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ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΑ Σθσ Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

1Η ΕΝΟΣΗΣΑ 

Α΄μζροσ 

1. ΙΕΟΓΛΥΦΙΚΆ 

 

 

Ιερογλυφικό κείμενο τθσ εποχισ των Ρτολεμαίων 

 

Τα ιερογλυφικά είναι τα αρχαιότερα εικονιςτικά ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνταν ςτθν 

αρχαία αιγυπτιακι γραφι. Θ λζξθ προζρχεται από τα αρχαία ελλθνικά: «ιερζσ γλυφζσ» 

(δθλαδι ιερά ανάγλυφα) επειδι χρθςιμοποιικθκαν ςε ιερά κρθςκευτικά κείμενα. Θ γραφι 

αυτι αποκρυπτογραφικθκε από τον Ηαν-Φρανςουά Σαμπολιόν το 1822, ο οποίοσ 

χρθςιμοποίθςε τθν περίφθμθ Στιλθ τθσ οηζττασ. 

2. Γραμμικι γραφι Αϋ 

Θ Γραμμικι Α δεν ζχει αποκρυπτογραφθκεί και αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα μυςτιρια 

τθσ ςφγχρονθσ αρχαιολογίασ. 
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Σπαράγματα πινακίδων Γραμμικισ Α από το Δωμάτιο Δ18Α του  

προϊςτορικοφ οικιςμοφ του Ακρωτθρίου τθσ Θιρασ 

3. Γραμμικι γραφι Βϋ 

  

Δείτε και το βιβλίο Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου 

Θ Γραμμικι Β αρχικά δεν ταυτίςτθκε με καμία γλϊςςα. Ρολφ αργότερα από τθν ανακάλυψθ 

των πινακίδων και μετά από πολλζσ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ αρχαιολόγων και 

γλωςςολόγων, αποκρυπτογραφικθκε το 1952 από το νεαρό αρχιτζκτονα Μάικλ Βζντρισ (M. 

Ventris). Ο Βζντρισ ηιτθςε τθ βοικεια του κλαςικοφ φιλολόγου Τηων Τςάντγουικ (J. 

Chadwick) με τθ βοικεια του οποίου ερμινευςαν με ςιγουριά 65 από τα 88 τότε γνωςτά 

ςφμβολά τθσ, διατυπϊνοντασ  τουσ βαςικοφσ κανόνεσ ορκογραφίασ τθσ και φζρνοντασ ςτο 

φωσ μια αρχαϊκι ελλθνικι διάλεκτο πζντε αιϊνεσ παλαιότερθ από τα Ελλθνικά του 

Ομιρου. 

4. Πώσ ζγραφαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ;  

Αξιοποιοφμε τθ ς. 16-17 του υπάρχοντοσ ςχολικοφ εγχειριδίου. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1
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Β΄μζροσ : ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΦΑΕΩΝ  

Σθσ ΕΞΕΛΙΞΗ Σθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

ΓΕΩΜΕΤΙΚΘ ΕΡΟΧΘ (1100-700 π.Χ) 

1. ΡΟΙΘΣΘ: ΕΡΙΚΘ 

Ρροοίμιο Ομιρου Οδφςςειασ (ςτ.1- 10) 

(από τα παλαιότερα ςωηόμενα κείμενα τθσ ΑΕ Γραμματείασ).  

Άλδξα κνη ἔλλεπε, Μνῦζα, 

πνιύηξνπνλ, ὃο κάια πνιιὰ 

πιάγρζε, ἐπεὶ Σξνίεο ἱεξὸλ 

πηνιίεζξνλ ἔπεξζελ· 

πνιιῶλ δ᾿ ἀλζξώπσλ ἴδελ 

ἄζηεα θαὶ λόνλ ἔγλσ, 

πνιιὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐλ πόληῳ πάζελ 

ἄιγεα ὃλ θαηὰ ζπκόλ, 

ἀξλύκελνο ἥλ ηε ςπρὴλ θαὶ 

λόζηνλ ἑηαίξσλ. 

ἀιι᾿ νὐδ᾿ ὣο ἑηάξνπο 

ἐξξύζαην, ἱέκελόο πεξ· 

αὐηῶλ γὰξ ζθεηέξῃζηλ 

ἀηαζζαιίῃζηλ ὄινλην, 

λήπηνη, νἳ θαηὰ βνῦο 

Ὑπεξίνλνο Ἠειίνην 

ἤζζηνλ· αὐηὰξ ὁ ηνῖζηλ 

ἀθείιεην λόζηηκνλ ἦκαξ. 

ηῶλ ἁκόζελ γε, ζεά, ζύγαηεξ 

Γηόο, εἰπὲ θαὶ ἡκῖλ. 

 

 

Σνλ άληξα, ηξαγνύδεζέ κνπ, 

Μνύζα, ηνλ 

πνιύηξνπν, ν νπνίνο πιαλήζεθε 

πάξα 

πνιύ, αθόηνπ θαηάθεξε λα 

εθπνξζήζεη 

ηελ ηεξή πόιε ηεο Σξνίαο θαη 

είδε πνιιώλ αλζξώπσλ ηηο 

πόιεηο θαη γλώξηζε ηε 

λννηξνπία, ελώ κέζα ζηνλ πόλην 

δνθίκαζε πνιιέο πίθξεο 

θαηάθαξδα, 

πξνζπαζώληαο λα γιπηώζεη θαη 

ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη λα μαλαθέξεη 

ηνπο 

ζπληξόθνπο ηνπ ζηελ παηξίδα. 

Αιιά 

νύηε θη έηζη έζσζε ηνπο θίινπο 

ηνπ, αλ 

θαη ην επηζπκνύζε. Γηαηί, νη 

αλόεηνη, 

ράζεθαλ απ’ ηηο δηθέο ηνπο 

αηαζζαιίεο, 

ζαλ έθαγαλ ηα βόδηα ηνπ 

Τπεξίνλα 

Ζιίνπ. Όκσο θη απηόο ηνπο 

αθαίξεζε ηε 
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γιπθηά εκέξα ηνπ γπξηζκνύ. Γη’ 

απηά, 

βέβαηα, ζεά, ζπγαηέξα ηνπ Γία, 

πεο θαη 

ζε καο, απ’ όπνην κέξνο 

ζέιεηο, 

αξρίδνληαο. 

 

 

  

 

 

ΑΧΑΙΚΘ ΕΡΟΧΘ (7οσ- 5οσ αι. π. Χ.) 

2. ΛΥΙΚΘ ΡΟΙΘΣΘ 

Α. Αρχίλοχοσ, Ελεγεία 

εἰκὶ δ’ ἐγὼ ζεξάπσλ κὲλ 

Ἐλπαιίνην ἄλαθηνο  

θαὶ Μνπζέσλ ἐξαηὸλ δώξνλ 

ἐπηζηάκελνο 

 

Δγώ είκαη θαη δνύινο ηνπ 

Δλπαιίνπ 

άξρνληα (ηνπ Άξε) 

Αιιά θαη βαζύο γλώζηεο 

αγαπεηνύ δώξνπ   ησλ Μνπζώλ 

 

  

 

Β. Επιγράμματα από το Σιμωνίδθ τον Κείο 

 

Ὦ μεῖλ’ ἀγγέιιεηλ 

Λαθεδαηκνλίνηο, ὅηη ηῇδε 

θείκεζα ηνῖο θείλσλ ῥήκαζη 

πεηζόκελνη.  

Ξέλε, αλάγγεηιε ζηνπο 

Λαθεδαηκόληνπο, 

όηη εδώ βξηζθόκαζηε έρνληαο 

δώζεη 

πίζηε ζηα δηθά ηνπο ιόγηα 



 

Ξζνε, ανάγγειλε ςτουσ Λακεδαιμόνιουσ, 

ότι εδϊ βριςκόμαςτε ζχοντασ δϊςει 

πίςτθ ςτα δικά τουσ λόγια 

 



5 
 

 

Τα επιγράμματα ιταν γραμμζνα ςτθ δωρικι διάλεκτο. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, μιλοφςαν, 

ανάλογα με τθ φυλι από τθν οποία προζρχονταν, τθ δικι τουσ διάλεκτο. Ανάλογα 

γράφονταν και τα είδθ τθσ γραμματείασ. Τα επιγράμματα ςυνικιηαν να τα γράφουν ςε 

δωρικι διάλεκτο. 

ηῶλ ἐλ Θεξκνπύιαηο ζαλόλησλ 

εὐθιεὴο κὲλ ἁ ηύρα*, θαιὸο δ’ 

ὁ πόηκνο, βσκόο δ’ ὁ ηάθνο, 

πξὸ γόσλ δὲ κλᾶζηηο, ὁ δ’ 

νἶθηνο ἔπαηλνο·  

απηώλ πνπ ζθνηώζεθαλ ζηηο 

Θεξκνπύιεο 

έλδνμε ε ηύρε, σξαίνο ν 

ζάλαηνο 

Βσκόο (αο είλαη ) ν ηάθνο, 

αληί ζξήλσλ ε 

κλήκε, θη ν νίθηνο έπαηλνο. 

   ἁ ηύρα = ε ηύρε 

 

  

 

ΚΛΑΣΙΚΘ ΕΡΟΧΘ (5οσ αι. π. Χ.) 

3. ΔΑΜΑΤΙΚΘ ΡΟΙΘΣΘ (Σοφοκλι, Αντιγόνθ, ςτ. 1-6) 
Ὦ θνηλὸλ αὐηάδειθνλ Ἰζκήλεο 

θάξα, ἆξ’ νἶζζ’ ὅηη Εεὺο ηῶλ 

ἀπ’ Οἰδίπνπ θαθῶλ ὁπνῖνλ νὐρὶ 

λῷλ ἔηη δώζαηλ ηειεῖ; Οὐδὲλ 

γὰξ νὔη’ ἀιγεηλόλ νὔη’ ἄηεο 

ἄηεξ νὔη’ αἰζρξὸλ νὔη’ ἄηηκνλ 

ἐζζ’ ὁπνῖνλ νὐ ηῶλ ζῶλ ηε 

θἀκῶλ νὐθ ὄπσπ’ ἐγὼ θαθῶλ. 

 

Αγαπεκέλε κνπ αδεξθή Ηζκήλε, 

άξαγε μέξεηο πνηα από ηηο 

ζπκθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απ’ 

ηνλ Οηδίπνδα ππάξρεη πνπ λα 

κελ 

έρεη ζηείιεη ν Εεπο ζε εκάο 

ηηο 

δπν πνπ αθόκα δνύκε; Γηαηί 

ηίπνηα νύηε ζιηβεξό, νύηε 

θαηαζηξνθηθό, νύηε αηζρξό, 

νύηε 

άηηκν ππάξρεη ην νπνίν λα κελ 

έρσ δεη εγώ αλάκεζα ζηηο δηθέο 

ζνπ θαη ζηηο δηθέο κνπ 

ζπκθνξέο. 

 



 

Αγαπθμζνθ μου αδερφι Ιςμινθ, 

άραγε ξζρεισ ποια από τισ 

ςυμφορζσ που προζρχονται απ’ 

τον Οιδίποδα υπάρχει που να μθν 

ζχει ςτείλει ο Ηευσ ςε εμάσ τισ 

δυο που ακόμα ηοφμε; Γιατί 

τίποτα οφτε κλιβερό, οφτε 

καταςτροφικό, οφτε αιςχρό, οφτε 

άτιμο υπάρχει το οποίο να μθν 

ζχω δει εγϊ ανάμεςα ςτισ δικζσ 

ςου και ςτισ δικζσ μου ςυμφορζσ. 

 

ΡΕΗΟΓΑΦΙΑ 
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4. ΙΣΤΟΙΟΓΑΦΙΑ: Ρροοίμιο από τθν Ιςτορία του Θροδότου 

  

 

 

Ἡξνδόηνπ Ἀιηθαξλεζένο 

ἱζηνξίεο ἀπόδεμηο ἥδε, ὡο 

κήηε ηὰ γελόκελα  ἐμ 

ἀλζξώπσλ ηῷ ρξόλῳ ἐμίηεια 

γέλεηαη, κήηε ἔξγα κεγάια ηε 

θαη ζσκαζηά, ηὰ κὲλ Ἕιιεζη, 

ηὰ δὲ βαξβάξνηζη 

ἀπνδερζέληα, ἀθιεᾶ γέλεηαη, 

ηὰ ηε ἄιια θαὶ δη’ ἣλ αἰηίελ 

ἐπνιέκεζαλ ἀιιήινηζη. 

 

Σνπ Ζξνδόηνπ από ηελ 

Αιηθαξλαζζό 

απηή είλαη ε έθζεζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ 

ώζηε νύηε ηα γελόκελα από 

ηνπο 

αλζξώπνπο κε ην ρξόλν λα 

θζαξνύλ, 

νύηε θαη ηα έξγα, ηα κεγάια 

θαη ηα 

αμηνζαύκαζηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

άιια κελ από Έιιελεο, άιια 

από 

βάξβαξνπο λα κείλνπλ άδνμα 

θαη (λα 

θαλεί) γηα πνηα αηηία 

πνιέκεζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

 

 

5. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Αποςπ. από τον Ρρωταγόρα του Ρλάτωνα) 

  

 

 

Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ 

κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ δὲ γέλε νὐθ 

Ήηαλ ινηπόλ, θάπνηε επνρή, 

όηαλ ζενί κελ ππήξραλ, 

αιιά δελ ππήξραλ ζλεηά 
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ἦλ. ἐπεηδὴ δὲ θαὶ ηνύηνηο 

ρξόλνο ἦιζελ εἱκαξκέλνο 

γελέζεσο, ηππνῦζηλ αὐηὰ ζενὶ 

γῆο ἔλδνλ ἐθ γῆο θαὶ ππξὸο 

κείμαληεο θαὶ ηῶλ ὅζα ππξὶ 

θαὶ γῇ θεξάλλπηαη. ἐπεηδὴ δ’ 

ἄγεηλ αὐηὰ πξὸο ηὸ θῶο 

ἔκειινλ, πξνζέηαμαλ Πξνκεζεῖ 

θαὶ Ἐπηκεζεῖ θνζκῆζαί ηε θαὶ 

λεῖκαη δπλάκεηο ἑθάζηνηο ὡο 

πξέπεη.     

γέλε. Όηαλ όκσο θαη γη’ 

απηά ήξζε ν θαζνξηζκέλνο 

ρξόλνο ηεο γελλήζεώο ηνπο 

πιάζνπλ απηά νη ζενί κέζα 

ζηε γε, αθνύ έθαλαλ κείγκα 

από ρώκα θαη θσηηά θαη  

από όζα αλαθαηεύνληαη κε 

ρώκα θαη θσηηά. Όηαλ όκσο 

επξόθεηην λα ηα νδεγήζνπλ 

ζην θσο, πξόζηαμαλ ηνλ 

Πξνκεζέα θαη ηνλ Δπηκεζέα 

λα ηα δηαθνζκήζνπλ θαη λα 

θαηαλείκνπλ ηηο δπλάκεηο 

ζην θαζέλα όπσο πξέπεη. 

 

6. ΘΤΟΕΙΑ 

(Λυςία, Υπζρ Αδυνάτου) 

 

ιίγνπ δέσ ράξηλ ἔρεηλ, ὦ 

βνπιή, ηῷ θαηεγόξῳ, ὅηη κνη 

παξεζθεύαζε ηὸλ ἀγῶλα 

ηνῦηνλ, εἰ πξόηεξνλ νὐθ ἔρσλ 

πξόθαζηλ ἐθ’ ἧο ηνῦ βίνπ 

ιόγνλ δνίελ, λπλὶ δηὰ ηνῦηνλ 

εἴιεθα. θαὶ πεηξάζνκαη ηῷ 

ιόγῳ ηνῦηνλ κὲλ ἐπηδεῖμαη 

ςεπδόκελνλ, ἐκαπηὸλ δὲ 

βεβησθόηα κέρξη ηῆζδε ηῆο 

Γελ απέρσ πνιύ, θύξηνη 

βνπιεπηέο, από ην λα νθείισ 

ράξε ζηνλ θαηήγνξό κνπ, 

δηόηη κνπ θαηαζθεύαζε απηόλ 

εδώ ην δηθαζηηθό αγώλα. 

Γηαηί, ελώ πξνεγνύκελα δελ 

είρα πξόθαζε γηα λα 

ινγνδνηήζσ γηα ηε δσή κνπ, 

ηώξα εμαηηίαο απηνύ εδώ έρσ 

βξεη.  

Καη ζα πξνζπαζήζσ κε ην ιόγν 

κνπ 

απηόλ κελ λα απνδείμσ όηη 

ςεύδεηαη, ηνλ εαπηό κνπ δε 



 

Δεν απζχω πολφ, κφριοι βουλευτζσ, από το 

να οφείλω χάρθ ςτον κατιγορό μου, διότι 

μου καταςκεφαςε αυτόν εδϊ το δικαςτικό 

αγϊνα. Γιατί, ενϊ προθγοφμενα δεν είχα 

πρόφαςθ για να λογοδοτιςω για τθ ηωι 

μου, τϊρα εξαιτίασ αυτοφ εδϊ ζχω βρει.  

Και κα προςπακιςω με το λόγο μου 

αυτόν μεν να αποδείξω ότι ψεφδεται, τον 

εαυτό μου δε ότι ζχω ηιςει μζχρι αυτι τθν 

θμζρα άξιοσ για ζπαινο μάλλον παρά για 

φκόνο. 
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ἡκέξαο ἐπαίλνπ κᾶιινλ ἄμηνλ 

ἢ θζόλνπ· 

όηη έρσ δήζεη κέρξη απηή ηελ 

εκέξα άμηνο γηα έπαηλν 

κάιινλ παξά γηα θζόλν. 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΣΤΙΚΘ ΕΡΟΧΘ (4οσ - 2οσ αι. π.Χ.) 

O χρυςόσ 5οσ αιϊνασ π.Χ. για τθν Ακινα του Ρερικλι είναι πια μακρινό παρελκόν. Ο  

Ρελοποννθςιακόσ πόλεμοσ ςθμάδεψε όλεσ τισ ζνδοξεσ παλαιότερα πόλεισ-κράτθ και 

οδιγθςε ςτθν παρακμι τουσ. Νζεσ δυνάμεισ τϊρα εμφανίηονται. Ο Φίλιπποσ από τθ 

Μακεδονία δίνει το ςτίγμα μιασ νζασ εποχισ που κα αποκαλυφκεί με τον Αλζξανδρο (μζςα 

του 4ου αι. π.Χ.) και κα κλείςει με το κάνατό του (323 π.Χ.) δίνοντασ κζςθ ςτα ελλθνιςτικά 

βαςίλεια των διαδόχων του. Πλεσ οι μορφζσ του λόγου καλλιεργοφνται βζβαια και τϊρα ςε 

καμιά όμωσ περίπτωςθ δεν φτάνουν ςτο φψοσ των δθμιουργθμάτων του 5ου αι. Ζνα 

απόςπαςμα από τθν κωμωδία του Μενάνδρου, Δύσκολος  

 

7.  (Dys. 87 – 93) 

  

 

ἀπὸ ηῆο ζύξαο ἐληεῦζελ ὡο 

πνξξσηάησ. Όδύλεο γὰξ ὑὸο ἦλ· 

θαθνδαηκνλῶλ ηηο ἢ κειαγρνιῶλ 

ἅλζξσπνο νἰθῶλ ἐλζαδὶ ηὴλ 

νἰθίαλ πξὸο ὃλ κ’ ἔπεκπεο 

κεγάινπ θαθνῦ· ηνὺο δαθηύινπο 

θαηέαμα γὰξ ζρεδόλ ηη 

πξνζπηαίσλ ἅπαληαο  

ΩΣΡΑΣΟ:  ἐιζώλ; 

ΠΤΡΡΗΑ: ηη; πεπαξώηλεθε. 

δεῦξν  

(Ω):εὔδειόο ἐζηη. 

- Όζν πην καθξηά 

από ηελ πόξηα 

απηή! 

Γηαηί, γηνο ηνπ πόλνπ 

ήηαλ 

θάπνηνο… 

Κάπνηνο θαθνξίδηθνο, 

θάπνηνο ζθνπληνύθιεο ζην 

ζπίηη πνπ κ’ έζηεηιεο εδώ 

θαηνηθεί… κεγάιν θαθό. Σα 

δάρηπιά κνπ από ηα 

ζθνληάκαηα θόληεςα λα ηα 

ζπάζσ… 

- Καζώο εξρόζνπλ; 

- Ση;… εδώ 

- Δίλαη νινθάλεξνο. 

- Μα ην Γία, είλαη 

εμώιεο θαη 

πξνώιεο! 

ώζηξαηε, ράζεθα! 
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(ΠΤ): λὴ Γί’, ἐμώιεο ἄξα, 

ώζηξαη’, ἀπνινίκελ· ἔρε δέ 

πσο θπιαθηηθῶο.  

 

Κνίηα πώο ζα κε 

πξνθπιάμεηο! 

 

 

Αυτοκρατορικι εποχι (Ρωμαϊκι: 2οσπ.Χ. - 3οσ μ.Χ.) Το 148 π.Χ. θ Μακεδονία γίνεται 

ρωμαϊκι επαρχία. Το 146 π.Χ. θ Κόρινκοσ. Το 27 π.Χ. ολόκλθρθ θ Ελλάδα. Στρατιωτικά 

υπερίςχυςαν οι ωμαίοι, πνευματικά όχι. Γνωςτότεροσ εκπρόςωποσ τθσ εποχισ ο 

Ρλοφταρχοσ ςτθν πεηογραφία και ο Λουκιανόσ ςτθ βϋ ςοφιςτικι. 

 

8. Πλοφταρχοσ, Παράλλθλοι βίοι : Θεμιστοκλής 
 

  

 

Ἔηη δὲ παῖο ὁκνινγεῖηαη θνξᾶο 

κεζηὸο εἶλαη, θαὶ ηῇ κὲλ θύζεη 

ζπλεηόο, ηῇ  δὲ πξναηξέζεη 

κεγαινπξάγκσλ θαὶ  πνιηηηθόο. ἐλ 

γὰξ ηαῖο ἀλέζεζη θαὶ ζρνιαῖο ἀπὸ 

ηῶλ καζεκάησλ γηγλόκελνο, νὐθ 

ἔπαηδελ νὐδ’ ἐξξᾳζύκεη θαζάπεξ 

νἱ πνιινί παῖδεο, ἀιι’ εὑξίζθεην 

ιόγνπο ηηλὰο κειεηῶλ θαὶ 

ζπληαηηόκελνο πξὸο ἑαπηόλ.  

 

 

Οκνινγείηαη από όινπο 

όηη, ελώ ήηαλ αθόκα 

παηδί (ν Θεκηζηνθιήο), 

ήηαλ νξκεηηθόηαηνο θαη 

από ηε θύζε ηνπ ζπλεηόο 

θαη σο πξνο ηηο 

επηζπκίεο 

κεγαινπξάγκνλαο 

(ππεξβνιηθά θηιόδνμνο) 

θαη πνιηηηθόο. Γηαηί 

ηηο ώξεο 

ηεο αλέζεσο θαη ηεο 

μεθνύξαζεο από ηα 

καζήκαηα, νύηε έπαηδε, 

νύηε ηεκπέιηαδε, όπσο 

ηα άιια παηδηά, αιιά 

βξηζθόηαλ λα κειεηά θαη 

λα ζπληάζζεη θάπνηνπο 

ιόγνπο κόλν γηα ηνλ 
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εαπηό ηνπ. 

 

 

Μυκιςτορία 

 9. Λουκιανόσ, Αλθκισ Ιςτορία, Αϋ 

ξκεζεὶο γάξ πνηε ἀπὸ Ἡξαθιείσλ 

ζηειῶλ θαὶ ἀθεὶο εἰο ηὸλ 

ἑζπέξηνλ ὠθεαλὸλ νὐξίῳ ἀλέκῳ ηὸλ 

πινῦλ ἐπνηνύκελ· αἰηία δε κνη 

ηῆο ἀπνδεκίαο θαὶ ὑπόζεζηο ἡ ηῆο 

δηαλνίαο πεξηεξγία θαὶ πξαγκάησλ 

θαηλῶλ ἐπηζπκία θαὶ ηὸ βνύιεζζαη 

καζεῖλ ηί ηὸ ηέινο ἐζηὶλ ηνῦ 

ὠθεαλνῦ θαὶ ηίλεο νἱ πέξαλ 

θαηνηθνῦληεο ἄλζξσπνη.  

 

Αθνύ μεθίλεζα ινηπόλ θάπνηε από 

ηηο Ζξάθιεηεο ζηήιεο θαη αθέζεθα 

ζην δπηηθό σθεαλό, 

έπιεα κε νύξην άλεκν. Αηηία θαη 

ζθνπόο ηεο απνδεκίαο κνπ ήηαλ ε 

πεξηέξγεηα ηνπ λνπ κνπ, 

ε επηζπκία γηα θαηλνύξηα 

πξάγκαηα θη επηπιένλ ην όηη 

ήζεια λα κάζσ πνην είλαη ην 

ηέινο ηνπ σθεαλνύ θαη πνηνη νη 

άλζξσπνη πνπ θαηνηθνύλ πέξα από 

απηόλ.  

 

 Αφοφ ξεκίνθςα λοιπόν κάποτε από 

τισ Θράκλειεσ ςτιλεσ και αφζκθκα 

ςτο δυτικό ωκεανό, 

ζπλεα με οφριο άνεμο. Αιτία και 

ςκοπόσ τθσ αποδθμίασ μου ιταν θ 

περιζργεια του νου μου, 

θ επικυμία για καινοφρια πράγματα 

κι επιπλζον το ότι ικελα να μάκω 

ποιο είναι το τζλοσ του ωκεανοφ και 

ποιοι οι άνκρωποι που κατοικοφν 

πζρα από αυτόν.  

 

 
Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΡΕΝΤΘΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΦΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Θ ΝΑΥΣ- ΑΚΑΤΟΣ  ΡΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΡΛΟΥΝ  ΕΡΙ ΘΜΕΑΝ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ, ΟΥΙΩ ΑΝΕΜΩ, ΑΡΟ ΘΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΘΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΕΣΡΕΙΟΝ ΩΚΕΑΝΟΝ 
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Θ απεικόνιςθ τθσ ςκθνισ και θ τιτλοφόρθςι τθσ,  από δικοφσ ςασ ςυνομιλικουσ : 12 
χρονουσ μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου του Γυμναςίου Ιαλυςοφ όδου. 
 
 
Tθν ίδια περίοδο ςυντελείται ζνα μεγάλο γεγονόσ που αφορά τον κόςμο: θ ζλευςθ του 
Χριςτοφ και θ εμφάνιςθ και εξάπλωςθ του Χριςτιανιςμοφ ωσ μία από τισ κυρίαρχεσ 
κρθςκείεσ ςτθ γθ. Εκείνθ τθν περίοδο γράφτθκαν και τα Ευαγγζλια, ςε μια απλοφςτερθ 
γλϊςςα που ςταδιακά μιλικθκε από όλον τον τότε γνωςτό κόςμο, τθν Ελλθνιςτικι κοινι.  
Θ μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ από τθ ϊμθ ςτο Βυηάντιο (330 μ. Χ) εγκαινιάηει τθν ζναρξθ 

τθσ Βυηαντινισ εποχισ (4οσ - 15οσ αι. μ. Χ.), θ οποία είχε  κυρίαρχα δφο ςτοιχεία: το 

ελλθνικό και το χριςτιανικό και κακιζρωςε τθν ελλθνιςτικι κοινι ωσ γλϊςςα που μιλιόταν 

ςε ολόκλθρο τουλάχιςτον ςτον ανατολικό κόςμο. 

 

10. Απόσπασμα από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον. 

   

ἔζηι δὲ ἐν ηοῖρ Ἱεποζολύμοιρ ἐπὶ ηῆ 
πποβαηικῆ κολςμβήθπα, ἡ 
ἐπιλεγομένη ἑβπαϊζηὶ Βηθεζδά, 
πένηε ζηοὰρ ἔσοςζα.  ἐν ηαύηαιρ 
καηέκειηο πλθορ πολὺ ην 
ἀζθενούνηων, ηςθλν, σωλν, 
ξηπν, ἐκδεσομένων ηὴν ηοῦ 

ὕδαηορ κίνηζιν.



Υπάρχει ςτα Ιεροςόλυμα ςτθν προβατικι 
πφλθ (του τείχουσ), μια δεξαμενι νεροφ, 
θ επονομαηόμενθ ςτα εβραϊκά Βθκεςδά, 
που ζχει πζντε ςτοζσ /υπόςτεγα/. Σε αυτά 
βρίςκονταν πλικοσ από αςκενείσ 
ανκρϊπουσ,  τυφλοί, χωλοί, άνκρωποι με 
ακίνθτο και ςαν ξερό κάποιο μζλοσ του 
ςϊματόσ τουσ,   που περίμεναν τθν 
κίνθςθ του νεροφ. 
 

  
1453: Άλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ από τουσ Τοφρκουσ- 400 χρ. Σκλαβιάσ.  Ωςτόςο, 

μζςα από το ςκοτάδι ξεπθδά ο Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ (18οσ αι.)  που ςκοπό ζχει να 
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μορφϊςει το γζνοσ για να ηθτιςει τθ λευτεριά του. Ρρζπει να του μιλιςει ςε μια γλϊςςα 

που καταλαβαίνουν όλοι, αν και υπάρχουν ιδθ ςε αυτιν πολλά λόγια ςτοιχεία, αρχαίοι 

τφποι, δθλαδι, που διατθροφνται ςτο λόγο των μορφωμζνων τθσ εποχισ… 

11. Απόςπαςμα από το τζλοσ του όρκου του Θοφριου (ἤτοι Ὁρμθτικὸσ Ρατριωτικὸσ 

Ὕμνοσ πρτοσ, εἰσ τὸν ἦχον, MIA ΡΟΣΤΑΓH ΜΕΓΑΛH) ,του ιγα Φεραίου  

Σϋ Ἀνατολὴ καὶ Δφςι, καὶ Νότον καὶ Βοριά, 

Γιὰ τὴν Ρατρίδα ὅλοι, νάχωμεν μία καρδιά. 

Στὴν πίςτιν τοῦ κακϋ ἕνασ, ἐλεφκεροσ νὰ η, 

Στὴν δόξαν τοῦ πολζμου, νὰ τρζξωμεν μαηφ. 

Βουλγάροι, κιϋ Ἀρβαντεσ, Ἀρμζνοι καὶ ωμιοί, 

Ἀράπιδεσ, καὶ ἄςπροι, μὲ μία κοινὴ ὁρμι. 

Γιὰ τὴν ἐλευκερίαν, νὰ ηϊςωμεν ςπακί, 

Ρσ εἶμαςκϋ ἀντρειωμζνοι, παντοῦ νὰ ξακουςκῆ. 

Ὂςϋ ἀπϋ τὴν τυραννίαν, πγαν ςτὴ ξενθτιά, 

Στὸν τόπον τοῦ κακϋ ἕνασ, ἂσ ἔλκθ τϊρα πιά. 

 

1830: Απελευκζρωςθ: Δθμιουργία Ελλθνικοφ κράτουσ 

Ρροζκυψε γλωςςικό ηιτθμα: ποια κα είναι θ γλϊςςα που κα μιλά το ελεφκερο ελλθνικό 

κράτοσ; 1θ άποψθ: τα αρχαία ελλθνικά ςτθ γλωςςικι μορφι του 5ου π. Χ. αι. για να 

αποδείξουμε τθ ςυνζχεια και τθν καταγωγι μασ από τόςο ζνδοξουσ προγόνουσ. 2θ άποψθ: 

τθ δθμοτικι, που ξζρει, καταλαβαίνει και μιλά όλοσ ο κόςμοσ  που ζχει και ανάγκθ να 

μορφωκεί. Άλλωςτε είναι θ ιςτορικι ςυνζχειά μασ. 3θ άποψθ: μια μεικτι γλϊςςα που κα 

περιλαμβάνει ςτοιχεία και από τισ δυο γλωςςικζσ μορφζσ: μια γλϊςςα που ονειρεφτθκε ο 

Αδαμάντιοσ Κοραισ: τθν κακαρεφουςα.  

12. Αποςπ. Από το Λουκι Λάρα του Δ. Βικζλα (κεφ. Γϋ)  

Ὁ Ρύργοσ μασ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν κποι ἦςαν προικῶον τσ μθτρόσ μου κτμα. Ἡ πατρική 

τθσ οἰκογένεια εἶχεν ἀπ' ἀρχαίων χρόνων μεγάλασ ἐκεῖ πέριξ ἰδιοκτθςίασ, αἵτινεσ διὰ 

κλθρονομικν καὶ προικῴων διανομν διεμοιράςκθςαν μὲν ἀπὸ γενεᾶσ εἰσ γενεάν, ἀλλὰ 

δὲν ἀπεξενώκθςαν. Ὥςτε ἤμεκα ἐκεῖ περικυκλωμένοι ὑπὸ ςυγγενν τσ μθτρόσ μου, τν 

ὁποίων οἱ Ρύργοι ἐγειτόνευον μετὰ τοῦ ἰδικοῦ μασ.  

13. Το 1888 ο Ψυχάρθσ εκδίδει το Ταξίδι μου όπου «διδάςκει»: 

Πποιοσ με διαβάςει κα καταλάβει με ποιο ςκοπό ζγραψα το Ταξίδι μου. Γλϊςςα και 

πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά κανείσ για τθν πατρίδα του  ι για τθν εκνικι του γλϊςςα 
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ζνασ  είναι ο αγϊνασ. Ράντα «αμφνεται περί πάτρθσ». Ζνασ ζκνοσ για να είναι ζκνοσ κζλει 

δυο πράγματα: να μεγαλϊςουν τα ςφνορά του και να κάνει φιλολογία δικι του. Άμα ξζρει 

τι αξίηει θ δθμοτικι του γλϊςςα κι άμα δεν ντραπεί γι‘ αυτι τθ γλϊςςα, βλζπουμε που 

τόντισ είναι ζκνοσ…» 

 Αςκιςεισ:   

 Σθμειϊςτε τα τονικά ςφμβολα που βλζπετε ςτισ λζξεισ και δεν υπάρχουν ςτθ 

ςθμερινι ελλθνικι γλωςςικι μορφι. 

 Εντοπίςτε τισ εντελϊσ διαφορετικζσ/ λιγότερο διαφορετικζσ/ εντελϊσ όμοιεσ λζξεισ 

τθσ αρχαίασ γλϊςςασ με τθ ςθμερινι ςτα προοίμια του Θροδότου και τθσ 

Οδφςςειασ 

 Σε πόςα κείμενα , πόςεσ φορζσ, βρικατε τισ λζξεισ: κεόσ, Μοφςα, λόγοσ; 

 Υπάρχουν και άλλεσ λζξεισ που βλζπετε να είναι κοινζσ ςε κάποια από τα 

προθγοφμενα κείμενα; Τι παρατθρείτε; 

 Ρόςεσ φορζσ βρικατε τθ λζξθ «καλόσ» και ςε ποια κείμενα; Ρϊσ ζχει μεταφραςτεί; 

τι ςθμαίνει ςιμερα θ λζξθ; Τι παρατθρείτε; 

 Στα κείμενα 1, 2,4 υπάρχουν πολλά διαλεκτικά ςτοιχεία. Εςείσ ςτο περιβάλλον ςασ 

ξζρετε ανκρϊπουσ να μιλοφν τθ ντοπιολαλιά τουσ; Μπορείτε να καταγράψετε 

μερικζσ λζξεισ και να τισ ακοφςουμε τθν άλλθ φορά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότθτα 2θ  

ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ :  

ΟΨΕΙΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΗΩΘ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

(Διατθροφμε το κείμενο του υπάρχοντοσ ςχολικοφ εγχειριδίου, κάνοντασ προτάςεισ: 

 Το κείμενο ςυνεξετάηεται παράλλθλα με τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςτθ Σπάρτθ, 

από το βιβλίο Αρχαία Ελλάδα: ο τόποσ και οι άνκρωποι» , και πιο ςυγκεκριμζνα, 

παρ. 2 (ς. 51-53) 

 Άςκθςθ: Συγκρίνετε τθ ςκζψθ, τθ ςτάςθ και τθν αντίδραςθ των μακθτϊν, των 

γονιϊν  και τθσ κοινωνίασ ολόκλθρθσ απζναντι ςτθν εκπαίδευςθ τότε και τϊρα  
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 το μζροσ Γ΄ διδάςκονται οι φκόγγοι και τα Γράμματα και οι δίφκογγοι (ς. 18-19 

υπάρχοντοσ ςχολικοφ βιβλίου)  

 Μζρθ του λόγου ( Σ. 25 )  

 Ραρεπόμενα ριματοσ (ς. 26 ςχολικοφ βιβλίου) 

   Κλίςθ οριςτικισ ενεςτϊτα  και μζλλοντα βαρυτόνων ρθμάτων Ενεργθτικισ 

Φωνισ: π.χ. παιδεφω-παιδεφςω 

Αςκιςεισ εμπζδωςθσ:  

 Στο ρ. παιδεφω εντοπίςτε  διφκόγγουσ και μακρά θ βραχζα φωνιεντα. 

Μπορείτε να το κάνετε για άλλεσ 3 λζξεισ (όποιεσ κζλει ο κακζνασ) του 

κειμζνου αναφοράσ;  

 Αναλογιηόμενοι τθ φράςθ «Δεν μου αρζςει να παιδεύω τα παιδιά μου: 

αρκετζσ ταλαιπωρίεσ τουσ επιφυλάςςει θ ηωι ζξω από το ςπίτι», βρίςκετε 

να υπάρχουν ομοιότθτεσ / διαφορζσ του ριματοσ παιδεύω ςτθν αρχαιότθτα 

ςε ςχζςθ με ςιμερα και ποιεσ : α. ςτο κλιτικό ςφςτθμα, β. ςτθ ςθμαςία 

 Δθμιουργείςτε δικζσ ςασ προτάςεισ με το ίδιο ριμα ςε όλα τα πρόςωπα ςτα 

ΝΕ και μετά τρζψτε τον τφπο του ριματοσ ςτθν ΑΕΓ. Τι παρατθρείτε;  

 Επαναλάβετε τθν ίδια άςκθςθ ςτο μζλλοντα. Τι παρατθρείτε; 

 

υντακτικό: 

 θ ζννοια του Υ (ςε απλζσ προτάςεισ) 

Άςκθςθ:  

Το Υ του ριματοσ βρίςκεται πάντα ςε ονομαςτικι . Μπορείτε να βρείτε Υ ςτο 

κείμενο; 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3θ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕ 

Kάτι από τα Μακθματικά:  

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ είναι ζνασ από τουσ λαοφσ που ζκεςαν πολλά από τα κεμζλια των 

Επιςτθμϊν 

Τα αποςπάςματα είναι από τον Αρχιμιδθ, το ςθμαντικότερο μακθματικό τθσ αρχαιότθτασ 

(κατά το LESKY):  

Το ζργο του Αρχιμιδθ υπιρξε τεράςτιο, τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά και θ ερευνθτικι 

ματιά του κάλυψε πολλοφσ τομείσ: γεωμετρία, οπτικι (κατοπτρικι), υδραυλικι, μθχανικι, 

αρχιτεκτονικι και τθν πολιορκθτικι. Συνζδεςε το όνομά του με τθ γζνεςθ τθσ μθχανικισ 

ςτθν αρχαία Ελλάδα, τθ λφςθ περίφθμων μακθματικϊν προβλθμάτων, κακϊσ και με τισ 
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αμυντικζσ εφευρζςεισ του που χρθςιμοποιικθκαν όταν οι ωμαίοι πολιορκοφςαν τθν 

πατρίδα του, τισ Συρακοφςεσ. 

 

Άγαλμα του Αρχιμιδθ ςε ζνα πάρκο του Βερολίνου 

Κύκλου μέτρησις στο Περί κωνοειδέων και σφαιροειδέων

Πᾶο θύθινο ἴζνο ἐζηὶ ηξηγώλῳ ὀξζνγσλίῳ, νὗ ἡ κὲλ ἐθ ηνῦ 

θέληξνπ ἴζε κηᾷ ηῶλ πεξὶ ηὴλ ὀξζήλ, ἡ δὲ πεξίκεηξνο ηῇ  

βάζεη.  
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ίζνο= ίζνπ εκβαδνύ 

Αξίηει να ξζρετε και τοφτο: Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, όταν θ πόλθ των Συρακουςϊν μετά 

από τριετι αντίςταςθ των Ελλινων, κατελιφκθ με προδοςία, από τουσ ωμαίουσ, ζνασ 

ςτρατιϊτθσ μπικε μζςα ςτο ςπίτι του Αρχιμιδθ τθν ϊρα που μελετοφςε κάποιο γεωμετρικό 

πρόβλθμα. Ο Αρχιμιδθσ είπε ςτον ςτρατιϊτθ να βγει ζξω και να μθ διαταράξει τθ ςκζψθ 

του, λζγοντάσ το περίφθμο "Μθ μου τουσ κφκλουσ τάραττε". Πμωσ ο ςτρατιϊτθσ ζβγαλε το 

ςπακί του και τον ςκότωςε. 

Αιιά αο δνύκε θαη ην γλσζηό Πσθαγόρειο θεώρημα:  είλαη ζρέζε ηεο Δπθιείδεηαο 

γεσκεηξίαο αλάκεζα ζηηο πιεπξέο ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ. Σπλεπώο απνηειεί 

ζεώξεκα ηεο Δπηπέδνπ Γεσκεηξίαο. 

 

Σύκθσλα κε ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα, πνπ εμ νλόκαηνο απνδίδεηαη ζηνλ αξραίν 

Έιιελα θηιόζνθν Ππζαγόξα :



Ἐλ ηνῖο ὀξζνγσλίνηο ηξηγώλνηο ηὸ ἀπὸ ηῆο ηὴλ ὀξζὴλ γσλίαλ 

ὑπνηεηλνύζεο πιεπξᾶο ηεηξάγσλνλ ἴζνλ ἐζηὶ ηνῖο ἀπὸ ηῶλ 

ηὴλ ὀξζὴλ γσλίαλ  πεξηερνπζῶλ πιεπξῶλ ηεηξαγώλνηο 

Γειαδή: «ηο ηεηράγωνο ηης σποηείνοσζας ενός ορθογώνιοσ ηριγώνοσ ιζούηαι με 

ηο άθροιζμα ηων ηεηραγώνων ηων δσο κάθεηων πλεσρών». 

 

Η παξαπάλσ πξόηαζε εθθξάδεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

α
2
 = β

2
 + γ

2
. - (όπνπ α = ην κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο θαη β θαη γ = ηα κήθε ησλ δύν 

άιισλ πιεπξώλ) 

 

Β. Ετυμολογία (κρατοφμε τθν παραγωγι και ςφνκεςθ, όπωσ υπάρχει ςτθ ςελ. 22-23) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pythagorean_theorem.jpg
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Γ ΄ Γραμματικι:  οι τόνοι και οι κανόνεσ τονιςμοφ(όχι τα πνεφματα), όπωσ παρατίκενται 

ςτθν ενότθτα 3 του ςχολικοφ βιβλίου (ς. 24)  

 

Ενδεικτικι άςκθςθ: 

1. Εντοπίςτε ςτο κείμενο του Ρυκαγορείου κεωριματοσ όςα περιςςότερα 

μζρθ του λόγου μπορείτε και κατατάξτε τα ςε κατθγορίεσ. 

Ραρεπόμενα των πτωτικϊν : όπωσ είναι ςτο ςχολικό βιβλίο και με τα παραδείγματά 

τουσ. (ς. 25-26) 

Γραμματικι:  διδαςκαλία άρκρου και των ουςιαςτικϊν βϋ κλίςθσ ςε οσ και ουδ. ςε 

ον : κφκλοσ, ίςοσ, κζντρον  

(Ωσ ζχει θ ς. 32-33 και προςεκτικά αποδεχόμαςτε τθ ς. 34: ναι ςτθν άςκθςθ 1,2,3,4 

όχι ςτθν 5)  

τόχοσ: να αντιλθφκοφν ότι οριςμζνοι τφποι υπάρχουν και ςιμερα αυτοφςιοι ι 

ελαφρά παραλλαγμζνοι που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ  λόγια χριςθ τθσ γλϊςςασ. 

υντακτικό: θ ζννοια του Κ (ςε απλζσ προτάςεισ) 

 

 

Ενότθτα 4θ  

Α. Κείμενο.  

Θ πρωινι μασ προςευχι : Θ ανάγκθ επικοινωνίασ τοφ ανκρϊπου με τον Θεό (τον 

όποιον κεό πιςτεφει), θ ανάγκθ τθσ προςευχισ, είναι από πολφ παλιά γνωςτι ςτον 

άνκρωπο και εμφανίηεται ςτισ γλϊςςεσ των περιςςοτζρων λαϊν. Για τουσ 

Χριςτιανοφσ ανάλογθ ανάγκθ καλφπτεται από το «Ράτερ θμϊν».  Θ Ρροςευχι αυτι 

παραδόκθκε από τον ίδιο τον "Κφριον" Ιθςοφ Χριςτό (γι’ αυτό και χαρακτθρίςτθκε 

"Κυριακι"). 

Πάηεξ ἡκλ ὁ ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο 

ἁγηαζζήησ ηὸ ὄλνκά ζνπ• 

ἐιζέησ ἡ βαζηιεία ζνπ• 

γελλεζήησ ηὸ ζέιεκά ζνπ, 

ὡο ἐλ νὐξαλῶ θαὶ ἐπὶ ηο γο• 

ηὸλ ἄξηνλ ἡκλ ηὸλ ἐπηνύζηνλ δὸο ἡκῖλ ζήκεξνλ• 

θαὶ ἄθεο ἡκῖλ ηὰ ὀθεηιήκαηα ἡκλ, 

ὡο θαὶ ἡκεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο ἡκλ• 
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θαὶ κὴ εἰζελέγθῃο ἡκᾶο εἰο πεηξαζκόλ, 

ἀιιὰ ῥῦζαη ἡκᾶο ἀπὸ ηνῦ πνλεξνῦ.  

[Ὅηη ζνῦ ἐζηηλ ἡ βαζηιεία θαὶ ἡ δύλακηο θαὶ ἡ δόμα εἰο ηνὺο αἰλαο•] 

 Ακήλ. 

 

Γλωςςικά ςχόλια  

τὸν ἐπιοφςιον =ο επαρκισ για τθν θμζρα, ο επιοφςιοσ άρτοσ = το κακθμερινό ψωμί  

(< ἐπ- εἰμὶ >μετοχι ενεςτϊτα: νὖςα) 

ἀφίεμεν < ἀφίθμι= αφινω 

μὴ εἰςενζγκῃσ < εἰσ+ φζρω =ειςάγεισ, φζρνεισ  

ῥῦςαι< ῥφομαι= ςφρω, τραβϊ κάποιον προσ το μζροσ μου// ςϊηω, λυτρϊνω 

Ερμηνεσηικά ζτόλια:    

ἄθεο ἡκῖλ ηὰ ὀθεηιήκαηα ἡκλ, ὡο θαὶ ἡκεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο ἡκλ= ε 

πξνηξνπή/ παξάθιεζε ησλ αλζξώπσλ πξνο ην Θεό θαη ε αλαινγία (θάλε ό,ηη 

θάλνπκε θαη εκείο) εθθξάδεη ηελ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ λα δώζνπλ γηα λα πάξνπλ 

θάηη. Η έλλνηα ηεο αληαπόδνζεο είλαη πνιύ ηζρπξή ζηελ αλζξώπηλε θύζε. Καη 

ππεξεηεί θαη κηα έλλνηα δηθαίνπ. Γελ είλαη όηη ηελ έρεη αλάγθε ν Θεόο, είλαη όηη νη 

άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε λα αηζζάλνληαη όηη πξώηνη πξνζέθεξαλ θαη απηνί , ώζηε λα 

πεξηκέλνπλ αληαπόδνζε. Καη είλαη θαη ε κόλε ππόζρεζε πνπ δίλεηαη ζε νιόθιεξν ην 

θείκελν από ηελ πιεπξά ησλ αλζξώπσλ. 

Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν δίζηηρν αμίδεη λα πξνζέμεηε ηελ επαλάιεςε ηνπ θ. Τν 

θαηλόκελν νλνκάδεηαη παξήρεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κνπζηθόηεηα. Γελ πξέπεη 

λα μερλάκε πσο  ε πξνζεπρή ήηαλ ύκλνο θαη ελδηέθεξε πνιύ θαη ν ξπζκόο θαη ε 

κεισδία ηεο θαη ε κνπζηθόηεηά ηεο. 

 

Ερωηήζεις:  

θαὶ κὴ εἰζελέγθῃο ἡκᾶο εἰο πεηξαζκόλ, 

ἀιιὰ ῥῦζαη ἡκᾶο ἀπὸ ηνῦ πνλεξνῦ=  

Αφοφ ςυηθτιςετε με τον/ τθν κεολόγο ςασ απαντιςτε; Α. ποια είναι θ ερμθνεία που 
δίνει θ Χριςτιανικι κρθςκεία ςτουσ όρουσ «πειραςμό» και «πονθρό»; 
Β. ποια θ ςθμαςία που δίνεται ςιμερα ςε αυτοφσ τουσ όρουσ ςτο κακθμερινό μασ 

λεξιλόγιο; Εντοπίηετε απόκλιςθ; Ροφ νομίηετε ότι οφείλεται; 

Β ΄: Ετυμολογικά 

Ραρατθρείςτε τισ λζξεισ που ζχουν δθμιουργθκεί: 

Α. με βάςθ τθν κλίςθ τουσ ι τθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ.  



19 
 

ΑΧΙΚΘ ΙΗΑ ΕΡΙΘΘΜΑ/ΡΑΑΓΩΓΙΚΘ 

ΚΑΤΑΛΘΞΘ ςτθ ΝΕ 

ΡΑΑΓΩΓΘ1 

ΛΕΞΘ 

ΡΑΑΓΟΜΕΝΘ2 ΛΕΞΘ 

ςτθ ΝΕ 

ΡΑΤΕ-   πατζρασ 

πατερ- -ικόσ πατερικόσ (επίκ.) πατερικόσ (επικ.)3 

πατρ-ίσ/ίδα4    πατρίδα 

πατρ- -ικόσ πατρικόσ (επίκ.) πατρικόσ (επικ.) 

πατριάρχ(θσ) -είο πατριαρχείο πατριαρχείο 

 

Β. με τθ διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ 

ΑϋΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒϋΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΑΑΓΟΜΕΝΘ ΛΕΞΘ  

α- (ςτερθτικό) -πατρ(ίσ) άπατρισ 

φίλο(σ)  -πατρ(ίσ) φιλόπατρισ  

πάτερ>πατρ-  άρχ(ω) πατριάρχθσ 

πατρίδα κάπθλ(οσ)5 πατριδοκάπθλοσ 

ευ- πατρίδα ευπατρίδθσ  

 

 

 Δάςυνςθ : 

 α. κατάταξθ των αφωνόλθκτων Ψιλϊν, Μζςων και Δαςζων ςυμφϊνων (βλ. τον 

πίνακα κατάταξθσ των ςυμφϊνων ςτθν κατθγορία των αφϊνων ςτθ ς. 19 του 

υπάρχοντοσ ςχολικοφ εγχειριδίου) 

                                                           
1
 Παξάγσγε είλαη ε ιέμε πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελόο επηζήκαηνο, π.ρ. –ικόρ, -είο, ζε 

κηα βάζε, π.ρ. παηέπ(αρ)  παηεπικόρ, παηπιάπσ(ηρ)  παηπιαπσείο.  
2
 Παξαγόκελε ιέμε είλαη κηα ιέμε πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε άιιε ιέμε κε ηελ εθαξκνγή θιηηηθήο 

θαηάιεμεο, επηζήκαηνο, πξνζήκαηνο, ζπλζεηηθνύ α΄ ή β΄.  
3
 Π.ρ. Παηεπικέρ ζποςδέρ = πνπ αθνξνύλ ηνπ Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, όπσο ν Ισάλλεο ν 

Χξπζόζηνκνο, ν Μέγαο Βαζίιεηνο.  
4
 Πξόθεηηαη γηα ην νπζηαζηηθό ηεο ΑΔ παηπίρ κε ηύπν ζηελ αηηηαηηθή παηπίδα. Ο ηύπνο ηεο αηηηαηηθήο 

δηαρξνληθά έδσζε ηνλ ηύπν ηεο νλνκαζηηθήο ζηε ΝΔ. 
5
 Η ιέμε κάπηλορ ρξεζηκεύεη σο βάζε ζην παξάγσγν ξήκα κε ην επίζεκα –εύω/εύομαι: καπηλεύομαι.   
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Εφαρμόηουμε τον κανόνα: «αν κατά τθ ςφνκεςθ δφο λζξεων ςυναντθκεί ζνα  ψιλό 

ςφμφωνο με μια λζξθ που αρχίηει από δαςεία, τότε το ψιλό τρζπεται ςτο αντίςτοιχό 

του δαςφ». 

Ραρατθρείςτε:    

1. Κατά+ ἃσ= κακαγιάηω # ἐπί+ οὐρανόσ= επουράνιοσ 

 ἐπί + «ἡμζρα > εφθμερίδα # ἐπί + ἀνάςταςθ = επανάςταςθ 

ἀντί + ὑγιεινόσ: ανκυγιεινόσ # ἀντί +ἐραςτισ : αντεραςτισ 

Κατά +ὅλοσ : κακολικόσ # κατά +ἀγγζλλω : καταγγζλλω 

 οὐκ  + ἥλιοσ : + οὐχ ἥλιοσ *ΑΕ+ και κακ*όσ+ +ὑποψία : καχυποψία # οὐκ ἐςτιν 

2. Τισ αγγλικζσ λζξεισ:  Homer, Θelen, Hercules, Θector, Hellenic , heroism. 

3. Αλλά και:  Phaidra, orchestra , elephant: όλεσ είναι λζξεισ που προζρχονται 

από τα ελλθνικά και είτε δαςφνονται(: δζχονται δαςφ πνεφμα) ι 

εμπεριζχουν δαςφ ςφμφωνο μζςα ςτθ λζξθ. Το ίδιο ιςχφει και ςε άλλεσ 

λατινογενείσ γλϊςςεσ: *π.χ. από τθ γαλλικι γλϊςςα: soleil, ( με “σ” ςτθ κζςθ 

τθσ δαςείασ, όπωσ “ςερπετό” < το “ερπετό” ςτθ Μυτιλινθ) και ακόμα: 

histoire, heros).  

4.  Ανάλογα ιςχφουν και ςτουσ τφπουσ vestis, Vestia < Εςτία. Τθ ρίηα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ βρίςκουμε ςτθ λζξθ που χρθςιμοποιοφμε ςιμερα ωσ  

βεςτιάριο. (Αυτό το ονομάηουμε «αντιδάνειο». Συμβαίνουν αυτά με τισ 

γλϊςςεσ: οι λαοί κακϊσ μετακινοφνται και ςυναλλάςςονται δεν παίρνει ο 

ζνασ μόνο από τον άλλον ικθ ζκιμα ι αντιλιψεισ, αλλά και λζξεισ και 

ςκζψεισ…)  

Δθλαδι, με λατινικοφσ χαρακτιρεσ  τα Ψιλά και τα Δαςζα ςφμφωνα, αποδίδονται :  

 

Χειλικά/ χειλικόλθκτα  

Ουρανικά/ 

ουρανικόλθκτα  

Οδοντικά/ 

οδοντικόλθκτα 

ψιλά Μζςα  δαςζα 

/ p/  /ph/ 

/K/  /ch/ 

/t/  /th/ 

 

 Ραρατθροφμε πωσ θ διλωςθ τθσ δάςυνςθσ ςτα  Αγγλικό τισ περιςςότερεσ φορζσ γίνεται με 

το “h” (Και ζτςι είναι πιο εφκολο να κυμόμαςτε τα ψιλά ςε αντιπαραβολι με τα δαςζα). 
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Σχόλιο: «Σασ κυμίηει κάτι θ φράςθ «ἀπελκζτω ἀπ’ ἐμῦ  τό  ποτιριον τῦ- 

το;» από ποια ςυνκετικά αποτελείται θ λ. ἀπελκζτω; Ερμθνεφςτε το 

αποτζλεςμα τθσ ςφνκεςθσ» 

   

Ενδεικτικζσ αςκιςεισ:  

1. Βρείτε ςτο κείμενο όςεσ λζξεισ παίρνουν ψιλι και όςεσ παίρνουν δαςεία. 
Καταγράψτε τεσ. 

2. Δθμιουργιςτε λζξεισ με πρϊτο ςυνκετικό τισ προκζςεισ :υπό , κατά, επί και 
δεφτερο τισ λζξεισ: ανάγκθ, ιλιοσ, αρμόηω, όνομα, ζρχομαι. 

3. Χωρίςτε τισ λζξεισ ςτα ςυνκετικά τουσ μζρθ και ανακαλφψτε τισ 
δαςυνόμενεσ ι μθ λζξεισ μζςα από αυτά: κάκοδοσ, ανκυπολοχαγόσ, 
ανκζλλθνασ, αντεκνικόσ, αντάξιοσ, ζφιπποσ, ζφεδροσ, εφίδρωςθ. 

 

Γραμματικι:  

Κλίςθ τθσ προςωπικισ αντωνυμίασ:  εγϊ- ςφ (ς. 35 ςχολικοφ βιβλίου) : κεωρία και 

αςκιςεισ. 

Πρόςκετθ  άςκθςθ.  

Εντοπίςτε τουσ τφπουσ τθσ προςωπικισ αντωνυμίασ ςτο κείμενο τθσ ενότθτάσ ςασ 

(«Ράτερ ἡκλ») και γράψτε τθν νεοελλθνικι τουσ απόδοςθ  

 Το είμαι (εἰμί) είναι το πρϊτο βοθκθτικό ριμα τθσ γλϊςςασ μασ. 

 Μπορείτε να  δείτε τθν κλίςθ του ςτα ΑΕ ςτθ ςελ. 41 του ςχολικοφ εγχειριδίου. 

                     

 

Συντακτικό: Τ _Ρ –Α: πρϊτθ αναφορά ςτο αντικείμενο : απαντά ςτθν ερϊτθςθ «τι» 

και βρίςκεται ςε πλάγιεσ πτϊςεισ (ασ δοφμε από τθν προθγοφμενθ ενότθτα πάλι 

ποιεσ είναι οι πλάγιεσ πτϊςεισ).  

Αςκιςεισ:  
 

 Αφοφ βρείτε τα ριματα του κειμζνου, εντοπίςτε τα Υποκείμενά τουσ. Ροια 
νομίηετε πωσ είναι τα αντικείμενά τουσ; 

 Καταγράψτε ανά μια ςειρά τα Υ-- Α που βρικατε. Σε τι πτϊςθ είναι τα Υ, ςε 
τι πτϊςθ τα Α;  

 Εντοπίςτε μζςα ςτο κείμενο τα αρςενικά βϋ κλίςθσ ςε –οσ (τα διδαχτικατε 
ςτθν ενότθτα 3) Σε τι πτϊςθ νομίηετε ότι βρίςκονται; Γιατί; 

 Βάλτε ςτθν κλίςθ του ρ. «ειμί» ςτο αϋ και βϋ ενικό και πλθκυντικό πρόςωπο 
τουσ ςωςτοφσ τφπουσ τθσ προςωπικισ αντωνυμίασ.  

   Να ςυνδζςετε τισ φράςεισ τθσ ςτιλθσ Αϋ με τα ριματα τθσ ςτιλθσ Βϋ ϊςτε 
να προκφψουν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ: 
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Αϋ     βϋ  

Α. ἡκεῖο  προγόνων  ἀγακλ                                   α. εἰμί  

Β. ςφ  ὁ  υἱόσ μου ὁ  ἀγαπθτόσ                             β. ἐςτζ  

Γ. ἐγϊ διδάςκαλοσ                                                     γ. εἶ  

Δ. ὑμεῖσ  ἀγακλ  προγόνων                                   δ. ἐςμζν  
 
 
 
 
 
 
Eνότθτα 5θ:   
 
Αιςώπου μφκοι    (Fabulae 163.2.1 ) 



Λφκοσ λιμϊττων περιῄει ηθτν τροφιν. Γενομζνου δὲ αὐτοῦ κατά τινα τόπον, 

ἤκουςε παιδίου κλαίοντοσ καὶ γραὸσ λεγοφςθσ αὐτῶ· «Ραῦςαι τοῦ κλαίειν· εἰ δὲ μι, 

τῆ ὥρᾳ ταφτῃ ἐπιδϊςω ςε τῶ λφκῳ.» Οἰόμενοσ δὲ ὁ λφκοσ ὅτι ἀλθκεφει ἡ γραῦσ, 

ἵςτατο πολλὴν ἐκδεχόμενοσ ὥραν. Ὡσ δ᾿ ἑςπζρα κατζλαβεν, ἀκοφει πάλιν τσ γραὸσ 

κολακευοφςθσ τὸ παιδίον καὶ λεγοφςθσ αὐτῶ· «ὰν ἔλκῃ ὁ λφκοσ δεῦρο, 

φονεφςομεν, ὦ τζκνον, αὐτόν.» Ταῦτα ἀκοφςασ ὁ λφκοσ ἐπορεφετο λζγων· «ν 

ταφτῃ τῆ ἐπαφλει ἄλλα μὲν λζγουςιν, ἄλλα δὲ πράττουςιν.» Ὁ μῦκοσ πρὸσ 

ἀνκρϊπουσ οἵτινεσ τὰ ἔργα τοῖσ λόγοισ οὐκ ἔχουςιν ὅμοια. 

 

Ετυμολογία:  

Λεξιλογικόσ πίνακασ: Διδαςκαλία ετυμολογικϊν νόμων: Ετεροίωςθ 

Τρζφω >τροφι, τροφόσ 

Λζγω > λόγοσ 

ῦ <ποιζω- > ποιότθτα 

Ρλοῦσ <πλζω >πλόοσ- πλοῦσ 

Μείναντεσ <μζνω >μόνοσ 

Γραμματικι:  κθλυκά αϋ κλίςθσ ςε –θ –α  
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Ενότθτα 6θ:  

Λουκιανόσ, Φελλόποδεσ (: το κείμενο τθσ ενότθτασ 4 του ςχολικοφ βιβλίου) 

Άςκθςθ : αντιπαραβάλλετε το απόςπ. αυτό με εκείνο από τθν Αλθκινι  Ιςτορία Αϋ 

(κείμενο από τθν 1θ ενότθτα) όπου παρουςιάηεται θ αρχι και ο λόγοσ 

του ταξιδιοφ του Λουκιανοφ.  

Δείτε πάλι πϊσ το ηωγράφιςαν παιδιά τθσ Αϋ Γυμναςίου και το τιτλοφόρθςαν ςτα 

αρχαία ελλθνικά. 

Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΡΕΝΤΘΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΦΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Θ ΝΑΥΣ- ΑΚΑΤΟΣ  ΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΛΟΥΝ  

ΕΡΙ ΘΜΕΑΝ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ, ΟΥΙΩ ΑΝΕΜΩ, ΑΡΟ ΘΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΘΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΕΣΡΕΙΟΝ ΩΚΕΑΝΟΝ 

 

 

Μπορείτε να κάνετε και εςείσ κάτι ανάλογο με τουσ Φελλόποδεσ; 

 

Ετυμολογία: 

Με απλά λόγια τι ςθμαίνει παραγωγι και ςφνκεςθ: ποιότθτα # παραπλζω 
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Και μια νζα μεταπτωτικι βακμίδα: ο μθδενιςμόσ τθσ αρχικισ ρίηασ 

Άςκθςθ:  ςχθματίηουμε κεματικζσ κατθγορίεσ με τισ λζξεισ που δθμιουργιςαμε από 

το προθγοφμενο κεφάλαιο και ςυνεχίηουμε εφαρμόηοντασ ετεροίωςθ ςε λζξεισ 

όπωσ: προςφερόμεκα < φζρω > φόροσ, > ευ-φορία… 

Γραμματικι:  αϋ κλίςθ ουςιαςτικϊν: αρςενικά ςε -ασ -θσ 

υντακτικό: θ ζννοια του υποκειμζνου – ριματοσ – αντικειμζνου/ κατθγορουμζνου  

ςε απλζσ προτάςεισ  (: «ποιοσ» «κάνει» «τι»/ «ποιοσ» είναι «τι») 

 

Ενότθτα 7: Σι άλλο ςιμαινε θ «παιδεία»: άκλθςθ του ςώματοσ… 
Ιςοκράτθσ,   περί τοσ ζεύγοσς  

 



     Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὁρῶν τὴν ἐν Ὀλυμπίᾳ πανήγυριν ὑπὸ πάντων 

ἀνθρώπων ἀγαπωμένην καὶ θαυμαζομένην, καὶ τοὺς Ἕλληνας ἐπίδειξιν ἐν αὐτῇ 

ποιουμένους πλούτου καὶ ῥώμης καὶ παιδεύσεως, καὶ τούς τ' ἀθλητὰς 

ζηλουμένους καὶ τὰς πόλεις ὀνομαστὰς γιγνομένας τὰς τῶν νικώντων, καὶ πρὸς 

τούτοις ἡγούμενος τὰς μὲν ἐνθάδε λῃτουργίας ὑπὲρ τῶν ἰδίων πρὸς τοὺς πολίτας 

εἶναι, τὰς δ' εἰς ἐκείνην τὴν πανήγυριν ὑπὲρ τῆς πόλεως εἰς ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα 

γίγνεσθαι,    ταῦτα διανοηθεὶς, οὐδενὸς ἀφυέστερος οὐδ' ἀρρωστότερος τῷ 

σώματι ἐγίγνετο….    


Τν θείκελν λα εηδσζεί παξάιιεια κε ηελ 7

ε
 ελόηεηα από ην βηβιίν «Αξραίνη ηόπνη 

θαη άλζξσπνη».  

 

Οη καζεηέο πξνηείλεηαη λα εξγαζηνύλ ζε κηθξέο νκάδεο : θάζε νκάδα ζα 

αλαιάβεη κηα ππνελόηεηα ηεο ελόηεηαο 7 θαη ζα ηελ παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε. Οη ίδηνη 

νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα επηιέμνπλ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, όπσο θαη ηνλ 

ηξόπν δνπιεηάο θαη παξνπζίαζεο ηεο. Μνλαδηθόο ζηόρνο ζα είλαη ε ζθαηξηθόηεξε 

παξνπζίαζε ελόο ζέκαηνο ηόζν ζεκαληηθνύ γηα ηελ αξραία Διιάδα, όπσο ν 

αζιεηηζκόο.  

Μηα άιιε νκάδα κπνξεί λα εξγαζηεί γηα λα παξνπζηάζεη ηελ ησξηλή άπνςε 

γηα ηνλ αζιεηηζκό ζηε ζύγρξνλε Διιάδα. Απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη: α. κηα 

ππννκάδα ζα δνκήζεη εξσηήκαηα πνπ ζα απεπζύλεη ζηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηώλ β. 

κηα δεύηεξε νκάδα αλαιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ, 

γ. κηα Τξίηε αλαιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ θαη απόςεσλ (ή κε 

ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν). Τν project  κπνξεί λα θαηαλεκεζεί σο πξνο ην ρξόλν  

εξγαζίαο ζε 2 εβδνκάδεο. 
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Ετυμολογία: παραγωγι ουςιαςτικϊν , όπωσ είναι ςτθ ς. 48 ΟΙ αςκιςεισ δεν κα 

απαιτοφν κατάταξθ, παρά μόνο ελεφκερθ παραγωγι (Θα δίνεται το ριμα και κα 

ηθτείται να δθμιουργιςουν παράγωγα του με όποια κατάλθξθ μποροφν, ι με όςεσ 

περιςςότερεσ…) 

 

Γραμματικι: Κλίςθ οριςτικισ ενεςτϊτα και μζλλοντα βαρυτόνων ρθμάτων 

Ρακθτικισ Φωνισ: π.χ. παιδεφομαι-παιδεφςομαι  

υντακτικό: Υ- - ποιθτικό αίτιο: επιςιμανςθ του ενδιάκετου λόγου τθσ ενεργθτικισ 

# πακθτικισ ςφνταξθσ (: ζμφαςθ ςτθν παρατιρθςθ, ςτο διαφορετικό ςχθματιςμό 

ενεργθτικισ πακθτικισ φωνισ: παραλλθλιςμόσ με τα ΝΕ και ςτο επίπεδο τθσ δομισ 

και τθσ μορφολογίασ) 

Ανάλογθ λειτουργία τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ - του ποιθτικοφ αιτίου ςτισ 

ξζνεσ γλϊςςεσ (αγγλικά, γαλλικά…) που διδάςκονται ςτο ςχολείο (: διεπιςτθμονικι 

προςζγγιςθ για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ  του φαινομζνου) 

«Εκπαιδεφονται οι ςκφλοι;»  

Δείγματα ενεργθτικισ - πακθτικισ ςφνταξθσ:  

οἱ Ἀζελαῖνη ιύνπζηλ ηάο ζπνλδάο   

Αἱ ζπνλδαί ιύνληαη ὑπὸ  τῶν  Ἀζελαίσλ 

 

 

Ενότθτα 8θ: 

 Θα κρατιςουμε το κείμενο του Αιςϊπου από τθν εν. 6. 

Εησμολογία: ε κεηαπησηηθή βαζκίδα ηεο έθηαζεο: πιέσ >πισηόο 

 

Γραμμαηική : αύμεζε θαη Παξαηαηηθόο Δλεξγεηηθήο θαη Μέζεο Φσλήο 

 

Σσνηακηικό: δηδαζθαιία ηεο πεξηόδνπ- εκηπεξηόδνπ: 

< ζε κάθε πεπίοδο ή ημιπεπίοδο ππέπει να έσοςμε μια ηοςλάσιζηον κύπια ππόηαζη. 

Όπος ςπάπσει πήμα ςπάπσει και ππόηαζη: όζα πήμαηα, ηόζερ πποηάζειρ> 

 
 

 

Ενότθτα 9θ:  
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Τθν κρατοφμε ωσ ζχει: Κείμενο από Νεκρικοφσ Διαλόγουσ Λουκιανοφ 

Ετυμολογία: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ παραγϊγων και ςυνκζτων 

Γραμματικι: δευτερόκλιτα επίκετα και αντωνυμία οὗτοσ- αὕηε- τοῦτο 

 και προςκζτουμε :  

υντακτικό : ηη είλαη ε απιή πξόηαζε (: ζπγθεληξσκέλνο ν πίλαθαο ηεο ζ. 87 ηνπ 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

 

Ενότθτα  10θ
:  

Κφκνειο άςμα (Ρλάτων Φαίδων, 84-85) 

 

    

ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ᾄδοντες καὶ ἐν  τῷ πρόσθεν χρόνῳ, 

τότε δὴ πλεῖστα καὶ κάλλιστα ᾄδουσι, γεγηθότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν 

ἀπιέναι οὗπέρ εἰσι θεράποντες. οἱ δ᾽ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ θανάτου 

καὶ τῶν κύκνων καταψεύδονται, καί φασιν αὐτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ 

λύπης ἐξᾴδειν, καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ᾄδει ὅταν πεινῇ ἢ ῥιγῷ ἤ τινα 

ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι 

διὰ λύπην θρηνοῦντα ᾄδειν. ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούμενα ᾄδειν οὔτε 

οἱ κύκνοι, ἀλλ᾽ ἅτε οἶμαι τοῦ Ἀπόλλωνος ὄντες, μαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες 

τὰ ἐν Ἅιδου ἀγαθὰ ᾄδουσι καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν 

τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. 

 

Ετυμολογία : χρησιμοποιώντας τη λ. θεραπεύω, ας δημιουργήσουμε παράγωγα 

και σύνθετα και ας προσέξουμε τη διαφορά της σημασίας στη διάρκεια των 

αιώνων  

Με τις μεταπτώσεις εργαζόμαστε με τη λ. ᾄδει< ᾄδω <αείδω >αοιδός> ωδείο 

>τραγωδός> ραψωδός….

 Γξακκαηηθή: Αόξηζηνο Δλεξγεηηθήο θαη Μέζεο θσλήο 

 

Σπληαθηηθό: τα είδθ των προτάςεων ωσ προσ τουσ όρουσ τουσ. – Αξιοποίθςθ του 

ςυγκεντρωτικοφ πίνακα τθσ ςελ. 96 

 

 

Eνόηηηα 11
η
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Λίγν αθόκα παξακύζη: «Τα παπάδοξα ηων καηοίκων ηηρ Σελήνηρ»,  

Λνπθηαλνύ Αιεζώλ Γηεγεκάησλ 1 (Αιεζήο Ιζηνξία Α΄ ),  

ην 1
ν
 ζηνλ θόζκν κπζηζηόξεκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο!


Παξ. 22: ῝Α δὲ ἐλ ηῷ κεηαμὺ δηαηξίβσλ ἐλ ηῇ ζειήλῃ 

θαηελόεζα θαηλὰ θαὶ παξάδνμα, ηαῦηα βνύινκαη εἰπεῖλ. 

πξῶηα κὲλ ηὸ κὴ ἐθ γπλαηθῶλ γελλᾶζζαη αὐηνύο, ἀιι᾿ ἀπὸ 

ηῶλ ἀξξέλσλ· […] 

22.13 : Καιὸο δὲ λνκίδεηαη παξ᾿ αὐηνῖο ἤλ πνύ ηηο 

θαιαθξὸο θαὶ ἄθνκνο ᾖ, ηνὺο δὲ θνκήηαο θαὶ κπζάηηνληαη. 

ἐπὶ δὲ ηῶλ θνκεηῶλ ἀζηέξσλ ηνὐλαληίνλ ηνὺο θνκήηαο θαινὺο 

λνκίδνπζηλ· ἐπεδήκνπλ γάξ ηηλεο, νἳ θαὶ πεξὶ ἐθείλσλ 

δηεγνῦλην. θαὶ κὴλ θαὶ γέλεηα θύνπζηλ κηθξὸλ ὑπὲξ ηὰ 

γόλαηα. θαὶ ὄλπραο ἐλ ηνῖο πνζὶλ νὐθ ἔρνπζηλ, ἀιιὰ πάληεο 

εἰζὶλ κνλνδάθηπινη. ὑπὲξ δὲ ηὰο ππγὰο ἑθάζηῳ αὐηῶλ θξάκβε 

ἐθπέθπθε καθξὰ ὥζπεξ νὐξά, ζάιινπζα ἐο ἀεὶ θαὶ ὑπηίνπ 

ἀλαπίπηνληνο νὐ θαηαθισκέλε. ἀπνκύηηνληαη δὲ κέιη 

δξηκύηαηνλ· θἀπεηδὰλ ἢ πνλῶζηλ ἢ γπκλάδσληαη, γάιαθηη πᾶλ 

ηὸ ζῶκα ἱδξνῦζηλ, ὥζηε θαὶ ηπξνὺο ἀπ᾿ αὐηνῦ πήγλπληαη, 

ὀιίγνλ ηνῦ κέιηηνο ἐπηζηάμαληεο· ἔιαηνλ δὲ πνηνῦληαη ἀπὸ 

ηῶλ θξνκκύσλ πάλπ ιηπαξόλ ηε θαὶ εὐῶδεο ὥζπεξ κύξνλ. 

 

 

Δραστηριότητες: 

 Μπνξείηε λα δσγξαθίζεηε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Σειήλεο; 

 Να γξάςεηε ηα παξάδνμα πνπ θαηαζθεύαζε ε θαληαζία ηνπ Λνπθηαλνύ; 

 Να δεκηνπξγήζεηε θαη εζείο έλα δηθό ζαο θείκελν παξαδνμνινγεκάησλ γηα 

όπνην ζέκα ζέιεηε; (είηε δνπιεύνληαο ζε νκάδεο , είηε κόλνη ζαο;) 

 Παξνπζηάζηε ηηο εξγαζίεο ζαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

 

 

Γραμματικι: Αναδιπλαςιαςμόσ: Ραρακείμενοσ και υπερςυντζλικοσ ομαλόσ 

(Ενεργθτικισ φωνισ) 

Σσνηακηικό : επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί (παηρλίδη κεηαηξνπήο: από Κ δεκηνπξγνύκε 

ΔΠ θαη ην αληίζηξνθν κε ηελ παξνπζία/ απνπζία ηνπ εηκί/ εζηί) 

 

 



Ενόηηηα 12
η
 : Η θέζη ηης γσναίκας 

 

Από ηον Οικονομικό ηοσ Ξενοθώνηα:  

 

   

ςτεγνν δὲ δεῖται καὶ ἡ τν νεογνν τέκνων παιδοτροφία, ςτεγνν δὲ καὶ αἱ ἐκ τοῦ 

καρποῦ ςιτοποιίαι δέονται: ὡςαύτωσ δὲ καὶ ἡ τσ ἐςκτοσ ἐκ τν ἐρίων ἐργαςία. *22+ ἐπεὶ 

δ᾽ ἀμφότερα ταῦτα καὶ ἔργων καὶ ἐπιμελείασ δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω, καὶ τὴν φύςιν, 
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φάναι, εὐκὺσ παρεςκεύαςεν ὁ κεόσ, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ, τὴν μὲν τσ γυναικὸσ ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα 

καὶ ἐπιμελήματα, <τὴν δὲ τοῦ ἀνδρὸσ ἐπὶ τὰ ἔξω>. *23+ ῥίγθ μὲν γὰρ καὶ κάλπθ καὶ 

ὁδοιπορίασ καὶ ςτρατείασ τοῦ ἀνδρὸσ τὸ ςμα καὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον δύναςκαι καρτερεῖν 

κατεςκεύαςεν: ὥςτε τὰ ἔξω ἐπέταξεν αὐτῶ ἔργα: τῆ δὲ γυναικὶ ἧττον τὸ ςμα δυνατὸν 

πρὸσ ταῦτα φύςασ τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῆ, φάναι ἔφθ, προςτάξαι μοι δοκεῖ ὁ κεόσ.

 

ΣΗΜ: Τν θείκελν λα  ζπλεμεηαζηεί κε ηελ ελ. 4 «Έλα αληξόγπλν ζηελ θιαζηθή 

Αζήλα» από ην βηβιίν Απσαία Ελλάδα , Ο ηόπορ και οι άνθπωποι. 

 

Πηζαλέο εξγαζίεο πξνο ηνπο καζεηέο:  

 

Ραραβάλλετε τθ Ναυςικά και τθν Ρθνελόπθ 

Κάντε ςυγκρίςεισ με τθ γυναίκα του ςιμερα. 

Ρροκλθτικζσ ερωτιςεισ:  «Τα ίδια άραγε ςυνζβαιναν ςτθν Ακινα και ςτθ Σπάρτθ;» 

(δείτε και τθν εν. 8 με τίτλο «Τεκνοποιία και εκπαίδευςθ ςτθ Σπάρτθ» από ην βηβιίν 

Απσαία Ελλάδα , Ο ηόπορ και οι άνθπωποι.) 

Και κάτι ακόμα: υπάρχει διαφορά ανάμεςα ςε αυτό που κεωροφςαν όλοι ότι 

ςυνζβαινε ςτθν Ακινα και ςε αυτό που πραγματικά ςυνζβαινε (και ςυμβαίνει) μζςα 

ςτα ςπίτια; 

Γραμματικι: Αναδιπλαςιαςμόσ: Ραρακείμενοσ και υπερςυντζλικοσ ομαλόσ Μζςθσ 

φωνισ 

υντακτικό : Διδαςκαλία των επιρρθμάτων και τθσ λειτουργίασ τουσ ςτο λόγο: 

πρϊτθ αναφορά ςε επιρρθματικοφσ προςδιοριςμοφσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


