διακρίνετε ποια μπορεί να είναι η αρχική σημασία και ποια η 
μεταφορική που έχει εδώ; (βοηθά η εικονογράφηση). 

[Χτυπημένος από κεραυνό, ηλίθιος]. 

40. Προσοχή: Μανθάνω δεν σημαίνει «μαθαίνω», αλλά… 
[καταλαβαίνω]. 

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     10-16):     Η     συνάντηση     με     τους     ληστές     

Αφήνουμε την ιστορία (που βρίσκεται σε δραματική κορύφωση) να προχωρήσει 
γρήγορα, με τις ελάχιστες παρεμβάσεις. Σε περίπτωση που η ιστορία δεν ολοκληρωθεί σε 
μία περίοδο, συνιστάται να διακοπεί μετά από αυτήν την υποενότητα. Ο χρόνος που 
τυχόν θα περισσέψει στο τέλος της διδακτικής περιόδου, μπορεί να διατεθεί για 
ανάγνωση, και ενδεχομένως ανάπτυξη του φαινομένου της έγκλισης τόνου και του νόμου 
της τρισυλλαβίας (βλ. επόμενη διδακτική περίοδο). 

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

Δίνουμε τη γλωσσική πληροφορία:
καὶ δὴ: «και μάλιστα», το χρησιμοποιούμε κι εμείς κάποτε. 
Το δή είναι μόριο που χρησιμοποιείται για περισσότερη έμφαση σε κάποιον όρο που 
περιέχεται στην ίδια την πρόταση (την προηγούμενη ή, συνηθέστερα, την επόμενη 
λέξη, όπως εδώ στο μεθύοντες). 

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

41. [Ποδαποί:] Ο Σωκράτης ήταν 
[ἡμεδαπός] 
… ένας Συρακούσιος στην Αθήνα είναι... 
 [ἀλλοδαπός] 
Σημασία του ποδαπός; 

[είναι ερωτηματικό: από ποιο μέρος;]
42. ἀπ’ οἴκου ἐστί: ποια εναλλακτική διατύπωση συναντήσαμε;  

[Βλέπουμε ότι η πρόθεση έχει την ίδια σημασία σε έναν εμπρόθετο προσδιορισμό και 
σ’ ένα σύνθετο ρήμα]. 

43. φησὶ δ’ ὡς … : χρησιμοποιείται αντί του…; 
[λέγει δ’ ὡς…
Ενδέχεται η απάντηση να καθυστερήσει, ή να μη δοθεί. Ο δεσπότης είχε πει λέξομεν, 
ο δούλος τώρα αποδίδει τα λόγια (που δεν θα προλάβει να πει) στον δεσπότην. 
Μπορούμε να αναφέρουμε το πρώτο πρόσωπο του ρήματος (φημί), προσθέτοντας ότι 
μαζί με το εἰμί και ένα-δύο άλλα που θα συναντήσουμε, παρουσιάζουν ιδιόμορφη 
κλίση, η οποία (εκτός από το εἰμί) δεν θα μας απασχολήσει φέτος]. 

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

44. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο «ἐλθέ» και το «ἄπελθε»; … Πού οφείλεται; 
[στην πρόθεση ἀπό]. 

Το «δεῦρο» καλό είναι να επεξηγηθεί κατά την ανάγνωση με κίνηση που να δείχνει το «προς 
τα εδώ».
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Θα χρειαστεί να γίνουν στη συνέχεια αρκετές λεξιλογικές διευκρινίσεις (με λιγότερες 
ερωτήσεις, αν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης εντός μιας περιόδου. Αν 
επιλεγεί η μέθοδος των ερωτήσεων, προτάσεις δίδονται σε παρένθεση).

45. Η φράση κόμιζε δεῦρο τοὺς ἀσκούς, ἵν’  ἀποσωθῇς περιέχει προφανώς μια 
προσταγή. Περιέχει και κάτι άλλο; Με έμμεσο τρόπο;

[απειλή – συχνά διατυπώνουμε τις απειλές μας έμμεσα, βλ. και παραπάνω 4.3]
Τι του λέει του δούλου, και τί υπονεί ο ξένος;
[…  Επιδιώκουμε να πάρουμε απάντηση που να περιέχει ορθή απόδοση του ἵν’  
ἀποσωθῇς. Προσθέτουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
-  Το ἵνα είναι σύνδεσμος από τον οποίον κατάγεται ένα πολύ συνηθισμένο ΝΕ μόριο, το 
να. Σημασία «για να».
- το ἀποσωθῇς είναι ο πρώτος τύπος της υποτακτικής που συναντάμε. Αρκεί να 
αναφέρουμε ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη έγκλιση και να παραπέμψουμε σε 
μελλοντική συζήτηση].

[- πίθοι=πιθάρια 
- οἶνος ἀνθοσμίας; Κρασί αρωματισμένο με λουλούδια
-  Ἀκράτισμα: Κολατσιό, όπου βουτούσαν ψωμί στο κρασί (ἄκρατος οἶνος).  Βλ. 
παρακάτω τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες στο βιβλίο του καθηγητή]

13 Ἀντιβολῶ ὑμᾶς, ὦ μακάριοι, μή μοι παρέχετε πράγματα, …
14 … ὅτι πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ διὰ τὰς κλοπάς.

46. Οι ληστές σύστησαν στο δούλο να ικανοποιήσει αμέσως τα αιτήματά τους, 
προκειμένου να γλιτώσει. Αυτός ποια στρατηγική ακολουθεί;

Κατευθύνουμε την απάντηση/συζήτηση με τρόπο που να λεχθούν σαφώς, από μαθήτριες 
και μαθητές, και επικουρικά από εμάς, όσα χρειάζεται για να διασφαλισθεί η κατανόηση 
του κειμένου. 

[-παρακαλεί: ἀντιβολῶ (θα πρέπει να έχει δειχθεί παραστατικά η σημασία του με 
παρακλητική κίνηση των χεριών, δηλ. ενωμένες παλάμες, τα δάχτυλα να δείχνουν προς 
τα επάνω)
- καλοπιάνει (προσφώνηση μακάριοι δεν αρμόζει εδώ, μακάριοι χαρακτηρίζονται οι θεοί 
κλπ., κάποιοι τους οποίους θεωρούμε πρότυπα, 
- επικαλείται το συναίσθημα, μειώνει τον εαυτό του: «μη με βάζετε σε μπελάδες, μη μου 
προκαλείτε φασαρίες, διότι…. »].

[Επισημαίνουμε ότι: 
- ὅτι: Το έχουμε συναντήσει να εισάγει ειδική πρόταση (ότι), εδώ όμως κοντά στο ΝΕ 
διότι, αιτιολογικό.
 - πληγὰς λαμβάνω. ΝΕ «πληγή»: το αποτέλεσμα του χτυπήματος. ΑΕ: το ίδιο το 
χτύπημα].

47. Διὰ τὰς κλοπάς : Τι δηλώνει; Συνοδεία, όργανο, αιτία, χρόνο…; 
[...]

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

48. Τι σημαίνει το ἐστίν;
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[υπάρχει – υπαρκτικό, όχι συνδετικό (επεξηγούμε σύντομα και αυτόν τον όρο 
με ένα-δύο παραδείγματα)]. 
Τι δεν υπάρχει ἐν τῇ οἰκίᾳ;

[τίποτε άξιο λόγου, αξιόλογο].
49. Στο άκουσμα της πρώτης πρότασης (οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον) πώς θα 

μπορούσαν να αντιδράσουν οι ληστές; Τι φροντίζει λοιπόν να κάνει ο δούλος; 
[Προχωρεί αμέσως σε αντιπρόταση, και μάλιστα φροντίζει οι πρώτες λέξεις να 
προδιαθέτουν ανάλογα τους ληστές: 
- Ἀργύριον. Χρήματα, προέρχεται από τα αργυρά (ασημένια) νομίσματα (η Αθήνα είχε 

στο Σούνιο κοιτάσματα αργύρου)
- Μέντοι: τους προετοιμάζουν να ακούσουν κάτι (σχετικό με χρήματα), που έρχεται σε 

αντίθεση με το πρώτο, αρνητικό μήνυμα (οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον)].

50. ζητεῖτε. Ποια η διαφορά στη σημασία του άραγε από τα ΝΕ; 
[Στα ΑΕ έχει τη σημασία «αναζητώ», δηλ. ψάχνω κάτι μόνος μου, ενώ στα ΝΕ 
χρησιμοποιείται όταν απευθύνουμε ένα αίτημα σε κάποιον].

16 Εὐθύς, εὐθὺς ἐπὶ τὰ χρήματα!

Τέταρτη      υποενότητα     (σκίτσα     10-16):     Η     καταδίωξη     των     ληστών     και     οι     απορίες     του   
δούλου

Θα χρειαστεί να δώσουμε κάποιες δύσκολες λέξεις, για άλλες θα προτρέψουμε τους 
μαθητές και μαθήτριες να ανατρέξουν στο Λεξιλόγιο. Αυτό μπορεί να ζητηθεί και 
προκαταβολικά, ως κατ’  οίκον καθήκον, εάν η επεξεργασία κατά την πρώτη 
διδακτική περίοδο σταματήσει στο τέλος της τρίτης υποενότητας. 

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

51. Κατήκουσα: όχι απλώς ἤκουσα. Ποια η διαφορά ανάμεσα στα δύο; 
[…]
Μπορείτε να ανατρέξετε στο Λεξιλόγιο για να δείτε ποια ακριβώς είναι η σημασία του 
ρήματος; 
 [«Ἄκουσα καλά», αλλά και η σημασία «κρυφακούω» συνυπάρχει 
- Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξάσκηση στη χρήση του λεξιλογίου και στην επιλογή της 
κατάλληλης σημασίας]. 

52. Κατέδομαί σε ζῶντα: Για τις λέξεις αυτές θα χρειαστεί να ανατρέξουμε πρώτα στα 
λεξιλογικά στοιχεία μετά το κείμενο, τα οποία ίσως μας παραπέμψουν στο Λεξιλόγιο. 

[«ἐσθίω», μέλλων «ἔδομαι» (ανώμαλο), από τη ρίζα προέρχονται: έδεσμα, εδώδιμος. 
Σημασία της φράσης: «θα σε φάω ζωντανό»]. 
[ζώντα: Είναι μετοχή, ένας τύπος που παράγεται από ρήματα, αλλά έχει τρία γένη και 
πτώσεις, όπως τα επίθετα (θυμίζουμε: κρατουμένη, καλούμενος)].

Ποια μπορεί να είναι η διαφορά που επιφέρει η σύνθεση με την πρόθεση κατά;
[ενισχύει τη σημασία, επιτείνει. Διατηρείται στα Νέα Ελληνικά: «κατακομματιάζω», 
«καταχρεωμένος», «κατακουράστηκα»].

[Για τη φράση πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω αρκούμαστε σε απόδοση του 
νοήματος, ξεκινώντας αυτή τη φορά από τη γενική σημασία που μπορεί να αναγνωρισθεί 
χάρη στις γνωστές λέξεις]. 

Εμείς λέμε «θα σε τιμωρήσω παραδειγματικά» - 
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«θα σε κάνω παράδειγμα για όλους σ’ αυτό το μέρος, στο χωριό».

18 Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον τὸν Πυρρίαν, οὐκ εἰδώς!
53. Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον: Σας θυμίζει κάποια ΝΕ παροιμία; 

[«Είχα ένα φίδι στον κόρφο μου». Βοηθά και η εικόνα].

οὐκ εἰδώς: «χωρίς να το ξέρω». Εἰδώς είναι μετοχή, και σημαίνει «αυτός που γνωρίζει». 
Από την ίδια ρίζα η λέξη είδηση. 

19 Προσέλθετε, γείτονες, δέομαι ὑμῶν!  Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν 
ἔργων.

δέομαι ὑμῶν: σας παρακαλώ
δώσω δίκην: θα τιμωρήσω (πρόκειται για έκφραση)
ἀξίαν τῶν ἔργων: ποια παραπλήσια έκφραση συναντήσαμε; (ἄξιον λόγου) = 
«αντάξια των πράξεών τους»

20 Οὐ φέρω τύχην ἐμήν. Πῶς οὐκ αἰσθάνεται ὁ δεσπότης ὅτι δόλῳ τοὺς 
μεθύοντας πόρρω τῆς οἰκίας ἐξέπεμψα, ἵνα σῴσω τὰ ἔνδον;

54. Οὐ φέρω τύχην ἐμήν: ποια αντίστοιχη και συγγενής έκφραση υπάρχει στα ΝΕ (ρήμα 
αντί του φέρω): υποφέρω

[Θα χρειαστεί ίσως κατά την ανάλυση της φράσης να παραπέμψουμε στην κυριολεκτική 
σημασία του ρήματος (όπως το συναντήσαμε στην ενότητα 1) και επίσης να 
προαγάγουμε την καλύτερη κατανόηση του νοήματος χρησιμοποιώντας σε μια 
προσωρινή απόδοση το ρήμα μπορώ: «δεν μπορώ να υποφέρω, να αντέξω την τύχη μου», 
«δεν αντέχω την μοίρα μου» κλπ.].

55. Ποια είναι η απορία του κακόμοιρου του δούλου; Γιατί αγανακτεί; 
[Η απάντηση επιδιώκεται να οδηγήσει σε διαλεύκανση του νοήματος επιμέρους λέξεων ή 

εκφράσεων: 
αἰσθάνεται («με τη σημασία «αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει») 
ἐξέπεμψα («έστειλα μακριά από εδώ, έξω από το σπίτι») κλπ. 
Οι λέξεις ἵνα, μεθύοντες, πόρρω, ἔνδον θεωρούνται γνωστές από προηγούμενες ενότητες 

(πόρρω) ή από τα προηγούμενα αυτού του διαλόγου]. 

56. δόλῳ: Ποια πτώση είναι αυτή;
[δοτική]
Με ποια σημασία χρησιμοποιείται; 
[δείχνει τον τρόπο, «με δόλο», «με κόλπο», «χρησιμοποιώντας τέχνασμα»].

21 Τουτὶ τὸ κακὸν τί βούλεται; Φεύγετε, βαλλόμεθα λίθοις τε καὶ ὀστράκοις.
[Δίνουμε ή εκμαιεύουμε τα εξής γλωσσικά: 
τουτὶ: το –ί (οὑτοσί) επιτείνει τη δεικτική λειτουργία, προσδίδει παραστατικότητα 
(«αυτό εδώ») 
τὸ κακὸν:  «η συμφορά», «το κακό που μας βρήκε»
τί βούλεται: έκφραση για το «τί είναι»
βαλλόμεθα: βάλλω = πετώ, ρίχνω, χτυπώ 
λίθοις … ὀστράκοις: δοτική του μέσου].

22 Ἀπάγετ’ ἐς κόρακας, ἀνδροφόνα θηρία. Κακοὺς κακῶς ἀπολέσω.
[Δίνουμε ή εκμαιεύουμε τα εξής γλωσσικά: 
ἀπάγετ’ ἐς κόρακας = «πηγαίνετε/τραβάτε στον κόρακα/στον αγύριστο κλπ.»
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ἀπολέσω: κατά λέξη «θα σας εξοντώσω, θα σας εξαφανίσω». (Σημειώνεται ότι 
προτιμήθηκε ο απλούστερος τύπος του μέλλοντος, έναντι του συχνότερου αττικού 
ἀπολῶ).
κακοὺς κακῶς: συνηθισμένη φράση, από την οποία βγήκε το νεοελληνικό 
επίρρημα «κακήν κακώς». Αρχικά επίρρημα είναι μόνο το κακῶς, ενώ το κακούς, 
σε αιτιατική,  είναι αντικείμενο του ρήματος, ενν. «εσάς τους κακούς, εσάς που 
είστε κακοί»]

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

57. Ποια λέξη προσδιορίζει, με ποια λέξη πάει μαζί το θᾶττον; 
[πορεύου]
Τι πρέπει να σημαίνει;
[«Γρήγορα». Για την ακρίβεια είναι συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος (ταχέως). 
Βλέπουμε ότι ο συγκριτικός βαθμός δεν έχει την συνηθισμένη κατάληξη των 
επιρρημάτων (…; -ως), αλλά –ον, όπως (…; -μᾶλλον)].
58. Ποια γνωστή λέξη αναγνωρίζουμε στο οἴκαδε; 
[οἶκος, οἰκία]
Το νόημα του οἴκαδε πώς το αντιλαμβάνεστε, τι θέλει να πει ο δεσπότης;
[να πάει στο σπίτι]
Ο τύπος με τη συγκεκριμένη κατάληξη σας θυμίζει κάτι;
[Ἀθήναζε] 
59. Του λέει λοιπόν να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι, και να κάνει τι; 
[Για το ἄριστον που μπορεί εύκολα να παρετυμολογηθεί και να παρεξηγηθεί, στηρίγματα 
για την κατανόηση θα αναζητήσουμε στο γενικό νόημα και στην εικονογράφηση].

[Δίνουμε απευθείας την πληροφορία ότι το ἂν είναι μόριο που χρησιμοποιείται σε 
ορισμένες προτάσεις που αναφέρονται όχι σε κάτι πραγματικό (δηλ. γεγονός που 
έχει συμβεί), αλλά σε κάτι που περιμένουμε να συμβεί, θέλουμε, υποθέτουμε, 
σκοπεύουμε, προσπαθούμε, ευχόμαστε κλπ. να συμβεί στο μέλλον.  

Το ἕως είναι από τους συνδέσμους που κανονικά απαιτούν την παρουσία του. 

Και το γνωστό μας ἐάν, δεν είναι παρά εἰ + ἄν σε περιπτώσεις που η υπόθεσή μας 
αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό. Και το υποθετικό ἄν (που τελικά επικράτησε και 
το χρησιμοποιούμε και στα Νέα Ελληνικά, είναι η απλουστευμένη μορφή του 
ἐάν)].

60. Γιατί ο δεσπότης λέει ἄνοιγε μηδενί και όχι ἄνοιγε οὐδενί; 

[Το μὴ και το μηδείς κλπ. χρησιμοποιούνται αντί για το οὐ και για το οὐδείς σε ανάλογες 
περιπτώσεις με αυτές που αναφέραμε προηγουμένως για το ἄν. Έτσι εδώ δεν αναφέρεται 
σε κάτι πραγματικό, που έχει γίνει, αλλά αναφέρεται στο μέλλον, και μάλιστα σε κάτι 
που δεν θέλει να γίνει].

24 Χάριν οὐ μετρίαν προσοφείλει τοῖς γείτοσι, ὃς γειτόνων προσαγορεύει 
πρότερος οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης.

Χάριν τοῖς γείτοσι, ὃς γειτόνων οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης.
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Επιχειρούμε να καθοδηγήσουμε με ερωτήσεις μια συζήτηση που θα αποφέρει διατυπώσεις 
που αντιστοιχούν τόσο στο γενικό νόημα, όσο και στο νόημα επιμέρους λέξεων και 
εκφράσεων. 

61. Πώς είδαμε μέχρι στιγμής στο διάλογο τις σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους 
γείτονες; 

[Τους κάλεσε, ανταποκρίθηκαν].
Πώς ξέρουμε ότι ανταποκρίθηκαν; Τους είδαμε; 
[Το συμπεραίνουμε, κυρίως από εδώ]. 
Δηλαδή;
[Λέγεται ότι τους χρωστά χάρη κλπ., διευκρινίζουμε τη σημασία των προσοφείλει,  οὐ 
μετρίαν, και στη συνέχεια των προσαγορεύει,  πρότερος].
Ποιες ήταν μέχρι τώρα οι σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους γείτονες; 
[Δεν τους μιλούσε, παρά μόνο όταν τους είχε ανάγκη].
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Αρχαιογνωστικές πληροφορίες

(Η αναφορά τους είναι προαιρετική, μπορεί να γίνει τμηματικά, σε σημεία που θα κριθεί 
πρόσφορο) 

Δούλος - Οἰκέτης
Στην αρχαία Αθήνα οι δούλοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, θύματα δουλεμπορίου ή πολίτες που 
αδυνατούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους και έχαναν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Υπήρχαν 
διάφορες κατηγορίες δούλων: αυτοί που εργάζονταν στα μεταλλεία του Λαυρίου, οι δημόσιοι 
δούλοι (αστυνομικοί με δικαίωμα να ραβδίζουν τους πολίτες,  εργάτες και υπάλληλοι) και οι 
οικιακοί δούλοι (οἰκέτες). Κάποιες κατηγορίες δούλων αμείβονταν (και έδιναν μέρος της 
αμοιβής στους κυρίους τους), είχαν δικό τους σπίτι, ενώ κάποιοι κατάφεραν να εξαγοράσουν 
την ελευθερία τους. Οι δούλοι δεν ξεχώριζαν εξωτερικά από τους Αθηναίους πολίτες, είχαν 
ελευθερία συμπεριφοράς απέναντι στα αφεντικά τους και προστατεύονταν από τον νόμο.
Οι οἰκέτες θεωρούνταν μέλη της οικογένειας. Έναν νέο οικέτη τον υποδέχονταν στο σπίτι με 
ξηρούς καρπούς, που συμβόλιζε ότι στο εξής η ζωή του θα ήταν γλυκιά. Ο οικιακός δούλος 
έκανε όλες τις εργασίες του σπιτιού (καθάρισμα, μαγείρεμα κ.λπ.), βοηθούσε στα κτήματα 
της οικογένειας, αναλάμβανε τη συνοδεία των παιδιών στο σχολείο (παιδαγωγός) και 
συμμετείχε στις θρησκευτικές τελετές της οικογένειας. Ο γέρος δούλος έχαιρε σεβασμού. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Ευρύκλεια και ο Εύμαιος στα ομηρικά έπη.

Διατροφή
Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων ήταν ιδιαίτερα λιτή και βασιζόταν στο ελαιόλαδο, το 
σιτάρι και το κρασί (αναμεμειγμένο με νερό). Οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν επίσης 
λαχανικά, φρούτα, όσπρια, γαλακτοκομικά - κυρίως τυρί-, μέλι (η ζάχαρη ήταν άγνωστη), 
ξηρούς καρπούς και  καρυκεύματα. Πλούσια ήταν η κατανάλωση ψαριού και πιο 
περιορισμένη αυτή του κρέατος (εξαρτιόταν από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, 
αλλά και τον τόπο διαμονής της - κοντά ή μακριά από τη θάλασσα).
Οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν τρεις φορές τη μέρα: πρωινό (ἀκράτισμα), συνήθως κριθαρένιο 
ψωμί βουτηγμένο σε κρασί (ἄκρατος οἶνος) και ίσως ελιές, σύκα, ξηρούς καρπούς˙ 
μεσημεριανό (ἄριστον), σύντομο γεύμα με ψωμί, τυρί, ελιές, σύκα και ξηρά φρούτα˙ βραδινό 
(δεῖπνον), το οποίο ήταν το πιο σημαντικό και πλούσιο γεύμα της ημέρας. 
Ιδιαίτερη θέση στην κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων κατείχαν οι συνεστιάσεις με 
φίλους, τα γνωστά συμπόσια. Σε αυτά, το σύντομο φαγητό ακολουθούσε παρατεταμένο ποτό 
(συν-πόσιον) και διασκέδαση (παιχνίδια, μουσική, χορός).

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς

3. Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου μεγαλοφώνως. 

4. Ασκήσεις βιβλίου 6, 8 και 9. 

(Επιλέγονται ασκήσεις που μπορούν να λυθούν ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η 
επεξεργασία του κειμένου). 
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  2 η  

Ανάγνωση (μέχρι το σημείο όπου έχουμε φθάσει)
Γλωσσική διευκρίνιση
Εγκλιτικές λέξεις - Νόμος τρισυλλαβίας. 
Με αφορμή την ανάγνωση και ενδεχόμενα σφάλματα, εξηγούμε ότι ορισμένες 
λέξεις δεν τονίζονται, αλλά ο τόνος τους είτε χάνεται είτε μεταφέρεται στην 
προηγούμενη  λέξη. 
Νεοελληνικά παραδείγματα: Ασθενείς τύποι προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. 
«Με φώναξε η αδελφή μου». «Δώσε μου το μολύβι σου». (ο τόνος χάνεται). 
Και στα νέα ελληνικά ο τόνος μπορεί να μεταφέρεται: «Κοίταξέ το», «ο δάσκαλός 
μας». 

Πότε μεταφέρεται ο τόνος; Όταν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στην τρίτη 
συλλαβή από το τέλος, είναι δηλαδή προπαροξύτονη. Αυτό συμβαίνει διότι 
υπάρχει ένας φωνητικός νόμος που ζητά κάθε λέξη να τονίζεται σε μία από τις 
τρεις τελευταίες συλλαβές –  όχι πιο πριν. Γι’  αυτό και καμία πολυσύλλαβη λέξη 
δεν τονίζεται πριν την προπαραλήγουσα. Δεν μπορεί δηλαδή η γλώσσα να ανεχθεί 
έναν τόνο στη φράση (που φωνητικά προφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, δηλ. σαν μία 
λέξη, καθώς χάνεται ο τόνος της αντωνυμίας) «το κατάστημα σας» (τέταρτη 
συλλαβή από το τέλος), αλλά προφέρει τον τόνο της αντωνυμίας στην τελευταία 
συλλαβή του ουσιαστικού: «το κατάστημά σας» (Στα Κυπριακά πάντως το 
φαινόμενο παρουσιάζει εξασθένηση)! Ο φωνητικός αυτός νόμος ονομάζεται νόμος 
της τρισυλλαβίας.

Στα αρχαία ελληνικά τα πράγματα είναι εντελώς αντίστοιχα. Θυμηθείτε ακόμη ότι 
η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται, όταν η λήγουσα είναι μακρά. Τώρα 
καταλαβαίνουμε τον λόγο: Η μακρά λήγουσα προφέρεται κατά κάποιο τρόπο σαν 
δύο συλλαβές, έτσι η προπαραλήγουσα φωνητικά είναι σαν τέταρτη συλλαβή από 
το τέλος. 

Επαναλαμβάνονται και τονίζονται κάποια σημεία για τα φαινόμενα που αντιστοιχούν στους 
στόχους εκμάθησης της ενότητας.  

Ολοκλήρωση επεξεργασίας κειμένου 
Διόρθωση ασκήσεων

Εργασίες στην τάξη: 
Άσκηση 4 και 7

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς
Άσκηση 3
Άσκηση 5
Άσκηση 10
Άσκηση 11

 Γραμματική άσκηση 
Να βρεθούν στα κείμενα 2, 3 και 4 και να καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις έγκλισης τόνου. 
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Π ε ρ ί ο δ ο ς  3 η  

Ανάγνωση

Διόρθωση ασκήσεων 

Κατά     τη     διόρθωση     της     πρόσθετης     γραμματικής     άσκησης:     
Να γίνει στην τάξη προσπάθεια οργάνωσης των εγκλιτικών λέξεων σε ομάδες (εἰμί, 
αόριστη αντωνυμία τις, ασθενείς τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, μόρια). 

Ασκήσεις στην τάξη
Άσκηση 1 
Άσκηση 2
Άσκηση 13

Γραμματική άσκηση 
Να βρεθούν στο κείμενο όλες οι εκφράσεις που δηλώνουν τόπο. 
Να καθαρογραφούν στο τετράδιο (δεν θα εξεταστεί στο επόμενο μάθημα). 
Στο μέλλον μπορεί ο κατάλογος να συμπληρώνεται από άλλους τρόπους έκφρασης (λ.χ. στο 
επόμενο κείμενο εμφανίζεται ο εμπρόθετος παρά + αιτιατική). 
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Ενότητα 5   

Θεῶν κρίσις

Το διδακτικό σενάριο δεν υπεισέρχεται πλέον σε λεπτομερή καθορισμό κάθε 
διδακτικής περιόδου, αλλά παρέχει γενικές οδηγίες ως προς την πορεία της 
διδασκαλίας. 

Σ τ ό χ ο ι

Στόχοι εκμάθησης:
- Λεξιλόγιο  : Επίθετα: σμικρός, ἔσχατος

Ρήματα: ἡγοῦμαι, ἐπιλανθάνομαι, πάρειμι
- Οἶδα, δέδοικα
- Καταλήξεις β΄ ενικού και β΄ πληθυντικού προστακτικής ενεργητικής και 

μέσης φωνής (ενεστώτας και αόριστος β΄)
- Ουσιαστικά β΄ κλίσης (αρσενικά και ουδέτερα)
- Οριστική ενεστώτα του ρ. εἰμί
- Μέλλoντας και απαρέμφατο ρ.  εἰμί: ἔσομαι, ἔσται, εἶναι
- Ένσιγμος μέλλoντας (οριστική)
- Σχηματισμός απαρεμφάτου βαρυτόνων ρημάτων ενεργητικής φωνής
- Τελικό απαρέμφατο
- Σύνδεσμοι: ἐάν (υποθ.), ἐπειδή (αιτιολ.)
- Προθέσεις: παρά (+ αιτ.),  ἄχρι, ἕνεκα

Αναμένεται αναγνώριση των παρακάτω φαινομένων:
- γέ, γάρ
- Παραθετικά: πλεῖστος, ἱκανώτατος
- Δοτική προσωπική κτητική
- Γενική διαιρετική
- Οργανική δοτική
- Έμμεσο αντικείμενο
- Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

Περαιτέρω επιδιώκεται η εξοικείωση με σειρά φαινομένων: 
- Μορφολογία γ΄ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων (νέα παραδείγματα)
- Τύποι της αναφορικής αντωνυμίας ὅς (ὅς, ὅν, ἥ), ὅστις, και της 

αλληλοπαθούς αντωνυμίας (ἀλλήλους)
- Μορφολογία και λειτουργίες της υποτακτικής
- Υποθετικές και ενδοιαστικές προτάσεις
- Ειδικό απαρέμφατο
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Διδακτικό σενάριο

Αφόρμηση: Το θέμα του διαλόγου σχετίζεται με την αφορμή του τρωικού 
πολέμου. Μπορούμε λοιπόν να ρωτήσουμε τι γνωρίζουν οι μαθητές από τη 
μυθολογία για την αιτία του πολέμου. Προαιρετικά μπορούμε να επισημάνουμε 
ότι ο μύθος έχει εμπνεύσει εκτός από τον Όμηρο και άλλους συγγραφείς και 
ποιητές, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ο Λουκιανός, που έγραψε τον 
διάλογο Θεῶν κρίσις με θέμα την κρίση του Πάρη. Το έργο του Λουκιανού 
αποτελεί τον καμβά για την ιστορία μας. Κοινό στοιχείο και στις δύο εκδοχές 
είναι ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην Έριδα (που αρχικά προσέφερε 
το μήλο ως έπαθλο για την ωραιότερη θεά στους γάμους του Πηλέα και της 
Θέτιδας, με σκοπό να προκαλέσει διχόνοια και σύγκρουση, επειδή δεν είχε 
προσκληθεί στο γάμο). 

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-5):     Η     αποστολή     του     Ερμή  
Η πρώτη σκηνή εκτυλίσσεται στον Όλυμπο. 

Εμφανίζονται τύποι της προστακτικής αορίστου β΄ (β΄ πρόσωπο). Παρά τη 
μορφολογική τους ιδιαιτερότητα γίνονται εύκολα κατανοητοί, ευκολότερα από 
άλλους, ομαλούς τύπους της προστακτικής. Έτσι δεν είναι σκόπιμο να 
αναφερθούμε σε κλίσεις, κανόνες και εξαιρέσεις, αλλά θα αφήσουμε το 
φαινόμενο να κατακτηθεί αυτοτελώς. 

Το μεγαλύτερο μέρος του λεξιλογίου είναι γνωστό. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία 
να επιμείνουμε περισσότερο στα γραμματικά φαινόμενα που απαιτούν 
ανάλυση, κυρίως στο απαρέμφατο και στη βαρύτονη προστακτική του αορίστου 
β΄ (β΄ πρόσωπο). Επίσης επαναλαμβάνονται τύποι του εἰμί (και συμπληρώνονται 
με νέους), η δοτική προσωπική κτητική, ο σχηματισμός του μέλλοντα, το θᾶττον 
κλπ. 

Εκμεταλλευόμαστε την εύκολη κατανόηση, για να προκαλέσουμε αρχικά 
διάλογο στα Αρχαία Ελληνικά. 

Κατά την ανάγνωση θα πρέπει με κινήσεις να υποβοηθήσουμε την κατανόηση 
των: τουτί (παραστατική δείξη), ἔσχατον (με οριζόντιες και κάθετες κινήσεις της 
παλάμης από πάνω προς τα κάτω και από μπρος προς τα πίσω αντίστοιχα, 
παρουσιάζουμε την έννοια της σειράς ως προς το μέγεθος και τη θέση), καλός 
(συμβολική χειρονομία για τη σημασία «ωραίος»), κελεύει (επιτακτική 
χειρονομία με το δάχτυλο), ἥτις (ερωτηματική χειρονομία). 

1  Ἑρμῆ, λαβὲ τουτὶ τὸ μῆλον…
2 … καὶ ἐλθὲ παρὰ τὸν Πριάμου υἱὸν τὸν ἔσχατον, τὸν βουκόλον, …
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3 … καὶ εἰπὲ αὐτῷ: «Σέ, ὦ Πάρι, ἐπειδὴ καλὸς αὐτὸς εἶ, κελεύει ὁ Ζεὺς κρίνειν, 
ἥτις ἡ καλλίστη τῶν θεῶν τῶν Ὀλυμπίων ἐστίν».

21. Ποῦ πέμπει Ζεὺς Ἑρμῆν;   

[Παρὰ τὸν Πριάμου υἱὸν (τὸν ἔσχατον, τὸν βουκόλον).]

Τί λαμβάνει Ἑρμῆς παρὰ Διός;

[Τουτὶ τὸ μῆλον].

[Επεξηγούμε/αντιδιαστέλλουμε εκφωνώντας τις εκφράσεις: τοῦτο τὸ 
μῆλον, τουτὶ τὸ μῆλον, διαφοροποιώντας με κινήσεις την ένταση της 
δείξεως. Προαιρετικά εξηγούμε ότι το –ί μπορεί να προσαρτηθεί σε 
οποιοδήποτε δεικτικό επίρρημα ή αντωνυμία επιτείνοντας τη δεικτική 
ενέργεια.]

[Προσοχή: η πρόθεση παρά έχει διδαχθεί στην ενότητα 2, συντασσόμενη 
με δοτική (υποδηλώνοντας όχι την κίνηση, αλλά την παραμονή σε κάποιο 
τόπο, ότι κάτι επικρατεί σε κάποιο τόπο: παρ’  ἡμῖν, παρ’  Ὁμήρῳ. Στο 
κείμενο υπάρχει η σύνταξη με αιτιατική, ενώ στην ερώτηση που 
προτείναμε (παρὰ Διός) συντάσσεται με γενική (αφαίρεση από πηγή). Αν 
διατυπωθεί σχετική απορία ή παρατήρηση, θα δώσουμε την απαραίτητη 
εξήγηση τονίζοντας ιδιαίτερα το σημασιολογικό φορτίο κάθε πτώσης 
(γενική: αφαίρεση, απομάκρυνση, δοτική: παραμονή/στάση σε 
τόπο/κατάσταση, αιτιατική: κατεύθυνση, κίνηση προς). Αν δεν χρειαστεί 
να γίνει η συζήτηση, αφήνουμε τα ερεθίσματα να λειτουργήσουν διά της 
υποβολής της διαφορετικής λειτουργίας κάθε πτώσης). 

22. Ἔστι Πάρις ὁ πρῶτος υἱὸς τοῦ Πριάμου;

[Οὐκ ἔστι πρῶτος, ἀλλ’ ἔσχατος.]

23. Βουκόλος ἐστὶ ὁ βασιλέως υἱός; 

[Ναί, ὀρθῶς. Ἔστι γε].
[Οι ομηρικοί βασιλείς δεν ήταν παρά οι ισχυρότεροι από τους 
γαιοκτήμονες μιας περιοχής, επομένως δεν πρέπει να εκπλήσσει η 
ενασχόληση ενός μέλους της οικογενείας τους με αγροτικές ασχολίες.] 

24. Ἐρωτᾷ τι ὁ Ζεὺς τὸν Πάριν;

[Οὐκ ἐρωτᾷ, ἀλλὰ κελεύει]. 
[Στο σημείο αυτό, μεθοδεύουμε την παρουσίαση του απαρεμφάτου, 
αρχίζοντας από το τελικό απαρέμφατο, του οποίου η λειτουργία μπορεί 
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ευκολότερα να γίνει κατανοητή. Εκμεταλλευόμαστε την «κατάσταση» (ὁ 
Ζεὺς κελεύει).]

Τι μπορεί να σημαίνει το ρήμα «κελεύει»; Σκεφτείτε ότι ο Δίας είναι αυτός 
που «κελεύει».

[«Διατάζει», σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει απλώς «προτρέπει, 
συστήνει».]

25. Τί κελεύει ὁ Ζεὺς τὸν Πάριν;

[«Δικάζειν».]

Στα Νέα Ελληνικά, όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα διατάζω ή κάποιο άλλο 
ρήμα που αναφέρεται σε μια ενέργεια που παρουσιάζεται όχι ως 
πραγματικότητα, αλλά ως δυνατότητα, ως σχέδιο, πρόθεση, υποχρέωση 
(όπως προτρέπω, σχεδιάζω, θέλω, προσπαθώ, υποχρεώνω, ενδιαφέρομαι, 
μπορώ) πώς συνεχίζουμε παρακάτω;

[Με το «να», δηλ. με υποτακτική.
Στα αρχαία υπάρχει η υποτακτική, αλλά δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Τη 
συνήθη λειτουργία της δικής μας υποτακτικής την επιτελεί ένας άλλος 
τύπος του ρήματος, στην περίπτωσή μας το δικάζειν. Λέγεται 
απαρέμφατο. Μία από τις κυριότερες χρήσεις του είναι να εκφράζει 
δυνατότητα, πρόθεση, βούληση και υποχρέωση.]

4  Τοῦ δὲ ἀγῶνος τὸ ἆθλον ἔσται τὸ μῆλον. Νῦν δ’ εὐθέως ἄπελθε. 
5  Ἔσται ταῦτα. Ἄξω τὰς θεὰς πρὸς τὸν βουκόλον. Οὕτως γὰρ θᾶττον ἡ κρίσις 
γενήσεται. 

26. Νομίζετε ότι ο Δίας βιάζεται; 

[Ναι.]

Ποια λέξη το δείχνει; 

[Εὐθέως.]

Και ο Ερμής πώς ανταποκρίνεται;

[Σχεδιάζει να οδηγήσει τις θεές στον Πάρη, για να γίνει πιο γρήγορα ο 
διαγωνισμός.]

Ποια λέξη δείχνει τη δική του βιασύνη;

[Θᾶττον (Ενότ. 4.23).]

27. Τι μέρος του λόγου είναι το εὐθέως και το θᾶττον; 

[Επιρρήματα.]
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Ποιο άλλο επίρρημα χρησιμοποιεί ο Ερμής;

[Οὕτως.]

Τι σημαίνει;

[Έτσι.]

Προαιρετικά: Ενώ το γὰρ τι σημαίνει;

[Γιατί.]

28. Ποιο ρήμα σας θυμίζει το ἄξω;

[ἄγω.]

Ποια είναι η διαφορά τους;

[Αναφέρεται στο μέλλον/είναι ο μέλλοντας του ἄγω.]

Και το ἔσται ποιο ρήμα θυμίζει;

[ἔστι < εἰμί.]

Και η διαφορά τους;

[Το ἔσται είναι μέλλοντας.]

Υπάρχει άλλο ρήμα σε χρόνο μέλλοντα;

 [Γενήσεται.] 

Μπορείτε να σχηματίσετε τον αντίστοιχο τύπο του ενεστώτα;

[γίγνεται < γίγνομαι.]
 

[Αφήνουμε προς το παρόν ασχολίαστο το εἶ, εκτός αν ερωτηθούμε, καθώς 
εμφανίζεται και λίγο παρακάτω (11), οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε 
εξετάζοντας και τις δύο εμφανίσεις του.]

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     6-10):     Ο     Ερμής     αναγγέλλει     στις     τρεις     θεές     τον   
διαγωνισμό     ομορφιάς.  
Αυτή η υποενότητα δεν παρουσιάζει γλωσσικές δυσκολίες. Η έμφαση δίδεται 
στην εμπέδωση φαινομένων που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Επίσης, με 
αφορμή το λεξιλόγιο καλλιεργείται ο προβληματισμός ως προς την κατάλληλη 
απόδοση νοημάτων στα Νέα Ελληνικά. Με την αφορμή αυτή 
συνειδητοποιούνται φαινόμενα εξέλιξης –  και κατ’  επέκταση και ορισμένοι 
μηχανισμοί (παραγωγή, αναλογία). 

6 Ἕπεσθέ μοι, ὦ θεαί, καὶ θαρρεῖτε. Ἀκούετε δὲ Διὸς βουλήν:
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29. Ο Ερμής είχε πει ότι θα οδηγήσει τις θεές στον Πάρη. Ισχύει αυτή η 
εξαγγελία; Πώς το καταλαβαίνουμε; Τι ζητά από τις θεές; 
[Ζητά από τις θεές να τον ακολουθήσουν. – Το ρ. ἕπομαι δεν είναι γνωστό, 
οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ορθή εικασία ως προς 
τη σημασία του. Αν δεν κατανοηθεί, θα δοθεί η σημασία.]

Ποια νεοελληνική λέξη προέρχεται από το ἕπομαι;

[Επόμενος.]

30. Ποιες άλλες προτροπές ή εντολές δίνει ο Ερμής στις θεές;
[Να μη φοβούνται, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους (θαρρεῖτε), και να 
ακούσουν την απόφαση του Δία.]

[Με αφορμή την απόδοση του θαρρεῖτε επισημαίνεται ότι η ορθή 
απόδοση πρέπει να προσαρμόζεται στα δεδομένα κάθε περίστασης: εδώ 
δεν απαιτείται «θάρρος», αλλά η έννοια της «ενθάρρυνσης» αφορά 
μάλλον κάποιο άλλο θετικό συναίσθημα ως προς την εμφάνιση του Ερμή 
και ως προς την επερχόμενη δοκιμασία. Έτσι το ρήμα αφενός έχει την 
έννοια «μη φοβάστε» (από την ξαφνική εμφάνιση του Ερμή), και 
αφετέρου «ετοιμαστείτε», «βάλτε τα δυνατά σας».
Ως προς τη σημασία της λέξης βουλή επισημαίνουμε τη σχέση με τη 
νεοελληνική σημασία (τεχνικός όρος). Και στην αρχαία Αθήνα υπήρχε 
σώμα που ονομαζόταν βουλή.]

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

31. Ποιες λέξεις σε αυτή την εικόνα έχουν ετυμολογική σχέση ανάμεσά τους;
[Καλός – κάλλος.]

Ποιες άλλες λέξεις από την ίδια ρίζα έχουμε συναντήσει ως τώρα στο 
κείμενο;

[Καλλίστη.]

32. Τι μέρος του λόγου είναι το κρίνειν;
[Απαρέμφατο.]

Και πώς μπορούμε να το αποδώσουμε στα Νέα Ελληνικά; 

«Να …»

33. Στη φράση «ὄνομα δὲ αὐτῷ Πάρις» ποια λέξη λείπει; 
[ἐστί.]

34. Ποια φράση σας θυμίζει η σύνταξη του ἐστί με δοτική «ὄνομά ἐστι αὐτῷ 
Πάρις»
[«οὐκ ἦν σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ», Ενότ. 4.8]
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8 -Ἀλλ’ εἰπέ μοι, ὦ Ἑρμῆ, ἄγαμός ἐστιν ὁ Πάρις; 
- Τίνος ἕνεκα ἐρωτᾷς; Ἀλλ’ ἐμοὶ πρῶτον λέγε, ὦ Ἑρμῆ, ἆρα πολεμικός ἐστι καὶ 

φιλόδοξος ὁ Πάρις;

35. Τι σημαίνει πολεμικός; Βρείτε την πιο κατάλληλη νεοελληνική λέξη. 
[Φιλοπόλεμος.]

Βλέπετε ότι στα Νέα Ελληνικά, ενώ υπάρχει το επίθετο πολεμικός δεν 
αποδίδει ακριβώς τη σημασία που έχει εδώ. Και το φιλόδοξος υπάρχει στα 
Νέα Ελληνικά. Τι ακριβώς σημαίνει όμως στο κείμενο;

[Αυτός που αγαπά τη δόξα.]

Και τη λέξη ἄγαμος την καταλαβαίνουμε, και κάποτε (αν και όχι τόσο 
συχνά πλέον) τη χρησιμοποιούμε, κυρίως στην επίσημη γλώσσα της 
διοίκησης, τα νομικά κλπ. Αν θέλαμε όμως να μεταφράσουμε τη λέξη 
ἄγαμος μέσα στο δικό μας κείμενο, ποια λέξη θα χρησιμοποιούσαμε;

[Ανύπαντρος, ελεύθερος.]

Το αντίθετό της ποιο είναι;

[Έγγαμος.]

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

36. Τι σημαίνει «οὐκ οἶδα»; Πριν απαντήσετε, σκεφτείτε ποιες μπορεί να είναι 
οι πιθανές απαντήσεις σε μια ερώτηση όπως «Είναι παντρεμένος ο Χ;»
[Ναι – Όχι – Δεν ξέρω.]

Ποιαν από αυτές δίνει ο Ερμής; Δίνει κάποια από αυτές; 

[Δεν ξέρω.]

Πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε το «δεν ξέρω»;

[Οὐ γιγνώσκω.]
[Μπορεί να γίνει συσχέτιση του οὐκ οἶδα με το οὐκ εἰδώς της Ενότ. 4.18]

Προαιρετικά:

Αν δεν βλέπατε γραμμένο το κείμενο, πού θα πήγαινε το μυαλό σας;

[Δεν είδα.]

Ταιριάζει εδώ μια τέτοια απάντηση;

[Όχι.]

37. Τι σημαίνει βούλονται;
[Θέλουν.]
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Και τι ακολουθεί στα Νέα Ελληνικά; Με τι εκφράζεται κάτι που δεν είναι 
πραγματικό συμβάν, αλλά υπάρχει στη σκέψη μας ως σχέδιο, επιθυμία, 
βούληση; 

[Να …]

Στα αρχαία με τι εκφράζεται;

[Απαρέμφατο.]

Υπάρχει στην πρόταση αυτή απαρέμφατο;

[Εἶναι.]

Ποιου ρήματος είναι άραγε το εἶναι;

[Ἐστί < εἰμί).]

Τι παρατηρείτε ως προς την εξέλιξη της γλώσσας;

[Ότι επικράτησε να χρησιμοποιείται για το γ΄ ενικό.]

… – ενώ η κατάληξη που θα ταίριαζε σύμφωνα με την κλίση στα ΝΕ είναι 
ποια;

[–ται.]

10 Δέδοικα μὴ ἔρις καὶ ταραχὴ καὶ ἀρχὴ κακῶν τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροις 
τὸ πρᾶγμα γένηται. 
[Μέσα από συζήτηση προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε το νόημα των αγνώστων 
λέξεων, αξιοποιώντας πέρα από το νόημα και τις λεξιλογικές ή νοηματικές 
ανταποκρίσεις που υπάρχουν στο κείμενο. Έτσι, η επόμενη ερώτηση αναδεικνύει 
την αντίθεση ανάμεσα στα λόγια και τη στάση του ίδιου του Ερμή, 
υποβάλλοντας μια αντίθεση που μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική ως προς την 
κατάκτηση (και συγκράτηση) του νοήματος. Εννοείται ότι η περαιτέρω πορεία 
του διαλόγου θα καθορισθεί από τις απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση.]

38. Ο Ερμής είχε προτρέψει τις τρεις θεές με τη λέξη «θαρρεῖτε». Ο ίδιος 
«θαρρεῖ»;
[Όχι.]

Γιατί;

[Ανησυχεί, φοβάται για κάτι.]

Τι φοβάται;

[Μήπως αυτή η υπόθεση, αυτό το ζήτημα οδηγήσει σε διχόνοια και 
αναστάτωση, και αποβεί αρχή συμφορών για τους Έλληνες και τους 
βαρβάρους.]

[Η απόδοση οφείλει να λαμβάνει υπόψη την ακρίβεια, τη συντακτική ορθότητα 
αλλά και την αισθητική του νεοελληνικού λόγου, όχι να προσπαθεί να 
αναπαραγάγει τη σύνταξη του πρωτοτύπου. Έτσι, λ.χ. αναγκαία κρίθηκε η 
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αλλαγή του ρήματος που χρησιμοποιείται για την απόδοση του γένηται. Για τα 
δύο πρώτα κατηγορούμενα χρησιμοποιήθηκε μεταβατικό ρήμα, ενώ για το τρίτο 
συνδετικό.]

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     11-15):     Ερμής     και     Πάρης  
Αυτή η υποενότητα δεν παρουσιάζει γλωσσικές δυσκολίες. Η έμφαση δίδεται 
στην εμπέδωση φαινομένων που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Επίσης, με 
αφορμή το λεξιλόγιο καλλιεργείται ο προβληματισμός ως προς την κατάλληλη 
απόδοση νοημάτων στα Νέα Ελληνικά. Με την αφορμή αυτή 
συνειδητοποιούνται φαινόμενα εξέλιξης –  και κατ’  επέκταση και ορισμένοι 
μηχανισμοί (παραγωγή, αναλογία). 

11  -Χαῖρε, βουκόλε!
- Καὶ σύ γε, νεανίσκε! Μῶν εἶ τῶν ἀθανάτων;

39. Βλέπετε μια διαφορά στον τρόπο χαιρετισμού σε σχέση με σήμερα; 
[Αυτός που ανταποδίδει τον χαιρετισμό δεν χρησιμοποιεί τις λέξεις 
χαιρετισμού («χαῖρε»).]

Εμείς όμως το κάνουμε. Αν σας ζητούσε κάποιος να μεταφέρετε τον 
διάλογο στα Νέα Ελληνικά, πώς θα το κάνατε;

[«Γεια σου, βοσκέ».
«Γεια σου, παλληκάρι».]
Αν θυμάστε, ο Ερμής είχε καταλάβει ότι οι θεές μπορεί να 
παραξενεύονταν από την ξαφνική εμφάνισή του και τις προέτρεψε 
«θαρρεῖτε». Ο  Πάρης παραξενεύεται από την εμφάνιση του Ερμή; 
[Ναι.]
Από πού φαίνεται αυτό;
[Τον ρωτά αν είναι αθάνατος, δηλ. θεός.]

[Εξηγούμε ότι το μῶν προέρχεται από το μὴ οὖν, δηλ. μήπως λοιπόν, 
μήπως. Το μὴ εισάγει την ερώτηση με κάποια αμφιβολία, το οὖν δείχνει 
ότι η ερώτηση αξιοποιεί κάποια δεδομένα, που έχει επεξεργαστεί ο 
ομιλητής, δηλ. την ξαφνική παρουσία του Ερμή σε μια ερημιά. Στα ΝΕ δεν 
διαθέτουμε αντίστοιχη δυνατότητα ταυτόχρονης έκφρασης των δύο 
αυτών νοημάτων. Θα περιοριζόμασταν αναγκαστικά στο μήπως (το 
«μήπως λοιπόν» θα είχε νόημα μόνο αν είχε προηγηθεί κάτι σχετικό στο 
λόγο, όχι στα εξωτερικά συμφραζόμενα. Ο επιτονισμός αναλαμβάνει τα 
υπόλοιπα (ύφος/τόνος που δείχνει κάποια διαπίστωση, συμπέρασμα).]

40. (Εφόσον το εἶ δεν έχει συζητηθεί παραπάνω στο 3).
Υπάρχει κάποια άλλη, καινούργια λέξη, που είδαμε και παραπάνω στο 
κείμενο; 
[εἶ.]
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Τι φαντάζεστε ότι είναι ή σημαίνει;

[Είσαι.]

12 Ἑρμῆς ὁ Διός, Κυλλήνης ἄναξ, αὐτὸς πάρειμι…  

41. Τι σημαίνει ὁ Διός; 
[(ενν. υἱός), «ο γιος του Δία».]

 
[Επισημαίνουμε την ανωμαλία: Ζεύς, Διός. 
Εξηγούμε ότι ἄναξ = βασιλιάς, Κυλλήνη = βουνό της Αχαΐας.]

42. Για να  καταλάβουμε τι σημαίνει πάρειμι, σκεφτείτε μήπως είναι σύνθετο 
ρήμα και μήπως συναντήσαμε αλλού το αντίθετό του. 
[παρά – εἰμί, αντίθετο: ἄπεστι.]

Σημασία;

[…  –  Συμπληρώνουμε: Βρίσκομαι παρά, βρίσκομαι κοντά, βρίσκομαι 
κάπου, παρευρίσκομαι, είμαι παρών. (Οι λέξεις παρών, παρουσία 
σχετίζονται άμεσα με το πάρειμι).]

[Καλό θα είναι, για να εθίσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας στην 
ορθή, ευρηματική και κατάλληλη απόδοση, να προτείνουμε και την 
απόδοση του αὐτὸς πάρειμι: «βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως».]

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

Μπορούμε να προχωρήσουμε σε απευθείας απόδοση, ώστε να αποφύγουμε την 
διεξοδική συζήτηση κάποιων φαινομένων και να εξοικειώσουμε τους μαθητές 
και τις μαθήτριες με συγκεκριμένες μεταφραστικές τεχνικές: «Και σου μεταφέρω 
από μέρους του Δία την εξής εντολή: εξέτασε ποια από όλες τις θεές είναι η 
ομορφότερη, και δεν θα είναι μικρή η ανταμοιβή από την κρίση σου αυτή». 
Η απόδοση διευκρινίζει τη σημασία του γέρας, επιβεβαιώνει τον τύπο θεαινῶν, 
την ακριβή λειτουργία των εμπρόθετων προσδιορισμών, και καταδεικνύει 
παράλληλα την ανάγκη συμπλήρωσης κτητικών αντωνυμιών, τη μετάθεση της 
άρνησης κατά την απόδοση του σχήματος λιτότητος κλπ. 
 
14 -Τίνες αὗται αἱ γυναῖκες; 
-Οὐ γυναῖκες, ἀλλὰ θεαί, ὦ πέπον! 
15 -Δέξομαι αὐτὰς προφρόνως καὶ δείξω λειμῶνας καὶ πηγὰς χώρας ἡμετέρας… 
-Μὴ ἐπιλανθάνου τῆς κρίσεως.

Διευκρινίζουμε τη σημασία των λέξεων προφρόνως και λειμῶνας. 
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43. Το ἐπιλανθάνου δεν έχει άμεση σχέση με το «λάθος». Προέρχεται από το 
ρήμα ἐπιλανθάνομαι. Τι τύπος είναι; Θυμηθείτε και το πορεύου (Ενότ. 
4.23).
[Προστακτική.]
Στα Νέα Ελληνικά υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα σχηματισμού της 
προστακτικής της μέσης φωνής με την ίδια κατάληξη;
[λύσου, φυλάξου κλπ.]

Τέταρτη     υποενότητα     (σκίτσα     16-20):     Η     κρίση     του     Πάρη  
Η επεξεργασία για την κατανόηση του κειμένου μπορεί να ακολουθήσει πιο 
γοργό βηματισμό. Επιβεβαιώνουμε το νόημα με ερωτήσεις που προκαλούν 
απόδοση του περιεχομένου, και δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες εκεί που 
δεν μπορούν τα παιδιά να συμπεράνουν με ασφάλεια τη σημασία των λέξεων. 
Ενδεικτικά μπορεί να ακολουθήσουμε την ακόλουθη πορεία:

16 - Ἰδέ, ὦ Ἀθηνᾶ, τὸ κάλλος τοῦ μειρακίου ὅσον! Ἐὰν ἐμὲ κρίνῃς, ὦ Πάρι, ἐγώ 
σοι τὴν καλλίστην τῶν Ἑλληνίδων σύζυγον δώσω. 
17 - Προσδίκαζε τὸ μῆλον ἐμοί, καὶ ποιήσω σε Ἀσίας ἡγεμόνα, δώσω δὲ παῖδας 
ὀλβίους. 
18 - Ἐὰν ἐγὼ τῇ σῇ ψήφῳ κρατήσω, σύμμαχός σοι ἔσομαι. 

44. Σε ποιους απευθύνεται εδώ η Αφροδίτη; 
[Με την πρώτη φράση απευθύνεται στην Αθηνά,  με τη δεύτερη στον 
Πάρη.]

Τι λέει στην Αθηνά; 

[Να θαυμάσει την ομορφιά του Πάρη. Δηλαδή της λέει «Δες πόση είναι η 
ομορφιά του».
Με τον τρόπο αυτό καθιστούμε σαφή τόσο τη συντακτική θέση των όρων, 
όσο και την ακριβή σημασία του ὅσον.]

Τι λέει στον Πάρη; 

[Ότι αν ως κριτής δώσει τη νίκη στην ίδια, θα του δώσει για γυναίκα την 
ομορφότερη Ελληνίδα.]

45. Η Ήρα τι υπόσχεται;
[Να τον κάνει βασιλιά της Ασίας και να του δώσει παιδιά ευτυχισμένα. 
Επεξηγούμε το ὄλβιος.] 

Αντί για το ρήμα προσδικάζω, σήμερα ποιο ρήμα χρησιμοποιείται για κάτι 
που δίνει με απόφασή του ένα δικαστήριο;

[Επιδικάζω.]

Για το κρατήσω στην επόμενη φράση, αυτή της Αθηνάς, ποιο παρόμοιο 
ρήμα χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα;
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[Επικρατώ, δηλ. «αν επικρατήσω, αν νικήσω».]

46. Τι υπόσχεται η Αθηνά; 
[Ότι θα είναι σύμμαχός του.]

Τι σημαίνει λοιπόν ἔσομαι;

[Θα είμαι, είναι μέλλοντας του εἰμί.]

Πώς είναι το τρίτο πρόσωπο;

[Ἔσται (λεζάντα 13). Προσοχή να μην μπερδευτεί με τον τύπο του β΄ 
πληθυντικού στην αμέσως επόμενη πρόταση]:

19 Πᾶσαι καλαί ἐστε, καλλίονες γυναικῶν ἃς ἐγὼ εἶδον ἄχρι σήμερον. 

20 Καλλίστην δ’ ἡγοῦμαι Ἀφροδίτην εἶναι, συμμαρτυροῦσι δέ μοι ῥαψωδοί τε καὶ 
ποιητῶν οἱ πλεῖστοι.

47. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο καλλίονες και το καλλίστην;
[Ομορφότερες (συγκριτικός βαθμός), η ομορφότερη (υπερθετικός 
βαθμός).]

48. Ποιους επικαλείται ως μάρτυρες ο Πάρης για τη συμφωνία τους με την 
κρίση του; 
[Τους ραψωδούς και τους περισσότερους ποιητές.
Ο όρος ραψωδός πρέπει να είναι γνωστός από τη διδασκαλία του έπους, 
διαφορετικά τον επεξηγούμε με συντομία.]

49. Η δική του άποψη από ποιο ρήμα φαίνεται; 
[ἡγοῦμαι.]

Σημαίνει νομίζω. Και τι ακολουθεί (αντί για μια πρόταση που σημαίνει 
«ότι...»);

[Απαρέμφατο. Βλέπουμε λοιπόν άλλη μια χρήση του απαρεμφάτου, αντί 
για ειδική πρόταση.]

Α ν ά θ ε σ η  κ α τ ’  ο ί κ ο ν  ε ρ γ α σ ί α ς

- Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου 
μεγαλοφώνως.

- Οι ασκήσεις του βιβλίου 1, 6 , 7, 9, και 10 (οι 9 και 10 καλύτερα να 
ανατεθούν για την τελευταία ώρα) ενδείκνυται να ανατεθούν στο σπίτι. 
Οι υπόλοιπες μπορούν να γίνουν στην τάξη.

Γλωσσικές διευκρινίσεις
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οἶδα, δέδοικα
Δεν πρόκειται για τύπους του αορίστου, όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς 
από την κατάληξη –α. 
Θα τα αντιμετωπίσουμε προς το παρόν ως ιδιαίτερες περιπτώσεις ρημάτων. 

Ως ανώμαλο θα αντιμετωπίσουμε το εἰμί. Μπορεί να ζητηθεί να εντοπισθούν οι 
τύποι που έχουν εμφανισθεί μέχρι στιγμής. 
(Όλοι οι τύποι της οριστικής ενεστώτα, το απαρέμφατο εἶναι και ο μέλλων ἔσται). 
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Ε ν ό τ η τ α  6

Π ε ρ ί ο δ ο ς  1 η  

Στόχοι

Τα σημεία που χρειάζονται έμφαση είναι: η προστακτική,  το απαρέμφατο και ο 
μέλλοντας.

Σχήματα: Ειρωνεία, Μεταφορά, Υπερβολή

Έμμεσο αντικείμενο

Διδακτικό σενάριο

Ο διάλογος της ενότητας αυτής, αν και είναι σχετικά μεγάλος, θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί σε μία διδακτική περίοδο, καθώς μεγάλο μέρος του λεξιλογίου 
είναι γνωστό και πολλές εκφράσεις είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές με τη 
βοήθεια του περικείμενου.

Η αφόρμηση μπορεί να γίνει από τον τίτλο της ενότητας, ζητώντας από τους 
μαθητές να μας αναφέρουν πληροφορίες, που πιθανότατα γνωρίζουν για τον 
Θησέα και τους άθλους του (είναι αρκετά πιθανό να γνωρίζουν τον μύθο με τον 
Μινώταυρο). Σε ποια φάση της ζωής του θα γνωρίσουμε τον Θησέα σε αυτή την 
ενότητα; Πρόκειται για πλαστή ιστορία από την εφηβική του ηλικία. 
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο βιβλίο ο πρωταγωνιστής 
είναι ένα παιδί της ηλικίας περίπου των μαθητών μας, ώστε να τους κινήσει το 
ενδιαφέρον.

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-6):     Εισαγωγή:     Ο     Θησέας     στην     παλαίστρα  
Προσφέρεται για να αναγνωρίσουμε στα λόγια του  Θησέα κάποια σχήματα μη 
κυριολεκτικής χρήσης του λόγου (ειρωνεία, υπερβολή). Επίσης εντοπίζουμε 
μεταφορικές εκφράσεις κατά  τη χρήση της γλώσσας. 

1  Ὦ Θησεῦ, κελεύει σε ἡ μήτηρ σπουδῇ ἐλθεῖν οἴκαδε πρὸς αὐτήν.

5. Μπορείτε, ετυμολογώντας τη λέξη παιδαγωγός, να αντιληφθείτε το 
νόημά της;

[Για τους οικιακούς δούλους βλ. και το διδακτικό σενάριο της ενότητας 4.
παῖς+ἄγω]

6. Ο παιδαγωγός μιλά από μόνος του ή εκ μέρους κάποιου άλλου;
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[Τον στέλνει η μητέρα του Θησέα. Υπενθυμίζουμε το κελεύει από την Εν. 
5.3 (κελεύει ὁ Ζεὺς δικάζειν)]
Τί κελεύει ἡ μήτηρ τὸν Θησέα; 
[ἐλθεῖν οἴκαδε (λέξη που συνάντησαν οι μαθητές και στην ενότητα 4)]
Αναγνωρίζετε τι τύπος είναι το ἐλθεῖν; 
[απαρέμφατο]
[Συνδέουμε πάντα τα απαρέμφατα με τα ρήματα εξάρτησης, χωρίς να 
δηλώνουμε αν είναι υποκείμενο ή αντικείμενο. Αρκεί να γίνει κατανοητή 
η σύνδεση αυτή.]

7. Μπορεί να καθυστερήσει ο Θησεύς να εκτελέσει την εντολή της; Με ποιο 
τρόπο δηλώνεται το ότι δεν μπορεί; 

[σπουδῇ, δοτ. του τρόπου]
Άρα η λέξη σπουδή δεν σημαίνει ...

2 Ἐνθυμεῖται ἀεὶ τῶν σπουδαίων, ὅταν ἐγὼ βούλωμαι ...
3 ... ἐν τῇ παλαίστρᾳ τὸ σῶμα ἀσκεῖν, 
4…  ἅπτεται δὲ τῶν λόγων, ὅταν κατὰ νοῦν ἔχω ἐν τῷ σταδίῳ μετὰ τῶν 
ἡλικιωτῶν γυμνάζεσθαι.

8. Ενθουσιάζεται ο Θησέας; 

[Όχι]
Γιατί; Με ποιον τα βάζει; 
[Μητέρα]
Τι τον ενοχλεί; Τι αναφέρει πρώτα;
[Ενθαρρύνουμε απόδοση περιεχομένου, ενδεχομένως και με επανάληψη 
όρων του κειμένου] 
Προαιρετικά: Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό; 
[ἀεί]

9. Νομίζετε ότι ακριβολογεί εδώ ο Θησέας;

[Δεν είναι δυνατόν… Πρόκειται για υπερβολή]

10. Και πότε ἅπτεται τῶν λόγων ἡ μήτηρ;

[Ενθαρρύνουμε απάντηση με τροπή σε τρίτο πρόσωπο: Ὅταν Θησεὺς 
κατὰ νοῦν ἔχῃ κλπ. ]

11. Θυμάστε το ἅπτομαι;

[Τίς μου ἅπτεται; (Εν. 2.1)
Έχει και εδώ την ίδια σημασία;
[Όχι, εδώ έχει μεταφορική σημασία]
ἅπτεται τῶν λόγων: προσπάθεια απόδοσης στα Ν.Ε. 
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[αρχίζει τη συζήτηση...]
[κατὰ νοῦν ἔχω: έχω κατά νου, σκοπεύω, σχεδιάζω]
Γυμνάζεται μόνος του; Με ποιους γυμνάζεται; 
[Μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν] 
Πώς θα έλεγε «χωρίς τους συνομήλικούς  μου»
[ἄνευ τῶν ἡλικιωτῶν] 

Προαιρετικά: Ετυμολογήστε το ὅταν (ὅτε +ἄν). Θυμάστε το ρόλο του ἄν; 
(βλ. σενάριο ενότητας 4)
Προαιρετικά: Τι παρατηρείτε στο ρήμα βούλωμαι; Μπορείτε να 
αναγνωρίσετε την έγκλιση; 
[υποτακτική]

12. Πιστεύει πράγματι ο Θησέας ότι κάτι  σημαντικό θέλει η μητέρα του; 

[Όχι]
Τότε γιατί λέει τῶν σπουδαίων;
[Το λέει ειρωνικά.
Προαιρετικά: ορισμός ειρωνείας = «λέω κάτι εννοώντας κάτι αντίθετο» - 
ωστόσο με τέτοιο τρόπο που δεν είναι δυνατόν ο συνομιλητής να μην 
καταλάβει τι εννοώ, διαφορετικά δεν έχουμε ειρωνεία αλλά ψέμα. 

5 Οὐ χρείαν ἔχομεν ἁλτήρων, στλεγγίδος καὶ ληκυθίου σήμερον, ὦ ἑταῖροι. 

13. Τίνων πραγμάτων οὐ χρείαν ἔχουσι οἱ ἑταῖροι καὶ ὁ Θησεύς; 

[ἁλτήρων...]
Μπορείτε να τα εντοπίσετε στο σκίτσο της λεζ. 5; 
[δίνουμε τις απαραίτητες αρχαιογνωστικές πληροφορίες]
χρείαν ἔχω: πώς μπορούμε να το αποδώσουμε μονολεκτικά στα Ν.Ε.; 
[χρειάζομαι]

6 Ὁ παιδαγωγὸς ὅδε ἀεὶ ἐν καιρῷ ἡμᾶς καταλαμβάνει! Ἄκων ἀπέρχομαι! 

14. Ποιον δείχνει ο Θησέας; Βρίσκεται μακριά; Ποια αντωνυμία χρησιμοποιεί;

[ὅδε, αυτός εδώ]

15. Τι εκφράζει το ἐν καιρῷ; Χρόνο, τόπο, αιτία…;

[καταλαμβάνει ἐν καιρῷ: μας πετυχαίνει (έρχεται) στην κατάλληλη 
(μάλλον ... ακατάλληλη: και πάλι ειρωνεία) στιγμή. 

16. Ὁ Θησεὺς ἀπέρχεται με τη θέλησή του; 

[Όχι (ἄκων)]
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Γνωρίζετε λέξεις στα Ν.Ε. που προέρχονται από το συγκεκριμένο επίθετο;
[ακούσιος, ακούσια]
Ποιο είναι το αντίθετό τους;
[εκούσιος]
Πώς νομίζετε ότι θα ήταν το αντίθετο του ἄ-κων;
[ἑκών. Έκφραση: εκών άκων]

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     7-10):     Θησεὺς     καὶ     Αἴθρα  

7 Ἰδού, μῆτερ, προσέρχομαι. Τίνος ἕνεκα ἐκάλεσάς με; 
Ἐπεὶ γένειον ἐπὶ τῶν σῶν παρειῶν ὑποφαίνει, ὥρα ἐστὶ πεῖραν λαμβάνειν τῆς 
σῆς δυνάμεως. 

17. Πώς σας φαίνεται το ύφος του Θησέα; 

[Εδώ μπορεί να γίνει συζήτηση και να αναδειχθούν και αντικρουόμενες 
πτυχές/αμφισημίες του κειμένου.
Δεν χαιρετά, αλλά αυτό μπορεί να δείχνει και οικειότητα. 
Υπογραμμίζει τη συμμόρφωσή του, με τρόπο που (ίσως) ενέχει κάποιο 
παράπονο. 
Μάλλον με επιτακτικό τρόπο, σαν να ζητά τον λόγο, ρωτά τι τον θέλει.]

Προαιρετικά (για επανάληψη): Ποιο είναι το αντίθετο του προσέρχομαι;
[ἀπ –έρχομαι (λεζ. 6), προσ-έρχομαι]
Προαιρετικά (για επανάληψη): Τι εκφράζει το ἕνεκα;

18. Το ὥρα ἐστί το λέμε και σήμερα; Τι ακριβώς σημαίνει;

[κατάλληλη στιγμή]
ὥρα ἐστί για ποιο ακριβώς πράγμα;
[πεῖραν λαμβάνειν]

19. Τι κάνει κανείς όταν λαμβάνει πεῖραν; Σε ποια λέξη των ΝΕ υπάρχει το 
πείρα;

[Δοκιμάζει, κάνει από-πειρα. Σήμερα: εμπειρία, απειρία, έχω πείρα]

20. Ποια είναι η αιτία της δοκιμασίας; 

[Ἐπεὶ...ὑποφαίνει]

21. Πώς μπορούμε να αποδώσουμε τον σύνδεσμο ἐπεί; 

[επειδή]

22. Τι σας θυμίζει η λέξη γένειον; (το γένι) Βλέπετε κάτι τέτοιο στο πρόσωπο 
του Θησέα; 
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[Όχι. (Η λέξη δηλώνει και το μέρος του προσώπου που καλύπτεται από το 
γένι).]
Είναι ορατό το γένειον του  Θησέα; Όχι. Άρα φαίνει; 
[ὑποφαίνει (αρχίζει να φαίνεται, διαφαίνεται)]

8 Διὰ τοῦτ’ ἔπαυσάς με τῆς ἀθλήσεως; Ἡ κλῆσις οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα. 
-Σίγα καὶ μὴ ταράττου. Κάτεχε τὴν σὴν ὀργήν, εἰ καὶ ἔφηβος εἶ. 

23. Διὰ τοῦτ᾽:  Γιατί απουσιάζει το φωνήεν; 

[Έκθλιψη]

24. Ο εμπρόθετος προσδιορισμός δηλώνει τρόπο, μέσο, αναφορά, αιτία;

[Αιτία]

25. Χρησιμοποιείτε συχνά τη φράση οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα μιλώντας στους 
γονείς σας; Όταν μια πράξη όπως αυτή η κλήση (ή πρόσκληση) οὐκ ἔχει 
νοῦν τι είναι;

[Παράλογη, χωρίς λογική, χωρίς νόημα]

26. Η Αίθρα θυμώνει που της μίλησε προσβλητικά ο γιος της;

[Δεν θυμώνει]
Του αναγνωρίζει ελαφρυντικά;
[Ότι είναι έφηβος]
Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί;
[Προστακτική]
Προσέξτε τη διάθεση της Αίθρας και τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Οι 
προστακτικές εδώ δηλώνουν προσταγή;
[Όχι, προτροπή, παραίνεση]

27. Έχουμε συναντήσει το εἰ; Τι σημαίνει;

[αν]
Άρα το εἰ καὶ τι λέτε να σημαίνει;
[παρόλο που… ]

28. Το ταράττου ποιου ρήματος είναι προστακτική;

[Ταράττομαι]
Στα Νέα Ελληνικά έχουμε τύπους προστακτικής με αυτή την κατάληξη;
[φυλάξου, ντύσου, κρατήσου κλπ.]
Ποιων ρημάτων είναι οι τύποι  αυτοί;
Έχουμε συναντήσει άλλη προστακτική στα Αρχαία με αυτή την 
κατάληξη;
[μὴ ἐπιλανθάνου…]
Το ρήμα εκεί ποιο ήταν;
[ἐπιλανθάνομαι]
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Επομένως τι παρατηρούμε;
[Ότι η κατάληξη –ου στην προστακτική εμφανίζεται σε ρήματα μέσης 
φωνής]

9 Γίγνωσκε δ’ ὅμως ὅτι παιδιὰν μάτην ἔφθειρας! 

29. Αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά του Θησέα;

[Συνεχίζει να είναι θυμωμένος που έχασε τη διασκέδαση - αλλά θα κάνει 
ό,τι του λέει η μητέρα του.]

30. Με τι ασχολούνταν ο Θησεύς και οι φίλοι του; 

[παιδιάν (παιχνίδι, διασκέδαση)]

31. Γιατί ὅτι και όχι ὡς; 

[Αυτό που λέει ο ομιλητής το αντιλαμβάνεται ως κάτι πραγματικό]
μάτην: είναι επίθετο, ουσιαστικό ή επίρρημα; 
[Επίρρημα]

32. Με ποια νεοελληνική λέξη σχετίζεται το μάτην;

[μάταιος. Μάταιος κόπος= άδικος κόπος]

33. ἔφθειρας: Θυμάστε ποιος άλλος κατηγορήθηκε ότι ἔφθειρε τους νέους;

[Η Μεγάρα κατηγορεί τους φιλοσόφους στο 1.19]
Η σημασία του ρήματος είναι ίδια στις δύο περιπτώσεις;
[Όχι, στο 1.19 διαφθείρω (ηθική σημασία), εδώ καταστρέφω, χαλώ]

10 Τί δῆτα ποιήσω, ἵνα πεισθῇς ὅτι τῶν ὁμηλίκων ὑπερφέρω ῥώμῃ;

34. Σε ποια πρόταση της μητέρας του επανέρχεται ο Θησεύς; 

[Στη λεζ. 7]

35. Ποια λέξη δείχνει ότι ολοκλήρωσε τη σκέψη του, τα επιχειρήματά του;

[δῆτα (λοιπόν)]

36. Τι νιώθει ο Θησέας σε σχέση με τους συνομήλικούς του;

[ανωτερότητα, πιο δυνατός]
[ὑπερφέρω=ξεπερνώ, υπερισχύω]

37. Ποιοι είναι οι ὁμήλικες; Ποια άλλη λέξη μπορούσε να χρησιμοποιήσει;

[ἡλικιῶτες]

38. Ο Θησεύς ξεπερνά τους ὁμηλίκους του ως προς τι, σε σχέση με τι; 

[ῥώμῃ]
Τι σημαίνει ῥώμη; Σήμερα ποιες λέξεις έχουν την ίδια ρίζα;
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[<ῥώννυμι: ρωμαλέος, άρ-ρωσ-τος. Όχι όμως Ρώμη, Ρωμιός κλπ]
Τι πτώση είναι αυτή και τι δηλώνει; 
[Δοτική, αναφορά]

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     11-17):     η     δοκιμασία     του     Θησέως  

11 Οὐδέν μοι μέλει ἐκείνων. Πρόσεχε τὸν νοῦν, καὶ πρῶτον ἄκουε γένος σόν, 
ἄκουε δ’ ὅσα ὁ πατὴρ ἀμφοτέροις ἡμῖν ἐπιτάσσει.

39. Οὐδέν μοι μέλει ἐκείνων:  πώς μπορούμε να αποδώσουμε την πρόταση 
στα Ν.Ε.;

[υποβάλλουμε την ερμηνεία του μέλει: Δεν με ενδιαφέρουν/ δεν με 
απασχολούν καθόλου εκείνοι]
Θα είχε νόημα η πρόταση χωρίς το μοι; Τι εκφράζει το μοι;
[ενδιαφερόμενο πρόσωπο]

Σε τι πτώση βρίσκεται;
[(δοτική, δοτική προσωπική)]

40. Πρόσεχε τὸν νοῦν (δώσε προσοχή, συγκεντρώσου): σε ποιες φράσεις 
είδαμε μέχρι τώρα τη λέξη νοῦς; (Μπορεί να αφεθεί για τις ασκήσεις)

[κατὰ νοῦν ἔχω, οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα]

41. Για ποιο πράγμα ενημερώνει πρῶτον τον Θησέα; 

[Για το γένος (καταγωγή, γενιά)]
Μήπως χρησιμοποιεί πάλι στα λόγια της  προστακτική; Ποια ρήματα;
[πρόσεχε, ἄκουε, ἄκουε]
Ποιου τα λόγια μεταφέρει;
[Τοῦ πατρός]
Τι ακριβώς κάνει ο πατέρας όταν ἐπιτάσσει;
[διατάζει]
[Ενδεχομένως να γίνει σύνδεση με την τραπεζική επιταγή, που στην 
πραγματικότητα είναι μια εντολή]
Ποιους διατάζει ὁ πατήρ; 
[Την Αίθρα και τον Θησέα (ἀμφοτέροις)]
Ποια λέξη δηλώνει και τα δύο πρόσωπα μαζί; [Κατάλληλη κίνηση 
εκπαιδευτικού για να γίνει σαφές το νόημα]
Η πρόταση ὅσα ὁ πατὴρ … θα είχε ολοκληρωμένο νόημα χωρίς το ἡμῖν;
[Όχι, δεν θα ήταν σαφές ποιους διατάζει. Όπως πριν το μοι.]
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Τι δείχνει εδώ η δοτική; Σε ποιον απευθύνεται το αντικείμενο του 
ρήματος, αυτά που διατάζει ο πατέρας. Έμμεσο     αντικείμενο  . Δίνω κάτι σε 
κάποιον, λέω, κλπ. 

12 Πατὴρ σὸς Αἰγεύς ἐστι, ὃς ἄρχει τῆς Ἀττικῆς, … 
13 … καλεῖ δέ σε τὸν υἱόν, ὅταν σαφῶς ἀνὴρ ᾖς, εἰς Ἀθήνας ἐλθεῖν.

42. Ποιος είναι ο Αιγεύς;

[Ο πατέρας του Θησέα –  ενδεχομένως να δοθεί και η συνέχεια της 
απάντησης, ο βασιλιάς της Αττικής. Αναλόγως συνεχίζουμε.]
Μαθαίνουμε τι δουλειά κάνει; 
[ἄρχων,  ἄρχει τῆς Ἀττικῆς,  Εξουσιάζει, κυβερνά, πού; στην Αττική κλπ.]
Τί καλεῖ Αἰγεὺς Θησέαν; 
[ἐλθεῖν εἰς Ἀθήνας]
Πώς το εἰς Ἀθήνας θα μπορούσε να αποδοθεί με ένα επίρρημα; 
[Ἀθήναζε]

43. Πότε θα πρέπει ο Θησεύς να πάει στην Αθήνα; 

[ὅταν σαφῶς ἀνὴρ ᾖ]
Γιατί ὅταν και όχι ὅτε; 
[Γιατί αναφέρεται σε κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά βρίσκεται στο 
μέλλον. Είναι πρόθεση, ενδεχόμενο, επιθυμία κλπ]

14 Εἰ οὖν δύνασαι, ἆρον τὸν λῖθον τοῦτον! 
15 Εὖ γε, ὦ τέκνον. Ὁρᾷς δέ τι κείμενον ὑπὸ τῆς πέτρας;

44. Ποιες λέξεις σας είναι γνωστές;

[δύναμαι (δύναμη, δυνατός), ἆρον (ευαγγέλιο: ἆρον τὸν κράβατόν σου καὶ 
περιπάτει, ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. Σήμερα η έκφραση άρον άρον 
σημαίνει γρήγορα, βιαστικά), λῖθος]. 
Λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το αἴρω 
[άρση, έπαρση...]

45. Εδώ εκφράζεται μια υπόθεση. Ποια είναι αυτή; Σε τι τον προκαλεί η 
μητέρα του;

[Να γίνει σαφής η υπόθεση και η απόδοση]
Προαιρετικά Ποιος είναι ο ρόλος του γε;
[επιτείνει]

46. Πού βρίσκεται το ξίφος;

[κείμενον ὑπὸ τῆς πέτρας] 

Τι νομίζετε ότι είναι το κείμενον;
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[Αυτό που βρίσκεται (κεῖται) κάπου, στην περίπτωσή μας κάτω από την 
πέτρα. Πρβλ. το κείμενο ενός βιβλίου.]

16 Ἔχει κοιλότητά τινα, ἐν ᾗ ταῦτα τὰ πέδιλα καὶ τὸ ξίφος ἦν. 
17 Ἰού, ἰού, τοῦ πατρὸς δοκοῦσιν εἶναι. Ἐμοὶ ταῦτ’ ἀπέλιπεν! Αὔριον πορεύσομαι 
Ἀθήναζε. 

47. Ποια αντωνυμία χρησιμοποιεί ο Θησεύς για να δείξει τα πέδιλα; 

[ταῦτα (δεικτική)]
Αν χρησιμοποιούσε την ίδια αντωνυμία για το ξίφος, πώς θα 
σχηματιζόταν; 
[τοῦτο]

48. Προαιρετικά: Πώς αντιδρά ο Θησεύς στην εύρεση των αντικειμένων; 

[Ενθουσιάζεται]
Από πού φαίνεται; 
[Επιφωνήματα (ἰού, ιού=γιούπι!)]

49. Ο Θησέας είναι σίγουρος ότι αυτά που βρήκε ανήκαν στον πατέρα του;

[Σε μεγάλο βαθμό, όχι όμως απόλυτα (δοκοῦσι)]

50. Θυμάστε κάποιο  ρήμα παρόμοιο με το ἀπέλιπεν;

[κατέλιπεν (ενότ. 2)]

51. πορεύσομαι: σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα;

[Μέλλοντα]
Το ρήμα δηλώνει ότι ο Θησεύς θα μεταβεί στην Αθήνα δια ξηράς ή δια 
θαλάσσης; 
[Διά ξηράς]

Τέταρτη     υποενότητα     (σκίτσα     18-23):     οι     άθλοι     του     Θησέως  

18 Λῃστῶν μεστή ἐστιν ἡ ὁδός.  Δεῖ μᾶλλον πλεῖν τριήρει. 

52. Τι αντιπροτείνει η Αίθρα; 

[πλεῖν τριήρει]
Πώς δηλώνεται το μέσο; 
[τριήρει (δοτική)]

53. Υπάρχει περιθώριο επιλογής κατά τη γνώμη της;

[Όχι (δεῖ=πρέπει)]
Γιατί; 
[Λῃστῶν μεστή ἐστιν ἡ ὁδός]
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Το επίθετο μεστός εξακολουθεί να έχει την ίδια σημασία και σήμερα;
[μεστός λόγος, κείμενο μεστό νοημάτων]

19 Ἀλλ’ οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν τὸ Ἡρακλέους τρόπαιον.  

54. Καθεύδει ὁ Θησεύς;

[Όχι] 

Θυμάστε κάποιον άλλο να καθεύδει;
[Τον δούλο (Εν. 4.3 Πάλιν καθεύδεις;)]

Τι δεν τον αφήνει (ἐᾷ); 
[τὸ Ἡρακλέους τρόπαιον]
Θυμάστε κάποια συνώνυμη λέξη με το τρόπαιον; 
[ἆθλον, γέρας]

20 Σὺν τοῖς θεοῖς πράξω ἴσα ἐκείνῳ. Κολάσω ἅπαντας τοὺς λῃστὰς καὶ λύσω 
ὑμᾶς τοῦ φόβου.
21 Ῥίψω τοίνυν ὁρμῇ τὸν Σκίρωνα κατὰ τῶν πετρῶν. 
22 Εἶτα Σίνιν πέμψω εἰς Ἅιδου δώματα, τῷ τρόπῳ ᾧ ἐπεβουλεύετο τοῖς ξένοις.
23 Ἔσχατος δὲ Προκρούστης ἐπὶ τῆς σφετέρας κλίνης δώσει δίκην τῶν συχνῶν 
φόνων.

55. Τι ονειρεύεται ο Θησέας;

[Να μοιάσει στον Ηρακλή]
Ποιων επικαλείται τη βοήθεια ο Θησέας; 
[σὺν τοῖς θεοῖς]
Ποια πτώση ακολουθεί την πρόθεση σύν; 
[δοτική]

56. Ο Θησέας αναφέρεται στο παρελθόν, παρόν ή μέλλον; Ποιο χρόνο 
χρησιμοποιεί;

[μέλλον – μέλλοντα]
Ποια ρήματα στις λεζάντες 20-22 είναι σε μέλλοντα;
[πράξω, κολάσω, λύσω,  ῥίψω, πέμψω]
Μπορείτε να τα μεταφέρετε στον ενεστώτα; Ξαναδιαβάστε το κείμενο με 
τα ρήματα στον ενεστώτα.
[πράττω, κολάζω, λύω, ῥίπτω, πέμπω]
Ποια νομίζετε είναι η σημασία του ρ. κολάζω; Ποια Ν.Ε. λέξη σας θυμίζει;
[Τιμωρώ. Κόλαση (=τιμωρία)]
Ποιο το νόημα της φράσης λύσω ὑμᾶς τοῦ φόβου;
[Θα σας απαλλάξω από τον φόβο.]
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57. Ποιες λέξεις στα μελλοντικά σχέδια του Θησέως δηλώνουν χρονική 
ακολουθία; 

[Εἶτα, Ἔσχατος]

58. Πῇ ῥίψει Θησεὺς Σκίρωνα;

[κατὰ τῶν πετρῶν]
Ποια είναι τα δώματα Ἅιδου;
[Κάτω κόσμος]
Πώς θα αντιμετωπίσει τον Σίνιν; 
[τῷ τρόπῳ ᾧ .....]

59. Σας θυμίζω την πρόταση της Πηνελόπης (Εν. 3.9): Ἔστιν οὖν πολέμιος 
καινός, ὃς ἐπιβουλεύει τῇ Ἰθάκῃ καὶ ἡμῖν; Τι παρατηρείτε; Πώς 
καταλαβαίνετε τη λεζάντα 20; Ποιος επιβουλεύεται ποιον;

[Χρησιμοποιείται το ίδιο ρήμα. Στην Εν. 3 ήταν στον ενεστώτα - παρόν, 
στην Εν. 6 παρελθόν.  Σίνις ἐπεβουλεύετο τοῖς ξένοις.]
Πῇ Προκρούστης δώσει δίκην; 
[ἐπί τῆς σφετέρας κλίνης]
Στην Εν. 4.19 ο κύριος ζητούσε τη βοήθεια των γειτόνων και φώναζε δώσω 
δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ἔργων; Εδώ τι θα πάθει ο Προκρούστης; Γιατί;
[Θα τιμωρηθεί για τους πολλούς φόνους που διέπραξε]

Πρόσθετες ερωτήσεις/ασκήσεις που μπορούν να ανατεθούν στους μαθητές. 

Να ψάξουν στις λεζάντες 2-10 και να καταγράψουν τα ρήματα που δέχονται 
αντικείμενο σε γενική.

Ποια στοιχεία της (γλωσσικής και μη γλωσσικής) συμπεριφοράς του Θησέα είναι 
χαρακτηριστικά της ψυχολογίας ενός παιδιού της ηλικίας του; (Μπορεί να 
εντοπίζονται και τμηματικά/σταδιακά κατά την ανάγνωση, όχι την πρώτη αλλά 
σε προχωρημένο στάδιο). 

Ευέξαπτος, ξεσπά, αλλά όχι προς τη μητέρα. 
Αρχίζει τα λόγια του με το ἐγώ (βλ. λεζ. 2 και 17 ἐμοί).
Οι φίλοι του είναι πάρα πολύ σημαντικοί γι' αυτόν! 
Νομίζει ότι τα ξέρει όλα, βγάζει βιαστικά συμπεράσματα από την πρώτη 
κουβέντα της μητέρας, πριν ακούσει όλα όσα έχει να του πει. 
Πείσμα (Γίγνωσκε δ’ ὅμως ὅτι παιδιὰν μάτην ἔφθειρας).
Υπερβολή (ἀεί στο 2 και το 6: Ἡ κλῆσις οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα). 
Ενθουσιάζεται εύκολα. 
Φιλοδοξία, ζήλια/σύγκριση με άλλους. 
Θέλει να αλλάξει τον κόσμο!!! 
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Στοιχεία της πλοκής και ορισμένες εκφράσεις του κειμένου προέρχονται από τον 23ο  λόγο 
του Λυσία (Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς). 
Το κείμενο εισάγει τους μαθητές σε θεσμούς, δικανικές πρακτικές και τη δικανική ορολογία 
της κλασικής Αθήνας. 
Πέραν της γλωσσικής επεξεργασίας, μέσα από την προσέγγισή του δίδεται έμφαση στην 
ιστορική και κοινωνική δυναμική που αντανακλά. 

Γενικά για το δίκαιο και τους δικαστικούς θεσμούς της Αθήνας βλ. D. M. MacDowell, Το 
δίκαιο στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, Αθήνα 1988 (αγγλ. έκδοση 1988). Για το ίδιο θέμα 
το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: 
http://www.ime.gr/projects/courts/index.php?main=yes

Σ τ ό χ ο ι
Εκμάθηση

- Λεξιλόγιο: Βασική δικανική ορολογία
- Μορφολογία: Τύποι της αυτοπαθούς αντωνυμίας
- Αόριστος, α΄ πρόσωπο ενεργητικής φωνής (β΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού)
- γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέσης φωνής: ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος 

β΄
- Αντιθετικοί σύνδεσμοι: ἀλλά, ὅμως 
- Διά + γενική (επανάληψη)

Αναγνώριση
- Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού (αντικειμενική, αξίας, διαιρετική)
- Χρήσεις του απαρεμφάτου (τελικού – ειδικού, με απρόσωπο ρήμα)
- Επιρρηματικές χρήσεις της δοτικής  (χρόνου, χαριστική, οργανική)

Εξοικείωση
- Υποτακτική
- Τύποι της μετοχής
- Προτάσεις με περισσότερους επιρρηματικούς προσδιορισμούς

Καλλιέργεια αξιών υγιούς κοινωνικής συνείδησης 
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Ενότητα 7
Χρησμολόγος ψευδοπλαταιεύς

Διδακτικό σενάριο
Η αφόρμηση μπορεί να γίνει από τον τίτλο της ενότητας. Μπορεί να ζητηθεί ο 
προσδιορισμός της σημασίας της λέξης χρησμολόγος με τη βοήθεια της ετυμολογίας, 
χρησμός+λόγος (πιθανόν οι μαθητές να γνωρίζουν τι είναι χρησμός. Αν όχι, αναφερόμαστε 
στα μαντεία και τους χρησμούς, ώστε το νόημα να γίνει σαφές). 
Η δεύτερη λέξη ψευδοπλαταιεύς εύκολα γίνεται κατανοητή, αφού οι μαθητές μας ακούν 
καθημερινά λέξεις όπως ψευδοκράτος, ψευδοκυβέρνηση, ψευδοπρόβλημα κλπ. Κεντρίζουμε 
το ενδιαφέρον τους λέγοντας πως σε αυτή την ενότητα καλούνται να εξιχνιάσουν (μαζί με τα 
πρόσωπα του διαλόγου) μια απάτη. 

Πρώτη     υποενότητα     (σκίτσα     1-5):     Το     περσικό     ποτήρι     αιτία     διαπληκτισμού  

Η ανάγνωση θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι οι δύο πρώτες λέξεις (αντωνυμίες) 
χρησιμοποιούνται ως κλητικές προσφωνήσεις. 
Κατάλληλη κίνηση θα πρέπει να διευκρινίζει τη σημασία του ἀπόδος. 

1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὗτος, σύ, τὸ ἔκπωμα τὸ Περσικόν, … 
2 … ὅ μοι δέκα δραχμῶν ἐπώλησας, ἔμπορός τις μιᾶς δραχμῆς ἄξιον ἔφη εἶναι.
3 Ἀπόδος οὖν τὰς ἐννέα, ἃς ἀδίκως εἰσέπραξας.

- Ξέρει ο Θεόδωρος το όνομα του ανθρώπου στον οποίο μιλά; 
[Όχι]

Από πού το καταλαβαίνουμε; Πώς τον προσφωνεί;

[Το οὗτος και το σύ αφορούν το ίδιο πρόσωπο, όπως θα φανεί στη συνέχεια  - οὗτος 
= κλητική (οι δεικτικές αντωνυμίες οὗτος και αὕτη είναι οι μόνες αντωνυμίες που 
έχουν κλητική ενικού).]

Να μιλήσουμε πάλι αρχαία: Πῶς καλεῖται ὁ ἄνθρωπος οὗτος; 

[Ἀρίστων]

- Τί ἐπώλησεν Ἀρίστων; 
[…]

Τι νομίζετε ότι είναι το ἔκπωμα;

[Το ποτήρι]

Πόθεν ἐστί τὸ ἔκπωμα;

[Περσικόν ἐστι. - ἐκ …Περσίας…  ἐστί – Επιδιώκουμε να λάβουμε και τις δύο 
απαντήσεις.]

[Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι μία από τις περιπτώσεις που δίνουν στον/στην 
εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογήσει τον βαθμό κατάκτησης γνώσεων από 
τους μαθητές του/της. Μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να απαντήσουν γραπτά 
(και ίσως ανώνυμα) στην ερώτηση και να συγκεντρώσει τις απαντήσεις, οπότε, χωρίς 
να επηρεαστεί η πορεία ή ο ρυθμός του μαθήματος, γνωρίζει αν έχουν μάθει τη 
σύνταξη του ἐκ με γενική, τη διαφορά ἐκ - ἐξ και αν χρησιμοποιούν σωστά τα 
πνεύματα. Η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις, όποτε 
ο/η εκπαιδευτικός το κρίνει σκόπιμο.]
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- Τίνι ἐπώλησεν Ἀρίστων τὸ ἔκπωμα; Σοί; Γεωργίῳ; Νικολάῳ; Ἑλένῃ; (χρησιμοποιούμε 
ονόματα των παιδιών της τάξης)
[… Θεοδώρῳ]

Θυμάστε ανάλογη περίπτωση χρήσης της δοτικής από την προηγούμενη ενότητα;

[Το έμμεσο αντικείμενο στο 6.11 ἄκουε δ’ ὅσα ὁ πατὴρ ἀμφοτέροις ἡμῖν ἐπιτάσσει.]

Πόσου ἐπώλησε Ἀρίστων τὸ ἔκπωμα Θεοδώρῳ; 

[…]

Πόσου ἄξιόν ἐστι τὸ ἔκπωμα;

[…]

Τίς ἔφη ταῦτα; 

[…]

Σὺ εἶ ὁ ἔμπορος. Οὗτός ἐστι Θεόδωρος. Τί ἔφης τῷ Θεοδώρῳ; 
«Θεόδωρε, …

[… τὸ ἔκπωμα  μιᾶς δραχμῆς ἄξιόν ἐστι»].

Προς τρίτο μαθητή: Τί ἔφη ὁ ἔμπορος; 

[… εἶναι» ]

- Με ποιο ρήμα θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το ἔφη; Είναι τύπος του 
ρήματος φημί. Θυμάστε τι σημαίνει;
[Λέω, ισχυρίζομαι. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το εἶπε.]

Προαιρετικά: Έχετε ξανακούσει τη δραχμή; Τι νομίζετε ότι εκφράζει η γενική μιᾶς 
δραχμῆς;
[Ήταν νόμισμα της Ελλάδας πριν την εισαγωγή του ευρώ, αλλά και της αρχαίας 
Αθήνας. Η γενική εκφράζει την αξία του ποτηριού. Γενική της αξίας από το επίθετο 
ἄξιον.]

Πώς θα μπορούσαμε να πούμε «παστό ψάρι αξίας οκτώ δραχμών»;

[τάριχος ὀκτὼ δραχμῶν]

Προαιρετικά: ἔμπορός τις: γιατί έχουμε διπλό τονισμό; Ποιο φαινόμενο 
παρατηρούμε;

[έγκλιση του τόνου, ως φαινόμενο απαντά και στα Ν.Ε.]
Το τις είναι μια από τις λέξεις που μεταβιβάζει τον τόνο της στην προηγούμενη. 
Κυκλώστε την και κάντε το ίδιο για άλλες παρόμοιες που θα συναντήσουμε στο 
κείμενο.

Τι μέρος του λόγου είναι το ἀδίκως και τι εκφράζει;

[Επίρρημα. Εκφράζει τρόπο.]

- Τι ζητάει τώρα, για να ικανοποιηθεί, ο Θεόδωρος; 
[…]

Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί; 

[…]

Το ἀπόδος από ποιες λέξεις είναι σύνθετο; Θυμηθείτε και μια φράση από το Πάτερ 
ἡμῶν…

[… - Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον]
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4 ΑΡΙΣΤΩΝ: Πῶς φής; Πανοῦργος εἶ καὶ ὑβριστής.Ἐμὲ κέρδους πονηροῦ κατηγορεῖς; Εὖ 
ἴσθι, ὅτι ἐμὲ οὐδεὶς κακῶς λέγει χαίρων.

- Αποδέχεται ο Αρίστων την κατηγορία; 
[…]

Τι θα μπορούσε να πει αντί «πῶς φής;»

[πῶς λέγεις;]

Πώς θα διατυπώναμε εμείς την ερώτηση ακούγοντας κάτι απαράδεκτο;

[Τι λες;]

- Πώς αντιδρά ο Αρίστων στην κατηγορία; Πού την αποδίδει;
[Αντεπιτίθεται. Την αποδίδει στο ήθος του Θεόδωρου, πανοῦργος καὶ ὑβριστής]

Τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις πανοῦργος και ὑβριστής; 

[Πανοῦργος: πᾶν + ἔργον = αυτός που μπορεί να κάνει οτιδήποτε, άρα και κάτι κακό, 
ο κακός, ο άτιμος. Ὑβριστής: αναμένουμε ότι οι μαθητές θα το ερμηνεύσουν αυτός 
που βρίζει. Εξηγούμε ότι είναι κάτι ευρύτερο και πιο σοβαρό, αυτός που δεν δείχνει 
σεβασμό στους άλλους, δεν αναγνωρίζει όρια στη συμπεριφορά του, άρα θρασύς, 
αυθάδης κ.ο.κ.]

- Πώς θα μπορούσαμε να πούμε «κατηγορώ τον Πάρη για την αρπαγή»;
[Πάριν ἁρπαγῆς κατηγορῶ]

 

Όταν ο Θησέας διαφώνησε και θύμωσε με τη μητέρα του και της έλεγε «Να ξέρεις 
ότι μου χάλασες άδικα το παιγνίδι με τους φίλους μου» (6.9), ποια προστακτική 
ρήματος είχε χρησιμοποιήσει (με την ίδια σημασία που έχει το ἴσθι);

[Γίγνωσκε (δ’ ὅμως ὅτι παιδιὰν μάτην ἔφθειρας!). - Εὖ ἴσθι = μάθε καλά, βάλε καλά 
στο μυαλό σου.]

- Το ὅτι που ακολουθεί είναι αιτιολογικό ή ειδικό;
[ειδικό]

- Πώς μπορούμε με μια λέξη στα ΝΕ να αποδώσουμε το κακῶς λέγει;
[κακολογώ]

 Τι μέρος του λόγου είναι το κακῶς;

[Επίρρημα. Το διακρίνουμε από το επίθετο.]
Θυμάστε άλλες εκφράσεις με το λέγω;
[Εκφράσεις που συναντήσαμε: Ο Οδυσσέας είπε: ἀληθῆ λέγεις (3.8), ο δούλος: οὐδὲν 
λέγεις (4.8).]
Ο Αρίστωνας περιορίζεται στο να κατηγορήσει τον Θεόδωρο; Μήπως τα επόμενα 
λόγια του υπονοούν και κάτι άλλο;
[Απειλή. Παραφράζουμε: Δεν μπορεί να τον κατηγορεί κανείς και να συνεχίζει να 
χαίρεται, δηλ. να μην τιμωρείται. Άρα τον απειλεί και μάλιστα πραγματοποιεί την 
απειλή του ευθύς αμέσως. - χαίρων (χωρίς συνέπειες, χωρίς τιμωρία, ελεύθερα, με 
την άνεσή σου).]

5 Παίετε αὐτὸν ῥάβδῳ τὸν νῶτον, ἵνα τοῦ λοιποῦ μάθῃ ὅτι οὐκ ἔξεστι διαβάλλειν 
Ἀρίστωνα ἀποινί.
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- Σε ποιους απευθύνεται τώρα ο Αρίστωνας;
[Σε αυτούς που εικονίζονται να κρατούν ράβδους, προφανώς πρόκειται για δούλους 
του.]

Ποια εντολή τους δίνει;

[Να κτυπήσουν τον Θεόδωρο.]

Ποιο ρήμα σημαίνει κτυπώ; Σε ποια έγκλιση χρησιμοποιήθηκε;

[Παίω, προστακτική]

Με τι θα τον κτυπήσουν;

[ῥάβδῳ]

Άρα, τι δηλώνει η δοτική ῥάβδῳ;

[Το όργανο]

Πού τον χτυπούν;

[…] 

–  Προαιρετικά: Έχετε ακούσει τη φράση στρέφω τα νώτα μου; Όταν κάποιος 
στρέφει τα νώτα του τι κάνει; Βλέποντας τους ανθρώπους του Αρίστωνος στην 
εικόνα 6, πού τον χτυπούν; Άρα, ποια είναι ακριβώς η οδηγία προς τους ραβδούχους;

[Να κτυπήσουν τον Θεόδωρο στην πλάτη.]

- Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πράξης;
[ἵνα μάθῃ] 

-  ἔξεστι σημαίνει είναι δυνατόν…, μπορεί κάποιος…: ποια λέξη ακολουθεί κανονικά 
στα ΝΕ; Στα Αρχαία (με βάση το κείμενο); 
[ΝΕ: να… , ΑΕ: απαρέμφατο]

διαβάλλειν – πώς είναι το ρήμα;

[διαβάλλω ]

Τι σημαίνει; - Ποια παράγωγη νεοελληνική λέξη χρησιμοποιούμε;

[διάβολος (σατανάς)]

Τι κάνει δηλαδή αυτός που διαβάλλει;

[Παραποιεί, συκοφαντεί, κακολογεί, κατηγορεί]

- Μπορείτε, αναλύοντας τη λέξη ἀποινί στα συνθετικά της μέρη, να καταλάβετε τι 
σημαίνει;
[ἀ (στερ.) + ποινή = χωρίς τιμωρία, χωρίς συνέπειες] 

Τι μέρος του λόγου νομίζετε ότι είναι: επίθετο, επίρρημα, ουσιαστικό;

[Επίρρημα. Άλλη κατηγορία, διαφορετική από τα επιρρήματα σε –ως.]

Με ποια λέξη που χρησιμοποίησε προηγουμένως ο Αρίστων είναι ισοδύναμη, λέει το 
ίδιο πράγμα;

[χαίρων]

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     6-11):     Τα     αμφίβολα     πολιτικά     δικαιώματα  

6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Προσκαλοῦμαί σε πρὸς τὸν πολέμαρχον, ὦ παγκάκιστε.
7 ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐ μέτοικός εἰμι, ἀλλὰ Πλαταιεύς.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Καὶ πόθεν δημοτεύῃ;
ΑΡΙΣΤΩΝ: Δεκελειόθεν.

Δίνουμε τις απαραίτητες αρχαιογνωστικές πληροφορίες για τον πολέμαρχο (είχε δικαστικές 
αρμοδιότητες σε περιπτώσεις μη Αθηναίων πολιτών) και τους Πλαταιείς.

- Πόσο θυμωμένος με τον Αρίστωνα σας φαίνεται ο Θεόδωρος; Από πού το 
καταλαβαίνουμε;
[Πολύ. Τον αποκαλεί παγκάκιστο, όχι απλά κακό.]
Πόσο πιο  βαρύ είναι το παγκάκιστε από το κακέ;
[υπερθετικός βαθμός και επίταση με το παν, πρβ. ΝΕ πανάθλιε]

- Το προσκαλοῦμαι μπορεί εδώ να σημαίνει προσκαλώ με θετική διάθεση, όπως όταν 
καλούμε κάποιον στο σπίτι μας;
[…] [Εδώ είναι δικανικός όρος, σημαίνει ενάγω κάποιον στον δικαστή (εδώ τον 
πολέμαρχο) για να δικαστεί, καταγγέλλω.]

Το γεγονός ότι τον οδηγεί στον πολέμαρχο τι υποδηλώνει;

[Τον αντιμετωπίζει ως μέτοικο, δηλαδή αμφισβητεί ότι είναι Αθηναίος πολίτης.]

Ποιος είναι ο μέτοικος; Θυμηθείτε από την Ενότητα 1 (Τίτλος: Ἡρακλέους ἀπὸ 
Δελφῶν μετοικία, 1.8 η Αγαρίστη ρωτά: Τίς ἡ αἰτία τῆς μετοικίσεως;).

[Αυτός που αλλάζει τόπο διαμονής, ο πολίτης άλλης πόλης που εγκαθίσταται στην 
Αθήνα.]

- Ποια είναι η απάντηση στο πόθεν;
[Δεκελειόθεν]

Άρα, τι εκφράζει το –θεν;

[Προέλευση, κίνηση από τόπο]

Προαιρετικά: Ερώτηση σε μαθητές Πόθεν δημοτεύῃ;

[Παίρνουμε διάφορες απαντήσεις στα ΝΕ. Σκοπός είναι να εμπεδωθεί η μορφολογία 
και να γίνει σαφής η σημασία του δημοτεύομαι - Προσοχή στον τύπο δημοτεύῃ: είναι 
δεύτερο πρόσωπο του ρήματος δημοτεύομαι! «Από ποιο δήμο είσαι» (ενδεχομένως 
αναφέρουμε ότι η Αθήνα αποτελούνταν από πολλούς δήμους).]

60. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Οὔ μοι δοκεῖς.
ΑΡΙΣΤΩΝ: Οὐκ οἶσθα ὅτι μετὰ τὴν Πλαταιῶν ἅλωσιν πολίτας ἡμᾶς ἐποιήσατε;

- Πείθεται ο Θεόδωρος; 
[όχι ]

Είναι απόλυτα σίγουρος ότι ο Αρίστων δεν είναι Πλαταιεύς;

[όχι, το δοκεῖς εκφράζει εντύπωση, όχι βεβαιότητα]

- Το αρνητικό οὐ είναι μία από τις άτονες λέξεις. Γιατί εδώ τονίζεται;
[έγκλιση τόνου]

- Τι μπορεί να σημαίνει το οἶσθα ; Ποιο ρήμα που μάθαμε σήμερα θυμίζει;
[…,  ἴσθι -  τύποι οριστικής και προστακτικής του ρ. οἶδα (γνωρίζω).]
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- Τι είναι η ἅλωσις; Ποιαν άλλη ἅλωσιν εκτός από των Πλαταιών ξέρετε;
[Άλωση της Πόλης]

μετὰ τὴν ἅλωσιν: ποια επιρρηματική σημασία δηλώνει;

[χρόνο]

Θυμηθείτε ότι ο Ηρακλής  «μετὰ τῶν τέκνων ἐπὶ θήραν πορεύεται». Εκεί  ο 
εμπρόθετος τι δήλωνε;

[συνοδεία]

61. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ὅμως εἰσὶν οἱ κατασκευάζοντες ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ 
προσήκουσαν, οὐκ ὄντες Πλαταιεῖς. Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ.

- Ποια φράση έχει το περιεχόμενο  «αυτοί που δηλώνουν πολίτες μιας πόλης, ενώ δεν 
είναι»; 
[οἱ κατασκευάζοντες ἑαυτοῖς πολιτείαν οὐ προσήκουσαν]

Προαιρετικά: Όταν κάποιος γίνεται πολίτης, τι λέμε ότι αποκτά; 

[πολιτικά δικαιώματα]

Ποιος όρος χρησιμοποιείται για τα «πολιτικά δικαιώματα»;

 [πολιτεία]

Και για τα «νόμιμα πολιτικά δικαιώματα»; 

[πολιτεία προσήκουσα] – [προσήκω σημαίνει «ταιριάζω», «ανήκω».]

Τι κάνουν αυτοί που δεν δικαιούνται «πολιτείαν»; 

[προσπαθούν να παρουσιαστούν ως πολίτες, δηλ. κατασκευάζουν στοιχεία που δήθεν 
αποδεικνύουν κάτι]
Τι σημαίνει λοιπόν εδώ το κατασκευάζω;
[Εκτός από την ίδια σημασία με τα ΝΕ, εξηγούμε ότι υπάρχει και η σημασία επινοώ 
ή δημιουργώ κάτι που δεν υπάρχει, κάτι ψεύτικο.]

Τι σημαίνει «κατασκευάζοντες»;

[Αυτοί που κατασκευάζουν. Με αντίστοιχο τρόπο έχουν σχηματισθεί και άλλες 
μετοχές, αρκετές μάλιστα κατέληξαν να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ως 
ουσιαστικά ή επίθετα: άρχοντες, αυτοί που «άρχουν», οι παράγοντες «αυτοί που 
παράγουν κάτι», οι πάσχοντες «αυτοί που πασχουν», οι ενδιαφέροντες «αυτοί που 
ενδιαφέρουν». Επίσης οι παρόντες, οι απόντες κλπ. από ρήματα σύνθετα με το εἰμί. 
Είδαμε από το εἰμί να σχηματίζονται τα ὄντα (μάθημα 2).]

Εδώ λοιπόν ποιοι είναι οι «οὐκ ὄντες Πλαταιεῖς»;

[αυτοί που δεν είναι Πλαταιείς, αυτοί που επιχειρούν να παρουσιαστούν ως πολίτες, 
«χωρίς να είναι Πλαταιείς»]

Για χάρη τίνος «κατασκευάζουσι πολιτείαν οὐ προσήκουσαν»; Προς όφελος ποιου;

[Για τον εαυτό τους, για δικό τους όφελος: ἑαυτοῖς.]

Προαιρετικά: Ποιο ρήμα χρησιμοποιούμε εμείς για τη διεκδίκηση ενός πράγματος 
που δεν μας ανήκει;

[σφετερίζομαι]

Από πού βγαίνει (βλ. περασμένο μάθημα);

[σφέτερος – σφετερίζομαι = κάνω κάτι δικό μου – επομένως διεκδικούν για τον εαυτό 
τους, προσπαθούν να εμφανίσουν ένα δικαίωμα που δεν τους ανήκει, δεν τους 
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αντιστοιχεί, «κατασκευάζουσιν ἑαυτοῖς» προσπαθούν να σφετεριστούν τα πολιτικά 
δικαιώματα, ενώ δεν τους ανήκουν.]

Ο  Θεόδωρος τώρα εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος ότι ο Αρίστων σφετερίζεται 
πολιτικά δικαιώματα που δεν του αρμόζουν;

[Όχι, χρησιμοποιεί το ρήμα οἶμαι, το οποίο δείχνει έλλειψη βεβαιότητας.]

Για ολόκληρη τη φράση Καὶ σύ, οἶμαι, εἷς τούτων εἶ μπορούμε να ζητήσουμε 
απόδοση: «Και συ, νομίζω, είσαι ένας από αυτούς».

62. Ἐλθὲ οὖν πρῶτον εἰς τὸν χλωρὸν τυρόν.
63. Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ ἐκεῖσε συλλέγονται οἱ Πλαταιεῖς. Οὗτοι δὴ ἐξελέγξουσί σε.
- Τι μέρος του λόγου νομίζετε ότι είναι το πρῶτον: επίθετο, επίρρημα, ουσιαστικό; 

Θυμηθείτε τα λόγια της Αίθρας: Πρόσεχε τὸν νοῦν, καὶ πρῶτον ἄκουε γένος σόν 
(6.11).
[Επίρρημα]
Ο χλωρὸς τυρὸς είναι κάτι ανάλογο του αἴγειος τυρός που συναντήσαμε στην 
Ενότητα 4 (4.6);
 [Όχι. Χλωρός είναι ο φρέσκος (πρβλ. χλωρά και ξερά)]. 
Όταν του ζητά να πάνε εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν τι εννοεί;
[στο μέρος που πωλείται φρέσκο τυρί. Κι εμείς σήμερα όταν είμαστε με άλλους 
σε ένα κατάστημα και θέλουμε να συνεννοηθούμε πού θα βρεθούμε, λέμε «θα 
είμαι στα αναψυκτικά», ή «θα βρεθούμε στα παιδικά».]
Γιατί του ζητά να πάει εκεί;

[Γιατί εκεί μαζεύονται οι Πλαταιείς.]
Πότε; Ποια φράση δηλώνει χρόνο – και ποια δηλώνει τόπο;
[Τῇ γὰρ ἔνῃ καὶ νέᾳ=την τελευταία μέρα του μήνα (εξηγούμε ότι οι Αθηναίοι 
χαρακτήριζαν έτσι την τελευταία μέρα του μήνα, γιατί ήταν το όριο μεταξύ παλιού 
και νέου μήνα).
ἐκεῖσε: σε εκείνο το μέρος, δείχνει κατεύθυνση. Πώς θα πούμε «προς την Αθήνα»; 
Και πώς θα πούμε «από εκεί»; «από την Αθήνα»;]

- Για ποιο λόγο ζητά να πάνε στους Πλαταιείς;
[…] Η απάντηση μπορεί να κινείται στην κατεύθυνση του «ελέγχου». Θα 
εξηγήσουμε ότι το ἐξ- δηλώνει εντέλεια, ολοκλήρωση της πράξης που δηλώνει το 
ρήμα. Θα σε ελέγξουν και θα αποδείξουν ποιος είσαι. 

Το δὴ προσδίδει πρόσθετη έμφαση στη λέξη που προηγείται. Θυμηθείτε ότι ο 
Θεόδωρος δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος για την απάτη, και ψάχνει στοιχεία. 
Η φράση «οὗτοι δὴ» σημαίνει κάτι σαν «ε, λοιπόν, αυτοί θα…».  

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     12-15):     Στην     αγορά     του     τυριού  
12 ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Ἡμεῖς οἱ ἐνθάδε παρόντες Πλαταιεῖς, τοῦτον οὐ γιγνώσκομεν, ὦ 
Θεόδωρε.

- Σε ποιο βαθμό είναι βέβαιοι οι Πλαταιείς για το αν ο Αρίστων είναι συμπολίτης τους;
[Απόλυτα βέβαιοι, χρησιμοποιούν το ρήμα γιγνώσκω που δηλώνει βέβαιη γνώση.]

- Τι μέρος του λόγου είναι το ἐνθάδε και τι εκφράζει;
[Επίρρημα, τόπο]

Ποιο είναι το αντίθετό του;
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[Ἐκεῖσε, λεζ. 11]

13 ΓΥΝΗ: Ἐγὼ γιγνώσκω αὐτόν. Χρησμολόγος Θετταλός ἐστι, καὶ χρησμοὺς οὐκ 
ἀρχαίους, ἀλλὰ πεποιημένους ᾄδει.

- Ποια είναι τελικά η εθνικότητα και η ιδιότητα του Αρίστωνος;
[Θετταλός, χρησμολόγος, ᾄδει (έμμετρη απαγγελία) χρησμούς]

- Πότε έχει μεγαλύτερη αξία ένας χρησμός, μια προφητεία, σύμφωνα με τον διάλογο; 
Όταν είναι παλιός ή καινούργιος; Τι μπορεί να είναι οι πεποιημένοι χρησμοί; 
Μπορείτε να διακρίνετε ποιο ρήμα υπάρχει στο πεποιημένους; 
[Το ρήμα ποιῶ. Άρα πεποιημένος είναι ο φτιαχτός, ο πλαστός, ο ψεύτικος, άρα 
πρόκειται για απατεώνα, ᾄδει πεποιημένους χρησμούς]

14 ΠΛΑΤΑΙΕΥΣ: Διὰ τῶν τοιούτων αἰσχύνη μεγίστη γίγνεται ἡμῖν τοῖς γνησίοις 
Πλαταιεῦσι.

- Προαιρετικά: Πώς θα συμπληρώνατε τη φράση Διὰ τῶν τοιούτων; Ποιους υπονοεί;
[Διὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων/χρησμολόγων. Η αντωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται 
«αντί του ονόματος»…]

Τι δηλώνει η φράση Διὰ τῶν τοιούτων;

[Το μέσο. Διά μέσου (μεταφορικά). «Μέσα από κάτι ανθρώπους σαν κι αυτόν 
ντροπιαζόμαστε εμείς».

- Σε τι βαθμό προκαλεί ντροπή στους Πλαταιείς;
[Στον μεγαλύτερο, υπερθετικό: μεγίστη]

Ποιος είναι ο θετικός βαθμός του επιθέτου;

[μεγάλη]

γίγνεται: εδώ ως υπαρκτικό ρήμα. Η ακριβής σημασία: «δημιουργείται», «γίνεται» με 
τη σημασία «αποκτά ύπαρξη» (όχι συνδετικό, με τη σημασία «αποκτά την τάδε 
ιδιότητα»). 

- Τι εκφράζει η δοτική ἡμῖν;
[Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται όλη η φράση.  Δοτική προσωπική]

15 ΑΡΙΣΤΩΝ: Οἴμοι, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διαβάλλομαι. Πολλὰ δύναμαι λέγειν περὶ τούτου τοῦ 
πράγματος, ὅτι Πλαταιεύς εἰμι.

- Ποιος άλλος φώναξε οἴμοι;
[Η Πηνελόπη: Οἴμοι, μόνη καταλείπομαι (3.19)]

Θυμάστε τι μέρος του λόγου είναι; 

[Επιφώνημα]

- Ποιος ξαναμίλησε για διαβολή;
[Πάλι ο Αρίστωνας, λεζ. 5]

Από ποιον θεωρεί ότι διαβάλλεται;

[Ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν]
- Με ποια λέξη συνδέεται αναπόσπαστα το δύναμαι;

[δύναμαι λέγειν]

Πολλά λέγειν (λέω πολλά, μιλώ διεξοδικά, διατυπώνω πολλά επιχειρήματα): σας 
θυμίζει κάποια αντίστοιχη σύνταξη; 
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[ἀληθῆ λέγεις, σύστοιχο αντικείμενο]

Περὶ τίνος πολλὰ δύναται λέγειν;

[περὶ τούτου τοῦ πράγματος]

Πιο συγκεκριμένα;

[ὅτι Πλαταιεύς εἰμι (επεξηγεί τον προηγούμενο όρο)]

Τέταρτη     υποενότητα     (σκίτσα     16-20):     Το     παρελθόν     του     χρησμολόγου  
16 ΓΥΝΗ: Οὐ σύ ἔλεγες περὶ Γλαύκου, ὃς ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν, ὡς ἥξει, ἵνα ἀργύριον 
παρὰ τῆς γυναικὸς λαμβάνῃς;

- Ποιος είναι ο Γλαύκος;
[Κάποιος που σκοτώθηκε στον πόλεμο.]
Τι έλεγε ο Αρίστων για τον Γλαύκο;

[ὡς ἥξει]

Τι μπορεί να σημαίνει το ρήμα αυτό; 

[ότι θα επιστρέψει, θα έλθει]

Προαιρετικά: Γιατί χρησιμοποιείται το σύ, αφού αυτό εμπεριέχεται στο ἔλεγες; Δεν 
εννοείται;

[Εννοείται. Εδώ όμως χρησιμοποιείται εμφατικά.]

- Γιατί ὡς και όχι ὅτι;
[Πρόκειται για κάτι που γνώριζε ότι δεν είναι αληθές (ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν).]

- Τι εκφράζει το ἐν τῇ μάχῃ;
[Δηλώνει τον τόπο, αλλά ταυτόχρονα και τον χρόνο που πέθανε.]

- Με ποιο στόχο το έκανε;
[ἵνα ἀργύριον….]

17 ΑΡΙΣΤΩΝ: Πρὸς ταῦτα οὐ χαλεπὸν ἀντειπεῖν. Ἡ γὰρ ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι.
     ΦΙΛΩΝ: Οὗτος, ὦ ἄνδρες, πολλάκις τοὺς πολίτας ἐξηπάτησε καὶ δίκας φεύγει πολλάς.

- Ποιες λέξεις στην απάντηση του Αρίστωνα δηλώνουν αντίθεση;
[ἀντειπεῖν: Να αντικρούσω, από το ρήμα ἀντιλέγω, και πρός (εκτός από την πιο 
συνηθισμένη σημασία «προς», σημαίνει επίσης «εναντίον», «κατά»).

οὐ χαλεπόν > δηλ. ῥᾴδιον = εύκολο (σχήμα λιτότητας). οὐ χαλεπόν (ἐστι) ἀντειπεῖν.

- Πώς λειτουργεί εδώ ο σύνδεσμος γάρ;
[αιτιολογικός]

- Είναι η πρώτη φορά που εξαπατά κάποιον ο Αρίστωνας;
[Όχι, πολλάκις]

- Εφόσον ο Αρίστωνας έχει εξαπατήσει πολλές φορές, τι εκκρεμούν εις βάρος του 
σύμφωνα με τον Φίλωνα;
[Πολλές κατηγορίες]

Ποιες είναι οι λέξεις του κειμένου με τις οποίες δηλώνεται η απάντηση;
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[δίκας φεύγει πολλάς]

Άρα, τι σημαίνει δίκην φεύγω;

[Κατηγορούμαι]

Έχουμε συναντήσει εκφράσεις με το δίδωμι δίκην: Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν 
ἔργων (4.19), Προκρούστης ἐπὶ τῆς σφετέρας κλίνης δώσει δίκην τῶν συχνῶν φόνων 
(6.23). Θυμάστε τι σημαίνει;

[Τιμωρούμαι]

18 ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Πολλοὶ ἐν τῇ εἰρήνῃ οὐδὲ σφᾶς αὐτοὺς τρέφειν ἐδύναντο, ἀλλ’  ἐν τῷ 
πολέμῳ παρανόμως ἐκ πενήτων πλούσιοι ἐγένοντο.

Θα εξηγήσουμε την αντωνυμία σφᾶς αὐτούς, συνδέοντάς την με τους άλλους 
τύπους της αυτοπαθούς αντωνυμίας που έχουμε συναντήσει (ἑαυτοῖς, 7.9), 
καθώς και με τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις που έχουμε συναντήσει 
(σφέτερος, 6.23) ή έχουμε αναφέρει (σφετερίζομαι). 

- Για ποιους μιλά εδώ ο Θεόδωρος; Για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο; Και τι τους 
επιρρίπτει; 
[Για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εκμεταλλεύθηκε τον πόλεμο για να 
πλουτίσει.]

 
- Ποιες αντιθέσεις μπορείτε να εντοπίσετε στις προηγούμενες προτάσεις;

[ἐν τῆ εἰρήνῃ, ἐν τῷ πολέμῳ], [πενήτων, πλούσιοι]

Δεν έχουμε απλή συσσώρευση δύο αντιθετικών ζευγών, αλλά αλληλεπίδραση των 
δύο ζευγών. Ο συνδυασμός τους λειτουργεί καταλυτικά, υπογραμμίζοντας ένα 
παράδοξο: «φτωχοί στην ειρήνη, πλούσιοι στον πόλεμο».

- δύναμαι λέγειν προηγουμένως. Εδώ με ποιο απαρέμφατο συναντούμε το ρήμα;
[τρέφειν ἐδύναντο]

παρανόμως: ποιο επίρρημα συναντήσαμε σήμερα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί 
συνώνυμό του;

[ἀδίκως]

Προαιρετικά: Μπορεί να επισημανθεί η παρήχηση του π. Ελκύει την προσοχή σε 
μια φράση που είναι ήδη αξιοπρόσεκτη λόγω του σημασιολογικού παράδοξου. 

19 ΦΙΛΩΝ: Πῇ σὺ ἀποδιδράσκεις; Δίκην ἀξίαν δώσεις. Οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ ἁμαρτήματα 
οὐδὲ συγγνώμης ἄξια.

- Τι εκφράζει το πῇ;
[Κατεύθυνση, κίνηση προς τόπο]

- Γιατί χρησιμοποιεί το σύ, αφού εννοείται από την κατάληξη του ἀποδιδράσκεις;
[Για έμφαση, όπως και στη λεζ. 16]

- Σε τι χρόνο βρίσκεται το δίκην ἀξίαν δώσεις;
[Μέλλοντα. Μπορεί να συνδεθεί με τις εκφράσεις της λεζ. 17.]
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Πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το δίκην ἀξίαν δώσεις; Ποια πτώση είδαμε να 
χρησιμοποιείται δίπλα από το επίθετο ἄξιος;

[Δίκην ἀξίαν τῶν ἔργων δώσεις. Γενική (της αξίας).]

- οὐ σμικρά: με μια λέξη;
[μεγάλα, σχήμα λιτότητας]

- Άρα, το ἁμάρτημα είναι αυτό που σήμερα λέμε αμαρτία;
[Όχι. Το σφάλμα, το λάθος.]

20 ΑΡΙΣΤΩΝ: Διὰ βραχέων ὅμως πείσω τοὺς δικαστάς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Φυλάττου, ὦ τᾶν. Οἱ δικασταὶ σφόδρα ὀργίζονται τοῖς ψευδομένοις καὶ 
καταψηφίζονται.

- Τα φωνήεντα είναι μακρά και ...
[Βραχέα]

Εδώ ο Αρίστωνας θεωρεί ότι πρέπει να πει πολλά ή λίγα για να πείσει τους δικαστές;

[Λίγα]

Πώς θα συμπληρώνατε το  διὰ βραχέων;

[ Διὰ βραχέων λόγων]

Ποιες λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια γνωρίζετε στα Ν.Ε.; Ξέρετε και τα 
αντίθετά τους;

[βραχύσωμος, βραχυλογία
βραχυπρόθεσμος – μακροπρόθεσμος, βραχυχρόνιος – μακροχρόνιος]

Ξανασυναντήσαμε το ὅμως; Στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται κυρίως στον 
διάλογο, για να εκφράσει έντονη αντίθεση στα λόγια του προηγούμενου ομιλητή. 

- Φυλάττου: θυμάστε σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα;
[προστακτική]

Νομίζετε ότι εδώ η προστακτική έχει την ίδια σημασία με την οποία τη 
χρησιμοποιούσε η Αίθρα; (Βλ. 6.8, 6.11)

[Όχι, εδώ είναι πραγματική προσταγή, υπάρχει απειλητική διάθεση.]

- Μπορείτε να αντικαταστήσετε το σφόδρα με ένα συνώνυμό του επίρρημα;
[πάνυ]

Καταψηφίζονται: Στα Νέα Ελληνικά;

[Ψηφίζω κατά, καταδικάζω. Το καταψηφίζω στα ΝΕ έχει ελαφρώς πιο στενή 
σημασία «ψηφίζω όχι», «ψηφίζω εναντίον μιας συγκεκριμένης πρότασης».]

Δραστηριότητα (προφορικά, στην τάξη)

Μπορούμε με ειδικές ερωτήσεις να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές στην ανάλυση 
κοινωνικών φαινομένων με τρόπο αναλυτικό, και να καλλιεργήσουμε αξίες υγιούς 
κοινωνικής συνείδησης. Σκόπιμη είναι και η επικαιροποίηση του θέματος με 
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καταληκτικές ερωτήσεις, όπως: «Υπάρχουν στις μέρες μας παρόμοιες καταστάσεις;» 
- «Πού οφείλονται;» κλπ.
Παράλληλα, η δραστηριότητα βοηθά να δούμε τον αρχαίο κόσμο ως μια κοινωνία με 
σύνθετα κοινωνικά προβλήματα. 

Το κείμενο αυτό μας μεταφέρει σε μια εύκολη ή σε μια δύσκολη περίοδο στην 
ιστορία της Αθήνας; Ψάχνοντας μέσα στο κείμενο ποιες μορφές επιλήψιμης 
συμπεριφοράς εντοπίζουμε; 

36. Κερδοσκοπία εμπόρου
37. Φυσική βία – εκφοβισμός
38. Εκμετάλλευση του πόνου και του θρησκευτικού αισθήματος
39. Ψέμα/αντιποίηση δικαιωμάτων: εμφάνιση με ψεύτικη καταγωγή και επαγγελματική 

ιδιότητα
40. Απόπειρα απόδρασης

Με βάση και πάλι το κείμενο, ποιοι φαίνεται ότι αποτελούν εμπόδιο στην παράνομη 
και αντικοινωνική συμπεριφορά; 

24. Αυτοί που ξέρουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και επιμένουν
25. Οι απλοί άνθρωποι, ειδικά όταν είναι ενταγμένοι σε κοινωνικές ομάδες που 

αντιπροσωπεύουν τον μέσο πολίτη
26. Οι δικαστές (στην Αθήνα ήταν άνθρωποι του δήμου)

Πώς καταφέρνει τελικά ο Θεόδωρος να αποκαλύψει τον παράνομο και να οδηγήσει 
στην παραπομπή του στη δικαιοσύνη; 

27. Διεκδικεί τα δικαιώματά του, όταν υποψιάζεται ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης
28. Καταγγέλλει (δεν εκφοβίζεται)
29. Ερευνά (πηγαίνει εκεί όπου έχει πιθανότητες να συγκεντρώσει χρήσιμες 

πληροφορίες)
30. Δεν δέχεται τις δικαιολογίες, αναγνωρίζει τα συμπτώματα της παρανομίας και τα 

εντάσσει σε γενικότερα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς. (Η κατανόηση του 
γενικότερου προβλήματος, των κοινωνικών προβλημάτων, τον βοηθά να κατανοήσει 
τη συμπεριφορά του Αρίστωνα, και να μην παρασυρθεί από αυτόν). 

Υπάρχει κάτι για το οποίο παρ’ όλα αυτά θα μπορούσαμε να ψέξουμε τον Θεόδωρο; 

31. Αγόρασε πολύ ακριβά ένα προϊόν, χωρίς μάλιστα να κάνει προηγουμένως «έρευνα 
αγοράς» (τουλάχιστον όμως την έκανε εκ των υστέρων). Προφανώς θαμπώθηκε από 
το σπάνιο, «εισαγόμενο» αγαθό! 
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Ενότητα 8
Βουκολικόν

Σ τ ό χ ο ι

Επανάληψη και εκμάθηση λεξιλογίου
Οριστική, υποτακτική και προστακτική ενεστώτα μέσης φωνής
Μέλλοντας μέσης φωνής
Εξοικείωση με τύπους του παρακειμένου
Συνηρημένα ρήματα (ενεστώτας, παρατατικός/οριστική, προστακτική, απαρέμφατο 
ενεστώτα)
Διάκριση ερωτηματικού και αιτιολογικού τί
Εξοικείωση με τη γενική απόλυτο
Συνέχιση της εξοικείωσης με το έμμεσο αντικείμενο σε δοτική
Υποθετικές  προτάσεις
Σύνταξη απροσώπων ρημάτων και εκφράσεων    
Κράση
α΄ και β΄ όρος σύγκρισης
Χρήση υποτακτικής
Σύνθεση (πρόθεση + ρήμα)

Διδακτικό σενάριο

Ως αφόρμηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο της ενότητας, θυμίζοντας στους 
μαθητές τον γνωστό (από την 5η ενότητα) όρο βουκόλος. Μπορούμε να ρωτήσουμε ποιο ζώο 
κρύβεται μέσα στη λέξη βουκολικόν (βοῦς) Πιθανόν να υπολογίσουν ότι το θέμα της 
ενότητας έχει να κάνει με βοσκούς. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε να διατρέξουν 
προκαταβολικά το κείμενο, να δουν τις εικόνες και να κάνουν υποθέσεις για τις ασχολίες των 
προσώπων και άρα το θέμα της ενότητας. Εξηγούμε τον όρο βουκολικόν ή διαβάζουμε τα 
σχετικά από τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες. 

Επισημαίνουμε στους μαθητές ότι, όπως και στις ενότητες 2, 4 και 7, το θέμα είναι 
εμπνευσμένο από την καθημερινή ζωή και όχι από τον μύθο, όπως συνέβαινε σε άλλες 
ενότητες. Εδώ μάλιστα πρόκειται για απλούς ανθρώπους που ζουν μακριά από την πόλη. Με 
την ευκαιρία αυτή μπορούμε να συγκρίνουμε τον χώρο δράσης των τεσσάρων ενοτήτων. 

Ενότ. 2: λίγο έξω από την Αθήνα
Ενότ. 4: στην αττική ύπαιθρο
Ενότ. 7: στο αθηναϊκό άστυ
Ενότ. 8: σε αγροτική περιοχή, σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια

Επίσης βρισκόμαστε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο:
Ενότ. 2: 5ος αιώνας (ζει ο Σωκράτης)
Ενότ. 4: κλασική εποχή (το πρότυπο είναι του 4ου αιώνα, αλλά το κείμενο δεν παρέχει 
ενδείξεις)
Ενότ. 7: τέλη του 5ου αιώνα (εποχή Πελοποννησιακού πολέμου)
Ενότ. 8: μετά την ίδρυση της Αλεξάνδρειας (βλ. αρχαιογνωστικές πληροφορίες )

Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούμε τους μαθητές στη διάκριση μύθου-ιστορίας ως προς τη 
θεματική των λογοτεχνικών κειμένων. Έχουμε ολοκληρώσει τις 8 ενότητες στις οποίες 
μπορεί να εφαρμοσθεί αυτή η διάκριση (ενώ η επόμενη ενότητα έχει θέμα φανταστικό: οι 
θεοί του μύθου εμφανίζονται στη σημερινή Αθήνα).

Η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει όταν ολοκληρωθεί η διδασκαλία του διαλόγου. 
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Πρώτη      υποενότητα     (σκίτσα     1-5):     Η     επίσκεψη     της     Γαλάτειας     στη     Φυλλίδα     

Σημ.: Υπάρχει σφάλμα στις εικόνες 1-2. Στην 1 θα έπρεπε να εξέρχεται και να μιλά η Φυλλίς (γκρίζο 
διάδημα) και στη 2 η ίδια να μεταφέρει τον πάγκο.  

1 ΦΥΛΛΙΣ: Γαλάτεια! Ἀπιστῶ τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ἤδη γάρ εἰσι πέντε μῆνες ἐξ οὗ σε οὐδ’ 
ὄναρ, μὰ τὰς Μοῖρας, εἴδομεν ἐνθάδε.

64. ἀπιστῶ τοῖς ὀφθαλμοῖς: με ποια αντίστοιχη νεοελληνική έκφραση μπορούμε να το 
αποδώσουμε; 

[δεν πιστεύω στα μάτια μου]
65. Ποια είναι η λέξη που αιτιολογεί την έκπληξη της Φυλλίδος; 
[γάρ] 
Γιατί εκφράζει έκπληξη η Φυλλίς;
[Γιατί έχουν περάσει πέντε μήνες από τότε που είδε τη Γαλάτεια]
66. Τι δηλώνει το ἐξ οὗ; 
[Χρόνο: «από τότε που…»]
Ποια εντελώς αντίστοιχη έκφραση έχουμε συναντήσει;
[ἐξ ὅτου ... – Κείμενο 1: ἐξ ὅτου γὰρ ὁ ἀγὼν ἄγεται...]
67. Ποιοι ήρωες μιας άλλης ιστορίας μας είχαν καιρό να συναντηθούν; Πώς δηλώνεται 

εκεί το μακρό χρονικό διάστημα; 
[Πράξανδρος και Αθηναίος – Διὰ χρόνου]
68. Με ποιους άλλους τρόπους δίνει έμφαση η Φυλλίς στην έκπληξή της; 
οὐδ’  ὄναρ (ρητορική διόγκωση) -  μὰ τὰς Μοῖρας (όρκος απλών ανθρώπων, που 
πιστεύουν περισσότερο στη δύναμη θεοτήτων όπως οι Μοίρες).

- Χαρακτηριστικοί τρόποι έκφρασης εφήβων που αρέσκονται σε εκφράσεις έντονες!

Χρησιμοποιούμε σήμερα αντίστοιχες εκφράσεις με το οὐδ’ ὄναρ; 
[«ούτε στο όνειρό μου»: συνηθέστερα το χρησιμοποιούμε για κάτι αδύνατο, 
απραγματοποίητο. Όταν αναφερόμαστε απλώς στην εμφάνιση προσώπων, 
χρησιμοποιούμε την έκφραση «την/τον είδα στον ύπνο μου»] 

2 Θήσω σοι ἔξω σανίδα. Κάθησο. Πρὸς τὴν κρήνην δ’ ἄγε τὰς αἶγας.
69. θήσω: σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα; 
[μέλλοντα, τίθημι]
Πού θα καθίσουν οι δύο κοπέλες; […]  - Ενώ ο δεσπότης κρύπτεται ………. ; 
[ἔξω - ἔνδον]
Για χάρη ποιου η Γαλάτεια θήσει τὴν σανίδα; 
[σοι  (δοτ. χαριστική, η αναφορά του όρου δεν είναι απαραίτητη)]
70. Ποια είναι τα υπόλοιπα ρήματα των προτάσεων και σε ποιον τύπο/έγκλιση βρίσκεται 

το καθένα;
[κάθησο, ἄγε: προστακτική]
71. Προαιρετικά: Πρὸς τὴν κρήνην:  δηλώνει στάση σε τόπο, κίνηση προς τόπο, 

απομάκρυνση από κάποιο τόπο; 
[...]
72. Υπάρχει κάποιο ηχητικό, μουσικό ενδιαφέρον σε κάποιο σημείο της φράσης της 

Φυλλίδος; 
[Παρήχηση α - γ: ἄγε τὰς αἶγας – μάλιστα στα αρχαία η δίφθογγος [αι] θα διαβαζόταν αϊ 
[ai], και μάλιστα με τον τόνο στο α, όπως δηλαδή και στο ἄγε. ]

Από πού συμπεραίνουμε ότι ο τόνος της διφθόγγου βρισκόταν στο πρώτο φωνήεν;
[Από την περισπωμένη]
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3 Δακρύεις, ὦ φιλτάτη; Τί πέπονθας; Τί ἀθυμεῖς; Οὔ μοι δοκεῖς ὑγιαίνειν.
73. Πώς δηλώνεται ο συναισθηματικός δεσμός των δύο προσώπων; 
[Με τον υπερθετικό βαθμό στην προσφώνηση (φιλτάτη) και το ενδιαφέρον που 
εκδηλώνεται με τις απανωτές ερωτήσεις.]
Ποιος άλλος ήρωάς μας εξέφραζε έντονα συναισθήματα με παρόμοιο τρόπο;
[Οδυσσέας: 3.1] 
Ποιος είναι ο θετικός βαθμός του επιθέτου φιλτάτη;
[φίλη]

Στη συνέχεια ζητούμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να υποθέσουν τη σημασία των 
πέπονθας και ἀθυμεῖς. (Βοηθητικές ερωτήσεις: «Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάμε 
εμείς κάποιον, όταν τον δούμε να κλαίει;» «Η Γαλάτεια είναι εύθυμη;»). Ειδικά για το 
πρώτο εξηγούμε ότι προέρχεται από το ρήμα πάσχω, και ότι είναι παρακείμενος. 
Επισημαίνουμε ότι η συλλαβή πε- είναι αναδιπλασιασμός που παρατηρείται συχνά στον 
παρακείμενο, υπενθυμίζουμε τους πεποιημένους χρησμούς της προηγούμενης ενότητας 
και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και σήμερα (πεπραγμένα, τετελεσμένο, 
κεκλεισμένων των θυρών). 

74. Πώς καταλαβαίνετε το ρήμα ἀθυμῶ;
[ἀ (στερ.) + θυμός: το κέντρο των συναισθημάτων. Λέμε σήμερα εύ-θυμος (αυτός που 
έχει καλή διάθεση), πρό-θυμος (αυτός που έχει διάθεση να κάνει κάτι), αλλά: οξύ-θυμος, 
όπου θυμός εκφράζει το συγκεκριμένο συναίσθημα του θυμού]

Προαιρετικά: Πώς θα μεταφράζαμε το τί στις δύο ερωτήσεις; 
[«Τι έπαθες;», αλλά «Γιατί είσαι στενοχωρημένη;» - Η χρήση αυτή (πρόκειται για 
αιτιατική της αναφοράς –  δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον όρο) επιβιώνει σε 
ερωτήσεις όπως «τι σε νοιάζει;»]
75. Τι γραμματικός τύπος είναι το  ὑγιαίνειν;
[απαρέμφατο]
οὔ μοι δοκεῖς ὑγιαίνειν

[δε μου φαίνεσαι καλά/δε δείχνεις καλά στην υγεία σου (κατά λέξη: δε μου φαίνεσαι 
υγιής/δε μου φαίνεται ότι είσαι υγιής – αλλά όχι: δε μου φαίνεσαι ότι είσαι… - η απόλυτα 
ισοδύναμη φράση δεν μπορεί να σταθεί στα ΝΕ!)]

4 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Ἀλγῶ τὴν κεφαλήν, ὀφθαλμιῶ... 

76. Ποια συμπτώματα παρουσιάζει η Γαλάτεια; 
[ - πονοκέφαλο, ἀλγῶ τὴν κεφαλὴν («Τι φάρμακα παίρνουμε για να μην ἀλγοῦμε;»   
αναλγητικά, άλγος), η σύνταξη όπως στα σύγχρονα Κυπριακά «πονώ +αντικείμενο σε 
αιτιατική», δεν χρησιμοποιείται στην κοινή ΝΕ (π.χ. πονάει ο  λαιμός μου)
– πόνο στα μάτια (ὀφθαλμιῶ). Προσοχή: το ρήμα δηλώνει αποκλειστικά πόνο, όχι 
πρήξιμο ή ότι «τρέχουν τα μάτια μου».]

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

77. Τι αναρωτιέται η Φυλλίς; Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί;
[καλέσω ἰατρόν; Υποτακτική]
Τι άλλο φοβάται η Φυλλίς;
[Ότι η Γαλάτεια δεν τρέφεται.]
Αφού η Γαλάτεια δεν τρώει, είναι φυσικό να …
[πεινάει]
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Στα αρχαία…
[λαιμάττει]
Ποια νεοελληνική λέξη ανήκει στην ίδια οικογένεια με το λαιμάττεις;
[λαίμαργος, λαιμαργία]

78. Ποιου ρήματος είναι το γεύῃ;
[γεύομαι]
Σε ποιο πρόσωπο; Σε ποιον απευθύνεται;
[Στο β΄ ενικό, εσύ, δηλ. η Γαλάτεια]
Ποιο άλλο τύπο αντίστοιχο έχουμε συναντήσει;
[δημοτεύῃ]
79. Ποιες λέξεις είναι το κοὐ; Πώς λέγεται το φαινόμενο;
[Καὶ οὐ, κράση, δηλ. συγχώνευση του τελικού φωνήεντος ή διφθόγγου μιας λέξης με το 
αρχικό φωνήεν ή δίφθογγο της επόμενης λέξης.]

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

6 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Ἀρκτῖνος ἀπάγξασθαι ποιήσει με. Ἐξ οὗ γὰρ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐστάλη, οὐδὲ 
γρᾶμμά μοι πέμπει.

80. Μπορούμε να ζητήσουμε πρώτα σχολιασμό της εικόνας με ερωτήσεις όπως «Τι 
διαθέσεις έχει η Γαλάτεια;», 

[Κίνηση απόγνωσης, κλπ.] 
81. Με την ερώτηση «Ποιος της φταίει;» μπορούμε να επιστρέψουμε στο κείμενο. 
[Ο Αρκτίνος]
82. ποιήσει:  σε ποια χρονική βαθμίδα αναφέρεται το ρήμα, παρελθόν, παρόν ή μέλλον; 
[μέλλον] 
Πώς να αποδώσουμε αυτό που λέει η Γαλάτεια; (ώστε να προκαλέσουμε απόδοση του 
απαρεμφάτου με το να…) 
[ο Αρκτίνος θα την κάνει να κρεμαστεί]
Ξέρετε νεοελληνικές λέξεις από την ίδια ρίζα;
[απαγχονισμός, αγχόνη]

83. Ποια είναι η αρρώστια της Γαλάτειας; Ποιο είναι το πραγματικό της πρόβλημα;
[Αναμένουμε απαντήσεις που να καλύψουν το νόημα. Μπορεί να γίνουν διευκρινιστικές 
ερωτήσεις ] 

Προαιρετικά: Πώς θα μπορούσαμε να πούμε στα Α.Ε.  "στέλνω γράμμα στη Γαλάτεια";
[γρᾶμμα Γαλατείᾳ πέμπω]

7 Πέπωκεν ἐκ καινῆς, ὡς ἔοικε, κοὐδένα λόγον ἔτι ποιεῖται ἐμοῦ. 
8 Μόναι αἱ αἶγες φίλαι μοί εἰσι καὶ παραμυθία.

84. Μπορούμε να συνδυάσουμε το πέπωκεν:
- νοηματικά με την εικόνα (πίνω)
- ετυμολογικά με το ἔκπωμα, 7.1 (θέμα –πω–)
- μορφολογικά/γραμματικά με το πέπονθας (αναδιπλασιασμός) 

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

120



- να ανατρέξουμε στην εικόνα προκειμένου να συμπληρώσουμε το ελλείπον στοιχείο 
(κύλικος)
- να επισημάνουμε ότι πρόκειται για παροιμία [Ήπιε από καινούργιο ποτήρι, δηλαδή 
θαμπώθηκε από κάτι καινούργιο,  δείτε και τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες]
- να προκαλέσουμε απαντήσεις ως προς την πιθανή σημασία της στα συμφραζόμενα (έχει 
προτίμηση σε κάποια καινούργια γνωριμία). 

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

[ὡς ἔοικε]
86. Αν ο Αρκτίνος ποιεῖται λόγον Γαλατείας, τι κάνει;
[Μιλά γι’ αυτήν, άρα την υπολογίζει]
Τώρα, όμως, τι συμβαίνει;
[Η Γαλάτεια νομίζει ότι δεν τη λογαριάζει καθόλου.]

Ποια είναι η λέξη που δείχνει ότι δεν την υπολογίζει; 
[Το οὐ αλλά και το ἔτι (οὐ πέμπω ἔτι τὰ τέκνα εἰς ἀγορὰν)]
87. Ποιες λέξεις υπάρχουν στο κοὐδένα; Πώς ονομάσαμε αυτό το φαινόμενο;
[καὶ οὐδένα, κράση (λεζ. 5)]

88. Πού βρίσκει παρηγοριά η Γαλάτεια;
[Στις κατσίκες της]
Ποια λέξη σημαίνει παρηγοριά;
[Παραμυθία]

Προαιρετικά: Πώς θα πούμε στα Α.Ε. "ο Γιώργος είναι ο μοναδικός μου φίλος";
[Μόνος ὁ Γεώργιος φίλος μοί ἐστι]

9 ΦΥΛΛΙΣ: Ἀλλ’ ἔστι δαίμων ὃς τάδε σκοπεῖ. Θάρσει!
89. Με ποιο επιχείρημα προσπαθεί η Φυλλίς να ανορθώσει το ηθικό της Γαλάτειας; 
[…] – Αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις:
Το ἔστι εδώ είναι συνδετικό ή υπαρκτικό; 
[υπαρκτικό]
δαίμων (με τη βοήθεια της εικόνας μπορούμε να οδηγήσουμε τους μαθητές στην 
ερμηνεία της λέξης)

Κάποιος που σκοπεῖ τι ακριβώς κάνει;
[Είναι σκοπός, δηλ. παρατηρεί, εξετάζει τι γίνεται.]

Τι κάνει συνήθως ο στρατιώτης στη σκοπιά; 
[παρατηρεί, βλέπει]
Άρα το ρ. σκοπῶ σημαίνει ...
[…]
90. Τι τύπος και ποιου ρήματος είναι το θάρσει;
[Προστακτική του θαρσῶ και θαρρῶ.]
Ποιος τύπος του ρήματος αυτού επεβίωσε σήμερα;
[Θαρρῶ > θάρρος]

10 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Μισῶ τὸν κυανόπτερον παῖδ’  Ἀφροδίτης. Ἄμεινόν ἐστιν ἀποθανεῖν ἢ 
πάλιν εἰς χεῖρας ἐκείνου πεσεῖν.
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91. Ποιον μισεί η Γαλάτεια; Τον βλέπετε; 
[Τον Έρωτα]
Γιατί τον αποκαλεί κυανόπτερον;
[Για το χρώμα των φτερών του, κυανοῦς + πτερόν]
Ποιο χρώμα είναι το κυανοῦν;
[Βαθύ μπλε]

παῖδα: θυμάστε την ονομαστική του ουσιαστικού αυτού; Την κλητική; 
[παῖς, παῖ]
92. Η Γαλάτεια συγκρίνει δύο καταστάσεις. Προσπαθήστε να απομονώσετε ακριβώς τα 

δύο στοιχεία που συγκρίνει.
[ἀποθανεῖν ἢ πεσεῖν]
Τι μέρος του λόγου είναι και οι δύο όροι; Πώς συνδέονται μεταξύ τους;
[Απαρέμφατα, συνδέονται με το ἢ]
Ποιαν κατάσταση φαίνεται να προτιμά;
[Ἀμεινόν ἐστι ἀποθανεῖν ἢ πάλιν...]
Πώς θα έλεγε η Γαλάτεια: Είναι καλύτερα να χαίρομαι παρά να κλαίω;
[Ἄμεινόν ἐστι χαίρειν ἢ κλαίειν.]

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

11 ΦΥΛΛΙΣ: Δεῦρο, πρὸς τὸ ἄλσος. Εὐφραίνου τῇ ἀηδόνι.
12 Ἀκούεις ψόφον αὐλοῦ καὶ ᾂσματα ποιμένων;

93. δεῦρο: (=εμπρός, πάμε) η σημασία του μπορεί να εξαχθεί από την κίνηση των 
μορφών στο σκίτσο. Τι μέρος του λόγου είναι;

Συμπληρωματικά: Λάζαρε, δεῦρο ἔξω! Είναι επίρρημα
Εὐφραίνου: για ποιο ρήμα πρόκειται και ποια έγκλιση χρησιμοποιείται; 
[εὐφραίνομαι, προστακτική]

Δηλώνει διαταγή, προτροπή, απαγόρευση; 
[προτροπή] 
Θυμάστε αντίστοιχους τύπους προστακτικής σε -ου;
[Σὺ δ’, ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε (4.23), Μὴ ἐπιλανθάνου (5.15), Μὴ ταράττου 
(6.8), Φυλάττου, ὦ τᾶν (7.20)]

Τι προκαλεί την ευφροσύνη; Σε ποια πτώση βρίσκεται; 
[τῇ ἀηδόνι, δοτική]

Μπορείς από τα συμφραζόμενα να αντιληφθείς τι σημαίνει η λέξη ψόφος; 
[θόρυβος, ήχος]
ᾄσματα: μπορείτε να θυμηθείτε το ρήμα από το οποίο προέρχεται; 
[ᾄδω, χρησμοὺς πεποιημένους ᾄδει]

13 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Οὐ μέλει μοι ἀηδόνων, οὐδ’ ἥδομαι τοῖς μέλεσι Ἀρκτίνου ἀπόντος…
ΦΥΛΛΙΣ: Ὡς ἡδεῖαι αἱ πνοαὶ τῶν συρίγγων!
ΓΑΛΑΤΕΙΑ: … Ποῦ εὑρήσομεν αὐτόν;

94. Προαιρετικά: οὐ μέλει μοι ἀηδόνων: πώς αλλιώς θα μπορούσε να ειπωθεί; 
Θυμηθείτε πώς είχε πει η μητέρα του Θησέα «δε με νοιάζει για εκείνους»

[οὐδὲν μέλει μοι ἀηδόνων]
95. ἥδομαι:  ποιο ρήμα με παρόμοια σημασία χρησιμοποίησε προηγουμένως η Φυλλίς; 
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[εὐφραίνομαι. Τα δύο ρήματα έχουν περίπου την ίδια σημασία: ευχαριστιέμαι, πρβλ. 
ηδονή]
Σε ποια πτώση είναι η λέξη που δηλώνει την αιτία της ευχαρίστησης; 
[δοτική, τοῖς μέλεσι (θυμηθείτε: μέλη βαρβαρικά)]

96. Γιατί δεν νιώθει ευχαρίστηση;– Ο Αρκτίνος είναι παρών;
[… -  Είναι απών]

Εδώ η γενική Ἀρκτίνου ἀπόντος έχει το νόημα: «εφόσον (ή αφού) ο Αρκτίνος είναι 
απών». Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε αντί για δευτερεύουσα πρόταση (χρονική, 
υποθετική, αιτιολογική κλπ.) να χρησιμοποιήσουμε μια μετοχή σε γενική. Λέμε λ.χ. και 
σήμερα: «ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών». Σημαίνει: «…, αφού 
κλείσουν οι πύλες του γηπέδου». «Θεού θέλοντος, θα πάμε εκδρομή»= «αν θέλει ο Θεός, 
…». 

Πριν συζητηθεί η φράση της Φυλλίδος θα πρέπει να ξαναδιαβαστεί εκφραστικά, 
ώστε να φανεί ότι είναι αναφώνηση.. 
97. Η Φυλλίς ευχαριστιέται; Σε ποιο βαθμό;
[Ναι, πολύ]
Ποια λέξη δείχνει ότι ευχαριστιέται;
[ἡδεῖαι < ἥδομαι]
Προηγουμένως είδαμε το ρήμα ἥδομαι. Τώρα έχουμε το επίθετο ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ. Ποια 
μπορεί να είναι η σημασία του;
[ευχάριστος, κατά λέξη: γλυκός]

Τι την ευχαριστεί;
[αἱ πνοαὶ τῶν συρίγγων]
Τι μπορεί να είναι η σύριγξ;
[Κάτι στο οποίο φυσούμε και παράγει ήχο, συρίζει, ο αυλός]

98. Το ὡς εδώ δεν είναι πρόθεση (όπως στα Νέα Ελληνικά) ή σύνδεσμος (όπως σε 
ειδικές και αιτιολογικές προτάσεις), αλλά επίρρημα (αναφορικό). Πώς θα εκφράζαμε 
εμείς ένα ανάλογο ξέσπασμα ευχαρίστησης; 

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

99. εὑρήσομεν, όπως θήσω, ποιήσει. Ποιος είναι ο χρόνος του ρήματος; 
[… ]
100. αὐτόν: οριστική ή επαναληπτική η αντωνυμία;
[επαναληπτική, ενν. τον Αρκτίνο]

Προαιρετικά: Στον διάλογο της λεζάντας 13 οι δύο φίλες σας δίνουν την εντύπωση ότι 
επικοινωνούν; Έχουν πραγματικό διάλογο - επικοινωνία;
[Όχι, η καθεμιά λέει αυτό που την απασχολεί.]

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

14 ΦΥΛΛΙΣ: Ἄρκτου παρούσης ἴχνη μὴ ζήτει. Οὐχ οὗτος ὁ σὸς Ἀρκτῖνος;
ἄρκτος: θυμηθείτε Μικρή και Μεγάλη Ἄρκτος
101. Ἄρκτου παρούσης: ποια θα ήταν η αντίθετη έκφραση; 

123



[Ἄρκτου ἀπούσης]

Προαιρετικά: Ποιαν άρκτο ξέρετε εσείς;
[Τη Μικρή και τη Μεγάλη, τους αστερισμούς.]
Ποιο ζώο είναι;
[Η αρκούδα]
Εδώ η Φυλλίς κυριολεκτεί; Υπάρχει κάποια αρκούδα στο δάσος;
[Όχι. Πρόκειται για παροιμία]
Τι μπορεί να σημαίνει;
[Μην αναζητείς τα ίχνη της αρκούδας, όταν η ίδια είναι εδώ. Άρα το νόημα είναι: αυτός 
που ψάχνεις (ο Αρκτίνος) είναι εδώ!]

102. Ο τύπος ζήτει, ποιον παρόμοιο σας θυμίζει;
[Θάρρει]
Πρόκειται για την προστακτική ρημάτων που έχουν κατάληξη -ῶ, από συναίρεση του –
έω (ζητέωζητῶ, θαρρέωθαρρῶ κλπ.).] Πληθυντικός; Όταν απευθυνόμαστε σε 
πολλούς;
[ζητεῖτε - Θυμάστε το ρήμα ζητῶ από την Εν. 4.15; Λέει ο δούλος στους ξένους: 
Ἀργύριον μέντοι ἐν τῷ οἰκίσκῳ ἐκείνῳ ζητεῖτε] 

15 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Kαθεζώμεθα παρὰ θάμνον καὶ ἀκούωμεν.
103. καθεζώμεθα, ἀκούωμεν: τι δηλώνουν και οι δύο ρηματικοί τύποι; Άρα, πώς 

θα το αποδώσουμε;
[προτροπή/ Ας καθίσουμε – ας ακούσουμε]
Σε ποια έγκλιση βρίσκονται; Ποια έγκλιση παρουσιάζει αυτό που επιθυμούμε ή είναι 
ενδεχόμενο να γίνει: η οριστική ή η υποτακτική;
[Υποτακτική, ουσιαστικά χρησιμοποιείται με σημασία προστακτικής, που δεν έχει πρώτο 
πρόσωπο]. 

Ποιον ανάλογο τύπο συναντήσαμε λίγο πριν στον ενικό αριθμό; 
[καλέσω]
Προσέξτε και την ορθογραφία. Ποια είναι η διαφορά από την οριστική;
[Η οριστική έχει ο, η υποτακτική ω.]

104. Γιατί όχι πρὸς τὸν θάμνον; 
[δε δηλώνει κατεύθυνση, αλλά το πλησίον, κοντά στο..., δίπλα στο ... (παρὰ τὸν Πριάμου 
υἱόν)]

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

105. Με ποιον μιλά ο Αρκτίνος; Τι του λέει; 
[…]
ἐζήτουν: σε ποιο χρόνο βρίσκεται το ρήμα; 
[παρατατικό]
Προηγουμένως η Γαλάτεια χρησιμοποίησε το ρήμα μισῶ. Στον παρατατικό το ρήμα θα 
γινόταν;
[ἐμίσουν]
ἐξέβαλεν:  μπορείτε να αναγνωρίσετε τα συνθετικά του ρήματος;
[Ἐκ + βάλλω: επειδή μετά το ἐκ ακολουθεί σύμφωνο / ἐξ-έβαλε: επειδή ακολουθεί 
φωνήεν.]
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106. Πόσες φορές ὁ πατὴρ Γλαῦκον ἐξέβαλεν;
[τρίς]
Πώς θα λέγαμε το δύο φορές; 
[δίς]
Τρεις, τέσσερις…;
[Τετράκις, πεντάκις, ἑξάκις …]

17 Αὐτὴ δ’ οὐ παραφαίνεται. Δεῖ ἐλπίζειν; Ἢ ἆρα καὶ κείνη φεύγει με;
107. Ηὗρεν Ἀρκτῖνος Γαλάτειαν;
[οὐ παραφαίνεται]
108. Δεῖ: με ποιο ρηματικό τύπο συνδέεται άμεσα;
[δεῖ ἐλπίζειν. Βλ. 6.18 δεῖ πλεῖν]
109. Τι αισθήματα εκδηλώνει ο Αρκτίνος; 
[Ανησυχία, αγωνία, ανασφάλεια] 

Ἢ ἆρα… 
[Άραγε…/μήπως άραγε…/μήπως τελικά…] 

… καὶ κείνη φεύγει με: είναι όπως λέμε στην κυπριακή διάλεκτο "φύγε το χέρι σου";
[Όχι, με αποφεύγει. Το φεύγω με αυτή τη σημασία μπορεί να έχει αντικείμενο (σε 
αιτιατική) –  κάτι που συμβαίνει και στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά με διαφορετική 
σημασία. Στην κοινή ΝΕ αυτή η σύνταξη δε διατηρείται.]

18 Ἐγὼ δ’ ἤνεγκα αὐτῇ μῆλα ἐκεῖθεν, ὅθεν αὕτη τὸ πρόσθεν ὑπέδειξέ μοι…
19 … καὶ στέφανον κισσοῦ δώσω αὐτῇ ὑπ’ ἐμοῦ πεποιημένον.

110. Στη λεζάντα 18 υπάρχουν συσσωρευμένα επιρρήματα. Ποια είναι και ποιο 
είναι το κοινό τους στοιχείο; Τι δηλώνουν;

[ἐκεῖθεν, ὅθεν, πρόσθεν. Έχουν όλα το –θεν και σημαίνουν από κάπου: τα δύο πρώτα 
τόπο, το τρίτο χρόνο. Πρβλ. 7.7 πόθεν - Δεκελειόθεν]

111. Τι έκανε με τα μήλα ο Αρκτίνος;
[Τα έφερε]
Ποιο είναι το ρήμα στα ΑΕ;
[ἤνεγκα, αόριστος του φέρω (υπάρχει και ο τύπος ἤνεγκον, αόρ. β΄, που όμως δε 
χρειάζεται να αναφερθεί)]

Με ποια σημασία έχουμε γνωρίσει το ρήμα;
[κουβαλώ]
Με ποια πτώση δηλώνεται σε ποιον έφερε τα μήλα;
[δοτική, αὐτῇ]
Πώς θα λέγαμε στα αρχαία "φέρνω ψωμί στον βοσκό";
[φέρω τῷ βουκόλῳ ἀρτίσκον]

Τίνι Ἀρκτῖνος δώσει στέφανον;
[αὐτῇ, δοτική]
Συμπληρώστε:  Ἀρκτῖνος μῆλον ..................  (Γαλάτεια) δώσει.

112. Ποιο θα είναι το υλικό κατασκευής του στεφάνου; 
[κισσοῦ]
Αν ήταν από χρυσό; 
[χρυσοῦ]
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113. Τι το ιδιαίτερο έχει το στεφάνι; Ποιος έχει κατασκευάσει το στεφάνι;
[Ο Αρκτίνος πεποιημένον ὑπ᾽ ἐμοῦ]
Αναγνωρίζετε ποια πρόθεση είναι το ὑπ’;
[ὑπό: έχει πάθει έκθλιψη]
Τι δηλώνει το ὑπ’ ἐμοῦ;
[Το πρόσωπο από το οποίο έγινε κάτι (ποιητικό αίτιο). Και ο Αρίστωνας θεώρησε ότι 
έπαθε κάτι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν (7.15)]

41. Ἢν σήμερον μὴ παραφανῇ, δώσω ἴσως Γλαύκῃ, τῇ τοῦ γριπέως, ἣ καλεῖ με.
Το νόημα μπορεί να διευκρινιστεί σταδιακά με υποβοηθούμενες ερωτήσεις («Τι 
σκέφτεται άραγε να κάνει ο Αρκτίνος; Υπάρχει άλλη πιθανή αποδέκτης του στεφάνου; 
Ποια είναι αυτή η Γλαύκη; Τι δηλώνει η γενική τοῦ γριπέως; Σε ποια περίπτωση θα λάβει 
το στεφάνι η Γλαύκη;). Στοιχεία που θα πρέπει να υπογραμμιστούν είναι ο υποθετικός 
σύνδεσμος (μπορούμε να αναφέρουμε τις τρεις μορφές ἄν, ἐάν, ἤν) και η χρήση 
υποτακτικής (σε αντίθεση με τον εἰ). Πιθανές ερωτήσεις:
114. Εδώ ο Αρκτίνος μιλά για κάτι που γίνεται ή για κάτι που υποθέτει; Ποια 

έγκλιση χρησιμοποιήθηκε στην υποθετική πρόταση;
[υποτακτική]
Γιατί; 
[πρόκειται για πράξη που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, για ενδεχόμενο] 
Πότε χρησιμοποίησε ξανά ο Αρκτίνος το ρήμα παραφανῇ;
[Στη λεζ. 17, παραφαίνεται]
Σε ποιαν από τις δύο κοπέλες αναφέρεται η αντωνυμία ἣ;
 [Στη Γλαύκη]

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

21 ΠΩΛΟΣ: Ζήτει Γαλάτειαν καὶ θάρσει. Μὴ φείδου χρόνου.
115. Η λέξη φείδου προέρχεται από το ρήμα φείδομαι, και χρησιμοποιείται συχνά 

στην έκφραση φείδου χρόνου. Τι σημαίνει; Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια 
νεοελληνικά παράγωγα του φείδομαι;

[φειδωλός  - Λέμε ότι κάποιος είναι φειδωλός στις δηλώσεις του ή ότι προσέχει και 
ξοδεύει τα χρήματά του με φειδώ. /Να λυπάσαι τον χρόνο σου, να μη σπαταλάς τον 
χρόνο σου]
Μὴ φείδου χρόνου: πώς θα μπορούσε να αποδοθεί στα Ν.Ε.;
[Μη λυπάσαι τον χρόνο που θα χρειαστεί. Ενν.: αξίζει τον κόπο – οι αρχαίοι έλεγαν κάτι 
σαν «αξίζει τον χρόνο».]

Προαιρετικά με αφορμή την παράλληλη χρήση ενεργητικών και μέσων τύπων της 
προστακτικής μπορεί να ζητηθεί ως προφορική άσκηση να σχηματιστούν αντίστοιχοι 
τύποι και άλλων γνωστών ρημάτων. 

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

116. Με ποιο μέσο οἱ φίλοι σωφρονίζουσι τοὺς φίλους; 
[λόγοις χρηστοῖς, δοτική του μέσου] 
Ποια παρόμοια λέξη χρησιμοποιούμε σήμερα για το χρηστός;
[χρήσιμος]

117. Τι την προτρέπει; 
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[γεύου τῶν σῶν μήλων]
Το γεύου τι τύπος είναι; Ποιου ρήματος;
[Προστακτική του γεύομαι.]
Εδώ η Φυλλίς κυριολεκτεί;
[Ναι, η Γαλάτεια κατά πάσα πιθανότητα θα γευτεί τα μήλα, αλλά θα κερδίσει και τον 
Αρκτίνο. Η προσφορά των δώρων έχει συμβολικό χαρακτήρα.]

23 ΑΡΚΤΙΝΟΣ: Εὖ λέγεις, ἀλλ’ εἰ τυρὸν εἶχον οὐκ ἂν ἐδεόμην ὄψου.
Αὔριον ἴσως ἄλλον στέφανον Γαλατείᾳ οἴσω. 

118. Αν ο Αρκτίνος διαφωνούσε με τον Πώλο, τι θα απαντούσε αντί του εὖ λέγεις;
[Οὐδὲν λέγεις (βλ. 4.8)]

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

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

[μέλλοντα, αὔριον]
Και για ποιου ρήματος τον μέλλοντα φαντάζεστε ότι πρόκειται; 
[Οἴσω: μέλλοντας του φέρω.]
Σε ποιον;
[Στη Γαλάτεια, Γαλατείᾳ]

24 ΓΑΛΑΤΕΙΑ: Οὐ τῶν ἐμῶν μήλων Γλαύκη γεύσεται.
ΦΥΛΛΙΣ: Ὥρα μοι ἀφέρπειν ἐστί.

120. γεύσεται: γιατί όχι γεύεται;
[μέλλοντας] 
Πόσο αποφασιστική σας φαίνεται εδώ η Γαλάτεια;
[Μπροστά στον κίνδυνο να χάσει τον Αρκτίνο, αφήνει τα κλάματα και επανέρχεται 
δυναμικά: δεν θα γευτεί η Γλαύκη τα μήλα, δεν θα αφήσει τον Αρκτίνο στη Γλαύκη.]

121. ὥρα ἐστί:  με ποιο ρηματικό τύπο συνδέεται;
[ἀφέρπειν]
Μπορείτε από την κίνηση της Φυλλίδος να αντιληφθείτε την ερμηνεία του; 
[αποχωρώ, φεύγω]
Ποιες λέξεις συνθέτουν το ρήμα ἀφέρπω;
[ἀπό+ἕρπω: έκθλιψη και δάσυνση του π πριν από δασεία]
Ποιος ἕρπει;
[Το ερπετό. Άρα ἕρπω = σέρνομαι, γλιστρώ. Ἀφέρπω = ξεγλιστρώ από κάπου, 
απομακρύνομαι.]
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Ενότητα 9
Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη 
παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι 
εύκολο στην κατανόηση και ίσως δεν υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγάλη 
καθοδήγηση.

Σ τ ό χ ο ι
Επανάληψη και εκμάθηση λεξιλογίου

Ιδιαίτερη έμφαση θα μπορούσε να δοθεί στα εξής:
- Διάκριση ερωτηματικής και αόριστης αντωνυμίας τίς και τις
- Δάσυνση
- Υποτακτική και προστακτική ενεστώτα μέσης φωνής
- Προτρεπτική υποτακτική
- Αντικείμενο σε γενική, έμμεσο αντικείμενο σε δοτική
- Παραθετικά
- Αναφορικές αντωνυμίες
- Συνηρημένα ρήματα σε –άω και -έω
- Εμπρόθετοι προσδιορισμοί τόπου
- Συντακτικές χρήσεις της δοτικής
- Δευτερεύουσες προτάσεις (αναφορικές, χρονικές, τελικές)

Διδακτικό σενάριο
Ως αφόρμηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σκίτσα της ενότητας. 
Μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να δουν τα σκίτσα και να μας πουν 
τη διαφορά της ενότητας από τις προηγούμενες. Κάποιος από τους μαθητές θα 
προσέξει τις αναφορές στη σημερινή εποχή, οπότε η συζήτηση μπορεί να 
ξεκινήσει από εκεί. Μπορούμε, λοιπόν, να ακούσουμε τις προσδοκίες των 
μαθητών, να τους προτρέψουμε να αφήσουν τη φαντασία τους να λειτουργήσει 
και να μας πουν τι περιμένουν να γίνει σε μια επίσκεψη των θεών στην Αττική 
(ή και σε μια άλλη σύγχρονη πόλη ή κράτος).

Με το διδακτικό σενάριο επιδιώκεται η εμπέδωση της διάκρισης ανάμεσα στην 
ερωτηματική και την αόριστη αντωνυμίας τίς και τις, καθώς η εμπέδωση του 
φαινομένου της δάσυνσης (παράλληλα με την επισήμανση δασυνόμενων 
λέξεων).

Αρκετές από τις απαντήσεις που ακολουθούν στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα θα 
δοθούν από εμάς, αφού αφήσουμε πρώτα τους μαθητές να προσπαθήσουν.

Πρώτη      υποενότητα     (σκίτσα     1-7):     Η     συζήτηση     στους     Δελφούς  
1 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ὁρᾷς Πόσειδον; Οὐχ οὗτος ὁ πατὴρ ἡμῶν, σὸς δ’ ἀδελφὸς Ζεύς;
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ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Νὴ Δία, οὗτός γε. 

122. Μπορείτε να αντιληφθείτε πού βρίσκονται οι θεοί; Ποιος από τους 
θεούς φαίνεται να λατρεύεται εκεί; Για ποιον φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
αξία ο χώρος;

[Δελφοί, Απόλλωνας (θησαυροί)]
Ποῦ εἰσιν οἱ θεοί; 
[Οἱ θεοί εἰσιν ἐν Δελφοῖς.] 
Πῶς καλεῖται Ζεὺς ὑπὸ Διονύσου;
[πατήρ]
Τίνες εἰσὶ Ζεὺς καὶ Ποσειδῶν; 
[θεοί εἰσι καὶ ἀδελφοί]

123.  Άλλος είναι ο Ζεὺς και άλλος ο Δίας; 
[Όχι, είναι ο ίδιος θεός, αλλά το ουσιαστικό παρουσιάζει ανωμαλία στην 
κλίση. Η ονομαστική και η κλητική έχουν τη μορφή ὁ Ζεύς, ὦ Ζεῦ, ενώ οι 
άλλες (οι πλάγιες) πτώσεις εμφανίζουν διαφορετικής μορφής ρίζα: τοῦ Διὸς 
κλπ.]

124. Από πού φαίνεται η απόλυτη σιγουριά του Ποσειδώνα; 
[Από τον όρκο και από το μόριο γε]
Σας φαίνεται κάτι κωμικό στα λόγια του Ποσειδώνα;
[Ορκίζεται στον Δία, ο οποίος βρίσκεται μπροστά του.]

2 Καθεύδεις, ὦ Ζεῦ; 
3 Zητοῦμέν σε κατὰ γῆν καὶ κατὰ πόντον, καὶ οὐχ εὑρίσκομεν. Ἄνευ σοῦ οὐδὲν 
ἰσχύομεν. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι ἡμᾶς οὐ τιμῶσιν. 

125. Ποῦ ζητοῦσιν οἱ θεοὶ Δία; 
[κατὰ γῆν καὶ κατὰ πόντον]
Τί ἐστι πόντος;
[Η θάλασσα –  βλ. Εύξεινος πόντος, σήμερα: υπερπόντιος (ταξίδι), 
ποντοπόρος (ναυτιλία), ποντίζω]

126. Τί ἀθυμοῦσιν οἱ τρεῖς θεοί; 
 [ὅτι οὐκ ἰσχύουσιν ἄνευ Διός]
Τίς ἡ αἰτία τῆς ἀσθενείας αὐτῶν;
 [Οἱ ἄνθρωποι οὐ τιμῶσιν αὐτούς]
Ἄνευ σοῦ οὐδὲν ἰσχύομεν: Πώς θα μπορούσαμε να δηλώσουμε το αντίθετο 
από αυτό που δηλώνει η πρόταση;
[μετὰ σοῦ ἰσχύομεν]

4 ΖΕΥΣ: Eὖ γιγνώσκω. Θεοὺς Ὀλυμπίους ἄνθρωποι οὐ νομίζουσι. Πῶς ἐγὼ ἐκ 
τοῦ τεμένους τοῦδ’ ἐξέλθω; Φυλάττω βωμοὺς ἐμοὺς ἔτη πλείω ἢ χίλια. 
5 ΑΠΟΛΛΩΝ: Καὶ θησαυροὶ ἐμοὶ χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ κενοί εἰσι, προσέτι δ’  
ἐσίγησε λάλον ὕδωρ. 

127. Είναι γνωστό ή άγνωστο το πρόβλημα στον Δία; 
[γνωστό,  εὖ γιγνώσκω]
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Θεοὺς Ὀλυμπίους ἄνθρωποι οὐ νομίζουσι: με ποια σημασία χρησιμοποιείται 
εδώ το νομίζουσι; Ποια είναι η νεοελληνική απόδοση που ταιριάζει; 
[πιστεύουν]
Πώς θα λέγαμε στα ΑΕ «ο Σωκράτης πιστεύει στους θεούς»; 
[Σωκράτης θεοὺς νομίζει.]

128. Τι αναρωτιέται ο Ζεύς; Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί;
[Πῶς …ἐξέλθω; υποτακτική: πώς να…; ]
Πόσον χρόνον ἦν Ζεὺς ἐκεῖ; 
[ἔτη πλείω ἤ χίλια = περισσότερα από χίλια]

Εξηγούμε τις λέξεις τέμενος, πλείω, βωμός, προσέτι.  Για τα θησαυρός, 
ἐσίγησε λάλον ὕδωρ παραπέμπουμε στις αρχαιογνωστικές πληροφορίες.

Πώς θα μπορούσαμε να πούμε στα ΑΕ «το ασκί είναι άδειο από κρασί»; 
[Ἀσκὸς οἴνου κενός ἐστι.]

6 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἔξελθ’  ὅμως, ὦ πάτερ. Ἴωμεν εἰς Ἀττικήν, ἔνθα θέατρον ἐμόν, 
καὶ ναοὺς Ἀθηνᾶς, καὶ στοὰς περικαλλεῖς ἐπισκεψόμεθα. 
7 ΖΕΥΣ: Κἀγὼ βούλομαι Ἀθήνας πάλιν ἰδεῖν.

129. Σε ποια ερώτηση του Δία απαντά ο Διόνυσος, όταν λέει Ἔξελθ’  
ὅμως, ὦ πάτερ;

[Πῶς ἐγὼ ἐκ τοῦ τεμένους τοῦδ’ ἐξέλθω; λεζάντα 4]
Τι προτρέπει ο Διόνυσος τον Δία; Ποιες εγκλίσεις χρησιμοποιεί, για να 
δηλώσει την προτροπή;
[Να πάνε στην Αττική. Το ἴωμεν σημαίνει πάμε. –  Προστακτική για το β΄ 
πρόσωπο, υποτακτική για το α΄ πρόσωπο (η προστακτική δεν έχει α΄ 
πρόσωπο).] 
Πώς θα πούμε στα ΑΕ «πάμε στην Αττική, όπου είναι βασιλιάς ο Αιγέας;
[Ἴωμεν εἰς Ἀττικήν, ἔνθα Αἰγεὺς βασιλεύς ἐστι]

130. περικαλλεῖς: ετυμολογήστε τη λέξη.
[περί+κάλλος] 
Δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το θέατρο, τον ναό της Αθηνάς και 
τις στοές.

131. Ποια λέξη είναι το κἀγώ;
[καὶ ἐγώ, έχουμε το φαινόμενο της κράσης (συγχώνευση τελικού φωνήεντος 
ή διφθόγγου μιας λέξης με το αρχικό φωνήεν ή δίφθογγο της επόμενης 
λέξης).]

132. βούλομαι: με ποια λέξη συνδέεται αναπόσπαστα;  Θυμάστε τον 
γραμματικό τύπο;

[ἰδεῖν, απαρέμφατο (του σκοπού, τελικό)]

Δεύτερη     υποενότητα     (σκίτσα     8-11):     Η     πρώτη     εντύπωση     από     την     επίσκεψη     στη   
σύγχρονη     Αθήνα  
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8 ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἰδού, πάρεσμεν. Οὐχ αὕτη Ἀθηνῶν ἡ ἀκρόπολις;
ΖΕΥΣ: Οὐχί, μὰ Δία. Οὐχ ὁρᾶτε ὅτι κίονες ὅλως λευκοὶ καὶ ἀετώματα ἐρῆμα 
ἀγαλμάτων εἰσί; 

133. Θυμηθείτε: Ἰδού, ἐγγύς ἐστι. Ἰδοὺ, ὡς ὁ Βορέας θέω, ὦ δέσποτα. Ίδού, 
μῆτερ προσέρχομαι…  Πού μπαίνει συνήθως η έκφραση; Πότε 
χρησιμοποιείται; 

[Στην αρχή της πρότασης, κυρίως στον προφορικό λόγο.]
Όταν κανείς προσέρχεται, μετά από λίγο βρίσκεται στον προορισμό του, 
δηλαδή (με λέξεις του κειμένου μας);
[πάρεστι]
Ο Θησέας θα μπορούσε να πει: . Ίδού, μῆτερ, προσέρχομαι, καὶ ἤδη…
[πάρειμι]

134. Ποιο διακριτικό σημείο της Αθήνας προσπαθούν να εντοπίσουν οι 
θεοί; 

[Την Ακρόπολη = οχυρωμένο τμήμα μιας πόλης στην κορυφή ενός υψώματος, 
συνήθως κέντρο λατρείας και φύλαξης του κρατικού ταμείου.]
Ταιριάζει η απάντηση του Δία με την ιδιότητά του;
[Όχι, δεν αναγνωρίζει την Ακρόπολη.]
Ποιο άλλο στοιχείο μαρτυρεί αφέλεια;
[Ορκίζεται στον εαυτό του.]
Ο Ποσειδώνας πώς είχε ορκιστεί στην εικόνα 1;
[Νὴ Δία]
Ποια μπορεί να είναι η διαφορά των δύο όρκων;
[Νὴ για κατάφαση, μὰ για άρνηση].

135. Ποια στοιχεία δυσκολεύουν τον Δία να ταυτίσει την Ακρόπολη με 
το μνημείο που γνώριζε; 

[Κίονες ὅλως λευκοὶ καὶ ἀετώματα ἐρῆμα ἀγαλμάτων εἰσί.]
Σε ποιο βαθμό οι κίονες είναι λευκοί; 
[ὅλως]
Θυμάστε τη συνώνυμή της λέξη;
[τελέως]
ἐρῆμα: ποια λέξη που είδαμε προηγουμένως θα μπορούσε να την 
αντικαταστήσει; 
[κενά] 
Συμπληρώνουμε με τις απαραίτητες αρχαιογνωστικές πληροφορίες: οι ναοί 
και τα αγάλματα βάφονταν με χρώμα (σε ελάχιστες περιπτώσεις 
διακρίνονται ακόμα ίχνη του) – στα αετώματα των ναών υπήρχαν γλυπτά.

9 ΖΕΥΣ: Οἴμοι, νεφέλη μέλαινα ὄψιν ἀφαιρεῖ κατ’ ὀλίγον.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Σαλαμὶς δ’ οὐχ ὁρᾶται, ἀλγοῦσι δὲ μυκτῆρες ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ καπνοῦ.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ὀφθαλμοὶ δακρύουσι.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἐκ τούτων ἀνέρχεται τῶν ἁμαξῶν, αἳ αὐτοκίνηται, ἄνευ ἵππων, 
ὁρμῇ τινι θείᾳ, ὥς μοι δοκεῖ, φέρονται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ. 
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Σημ: στη λεζάντα 9 του βιβλίου του μαθητή υπάρχει λάθος που πρέπει να 
διορθωθεί. Το σωστό είναι το κείμενο που δίνεται εδώ, δηλαδή Σαλαμὶς δ’  
οὐχ ὁρᾶται.

136. Τί φωνεῖ Ζεύς; Εὐφραίνεται Ζεύς; …  Θυμάστε άλλους ήρωες του 
βιβλίου μας που το χρησιμοποίησαν;

[οἴμοι –  Πηνελόπη 3.19, Αρίστων 7.15 – Αντίθετα ο Θησέας αναφωνεί… (ἰού)]
Ἀλγεῖ κεφαλὴ Ποσειδῶνος;
[Οὐχ ἡ κεφαλή, ἀλλ’ οἱ μυκτῆρες.]
Τί πάσχει Διόνυσος; Τί δακρύει ὡς ἡ Γαλάτεια; 
[Ὀφθαλμιᾷ]

137. Αν η νεφέλη δεν ήταν μέλαινα, τι θα μπορούσε να είναι; Τι 
νομίζετε ότι περιγράφει η λέξη; 

[Το χρώμα. Πρβλ. ΝΕ μελανός, μελάνι, μελανιά, Μέλας Δρυμός (μεγάλο 
δάσος στη νοτιοδυτική Γερμανία από όπου πηγάζει ο Δούναβης), μέλας 
ζωμός (τροφή των Σπαρτιατών πολεμιστών από βρασμένο χοιρινό κρέας). – 
Η νεφέλη θα μπορούσε να είναι λευκή.]
Ποιες αισθήσεις και ποια όργανα του σώματος έχει επηρεάσει η μέλαινα 
νεφέλη; 
[Έχουν επηρεαστεί οι ὀφθαλμοί, που δακρύουσι και περιορίζεται η ὄψις, και οι 
μυκτῆρες (κατάλληλη κίνηση του εκπαιδευτικού) που πονούν, ἀλγοῦσι (πβ. 
8.4).]

138. Τι λείπει από τις άμαξες και εντυπωσιάζει τον Απόλλωνα; 
[ἄνευ ἵππων]
Τι σημαίνει αὐτοκίνηται;
[Που κινούνται από μόνες τους. Αυτή η αρχαία λέξη χρησιμοποιήθηκε για να 
εκφραστεί στα ελληνικά το «αυτοκίνητο», όταν εμφανίστηκε. Άλλες λέξεις 
σύνθετες με το «αὐτός» (με τη σημασία «από μόνος του»): αυτόφωτος, 
αυτοδίδακτος, αυτοάμυνα κλπ.]

139. Πώς εικάζει ότι κινούνται; Σε ποια πτώση βρίσκονται οι λέξεις;
[ὁρμῆ τινι θείᾳ, δοτική τρόπου]
Είναι βέβαιος για τον τρόπο κίνησης;
[Όχι, ὥς μοι δοκεῖ]

10 ΖΕΥΣ: Βρέμει πᾶς αἰθήρ. 
11 ΑΠΟΛΛΩΝ: Ταχέως ἀπέλθωμεν, εἰς ἀγορὰν δ’ ἴωμεν. 

140. Ἀκούει Ζεὺς ψόφου τινὸς ἀσθενοῦς ἢ ἰσχυροῦ; 

[πάνυ ἰσχυροῦ]

Ἥδονται οἱ θεοὶ τῷ ψόφῳ τούτῳ;

[οὐχ ἥδονται]

Τί οὖν ποιοῦσι;
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[ἀπέρχονται]

141.  βρέμει: μπορείτε από το σκίτσο να αντιληφθείτε τη σημασία του 
ρήματος; Γνωρίζετε λέξεις στα ΑΕ ή στα ΝΕ που προέρχονται από την 
ίδια ή κάποια παρόμοια ρίζα;

[θορυβώ, βροντάω, ἐμβρόντητος, βροντή, βρυχώμαι]
Παρατηρήστε πώς είναι γραμμένο το ἀπέλθωμεν. Τι έγκλιση είναι και τι 
δηλώνει; 
[Με ω, υποτακτική, προτροπή]

142. Πῇ βούλεται Ἀπόλλων ἰέναι; 
[εἰς ἀγοράν]

Τρίτη     υποενότητα     (σκίτσα     12-18):     Επίσκεψη     στην     αγορά  
12 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἀλλ’ Ἀθηναῖος οὐδείς ἐστιν ἐν ταῖς ὁδοῖς. 
13 ΑΠΟΛΛΩΝ: Φωνῶν βαρβαρικῶν ἀκούω. Τί δὲ τὸ κιβωτάριον τοῦθ’  ὃ οἱ ἐξ 
Ἀσίας πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχουσι καὶ δακτύλῳ πιέζουσι; 

143. Ὁρῶσιν οἱ θεοὶ Ἀθηναίους τινάς; 
[Οὐχ ὁρῶσιν Ἀθηναίους.]
Τίνας οὖν ὁρῶσι;
[Εξηγούμε την αρχική σημασία του βάρβαρος (αλλόγλωσσος). Και αυτό 
ηχοποίητο (όπως το βρέμω κλπ.)]

144. Ποδαποὶ εἰσὶν οἱ βάρβαροι; 
[ἐξ Ἀσίας]
Ποια λέξη είναι το τοῦθ’; Ποιο φαινόμενο έχει συμβεί; 
[τοῦτο: έκθλιψη και δάσυνση, γιατί ακολουθεί λέξη με δασεία.]

145. Τί πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἔχουσιν;
[κιβωτάριον]

Γιατί όχι κιβώτιον; 
[Υποκοριστικό]

Ποια άλλη μορφή υποκορισμού συναντήσαμε; 
[ἀρτίσκος < ἄρτος (4.6), οἰκίσκος < οἶκος (4.15)]

Πῶς πιέζουσιν οἱ Ἀσιάται τὸ κιβωτάριον; 
[δακτύλῳ - Επισημαίνουμε το γένος στα αρχαία ελληνικά (το λέμε και εμείς 
κάποτε σε λόγιες εκφράσεις, όπως «ο ξένος δάκτυλος», και στη μετρική).]

14 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἕτεροι δὲ πλεῖστοι τεμάχη χοίρεια ἐσθίουσι, ὀβελίσκῳ 
διατετρημένα! Τίνι θεῶν ἡ θυσία; 

146. Μπορείτε να εντοπίσετε το ρήμα;
[ἐσθίουσι]

Ὀλίγοι ἢ πολλοί τινες ἐσθίουσι;
[πάνυ πολλοί (=πλεῖστοι)]
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Τί ἐσθίουσι; 
[τεμάχη χοίρεια, με άλλο τρόπο: τεμάχη ἐκ χοίρου]

Ὑμεῖς ἐσθίετε ἡδέως τεμάχη χοίρεια; 
[ … πάνυ ἡδέως/… οὐχ ἡδέως κλπ. ]

Αν ήταν από κατσικίσιο κρέας πώς θα λέγονταν; 
[αἴγεια]
Και σήμερα χρησιμοποιούμε την αρχαία αυτή κατάληξη για παράγωγα 
επίθετα: το γάλα/γιαούρτι/χαλούμι από πρόβατο χαρακτηρίζεται «πρόβειο». 
Επίσης, αναφερόμαστε στο «κύκνειο» άσμα κλπ. Μπορούμε επίσης να 
ζητήσουμε το παράγωγο επίθετο από το λύκος ( λύκειος -  το Λύκειον  ήταν η 
τοποθεσία από την οποία πήρε το όνομά της η σχολή του Αριστοτέλη. Αυτό 
το όνομα χρησιμοποιείται σήμερα για μια βαθμίδα της εκπαίδευσης. –Το 
γυμνάσιο ξέρουμε αντίστοιχα ποια προέλευση έχει;)

Πῶς φέρουσι τὰ τεμάχη μετ’ αὐτῶν; Ἐντὸς κιβωτίου τινός; 
 [ὀβελίσκῳ διατετρημένα]

Γιατί ὀβελίσκος και όχι ὀβελός;
[Είναι μικρή σούβλα, όπως αντίστοιχα: σουβλάκι]

Ένας αρχαίος Αθηναίος με ποια αφορμή θα μπορούσε να φάει κρέας;
[Μετά από θυσία σε θεό.]

Έτσι ο Διόνυσος είναι σίγουρος ότι έχει γίνει κάποια θυσία και το μόνο που 
διερωτάται τι είναι;
[Για ποιον θεό, προς τιμήν ποιου θεού έχει γίνει η θυσία αυτή.]

15 ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Καὶ παρθένων ὅμιλος φαινομηρίδων ἐν ἀγορᾷ πάρεστι, ὅμως οὐ 
Λάκαιναι φαίνονται εἶναι.  

147. Οι τουρίστριες είναι ντυμένες σαν αρχαίες Αθηναίες; 
[Όχι, φαινομηρίδες (η σημασία μπορεί να εξαχθεί και από την ετυμολογία της 
λέξης, φαίνω + μηρός]

Ποιας εθνικότητας θα μπορούσαν να είναι; 
[Λάκαιναι. Από τη Σπάρτη, τη Λακεδαίμονα]

Γνωρίζετε γιατί;
[Εξηγούμε ότι το κοντό ένδυμα ήταν χαρακτηριστικό των Σπαρτιατισσών και 
όχι των Αθηναίων.]
Συσχετίζουμε το πάρεστι  με το πάρεσμεν παραπάνω, διευκρινίζουμε τη 
σημασία του ὅμιλος.

16 ΖΕΥΣ: Φεῦ! Πολλοὶ τῶν ἡβώντων τῶνδε δοῦλοι στιγματίαι εἰσί. Αὐχένας γὰρ 
καὶ βραχίονας στικτοὺς ἔχουσι. 

148. Φεῦ! Ποιο άλλο επιφώνημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει;
[Οἴμοι]
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Ποιας ηλικίας είναι αυτοί που βλέπει ο Δίας; Ποια λέξη το δηλώνει; 
[έφηβοι < ἐπί + ἥβη  - ἡβώντων < ἡβῶ] 

Συναντούμε σήμερα ανθρώπους που είναι στιγματίαι; 
[Ναι, το τατουάζ είναι πολύ στη μόδα.]

Ποια θα ήταν η κοινωνική τους θέση στην αρχαιότητα;
[δοῦλοι ]

17 ΑΠΟΛΛΩΝ: Σκύθαι δοκοῦσί μοι εἶναι, εἰ τῷ χρώματι τῆς κώμης εἰκάζειν 
ἔξεστι. Χρῶνται μέντοι διαλέκτῳ ἀγνώτῳ ἐμοί. 

149. Ποιας εθνικότητας θεωρεί ο Απόλλωνας ότι είναι οι νεαροί; Είναι 
βέβαιος γι’ αυτό;

[Σκύθαι. Όχι, δοκοῦσί μοι αλλά και το εἰκάζειν.] 
Εικάζω σημαίνει υποθέτω. Δίνουμε ενισχυτικά την απόδοση της 
δευτερεύουσας πρότασης: «αν μπορεί κανείς να υποθέσει από το χρώμα των 
μαλλιών τους». Εξηγούμε επίσης ότι η Σκυθία ήταν η περιοχή βορείως του 
Ευξείνου Πόντου (σημερινή Ουκρανία και νότια Ρωσία). 

Εκτός από την όψη, τι άλλο φαίνεται στον Απόλλωνα περίεργο;
[Η γλώσσα που μιλούν, δεν την ξέρει.]

Ποιο ουσιαστικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί για το διάλεκτος; 
Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε… 
[χρῶνται φωνῇ…]

Εμείς σήμερα λέμε «μιλώ μια γλώσσα», οι αρχαίοι όμως έλεγαν χρῶμαι, 
χρησιμοποιώ.
Δίνουμε και πάλι την απόδοση του νοήματος: «μιλούν όμως γλώσσα που μου 
είναι άγνωστη/άγνωστη σε μένα».

18 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Οἵδε πάντως Ἀθηναῖοί εἰσι. Ἑπώμεθα αὐτοῖς.

150. Ο Διόνυσος είναι σίγουρος ότι βρήκε Αθηναίους; 
[Ναι, πάντως (σε κάθε περίπτωση)]

Αν ἕπομαι κάποιου, τι είμαι; 
[ἑπόμενος] 

Άρα; 
[Τον ακολουθώ]

Τέταρτη     υποενότητα     (σκίτσα     19-23):     Στο     μετρό  
19 ΖΕΥΣ: Τί φής, ὦ δείλαιε; Δι’ Ἅιδου πυλῶν εἰσέρχονται, …
20 ΑΠΟΛΛΩΝ:… καὶ καταβαίνουσιν ὑπὸ γῆν κάτω. Δοκοῦσι πρὸς Πλούτωνα καὶ 
χθονίους δαίμονας σπεύδειν.

151. Ο Δίας είναι πρόθυμος να ακολουθήσει ή όχι; 
[Όχι]
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Πώς θα αποδίδατε την απροθυμία του στη φράση Τί φής, ὦ δείλαιε;
[Τι λες, καημένε;]

152. Ποια εικασία διατυπώνει ο Απόλλων; 
[δοκοῦσι πρὸς Πλούτωνα … σπεύδειν ] 

Μπορείτε να βρείτε δύο συνώνυμες εκφράσεις που σημαίνουν "κάτω από τη 
γη";
[ὑπὸ γῆν, χθόνιος]

Ο Πλούτωνας είναι χθόνιος δαίμων; 

[Ναι, είναι θεός του κάτω κόσμου. (Διευκρινίζουμε ότι δαίμων σημαίνει θεός 
και δεν έχει τη σημερινή σημασία του δαίμονα, διαβόλου.)]

21 ΖΕΥΣ: Πειρώμεθα ὅμως ἕπεσθαι αὐτοῖς. Σῶοι γὰρ ἐξέρχονταί τινες, κοὐ 
νεκροῖς ὁμοῖοι. 

153. Θυμάστε ποια έκφραση χρησιμοποίησε η Αίθρα προς τον Θησέα 
αντί του μονολεκτικού ρήματος  πειρῶμαι;

[(ὥρα ἐστὶ) πεῖραν λαμβάνειν] Δίνουμε την απόδοση: «Ας επιχειρήσουμε να 
τους ακολουθήσουμε».

Τι είναι αυτό που έκανε τον Δία να αλλάξει γνώμη; 
[Είδε ότι κάποιοι βγαίνουν σώοι, χωρίς να μοιάζουν με νεκρούς]

Ποια λέξη δηλώνει αυτή την αλλαγή της διάθεσής του; 
[Ὅμως]

Πώς δικαιολογεί την αλλαγή της απόφασής του; Ποια λέξη χρησιμοποιεί;
[γὰρ]

Ποιες λέξεις υπάρχουν στο κοὐ; Πώς ονομάσαμε το φαινόμενο; 
[καὶ οὐ, κράση (βλ. λεζ. 7)]

22 ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Ὄφις σιδηροῦς ὕπεστι, ἔχων στόματα μυρία, ἀντὶ χειλέων δὲ 
θύρας, δι’ ὧν ἀνθρώπους πλείστους ἐσθίει. Οὐδαμῶς μετριόσιτός ἐστι! 

154. Έχει ξαναδεί ο Ποσειδώνας το μετρό; Πώς το χαρακτηρίζει;
[…]

Γιατί ο Ποσειδώνας χρησιμοποιεί το ὕπεστι και όχι το απλό ἐστί;
[Διότι ὁ ὄφις ὑπὸ γῆν ἐστι > ὕπεστι]

155. Μετριόσιτός ἐστιν ὁ ὄφις; Τρώει (σιτίζεται) με μέτρο;
[οὐδαμῶς]

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε διάλογο με τα παιδιά (ὑμεῖς 
μετριόσιτοί ἐστε/σὺ μετριόσιτος εἶ; κλπ. – τεμάχη πλεῖστα ἐσθίεις/-ετε; )

23 ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἐξέλθωμεν ἅμα νεανίσκοις τοῖσδε.
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156. Προτείνει ο Απόλλωνας να βγουν μόνοι τους ή με άλλον τρόπο; 
[ἅμα νεανίσκοις τοῖσδε. Το ἅμα δηλώνει κυρίως χρόνο, μαζί (με την έννοια του 
«ταυτόχρονα»).]

Το νεανίσκος είναι υποκοριστικό του…
[νεανίας]

Πέμπτη     υποενότητα     (σκίτσα     24-28):     Στο     στάδιο     Καραϊσκάκη  
24 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Στάδιον μέγα, κυκλώπειον ὁρῶ, ἐντὸς δ’  αὐτοῦ ἀθληταὶ 
σφαῖραν σκυτίνην ἀπὸ ποδῶν βάλλουσι.

157. Με ποια επίθετα χαρακτηρίζει ο Διόνυσος το στάδιο; Πρόκειται για 
πλεονασμό, ή προσθέτει κάτι το δεύτερο επίθετο; 

[μέγα, κυκλώπειον –  επιτείνει την έννοια του πρώτου, δεν του αρκεί ο 
χαρακτηρισμός «μεγάλο», αλλά θέλει να δηλώσει το εξαιρετικό μέγεθος.]
Τίς ἐστίν ἐντὸς τοῦ σταδίου;
[ἀθληταί]

Τί ποιοῦσιν οἱ ἀθληταί; Τί βάλλουσιν οἱ ἀθληταί; 
[…]

Ποιο είναι και σήμερα το καλύτερο υλικό για την μπάλα;
[δέρμα – σκυτίνη σφαῖρα]

25 ΖΕΥΣ: Ὅστις δὲ χερσὶν ἅπτεται τῆς σφαίρας, ἢ ἀντ’ αὐτῆς τοὺς πόδας ἑτέρου 
τινὸς ἀθλητοῦ λακτίζει, αὐτίκα ἐκβάλλεται.

158. Προκαλούμε συζήτηση με τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Ἔξεστι λακτίζειν τὴν σφαῖραν; Ἔξεστι ἅπτεσθαι χερσὶ τῆς σφαίρας; Ἔξεστι 
λακτίζειν τοὺς πόδας τῶν ἑτέρων ἀθλητῶν; Τίς ἐκβάλλεται τοῦ σταδίου; Πότε 
ἐκβάλλεται τοῦ σταδίου ὁ τοιοῦτος; Μετὰ χρόνον πολύν;
[…]

26 ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Ἔστι γὰρ κριτὴς ὃς τῷ τοιούτῳ δέλτον ἐρυθρὰν ὑπὲρ κεφαλῆς 
προανασείει,ἕως ἂν ἀπέλθῃ. 

159. Ἔστι: εδώ είναι συνδετικό ή υπαρκτικό; Σημαίνει δηλαδή «είναι» ή 
«υπάρχει»; 

[υπαρκτικό]

Τίς ἐκβάλλει τὸν κακὸν ἀθλητήν; 
[Ὁ κριτής, βλ. κρίσις (περὶ τῆς κρίσεως τῶν Ἀμφικτυόνων).] 

Πῶς καλοῦται οἱ κριταὶ οἱ ἐν Δελφοῖς;
[Ἀμφικτύονες]

160. Από ποιες λέξεις συντίθεται το προανασείει; Τι νόημα έχει η κάθε 
μια; 
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[Κουνά ψηλά και μπροστά του. –  Μπορούμε να σχολιάσουμε την πολύ 
μεγάλη δυνατότητα της γλώσσας να πλάθει σύνθετα με μία ή περισσότερες 
προθέσεις, επιτυγχάνοντας σημαντική ακρίβεια στην έκφραση με τρόπο 
οικονομικό.]
Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει ποιο χρώμα είναι το ερυθρό, υπάρχει 
περίπτωση να νομίσει ότι ο διαιτητής δείχνει στον παίκτη κίτρινη κάρτα; 
[Όχι διότι του τη δείχνει ἕως ἄν ἀπέλθῃ.]

Ποια έγκλιση χρησιμοποιείται εδώ; Τι προσθέτει το ἄν; 
[Υποτακτική, δηλώνει κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη, δεν αποτελεί 
πραγματικότητα.]

27 ΖΕΥΣ: Ὅστις δὲ τῷ κριτῇ ὀργίζεται, τοῦτον τοξόται τινὲς ἄνευ τόξων 
ἀπάγουσι. 

161. Τι άλλο παρατηρεί ο Δίας; Ο διαιτητής τα βγάζει πέρα μόνος του; 
(Ενθαρρύνουμε την υπόθεση για τον ρόλο των τοξοτών μέσω 
παραλληλισμών με τη σύγχρονη πραγματικότητα: Σήμερα ποιος 
επεμβαίνει για να αποκαταστήσει την τάξη;)

[…]

162. Πώς θα αναλύατε στα αρχαία ελληνικά την έννοια του ἀπάγουσι. 
Τι κάνουν δηλαδή οι τοξότες;

[Τοξόται ἄγουσι τὸν ἀθλητὴν ἀπὸ τοῦ σταδίου. Παραλληλισμός με το 
«ὕπεστι».]

28 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Εἷς δὲ μόνος παρ’ ἑκάστοις ἀποινὶ  ἅπτεται τῆς σφαίρας παλάμῃ, 
καὶ ταύτῃ κεκαλυμμένῃ. 

163. Δύνανται πολλοὶ ἅπτεσθαι τῆς σφαίρας;
[Οὐ πολλοὶ ἀλλὰ εἷς δύναται.]

Τίνι τρόπῳ δύναται ἅπτεσθαι σφαίρας; 
[Παλάμῃ καὶ ταύτῃ κεκαλυμμένῃ.]

Έκτη     υποενότητα     (σκίτσα     29-33):     Δεινόν     ὁ     ἄνθρωπος  
29 ΑΠΟΛΛΩΝ: Τὸ δὲ δεινότατον πάντων, λύχνοι ἡλίου λαμπρότεροι φέγγουσιν 
ὑπὲρ τοῦ σταδίου, οὐδεὶς δ’ ἀνθρώπων προσορᾶν σθένει. 

164. Το δεινότατον δηλώνει μικρό ή μεγάλο βαθμό;
[Μεγάλο, υπερθετικός του δεινός]

Το λαμπρότεροι;
[Δηλώνει το μεγαλύτερο σε σύγκριση όμως με κάτι άλλο. Συγκριτικός του 
λαμπρός, β΄ όρος σύγκρισης το ἡλίου.]

Ποιο σχήμα είναι αυτό; Είναι πραγματικά τόσο ισχυρό το φως των 
προβολέων;
[υπερβολή]
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Πώς έβλεπαν οι αρχαίοι στο σκοτάδι, τη νύχτα; Τι χρησιμοποιούσαν;
[λύχνον]

165. Ἔξεστι τοῖς ἀνθρώποις προσορᾶν τοῖς λύχνοις; 
[οὐχί]

Δύνανται ὀλίγοι τινὲς προσορᾶν;
[οὐδείς]

Τί οὐ σθένει Ζεὺς προσορᾶν τοῖς λύχνοις; Διὰ τὸ γῆρας;
[Οὐ διὰ τὸ γῆρας, ἀλλὰ διὰ τὴν λαμπρότητα.]

30 ΖΕΥΣ: Οἴμοι! Καὶ κεραυνοὺς φυλάττουσιν ἐν ταῖς στήλαις οἱ Πειραιεῖς. Οὐκέτι 
χρείαν τῶν ἡμετέρων κεραυνῶν ἔχουσιν οἱ ἄνθρωποι! 

166. Ἔχουσιν ἔτι οἱ ἄνθρωποι χρείαν τῶν τοῦ Διὸς κεραυνῶν; 
[Οὐκέτι χρείαν ἔχουσιν αὐτῶν.]

31 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Δεινὸν ὁ ἄνθρωπος, κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον! 

167. δεινόν, δεινότερον, δεινότατον: τι συνιστούν αυτές οι διαβαθμίσεις;
[βαθμοί παραθετικών…] 

168. Τι θέλει να πει ο Διόνυσος; 
[Αναγνωρίζει τις φοβερές δυνάμεις που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος.]

32 ΖΕΥΣ: Μὴ καὶ τούτους Προμηθεὺς τοῖς ἀνθρώποις ἀπένειμεν, ὅτε τὸ πῦρ 
παρὰ θεῶν ἔκλεπτε; 

169. Τί ἔπραξεν ὁ Προμηθεύς; 
[Τὸ πῦρ παρὰ θεῶν ἔκλεπτε.]

170. Φανερῶς ἔκλεπτε; 
[λάθρᾳ]

171. Ἡ μήτηρ ἀπένειμεν ἀρτίσκον τέκνοις. Γεώργιος ἀπένειμεν τυρὸν …

[Νικολάῳ, Ἑλένῃ…]

33 ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Σπεύδωμεν εἰς Καύκασον, ἵνα ἐξετάσωμεν αὐτόν.

172. Τι προτείνει ο Ποσειδώνας; Ποιο άλλο ρήμα θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε; Ποια έγκλιση χρησιμοποιεί;

 [σπεύδωμεν, ἴωμεν - Υποτακτική] 
[Αντλούμε από τους μαθητές ή, αν δεν ξέρουν, δίνουμε αρχαιογνωστικές 
πληροφορίες για τον μύθο του Προμηθέα.]
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