
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 2
ης

 και 3
ης

 

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. 

- 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 

Πρός +αιτιατική 

Παρά + δοτική 

Ὑπό + γενική  

  



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»]. 



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. 

 
 

 

 



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). 

  

 



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  

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;  

 [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. 

Στο δεύτερο μισό του 5
ου

 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.  

 

 



 

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).  

  

 



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. 

 

 

 


