
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. 

- 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.  

 

 



 

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 4
ου

 

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 : 

 



1. 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. 

[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.  

2. 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.  

3. 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)].  

 

4. 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.  



5. Ποιος είναι ο Βορέας;  

[ Βοριάς, ο άνεμος]. 

Τι κάνει δηλαδή ο δούλος εδώ;  

[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. 

6. 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)].  

 

7. 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].  

 

8. 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.  

 

9. 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 

ενδιαφέρουσα  περίπτωση λέξης που διατηρεί στα Νέα Ελληνικά ακριβώς και τις 

δύο χρήσεις/σημασίες που είχε στα Αρχαία]. 

10. 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. 

11. 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]: 

12. 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. 

 

13. Όχι λέγομεν, αλλά λέξομεν. Όχι λέγω, αλλά λέξω. Δηλαδή; 

[… Όπως πείσεις (2.20), δώσεις (3.2)].  

 

14. ἐμβρόντητε: Διακρίνετε ποια μπορεί να είναι η αρχική σημασία και ποια η 

μεταφορική που έχει εδώ; (βοηθά η εικονογράφηση).  

[Χτυπημένος από κεραυνό, ηλίθιος].  
 

15. 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 ….  

16. [Ποδαποί:] Ο Σωκράτης ήταν  

[ἡμεδαπός]  

… ένας Συρακούσιος στην Αθήνα είναι...  

 [ἀλλοδαπός]  

Σημασία του ποδαπός;  

 [είναι ερωτηματικό: από ποιο μέρος;] 

17. ἀπ’ οἴκου ἐστί: ποια εναλλακτική διατύπωση συναντήσαμε;   

[Βλέπουμε ότι η πρόθεση έχει την ίδια σημασία σε έναν εμπρόθετο προσδιορισμό και 

σ’ ένα σύνθετο ρήμα].  

 

18. 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. 

 

19. 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». 

 

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). 

 

20. 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. 

 

21. 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]. 

 

22. Διὰ τὰς κλοπάς : Τι δηλώνει; Συνοδεία, όργανο, αιτία, χρόνο…;  

[...] 

 

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

ἐκείνῳ ζητεῖτε. 

 

23. Τι σημαίνει το ἐστίν; 

[υπάρχει – υπαρκτικό, όχι συνδετικό (επεξηγούμε σύντομα και αυτόν τον όρο 

με ένα-δύο παραδείγματα)].  

Τι δεν υπάρχει ἐν τῇ οἰκίᾳ; 

[τίποτε άξιο λόγου, αξιόλογο]. 

24. 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)]. 

 

25. 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. 

26. 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].  

 

27. 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» -  

«θα σε κάνω παράδειγμα για όλους σ’ αυτό το μέρος, στο χωριό». 

 

18 Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον τὸν Πυρρίαν, οὐκ εἰδώς! 

28. 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; 

29. 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.]. 

 

30. 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].  

 

31. 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.» 

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. 

 

32. 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)]. 

33. 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]  

34. 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)]. 
 

35. 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. 

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.  

 

36. 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]. 

 



 

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  

 

 

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

 

2. Ασκήσεις βιβλίου 6, 8 και 9.  

 

(Επιλέγονται ασκήσεις που μπορούν να λυθούν ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία του κειμένου).  

 

 



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.  



 

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).  

 

 

 


