
 

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. 



- 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. 



 

 

 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].  

 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, 



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;  

 

 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]. 

 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.  
 

 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] 

 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.  

 

 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.  

 

 Από ποιες λέξεις προέρχεται το σύνθετο «οὐδόλως»;  

[οὐδέ-ὅλως (εντελώς)]. 

Τι μέρος του λόγου είναι; 

[Επίρρημα]. 

Από πού φαίνεται;  

[Κατάληξη –ως]. 

 Η λέξη «ἐννοῶ» ποια ακριβώς σημασία έχει εδώ;  

[Καταλαβαίνω, κατανοώ]. 

Από ποιες λέξεις προέρχεται;  

[ἐν-νοῦς]. 

 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;  



[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)]. 

 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]  
 

 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;  

 

 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].  

 

 ἐπιβουλεύει. Τι μπορεί να σημαίνει;  

[Έχουν κακές προθέσεις απέναντί μας, σχεδιάζουν κάτι κακό για μας, κλπ. Στα ΝΕ: 

ἐπιβουλεύομαι].  



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.  

 

 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).  

 

 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 



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;  

 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. 

 

 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.  

 

 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. 

 

 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] 



[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…  

 

26. 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)]. 

 



[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! 

 

28. Γνωρίζει η Πηνελόπη ότι οι Έλληνες βασιλεῖς είχαν συγκεντρωθεί για να ζητήσουνε 

την Ελένη; 

29. Τι δεν γνωρίζει;  

30. 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.  

 

31. Τι μέρος του λόγου είναι το οἴμοι;  

[επιφώνημα] 

32. 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].   

 

33. 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!  

 

34. Το ἕνεκεν είναι κι αυτό πρόθεση. Ποια ανωμαλία παρατηρείτε ως προς τη χρήση του;  

[Θέση μετά τις λέξεις που προσδιορίζει. ] 

 



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, 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]. 



 

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  

  



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…» 

 

 



Ποιητικές εκφράσεις:  

Ἑλλήνων ἔθνη (περίφραση) 

ἀδικεῖ (ενεστώς, προσδίδει επισημότητα). 

Ο ενεστώς δίνει επίσης μια διάρκεια στην ενέργεια. Η προσβολή 

του Πάρι 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 Πάρις,  

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.  


