
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; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Νὴ Δία, οὗτός γε.  

1. 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] 

2.  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.] 

3. 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.  

4. Ποῦ ζητοῦσιν οἱ θεοὶ Δία;  

[κατὰ γῆν καὶ κατὰ πόντον] 

Τί ἐστι πόντος; 

[Η θάλασσα – βλ. Εύξεινος πόντος, σήμερα: υπερπόντιος (ταξίδι), 

ποντοπόρος (ναυτιλία), ποντίζω] 

5. 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.  

6. Είναι γνωστό ή άγνωστο το πρόβλημα στον Δία;  

[γνωστό,  εὖ γιγνώσκω] 

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.] 

7. 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. 

8. 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] 



9. περικαλλεῖς: ετυμολογήστε τη λέξη. 

[περί+κάλλος]  

Δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το θέατρο, τον ναό της Αθηνάς και 

τις στοές. 

10. 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).] 

11. 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 

8 ΑΠΟΛΛΩΝ: Ἰδού, πάρεσμεν. Οὐχ αὕτη Ἀθηνῶν ἡ ἀκρόπολις; 

ΖΕΥΣ: Οὐχί, μὰ Δία. Οὐχ ὁρᾶτε ὅτι κίονες ὅλως λευκοὶ καὶ ἀετώματα ἐρῆμα 

ἀγαλμάτων εἰσί;  

12. 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] 

13. 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]. 

14. 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.  

 

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. 

15. 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] 

16. 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).] 

17. 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.] 

18. 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.  

19. Ἀκούει Ζεὺς ψόφου τινὸς ἀσθενοῦς ἢ ἰσχυροῦ;  

[πάνυ ἰσχυροῦ] 

Ἥδονται οἱ θεοὶ τῷ ψόφῳ τούτῳ; 

[οὐχ ἥδονται] 

Τί οὖν ποιοῦσι; 

[ἀπέρχονται] 

20.  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] 

21. 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;  

22. 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.)] 

23. Ποδαποὶ εἰσὶν οἱ βάρβαροι;  

[ἐξ Ἀσίας] 



Ποια λέξη είναι το τοῦθ’; Ποιο φαινόμενο έχει συμβεί;  

[τοῦτο: έκθλιψη και δάσυνση, γιατί ακολουθεί λέξη με δασεία.] 

24. 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;  

25. Μπορείτε να εντοπίσετε το ρήμα; 

[ἐσθίουσι] 

Ὀλίγοι ἢ πολλοί τινες ἐσθίουσι; 

[πάνυ πολλοί (=πλεῖστοι)] 

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.   

26. 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.  

27. Φεῦ! Ποιο άλλο επιφώνημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει; 

[Οἴμοι] 

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.  

28. 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. 

29. 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. 

30. Ο Δίας είναι πρόθυμος να ακολουθήσει ή όχι;  

[Όχι] 

Πώς θα αποδίδατε την απροθυμία του στη φράση Τί φής, ὦ δείλαιε; 

[Τι λες, καημένε;] 

31. 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.  

32. 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!  

33. 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] 

34. 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. 

35. 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. 



36. 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. 

37. 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.  

38. 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] 

39. Από ποιες λέξεις συντίθεται το προανασείει; Τι νόημα έχει η κάθε μια;  

[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.  

40. 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;) 

[…] 

41. 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.  

42. 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.  

43. 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] 

Πώς έβλεπαν οι αρχαίοι στο σκοτάδι, τη νύχτα; Τι χρησιμοποιούσαν; 

[λύχνον] 

44. 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!  

45. Ἔχουσιν ἔτι οἱ ἄνθρωποι χρείαν τῶν τοῦ Διὸς κεραυνῶν;  

[Οὐκέτι χρείαν ἔχουσιν αὐτῶν.] 

 

31 ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Δεινὸν ὁ ἄνθρωπος, κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον!  

46. δεινόν, δεινότερον, δεινότατον: τι συνιστούν αυτές οι διαβαθμίσεις; 

[βαθμοί παραθετικών…]  

47. 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;  

48. Τί ἔπραξεν ὁ Προμηθεύς;  

[Τὸ πῦρ παρὰ θεῶν ἔκλεπτε.] 

49. Φανερῶς ἔκλεπτε;  

[λάθρᾳ] 

50. Ἡ μήτηρ ἀπένειμεν ἀρτίσκον τέκνοις. Γεώργιος ἀπένειμεν τυρὸν … 

[Νικολάῳ, Ἑλένῃ…] 

 

33 ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Σπεύδωμεν εἰς Καύκασον, ἵνα ἐξετάσωμεν αὐτόν. 

51. 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.] 


