
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Φ�λε μαθητ
,

Στ��ς τ�υ �ι�λ��υ αυτ�� ε�ναι να παρ�υσι�σει με απλ�, πρα-

κτικ� και μεθ�δικ� τρ�π� την �λη τ�υ μαθ
ματ�ς των αρα�ων

ελληνικ�ν.

K�θε εν�τητα τ�υ �ι�λ��υ περιλαμ��νει:
✓ Mετ�φραση στη νε�ελληνικ


✓ Πλ
ρη γραμματικ
 αναγν�ριση των λ!"εων τ�υ κειμ!ν�υ

✓ Xρ�νικ�ς και εγκλιτικ�ς αντικαταστ�σεις

✓ Eτυμ�λ�γικ�, πραγματ�λ�γικ�, ερμηνευτικ�, ιδε�λ�γικ� και
αισθητικ� στ�ιε�α

✓ Θεωρ�α γραμματικ
ς και συντακτικ��

✓ Aπαντ
σεις στις ερωτ
σεις-ασκ
σεις τ�υ σ�λικ�� �ι�λ��υ

✓ Πλ
ρη αν�λυση των παρ�λληλων κειμ!νων

✓ Kριτ
ρια α"ι�λ�γησης �ι απαντ
σεις των �π��ων δ�ν�νται
στ� τ!λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

$�ντας τη γν�μη �τι η επαφ
 με κε�μενα αρα�α φωτ�%ει,
��ηθ� και στηρ�%ει περισσ�τερ� τη γλ�σσα μας, πιστε��υμε
�τι τ� �ι�λ�� αυτ� θα σε ��ηθ
σει να ε"�ικειωθε�ς με παλαι�-
τερες μ�ρφ!ς της γλ�σσας μας και να ανταπ�κριθε�ς στις απαι-
τ
σεις τ�υ μαθ
ματ�ς των αρα�ων ελληνικ�ν.

Γι�ργ�ς Σακελλαρι�δης
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Το ταξίδι των λέξεων στο χρόνο

α. Αρ�α�ες και λ�γιες φρ�σεις π�υ �ρησιμ�π�ι��νται και σ�μερα:
1. ν�$ς %γι&ς 'ν σ!ματι υγιε( (: η υγε�α τ�υ πνε�ματ�ς πρ�ϋπ�θ�τει και την υγε�α

τ�υ σ!ματ�ς).
2. ε- /γων�;εσθαι (: τ� να αγων�;εται κανε�ς τ�μια και �πως πρ�πει).
3. Π<= λ�= (: με γρ�θι�ς και κλ�τσι�ς).
4. κ�κνει�ν >?σμα (: τ� τελευτα�� �ργ� δημι�υργ�� πριν απ� τ� θ�νατ� τ�υ).
5. δημ�σ�>α δαπ�νBη (: δωρε�ν, με δημ�σια δαπ�νη).
6. τα παιδ�α πα�;ει (: τα παιδι� πα�;�υν).
7. γνDθι σαυτEν (: γν!ρισε τ�ν εαυτ� σ�υ).
8. Fπεα πτερ�εντα (: λ�για τ�υ α�ρα, φτερωτ� λ�για).
9. TE δGς '=αμαρτε(ν �Hκ /νδρEς σ�φ�$ (: δεν ε�ναι �αρακτηριστικ� σ�φ��

�ντρα τ� να διαπρ�=ει δ�� φ�ρ�ς τ� �δι� λ�θ�ς).
10. εIρηκα! εIρηκα! (: τ� �ρ�κα!). 
11. ε- ;Kν (: τ� να ;ει κανε�ς με αν!τερες α=�ες).
12. μ�λLν λα��! (: �λα να τα π�ρεις!).
13. μ� μ�υ Mπτ�υ! (: μη μ’ εγγ�;εις!).
14. καινN δαιμ�νια (: ν�ες ιδ�ες).
15. στ�λη Mλατ�ς (: μ�νω εντελ!ς ακ�νητ�ς, εκπλ�σσ�μαι).
16. ?ρ�ν ?ρ�ν (: π�λ� �ιαστικ�).
17. /πE μη�ανKς θε�ς (: πρ�σωπ� � γεγ�ν�ς π�υ παρ�υσι�;εται  � γ�νεται �ωρ�ς

να τ� περιμ�ν�υμε και δ�νει λ�ση σε περ�πλ�κη κατ�σταση).
18. γ�ρδι�ς δεσμ�ς (: �λυτ�ς κ�μπ�ς, μπερδεμ�νη κατ�σταση, δυσεπ�λυτ� πρ�-

�λημα).

�. Xρησιμ�π�ιε�τε  ακ��τε συ�ν� αν�λ�γες φρ�σεις; Nα τις σημει�σετε στα παρα-
κ�τω κεν�:
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Aπάντηση

1. π�σBη θυσ�>α (=με κ�θε τρ�π�), 2. K�ρι�ς �Rδε (= � θε�ς =�ρει), 3. κατN τE μSλλ�ν U
Vττ�ν (= περ�π�υ, κατ� πρ�σ�γγιση), 4. 'ν π�σBη περιπτ!σει (= σε κ�θε περ�πτωση),
5. κατ’ �Hσ�αν (= στην πραγματικ�τητα), 6. 'ν Wιπ>K Yφθαλμ�$ (= π�ρα π�λ� γρ�γ�-
ρα, αμ�σως, ακαρια�α).

γ. Π�ι�ς κατ� τη γν�μη σας ταν � σκ�π�ς τ�υ �μιλητ (�εν�φ�ντα Z�λ�τα);

Aπάντηση

O σκ�π�ς τ�υ [εν�φ!ντα Z�λ!τα να �ρησιμ�π�ι�σει στην �μιλ�α τ�υ αγγλικ�ς λ�=εις
π�υ πρ��ρ��νται απ� την ελληνικ� �ταν να δε�=ει �τι η ελληνικ� γλ!σσα δ�νεισε
πλ�θ�ς λ�=εων σε π�λλ�ς �λλες ευρωπαϊκ�ς κυρ�ως γλ!σσες. ^ρα, η ελληνικ� υπ�ρ=ε
μια ακ�νωτη πηγ�, απ� την �π��α αντλ��σαν λ�=εις π�λλ�ς =�νες γλ!σσες. Π.�.

Europe < Ευρ!πη despotism < δεσπ�τισμ�ς
democrary < δημ�κρατ�α tyranny < τυρανν�α
monarchy < μ�ναρ��α hegemonism < `γεμ�νισμ�ς
anarchy < αναρ��α history < aστ�ρ�α
athlete < αθλητ�ς analysis < /ν�λυσις κ.�.

δ. Aν γνωρ��ετε �λλες �!νες λ!�εις με ελληνικ πρ�!λευση να τις σημει�σετε στα
παρακ�τω κεν�:

Aπάντηση

Aπ� τ� �δι� απ�σπασμα της �μιλ�ας τ�υ [εν�φ!ντα Z�λ!τα σημει!ν�υμε τις παρακ�-
τω αγγλικ�ς λ�=εις με ελληνικ� πρ��λευση: 1. problem < πρ��λημα, plethota < πληθ!-
ρα, 3. agony < /γων�α, 4. melancholy < μελαγ��λ�α, 5. phenomenon < φαιν�μεν�, 6.
panethnic < πανεθνικ�ς κ.�.

Αλφάβητο, γλώσσα, διάλεκτοι

1. Μετα=� τ�υ 12�υ και 9�υ π.c. αι. εισ�γεται στην Ελλ�δα τ� φ�ινικικ� αλφ��ητ�,
π�υ περιλ�μ�ανε 21 συλλα��γρ�μματα. �ι dλληνες τ� συμπλ�ρωσαν και τ�
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πρ�σ�ρμ�σαν στις δικ�ς τ�υς αν�γκες, μετατρ�π�ντας τ� σε φων�λ�γικ�. Τα
πρ!τα σω;�μενα γραπτ� μνημε�α της ελληνικ�ς γλ!σσας στ� ελληνικ� αλφ��η-
τ� ε�ναι η επιγραφ� τ�υ π�τηρ��υ τ�υ Ν�στ�ρα (πιθαν�ν 740-720 π.c.) και της
�ιν���ης τ�υ Διπ�λ�υ (735-725 π.c.)

2. � γραπτ�ς λ�γ�ς πρ�ϋπ�θ�τει και συνεπ�γεται κ�π�ι� ε�δ�ς γραφ�ς. Με τ�ν
�ρ� γραφ ενν���με τ�ν τρ�π� μετ�δ�σης της ανθρ!πινης σκ�ψης με �ρισμ�να
σημε�α � σ�μ��λα. Ε�ναι τ� μ�σ� με τ� �π��� � �νθρωπ�ς μεταδ�δει τις ιδ�ες, τα
γεγ�ν�τα, τα συναισθ�ματα και τις επιθυμ�ες τ�υ στ�υς �λλ�υς ανθρ!π�υς με τη
�ρ�ση συγκεκριμ�νων συμ��λων.

3. Γλ�σσα: η γλ!σσα ε�ναι �ργαν� επικ�ινων�ας των ανθρ!πων μιας �μ�ι�γεν��ς κ�ι-
νων�ας και �ασ�;εται σ’ �να σ�στημα ν�μων και καν�νων. �ι καν�νες αυτ�� καθ�ρ�-
;�υν την παραγωγ� και την ερμηνε�α των απειρ�ριθμων πρ�τ�σεων της γλ!σσας.
Για τη γλ!σσα, π�υ ε�ναι τ�σ� αρ�α�α �σ� και η ανθρ!πινη κ�ινων�α, μπ�ρ��με
να δ!σ�υμε γενικ� τ�ν ακ�λ�υθ� �ρισμ�: Γλ�σσα ε�ναι �να η�ητικ� σ�στημα
επικ�ινων�ας, τ� �π��� λειτ�υργε� με τα �ργανα �μιλ�ας και ακ��ς μετα=� των
μελ!ν συγκεκριμ�νης κ�ιν�τητας και �ρησιμ�π�ιε� φωνητικ� σ�μ��λα, τα �π��α
λαμ��ν�υν αυθα�ρετες και συμ�ατικ�ς σημασ�ες (Για περισσ�τερα στα θ�ματα
γλ!σσας, �λ�πε Γεωργ��υ c. Σακελλαρι�δη, Σ�γρ�ν� Λε"ικ� (ρων και θεμ�-
των Γλωσσ�λ�γικ�ν, εκδ. Σα���λας, Αθ�να 2004).

4. Δι�λεκτ�ς ε�ναι μ�α ειδικ� μ�ρφ� γλ!σσας, �νας ιδια�τερ�ς τ�π�ς γλ!σσας, π�υ
�μιλε�ται σε συγκεκριμ�νη γεωγραφικ� περι��� μιας �!ρας. Συν�θως διαφ�ρει
απ� την επ�σημη καν�νικ� γλ!σσα σ’ �να � περισσ�τερα επ�πεδα, �ωρ�ς �μως να
εμπ�δ�;εται τελε�ως η συνενν�ηση και επικ�ινων�α μετα=� των κατ��κων της �!-
ρας π�υ �μιλ��ν την �δια γλ!σσα.
^ρα, δι�λεκτ�ς ε�ναι μια τ�πικ� παραλλαγ� της γλ!σσας, π�υ διαφ�ρει απ� την
επ�σημη στα δι�φ�ρα επ�πεδα (φωνητικ�, μ�ρφ�λ�γικ�, συντακτικ�, σημασι�λ�γι-
κ�, λε=ιλ�γικ�).

5. �ι παλαι�� Γραμματικ�� δι�κριναν τ�σσερις αρ�α�ες ελληνικ�ς διαλ�κτ�υς: την
ιωνικ, τη δωρικ, την αι�λικ και την αττικ.
^λλ�ι διακρ�ν�υν δ�� γενικ�ς �μ�δες, την ιωνικ και τη μη ιωνικ, λαμ��ν�ντας
ως ��ση για τη δια�ρεση αυτ� κ�π�ι� �υσι!δες �αρακτηριστικ� γν!ρισμα.
� μεγ�λ�ς γλωσσ�λ�γ�ς Γ.Ν. cατ;ιδ�κης διαιρε� τις αρ�α�ες ελληνικ�ς διαλ�-
κτ�υς ως ε=�ς:
α. Ανατ�λικ � ιωνικ
�. Α�αϊκ
γ. Β�ρει�δυτικ � δωρικ.

6. ^λλη δια�ρεση της αρ�α�ας ελληνικ�ς:
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Αρ�α�α Ελληνικ�

Ιωνικ�-Αττικ� Αι�λικ� Δυτικ� Αρκαδ�κυπριακ�
(Θεσσαλικ�, Λεσ�ιακ�, Β�ιωτικ�) (Δωρικ�, Β�ρει�δυτικ�)

Ελληνιστικ� Κ�ιν� Βυ;αντιν�- Μεσαιωνικ�
(323 π.c.-330 μ.c.) ↓

Ν�α Ελληνικ�
(απ� τ� 10� μ.c. αι.)

Απαντήσεις στις ασκήσεις-δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου

Να αναπτ��ετε συντ�μ�υς διαλ�γ�υς στη ν.ε. στ�υς �π���υς θα �ρησιμ�π�ισε-
τε τις φρ�σεις της σελ. 8  �λλες αν�λ�γες.

Απάντηση

α. Γιατ� � φ�λ�ς σ�υ δεν τελε�ωσε ακ�μη τη διδακτ�ρικ� τ�υ διατρι��;
– Ε�ναι �ρρωστ�ς σωματικ� και αυτ� τ�ν κ�υρ�;ει και πνευματικ�. Η υγε�α τ��

πνε�ματ�ς ��ει �μεση σ��ση με την υγε�α τ�υ σ!ματ�ς. Ε�ναι αυτ� π�υ �λεγαν
�ι αρ�α��ι ν�υς υγις εν σ�ματι υγιε�.

�. Γιατ� �ρισμ�ν�ι αθλητ�ς π�υ συλλαμ��ν�νται να ���υν �ρησιμ�π�ι�σει ανα��λι-
κ� και �λλες απαγ�ρευμ�νες �υσ�ες τιμωρ��νται;
– Tιμωρ��νται γιατ� δεν ακ�λ�υθ��ν τ�ν τ�μι� καν�να τ�υ ευ αγων��εσθαι.

γ. Τι �κανες με τ�ν υπηρ�τη σ�υ π�υ σ�υ �κλεψε κ�π�ια �ρ�ματα;
– Τ�ν �διω=α πυ� λα�.

δ. T� �ργ� αυτ� τ�υ Παπαδιαμ�ντη ε�ναι τ� τελευτα�� τ�υ;
– Nαι, τ� τελε�ωσε λ�γ� πριν πεθ�νει, ε�ναι τ� κ�κνει�ν �σμα τ�υ.

ε. Π!ς τιμ� η πατρ�δα τ�υς �ρωες και τ�υς μεγ�λ�υς ευεργ�τες;
– H πατρ�δα τ��ς τιμ� ιδια�τερα και η ταφ� τ�υς γ�νεται ��ι με �=�δα των �ικ�-

γενει!ν τ�υς αλλ� δημ�σ�α δαπ�νη.
στ. O παππ��ς πα�;ει με τα εγγ�νια τ�υ σαν μικρ� παιδ�. 

– Nαι, ε�ναι αυτ� π�υ λ�νε τα παιδ�α πα��ει.
;. Π�ια φρ�ση �ρησιμ�π��ησε � αρ�α��ς φιλ�σ�φ�ς Σωκρ�της για να δηλ!σει �τι

πρ�πει να ���υμε αυτ�γνωσ�α;
– O Σωκρ�της π�στευε �τι � �νθρωπ�ς πρ�πει να γνωρ�;ει τ�ν εαυτ� τ�υ και δια-

τ�πωσε τ� γνωστ� σ�ετικ� απ�φθεγμα γν�θι σαυτ�ν.
η. Γνωρ�;εις τη σημασ�α της αρ�α�ας φρ�σης !πεα πτερ�εντα;

– Nαι, η φρ�ση αυτ� σημα�νει λ�για �ωρ�ς �αρ�τητα, λ�για π�υ φε�γ�υν και δε
μ�ν�υν, α��σιμα λ�για, λ�για π�υ τα πα�ρνει � �νεμ�ς.

θ. Oι συνετ�� �νθρωπ�ι δε διαπρ�ττ�υν δυ� φ�ρ�ς τ� �δι� σφ�λμα. Eσ� γιατ� τ�
�καμες;

1

Ε Ν � Τ Η Τ Α  1  14



– Yπ�ρ=α αφελ�ς και �πεσα στ� �δι� λ�θ�ς, παρ�λ� π�υ =�ρω �τι τ� δις ε�αμαρ-
τε�ν �υκ ανδρ�ς σ�φ��.

ι. Bρ�κες λ�ση στ� μεγ�λ� πρ��λημα π�υ σε απασ��λ��σε;
– Nαι, ε�ρηκα!, ε�ρηκα!

ια. O Aλ�=ανδρ�ς ε�πε �τι στ�υς γ�νε�ς τ�υ �φε�λει τη ;ω� τ�υ. M�πως γνωρ�;εις
τι ε�πε για τ� δ�σκαλ� τ�υ Aριστ�τ�λη;
– Για τ� δ�σκαλ� τ�υ Aριστ�τ�λη ε�πε �τι τ�υ �φε�λει τ� ευ �ην.

ι�. Στις Θερμ�π�λες, � �ασιλι�ς της Σπ�ρτης Λεων�δας, �ταν � [�ρ=ης τ�υ ;�τησε
να παραδ!σει τα �πλα, τ�υ ε�πε !λα να τα π�ρεις. M�πως γνωρ�;εις την αρ�α�α
εκε�νη φρ�ση; 
– H απ�ντηση π�υ � Λεων�δας �δωσε στ�ν [�ρ=η �ταν μ�λ�ν λα�!.

ιγ. H κυρ�α αυτ� ε�ναι ευα�σθητη και δεν πρ�πει να της φ�ρεσαι �τσι. 
– Nαι, ε�ναι μια κυρ�α μη μ�υ �πτ�υ!

ιδ. O Σωκρ�της καταδικ�στηκε σε θ�νατ�, γιατ� εισ�γαγε ν�ες ιδ�ες.
– T� κατηγ�ρητ�ρι� �γραφε �τι εισ�γαγε καιν� δαιμ�νια.

ιε. uταν �μαθε τ� π�λ� δυσ�ρεστ� αυτ� γεγ�ν�ς �μεινε �φων�ς και ακ�νητ�ς απ�
�κπλη=η.
– Mε �λλα λ�για, �μεινε στλη �λατ�ς.

ιστ. Γιατ� �ρθες στη δε=�ωση ατημ�λητ�ς;
– Δεν πρ�λα�α να ετ�ιμαστ!, γιατ� �ρθε � Πα�λ�ς και με π�ρε �ρ�ν �ρ�ν.

ι;. Kι εκε� π�υ δεν ε�ρισκα λ�ση στ� πρ��λημ� μ�υ παρ�υσι�στηκε απρ�σμενα
�νας φ�λ�ς π�υ με ���θησε.
– O φ�λ�ς σ�υ αυτ�ς �ταν � απ� μη�ανς θε�ς.

ιη. T� ;�τημα αυτ� ε�ναι τ�σ� δ�σκ�λ� και περ�πλ�κ� π�υ μ�ι�;ει με γ�ρδι�ν δεσμ�ν.
– Xρει�;εται �νας απ�φασιστικ�ς Aλ�=ανδρ�ς να μας τ� λ�σει.

Nα �ρε�τε στ� λε�ικ� ( να σκεφτε�τε) τις ελληνικ!ς λ!�εις π�υ απ�δ�δ�υν τ�υς πα-
ρακ�τω �ενικ��ς �ρ�υς: γκλ�μ�υρ, φαστφ��ντ, σκ�ντ�, μπ�σ�ς, ανφ�ς, σκ�ρτ�ς.

Aπάντηση

γκλ�μ�υρ = α�γλη, λ�μψη, γ�ητε�α.
φαστφ��ντ = τα�υεστιατ�ρι�.
σκ�ντ� = �κπτωση.
μπ�σ�ς = �αθ�φων�ς.
ανφ�ς = κατ� πρ�σωπ�.
σκ�ρτ�ς = ��ρηστ�ς, ελαττωματικ�ς.

Mε τη ��θεια λε�ικ�� να �ρε�τε την ελληνικ ρ��α των παρακ�τω �ενικ�ν λ!-
�εων: τ�υρν�υ�, τ;�ρ�ς, φαντε;�, παρλ�ρω, πι�τσα, σκιτσ�ρω.

Aπάντηση

τ�υρν�υ� < α.ε. τ�ρν�ς
τ%�ρ�ς < α.ε. γ$ρ�ς

3
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φαντε%� < α.ε. φαντασ�α
παρλ�ρω < α.ε. παρα��λ�
πι�τσα < α.ε. πλατε(α
σκιτσ�ρω < α.ε. σ��δι�ς

Aφ�� �ωριστε�τε σε �μ�δες, να ανα�ητσετε σε !ναν τηλεφωνικ� κατ�λ�γ�
εταιρε�ες  πρ�ϊ�ντα με αρ�α�α ελληνικ� �ν�ματα  θ!ματα (π.�. «Τα�υμεταφ�-
ρ!ς O EPMHΣ»). Aφ�� τα κατηγ�ρι�π�ισετε (π.�. �ν�ματα θε�ν, ηρ�ων, ιστ�-
ρικ�ν πρ�σ�πων), να τα παρ�υσι�σετε σε !να κ�λ�� π�υ θα συνθ!σετε. Tα συ-
μπερ�σματ� σας μπ�ρ��ν να απ�τελ�σ�υν υλικ� για �να �ρθρ� π�υ θα δημ�σι-
ευτε� στην εφημερ�δα τ�υ σ��λε��υ σας � σε �λλ� μαθητικ� �ντυπ�.

Eνδεικτικές απαντήσεις

Πρ�ϊ�ντα: �ρτ�ς, ��ν�ς, �λαι�ν κ.�.
Eταιρε�ες, εργαστρια, επαγγ!λματα: αρτ�π�ιε��, παντ�πωλε��, �πωρ�πωλε��,
υδρ�μεταλλ�υργ�α, τα�υδρ�μ�ς, �υρσ�δ�ψης, =υλ�κ�π�ς, τα�υπιεστ�ρι�, εταιρε�α
Aρ�ων, ατμ�πλ�ϊκ�ς ελληνικ�ς γραμμ�ς, αν!νυμη εταιρε�α �αρτ�π�ι�ας, ελληνικ�
τηλεφωνικ� εταιρε�α, αερ�π�ρικ�ς μεταφ�ρ�ς Eλλ�δας, �ι�μη�ανικ� εταιρε�α �ρυ-
κτ!ν, ελληνικ� εταιρε�α υδ�των κ.�.
Θε��, ημ�θε�ι, μ��σες, ρωες: Eυτ�ρπη, Aφρ�δ�τη, Hρακλ�ς, Kαλλι�πη.
Π�λεις, τ�π�ι, θ�λασσες: Mαραθ!νας, Eλικ!νας, Eρμ��π�λη, Eλλ�σπ�ντ�ς, Aιγα��.

Ανα�ητστε στ� πρ���μι� της Ιλι�δας λ!�εις π�υ �ρησιμ�π�ι��νται στη ν.ε. αυ-
τ��σιες ( ελαφρ� τρ�π�π�ιημ!νες) ως πρ�ς τη μ�ρφ και τη σημασ�α.

Απάντηση

Στ�υς στ���υς 1-7 τ�υ Α της Ιλι�δας ���υμε τις ακ�λ�υθες λ�=εις π�υ �ρησιμ�π�ι��-
νται αυτ��σιες � ελαφρ� τρ�π�π�ιημ�νες και στη νε�ελληνικ�:

α. θε�, �. 3Aιλ*�ς = vA�ιλλ�ως· ν.ε. A�ιλλ�ας, γ. μυρ�α· ν.ε. μ�ρια, δ. 3Aαι�+ς· ν.ε
Α�αι��, ε. /λγεα· ν.ε. �λγη, στ. π�λλ�ς, ;. ψυ�ς, η. 1Aϊδι· ν.ε. ̂ δης, θ. 3ρ�ων,  ι. α4τ��ς,
ια. δ!, ι�. κ�νεσσιν· ν.ε. κ�νες, ιγ. �5ων�+σι· ν.ε. �ιων�ς, ιδ. π6σι· ν.ε. π�ντες, ιε. Δι�ς· ν.ε.
Δ�ας, ιστ. ��υλ
, ι;. '=, ιη. πρ8τα, ιθ. 9Aτρε;δης· ν.ε. Aτρε�δης, κ. <νδρ8ν, κα. κα�.

Nα �ωριστε�τε σε �μ�δες και να συγκεντρ�σετε αγγει�γραφ�ες π�υ αναπαρι-
στ��ν σκην!ς της καθημερινς �ως στην αρ�α�α Eλλ�δα. Στη συν!�εια να
�ρε�τε φωτ�γραφ�ες με αν�λ�γες σκην!ς της σ�γ�ρ�νης �ως και να δημι�υρ-
γσετε !να μεγ�λ� κ�λ�� π�υ θα τ� παρ�υσι�σετε στην τ��η σας καλ�ντας τ�υς
συμμαθητ!ς σας να διατυπ�σ�υν τις σκ!ψεις τ�υς,  καθ�ς τ� περιεργ���νται.

Oδηγίες

Συγκεντρ!ν�υμε σε φωτ�τυπ�ες αρ�α�ες αγγει�γραφ�ες π�υ αναπαριστ��ν σκην�ς
της καθημεριν�ς ;ω�ς στην αρ�α�α Eλλ�δα (υπ�ρ��υν �ι�λ�α π�υ αναφ�ρ�νται
στ�ν αρ�α�� κ�σμ� και ���υν π�λλ�ς σ�ετικ�ς αγγει�γραφ�ες).

6

5

4

Ε Ν � Τ Η Τ Α  1  16



Συν�θως στις αγγει�γραφ�ες αυτ�ς ���υμε σκην�ς απ� παι�ν�δια, αθλητικ��ς
αγ!νες, διασκεδ�σεις, κυν�γι κ.�.

Στη συν��εια, συγκεντρ!ν�υμε παρ�μ�ιες σκην�ς απ� τη σημεριν� νε�ελληνικ�
;ω� (θα τις �ρε�τε σε �ι�λ�α, περι�δικ�, εφημερ�δες).

T�λ�ς, συγκρ�ν�ντ�ς τες με τις αντ�στ�ι�ες σκην�ς απ� την αρ�α�α ελληνικ� ;ω�
θα μπ�ρ�σετε να �γ�λετε αν�λ�γα συμπερ�σματα.

Θέμα για συζήτηση

H αρ�α�α Eλλ�δα τρ�φ�δ�τε� με π�ικ�λες ιδ!ες, �ρ�υς και εικ�νες την παγκ�σμια
εμπ�ρικ �ι�μη�αν�α (�ν�ματα αρωμ�των, αυτ�κιντων, θ!ματα κινηματ�γραφι-
κ�ν ταινι�ν κτλ.). Π�� πιστε�ετε �τι �φε�λεται αυτ�; Nα συ�ητσετε στην τ��η δι�-
φ�ρα παραδε�γματα.

Aπάντηση

H αρ�α�α ελληνικ� ��ει δανε�σει �λες σ�εδ�ν τις γλ!σσες τ�υ κ�σμ�υ με λ�=εις και
�ρ�υς απ�  την τ��νη, την επιστ�μη, τη φιλ�σ�φ�α, τ� εμπ�ρι�, τη θρησκε�α κ.�. Σημει-
!ν�υμε εδ! τ�υς �ρ�υς φιλ�σ�φ�α, Iστ�ρ�α, ανθρωπ�λ�γ�α, θ!ατρ�, σκην
, μαθηματι-
κ�, φυσικ
, ημε�α, �ντ�λ�γ�α, �ικ�ν�μ�α, μ!θ�δ�ς, π�λιτικ
, στρατηγικ�ς, μαγικ�ς,
αρμ�ν�α, �ργανισμ�ς, κριτικ
 κ.�. Π�λλ�ς κινηματ�γραφικ�ς ταιν�ες ���υν θ�ματα απ�
την αρ�α�α μυθ�λ�γ�α και ιστ�ρ�α μας, �πως ε�ναι αυτ�ς π�υ αναφ�ρ�νται στ�ν τρωικ�
π�λεμ�, στ�υς μ�θ�υς τ�υ Hρακλ�, στην εκστρατε�α τ�υ Mεγ�λ�υ Aλε=�νδρ�υ κ.�.

H μεγ�λη αυτ� επ�δραση π�υ ��ει ασκ�σει η ελληνικ� γλ!σσα και η ελληνικ�
ιστ�ρ�α σ’ �λ� τ�ν κ�σμ� �φε�λεται κυρ�ως στ�υς ε=�ς λ�γ�υς:
α. H ελληνικ� ε�ναι μ�α απ� τις πρ!τες γνωστ�ς γλ!σσες τ�υ αρ�α��υ κ�σμ�υ. Στην

υπερτρισ�ιελ� της διαδρ�μ� �ρθε σε επαφ� με π�λλ��ς λα��ς, τ�υς �π���υς και
επηρ�ασε σημαντικ�. H εκστρατε�α τ�υ Mεγ�λ�υ Aλε=�νδρ�υ και στη συν��εια
η ρωμαϊκ� κυριαρ��α ���θησαν στην ε=�πλωση της ελληνικ�ς γλ!σσας σε π�λ-
λ�ς �!ρες. Aκ�μη και η �ριστιανικ� θρησκε�α διαδ�θηκε με ��ση την ελληνικ�
κυρ�ως γλ!σσα.

�. Στη επ�δραση της ελληνικ�ς γλ!σσας σ’ �λλ�υς λα��ς συν��αλαν τα θαυμ�σια
πνευματικ� δημι�υργ�ματα των αρ�α�ων Eλλ�νων, η ανωτερ�τητα τ�υ αρ�α��υ
ελληνικ�� π�λιτισμ�� και η δυναμικ� παρ�υσ�α των Eλλ�νων σ’ �σες �!ρες
εγκαθ�σταντ�.

γ. E=�λλ�υ, δεν �ταν τυ�α�� τ� γεγ�ν�ς �τι απ� τ�ν 5� π.X. αι!να η Aθ�να �φθασε
σε τ�τ�ι� σημε�� ακμ�ς στις τ��νες και τα γρ�μματα, !στε �αρακτηρ�στηκε ως
πρυτανε��ν σ�φ�ας. Γενικ� η Aθ�να της επ���ς εκε�νης κατ�στη ��ι μ�ν� π�λιτι-
κ�, αλλ� και σπ�υδα�� π�λιτιστικ� κ�ντρ�, στ� �π��� �ρ��νταν απ� π�λλ� μ�ρη
�σ�ι επιθυμ��σαν να εργαστ��ν ως καλλιτ��νες � να τ���υν παιδε�ας � να θαυ-
μ�σ�υν την π�λη και τα επιτε�γματ� της.
Aλλ� και στ�υς μετ�πειτα �ρ�ν�υς π�λλ�� επιστ�μ�νες απ� =�νες �!ρες θεωρ��-

σαν τιμητικ� να γνωρ�;�υν και να μιλ��ν την ελληνικ� γλ!σσα.

17



Γνωμικό

ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ*

1. Nα γρ�ψετε πρ�τ�σεις στη νε�ελληνικ� �ρησιμ�π�ι!ντας τις ακ�λ�υθες λ�γιες
φρ�σεις: ψυ
 τε και σ�ματι, περ��δ�ς �ριτ�ς, εφ’ �λης της �λης, πρ�τ�ς τη τ�-
"ει, απ� στ
θ�υς, επ� τ�υ παρ�ντ�ς.

2. Nα μεταφρ�σετε τη φρ�ση: <νδρ8ν =πιφαν8ν π6σα γ* τ�φ�ς.

3. Π�ιες ε�ναι �ι σημαντικ�τερες αρ�α�ες ελληνικ�ς δι�λεκτ�ι;

4. ε4λα��> τ?ς δια��λ?ς κ@ν ψευδε+ς Bσιν (vΙσ�κρ. ΠρCς Δημ�νικ�ν, 17): Π�ι� ε�-
ναι τ� περιε��μεν� αυτ�� τ�υ γνωμικ��;

5. =�ν Dς φιλ�μαθ
ς, Fσει καG π�λυμαθHς (vIσ�κρ. ΠρCς Δημ�νικ�ν, 18): Τι σημα�-
νει η φρ�ση αυτ�;

6. Nα μεταφ�ρετε στην αντ�στ�ι�η πτ!ση τ�υ �λλ�υ αριθμ�� τις ακ�λ�υθες φρ�σεις:

α. τE xθικEν σ�ν�ρ�ν

�. κατN τDν '�θρDν

γ. %πyρ τDν πρ���των.

7. Tι σημα�νει συλλα��γραφικ
 γραφ
;

8. Nα �ρε�τε τη σημασ�α των παρακ�τω φρ�σεων:

α. z=ι�ς ε{μι

�. `συ��αν zγω

γ. ε{σφ�ρω ν�μ�ν.

9. Π�ια ε�ναι η πρ��λευση τ�υ ελληνικ�� αλφα��τ�υ και π�ια στ�ι�ε�α επι�ε�αι!-
ν�υν την πρ��λευση αυτ�;

10. Nα �ρε�τε συν!νυμα των νε�ελληνικ!ν λ�=εων γεννα��ς, θ!λω.
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* �ι απαντ�σεις στ� Ελ!γω τις γν�σεις μ�υ �ρ�σκ�νται στ� τ�λ�ς τ�υ �ι�λ��υ.

3Aναγκαι�τατ�ν μ�θημα τ5 6π�μαθε7ν τ9 κακ9

Στ��α7�ς, 3Ανθ�λ�γι�ν 2.31. 34

T� πι� απαρα�τητ� μ�θημα ε�ναι να λησμ�νε� κανε�ς τα κακ� π�υ
�μαθε.



11. Π�τε �ρ�ισε να �ρησιμ�π�ιε�ται η μικρ�γρ�μματη γραφ�; Π�ι� πρ�ηγ��μεν�
ε�δ�ς γραφ�ς αντικατ�στησε;

12. Aπ� π�ια φ�ση της ελληνικ�ς πρ��λθε η ν�α ελληνικ�;

13. Tι ενν���με με τ�ν �ρ� γλ�σσα;

14. Tι ενν���με με τ�ν �ρ� γραφ
;

15. O πρ�φ�ρικ�ς � � γραπτ�ς λ�γ�ς ε�ναι πρωταρ�ικ�ς σημασ�ας για γλωσσικ�ς
περιγραφ�ς και αναλ�σεις;

16. Tι ε�ναι δι�λεκτ�ς; Γιατ� η αρ�α�α ελληνικ� διασπ�στηκε σε διαλ�κτ�υς;

17. Nα μεταφ�ρετε στα αρ�α�α ελληνικ� τη νε�ελληνικ� φρ�ση: εγ� ε�μαι � καλ�ς
��σκ�ς.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Tο χελιδόνισμα της Pόδου
Oι αρχαίες ρίζες της νεοελληνικής παράδοσης

Page, Poetae Metici Graeci απ. 848, 1-19

7
Λεξιλόγιο (στο αρχαίο δημώδες άσμα)

@γω φ�ρνω

καλ9ς Bρας καλ�καιρ�ες

Cνιαυτ5ς �ρ�ν�ς

γαστDρ κ�ιλι�

νFτα �υρ�

μ!λας μα�ρ�ς

παλ�θη αρμαθι� σ�κων (και �λλων =ηρ!ν καρπ!ν), ε�δ�ς

γλυκ�� (: κ�ικ) π�υ κατασκευ�;εται απ� συντη-

ρημ�να σ�κα � �λλ�υς καρπ��ς
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1

Dλθ’ Dλθε ελιδLν

καλ?ς Nρας /γ�υσα.

καλ�Oς =νιαυτ��ς,

=πG γαστ!ρα λευκ�,

=πG ν8τα μ!λαινα.

παλ�θαν σO πρ�κ�κλει

=κ π��ν�ς �Pκ�υ

�Pν�υ τε δ!παστρ�ν

τυρ�> τε κ�νυστρ�ν·

καG π�ρνα ελιδLν

καG λεκιθ�ταν

�4κ <πωθε+ται· π�τερ’ <π�ωμες Q λα��μεθα;

ε5 μSν τι δ�σεις· ε5 δS μ
, �4κ =�σ�μες·

Q τ?ν θ�ραν φ!ρωμες Q τC Tπ!ρθυρ�ν

Q τ?ν γυνα+κα τ?ν Fσω καθημ!ναν·

μικρ? μSν =στι, UVαδ�ως νιν �Pσ�μες.

@ν δ
 τι φ!ρWης, μ!γα δH τι φ!ρ�ις·

/ν�ιγ’ /ν�ιγε τ?ν θ�ραν ελιδ�νι·

�4 γ?ρ γ!ρ�ντ!ς =σμεν, <λλ? παιδ�α.

}ρθε, �ρθε �ελιδ�να

�ρθε και �λλη μεληδ�να

κ�θισε και λ�λησε

και γλυκ� κελ�ηδησε:

«M�ρτη, M�ρτη μ�υ καλ�

και Φλε��ρη φ��ερ�,

κι αν φλε��σεις κι αν τσικν�σεις,

καλ�κα�ρι θα μυρ�σεις.

Kι αν �ι�ν�σεις κι αν κακ�σεις,

π�λιν �ν�ι=η θ’ ανθ�σεις».

Συ καλ� ν�ικ�κυρ�,

�μπα στ� κελ�ρι σ�υ,

δ!σε και μιαν �ρνιθ�τσα

φ�ρε και μια κ�υλ�υρ�τσα.



πρ�κυκλ!ω-F κυλ�ω κ�τι πρ�ς τα εμπρ�ς, κυλ��ντας �γ�;ω

π�ων, π�ων και π�ειρα, π7�ν πα��ς, λιπαρ�ς, πλ��σι�ς

δ!παστρ�ν (και δ!πας) π�τ�ρι

κ�νυστρ�ν καν�στρι

π�ρν�ν σταρ�νι� ψωμ�

λεκιθ�της αυγ�ψωμ�

C�ω-F αφ�νω, επιτρ�πω

Gπ!ρθυρ�ν και Gπερθ�ρι�ν τ� �νω μ�ρ�ς της π�ρτας

τ9ν = τDν (στη δωρικ� δι�λεκτ�)

�Jσ�μες = �Jσ�μεν μ�λλ�ντας τ�υ ρ. φ!ρω = σηκ!νω

KLαδ�ως ε�κ�λα

νιν αυτ�ν, -�ν, -�

Mετάφραση στη νεοελληνική
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Κε�μεν�

XΗλθ’ Dλθε ελιδLν

/γ�υσα καλ?ς Nρας

καλ�Oς =νιαυτ��ς,

=πG λευκ? γαστ!ρα,

=πG μ!λαινα ν8τα.

ΣO πρ�κ�κλει παλ�θαν

=κ π��ν�ς �Pκ�υ

δ!παστρ�ν τε �Pν�υ

κ�νυστρ�ν τε τυρ�>·

καG ελιδLν �4κ <πωθε+ται

π�ρναν καG λεκιθ�ταν·

π�τερ’ <π�ωμες

Q λα��μεθα;

E5 μSν δ�σεις τι

(Fει καλ8ς)·

ε5 δS μ
,

�4κ =�σ�μες·

\ φ!ρωμες τ?ν θ�ραν

Q τC Tπ!ρθυρ�ν

Q τ?ν γυνα+κα

τ?ν καθημ!ναν Fσω·

μικρ? μ!ν =στι,

�Pσ�μ!ς νιν UVαδ�ως.

@ν δH φ!ρWης τι,

φ!ρ�ις δH μ!γα τι·

Μετ�φραση

}ρθε, �ρθε τ� �ελιδ�νι

φ�ρν�ντας καλ�καιρ�ες,

καλ�ς �ρ�νι�ς,

���ντας �σπρη την κ�ιλι�,

μα�ρη την �υρ�.

Bγ�λε και π�τα=� μας γλυκ�

απ� σ�κ�

απ� τ� πλ��σι� σπ�τι σ�υ

και π�τ�ρι κρασ�

και καν�στρι με τυρ�·

και τ� �ελιδ�νι αγαπ�

σταρ�νι� ψωμ� και αυγ�ψωμ�.

Π�ι� απ� τα δ��, να φ�γ�υμε

� θα τα π�ρ�υμε;

Kαι αν δ!σεις κ�τι,

(��ει καλ!ς)·

σε αντ�θετη περ�πτωση,

δε θα σ’ αφ�σ�υμε να ησυ��σεις·

� θα π�ρ�υμε την π�ρτα

� τ� �νω μ�ρ�ς της

� τη γυνα�κα (: τη ν�ικ�κυρ�)

π�υ κ�θεται μ�σα·

ε�ναι ���αια μικρ�σωμη,

(κι �τσι) θα τη σηκ!σ�υμε ε�κ�λα.

Κι αν μας φιλ�δωρ�σεις κ�τι,

καλ� θα ’ναι να ’ναι κ�τι μεγ�λ�·



Γραμματικά (του αρχαίου κειμένου)
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/ν�ιγ’ /ν�ιγε τ?ν θ�ραν

ελιδ�νι·

�4 γ�ρ =σμεν γ!ρ�ντες

<λλ? παιδ�α.

�ν�ιγε, �ν�ιγε την π�ρτα

στ� �ελιδ�νι·

γιατ� δεν ε�μαστε γ�ρ�ντες,

αλλ� παιδι�.

1. Sλθε: γ′ εν. πρ�σ. �ριστικ�ς α�ρ. �′ τ�υ ρ.

Tρ��μαι � εUμι, B�ειν και B�α, εRμι, �λθ�ν, 'λ�-

λυθα, 'ληλ�θειν.

� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: εισιτ�ρι�, πρ�σιτ�ς, α-

νε=�τηλ�ς, ιταμ�ς (= θρασ�ς), αμα=ιτ�ς, ε=ι-

τ�ρι�, ισθμ�ς.

2. �ελιδ�ν: �ν�μ. εν. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ τριτ�-

κλιτ�υ �υσ. V �ελιδWν (τKς �ελιδ�ν�ς).

3. καλ�ς: αιτ. πληθ. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ δευτερ�-

κλιτ�υ επιθ�τ�υ καλ�ς, -, -�ν.
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ: �, ̀  καλλ�ων, τE κ�λλι�ν, κ�λ-

λιστ�ς, -η, -�ν.

4. Bρας: αιτ. πληθ. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ πρωτ�-

κλιτ�υ �υσ. V Bρα (τKς �ρας).

5. @γ�υσα: μετ��� ενεστ!τα στην �ν�μ. εν. τ�υ

θηλ. γ�ν�υς τ�υ ρ. @γω (= φ�ρνω),  �γ�ν, z=ω,

�γαγ�ν, ��α και /γ���α, ��ειν και /γη��ειν.
� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: αγωγ�, αγ�λη, αγωγ�ς,

αν�γωγ�ς, �μα=α, λ��αγ�ς, ��ρηγ�ς, παρα-

γωγ�.

6. Cνιαυτ��ς: αιτ. πληθ. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ δευ-

τερ�κλιτ�υ �υσ. \ Cνιαυτ5ς (τ�$ 'νιατ�$) (=

�ρ�ν�ς).

7. γαστ!ρα: αιτ. εν. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ τριτ�κλι-

τ�υ �υσ. V γαστDρ (τKς γαστρEς) (= κ�ιλ�α).

8. λευκ9 = λευκD (στη δωρικ� δι�λεκτ�).

9. νFτα: αιτ. πληθ. στ� �υδ. γ�ν�ς τ�υ δευτερ�-

κλιτ�υ �υσ. τ5 νFτ�ν (τ�$ ν!τ�υ) (= τ� π�σω

μ�ρ�ς τ�υ σ!ματ�ς, η �υρ�).

10. μ!λαινα: �ν�μ. εν. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ τριτ�-

κλιτ�υ επιθ�τ�υ μ!λας, μ!λαινα, μ!λαν (=

μα�ρ�ς).

11. παλ�θαν: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� παλ�-

θην: αιτ. εν. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ πρωτ�κλιτ�υ

�υσ. V παλ�θη (τKς παλ�θης).

12. πρ�κ�κλει: �´ εν. πρ�σ. πρ�στακτικ�ς ενεστ!-
τα τ�υ ρ. πρ�κυκλ!ω -F (= κυλ�ω κ�τι πρ�ς τα
εμπρ�ς).

13. π��ν�ς: γεν. εν. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ τριτ�κλι-
τ�υ επιθ�τ�υ π�ων, π�ων και π�ειρα, π7�ν (=
λιπαρ�ς, πλ��σι�ς).

14. �Jκ�υ: γεν. εν. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ δευτερ�-
κλιτ�υ �υσ. \ �Uκ�ς (τ�$ ��κ�υ).

15. �Jν�υ: γεν. εν. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ δευτερ�-
κλιτ�υ �υσ. \ �Uν�ς (τ�$ ��ν�υ).

16. δ!παστρ�ν: αιτ.  εν. στ� �υδ. γ�ν�ς τ�υ δευ-
τερ�κλιτ�υ �υσ. τ5 δ!παστρ�ν (τ�$ δεπ�-
στρ�υ) (= π�τ�ρι). Λ�γεται και τ5 δ!πας.

17. τυρ�`: γεν. εν. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ δευτερ�-
κλιτ�υ �υσ. \ τυρ5ς (τ�$ τυρ�$).

18. κ�νυστρ�ν: αιτ. εν. στ� �υδ. γ�ν�ς τ�υ δευ-
τερ�κλιτ�υ �υσ. τ5 κ�νυστρ�ν (τ�$ καν�-
στρ�υ).

19. π�ρνα: αιτ. πληθ. στ� �υδ. γ�ν�ς τ�υ δευτε-
ρ�κλιτ�υ �υσ. τ5 π�ρν�ν (τ�$ π�ρν�υ) (= σι-
ταρ�νι� ψωμ�). � πλ�ρης τ�π�ς ε�ναι π�ρι-
ν�ν (ενν. σιτ��ν).

20. λεκιθ�ταν: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� λεκιθ�την:
αιτ. εν. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ πρωτ�κλιτ�υ �υσ.
\ λεκιθ�της (τ�$ λεκιθ�τ�υ) (= αυγ�ψωμ�).

21. 6πωθε7ται: γ′ εν. πρ�σ. �ριστικ�ς ενεστ!τα
τ�υ ρ. 6πωθ!�μαι -�`μαι (= περιφρ�ν!,
απα=ι!, περιφρ�ν!), /πεωθ��μην, /π!σ�-
μαι, /πωσθ�σ�μαι, /πεωσ�μην, /πε!σθην,
/π�ωσμαι. 
� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: απ!θηση, ωθισμ�ς,
!θηση, ε=!στης.
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22. 6π�ωμες: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� 6π�ωμεν:
α′ πληθ. πρ�σ. υπ�τακτικ�ς ενεστ!τα τ�υ ρ.
6π!ρ��μαι � @πειμι, /π>Kα και /πB�ειν, zπει-
μι, /πKλθ�ν, /πελ�λυθα, /πεληλ�θειν (=
φε�γω, απ�ρ��μαι).

23. λα��μεθα: α′ πληθ. πρ�σ. υπ�τακτικ�ς α�ρ.
�′ τ�υ ρ. λαμ��νω, 'λ�μ�αν�ν, λ�ψ�μαι,
Fλα��ν, ε�ληφα, ε{λ�φειν. 
� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: λ�ψη, λα��δα, λα��,
�ειρ�λα��, παραλα��, παραλ�πτης, λ�φυ-
ρ�, δικ�λ���ς, εργ�λ���ς, εργ�λ�πτης.

24. τ�: αιτ.  εν. στ� �υδ. γ�ν�ς της α�ριστης αντω-
νυμ�ας τ�ς, τ�ς, τ�.

25. δ�σεις: �′ εν. πρ�σ. �ριστικ�ς μ�λλ�ντα τ�υ ρ.
δ�δωμι, 'δ�δ�υν, δ!σω, Fδωκα, δ�δωκα, 'δε-
δ!κειν.
� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: δ�ση, δ!ρ�, παρ�δ�-
ση, δι�δ�ση, επ�δ�ση, μετ�δ�ση, μεταδ�τι-
κ�ς, απ�δ�ση, απ�δ�τικ�ς.

26. C�σ�μες: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� C�σ�μεν:
α´ πληθ. πρ�σ. �ριστικ�ς μ�λλ�ντα τ�υ ρ.
C�ω-F (= αφ�νω, επιτρ�πω), ε�ων, '�σω,
ε�ασα, ε�ακα, ε{�κειν.

27. τ9ν θ�ραν: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� τDν θ�-
ραν: αιτ. εν. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ πρωτ�κλιτ�υ
�υσ. V θ�ρα (τKς θ�ρας).

28. φ!ρωμες: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� φ!ρωμεν:
α′ πληθ. πρ�σ. υπ�τακτικ�ς ενεστ!τα τ�υ ρ.
φ!ρω, Fφερ�ν, ��σω, �νεγκ�ν, 'ν�ν��α, 'νη-
ν��ειν.
� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: φ�ρ�ς, φ�ρ�, φ�ρα,
εισφ�ρ�, διαφ�ρ�, δι�φ�ρ�ς, σ�μφ�ρ�ς,
συμφ�ρ�ν, συμφ�ρ�, μεταφ�ρ�, μεταφ�ρι-
κ�ς, παραφ�ρ�, παρ�φ�ρ�ς, υπ�φερτ�ς,
φερτ�ς, φ�ρσιμ�.

29. τ9ν γυνα7κα: τDν γυνα7κα: αιτ. εν. στ� θηλ.
γ�ν�ς τ�υ τριτ�κλιτ�υ �υσ. V γυν (τKς γυ-
ναικ�ς).

30. τ9ν καθημ!ναν: τDν καθημ!νην: μετ��� ενε-
στ!τα (με σημασ�α παρακειμ�ν�υ) τ�υ ρ.
κ�θημαι στην αιτ. εν. τ�υ θηλ. γ�ν�υς.

31. Cστ�: γ′ εν. πρ�σ. �ριστικ�ς ενεστ!τα τ�υ ρ.
εaμb (= ε�μαι), �ν και �, Fσ�μαι, 'γεν�μην,
γ�γ�να, 'γεγ�νειν.

32. KLαδ�ως: τρ�πικ� επ�ρρημα.
Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α : W>S�ν, W>>Sστα.

33. �Jσ�μες: δωρικ� αντ� τ�υ αττικ�� �Jσ�μεν:
α′ πληθ. πρ�σ. �ριστικ�ς μ�λλ�ντα τ�υ ρ.
φ!ρω. Bλ�πε τ� παραπ�νω λ�μμα φ!ρωμες.

34. φ!ρcης: �′ εν. πρ�σ. υπ�τακτικ�ς ενεστ!τα
τ�υ ρ. φ!ρω.

35. φ!ρ�ις: �′ εν. πρ�σ. ευκτικ�ς ενεστ!τα τ�υ
ρ. φ!ρω.

36. @ν�ιγε: �′ εν. πρ�σ. πρ�στακτικ�ς ενεστ!τα
τ�υ ρ. 6ν��γω, /ν��ωγ�ν, /ν��=ω, /ν��ω=α,
/ν��ω�α: 
� Μ � Ρ Ρ Ι � Α της ν.ε.: �ν�ιγμα, αν�ι�τ�ς,
�ν�ι=η.

37. �ελιδ�νι: δ�τ. εν. στ� θηλ. γ�ν�ς τ�υ τριτ�-
κλιτ�υ �υσ. V �ελιδWν (τKς �ελιδ�ν�ς).

38. γ!ρ�ντες: �ν�μ. πληθ. στ� αρσ. γ�ν�ς τ�υ
τριτ�κλιτ�υ �υσ. \ γ!ρων (τ�$ γ�ρ�ντ�ς).

39. Cσμ!ν: α′ πληθ. πρ�σ. �ριστικ�ς ενεστ!τα
τ�υ ρ. εaμb (= ε�μαι).

40. παιδ�α: �ν�μ. πληθ. στ� �υδ. γ�ν�ς τ�υ δευ-
τερ�κλιτ�υ �υσ. τ5 παιδ��ν (τ�$ παιδ��υ).

Cνιαυτ5ς < Fν�ς

πρ�κυκλ!ω -F < πρE + κυκλD

δ!παστρ�ν < δ�πας

π�ρν�ν < π�ριν�ν

6πωθ!ω -F < /πE + �θD

@πειμι < /πE + εRμι

Gπdρθυρ�ν < %πyρ + θ�ρα

KLαδ�ως < W>�δι�ς



Στοιχεία συντακτικού

1. �ελιδ�ν: υπ�κ. τ�υ ρ. Dλθε.

2. @γ�υσα: τρ�πικ� μετ��� συνημμ�νη στ� υπ�κ. ελιδ�ν.

3. παλ�θαν: αντικ. στ� ρ. πρ�κ�κλει με υπ�κ. τ� σ�.

4. καb π�ρνα … �eκ 6πωθε7ται: σ�νθετη κ�ρια πρ�ταση: �eκ 6πωθε7ται: ρ., �ελιδ�ν: υπ�κ.,

π�ρνα – λεκιθ�ταν: αντικ.

5. Vμε7ς: ενν. ως υπ�κ. των ρ. <π�ωμες, λα��μεθα.

6. τ9ν θ�ραν – τ5 Gπ!ρθυρ�ν – τ9ν γυνα7κα: αντικ. στ� ρ. φ!ρωμες.

7. μικρ9 μ!ν Cστι: ελλειπτικ� κ�ρια πρ�ταση· Cστ� ρ., αfτη: ενν. ως υπ�κ., μικρ�: κατηγ�ρ��με-

ν� στ� υπ�κ.

8. KLαδ�ως νιν �Jσ�μες: ελλειπτικ� κ�ρια πρ�ταση· �Jσ�μες: ρ., Vμε7ς: ενν. ως υπ�κ., νιν:

αντικ., KLαδ�ως: επιρρηματικ�ς πρ�σδι�ρισμ�ς τρ�π�υ.

9. τ9ν θ�ραν: αντικ. στ� ρ. /ν�ιγε.

10. γ!ρ�ντες – παιδ�α: κατηγ�ρ��μενα στ� ενν. υπ�κ. 3με+ς τ�υ ρ. =σμ!ν.

Πραγματολογικά, ερμηνευτικά, ιδεολογικά, αισθητικά

1. �ελιδ�νισμα: ε�ναι τ� �σμα τ�υ �ελιδ�νι�� (της �ελιδ�ν�ς). E�ναι �να αρ�α�� δημ!δες

�σμα, τ� �π��� τραγ�υδ��σαν τα παιδι� στη P�δ� στην αρ�� της ^ν�ι=ης με την πρ!τη

εμφ�νιση των �ελιδ�νι!ν κατ� τ� μ�να B�νιδρ�μι!να. Tα παιδι� π�γαιναν απ� σπ�τι σε

σπ�τι, τ� τραγ�υδ��σαν και περ�μεναν συγκεκριμ�να φιλ�δωρ�ματα απ� τ�ν �ικ�δεσπ�-

τη και την �ικ�δ�σπ�ινα.

T� �σμα αυτ�, π�υ δ�λωνε τ�ν ερ��μ� της ^ν�ι=ης, διατηρ�θηκε με π�λλ�ς αλλαγ�ς και

στη νε�τερη επ���. Aυτ� σημα�νει �τι δεν κληρ�ν�μ�σαμε μ�ν� τη γλ!σσα απ� τ�υς αρ-
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Χρονικές αντικαταστάσεις

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚjΣ ΜΕΛΛjΝΤΑΣ ΑjΡΙΣΤjΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝjΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚjΣ

Fρ�εται B�ει εRσι Sλθε 'λ�λυθε(ν) 'ληλ�θει

εRσι

@γ�υσα z=�υσα /γαγ�$σα x�υ(α

/γη��υ(α

6πωθε7ται /πεωθε(τ� /π!σεται /πε!σατ� /π�ωσται —

δ�δως 'δ�δ�υς δ�σεις Fδωκας δ�δωκας 'δεδ!κεις

'Dμεν ε{Dμεν C�σ�μεν ε{Nσαμεν ε{�καμεν ε{�κεμεν

Cστb(ν) �ν Fσται 'γ�νετ� γ�γ�νε(ν) 'γεγ�νει

Cσμdν �μεν 'σ�μεθα 'γεν�μεθα γεγ�ναμεν 'γεγ�νεμεν



�α��υς πρ�γ�ν�υς μας, αλλ� και τα �θη, τα �θιμα και γενικ�τερα �λα �σα περι���νται

στ�ν �ρ� παρ�δ�ση.

Tα παιδι� π�υ τραγ�υδ��σαν τ� �σμα αυτ� λ�γ�νταν, κατ� τ�ν Aθ�ναι�, ελιδ�νιστα�.

2. Sλθ’ Sλθε, @ν�ιγ’ @ν�ιγε: επαναλ�ψεις.

3. λευκ� = λευκ: �ι υπ�ρ��ντες στ� �σμα αυτ� δωρικ�� τ�π�ι �φε�λ�νται στ� γεγ�ν�ς �τι

στη P�δ� μιλ��σαν τη δωρικ� δι�λεκτ�.

4. παλ�θαν = παλ�θην: η παλ�θη ε�ναι �ρμαθ�ς =ηρ!ν καρπ!ν, κυρ�ως σ�κων, σταφ�δων

και �λλων καρπ!ν.

5. παλ�θαν, δ!παστρ�ν �Jν�υ, κ�νυστρ�ν τυρ�`, π�ρνα, λεκιθ�ταν: τα φιλ�δωρ�ματα (τα κε-

ρ�σματα) π�υ ;ητ��σαν �ι �ελιδ�νιστ�ς �ταν αρμαθι�ς =ηρ!ν καρπ!ν, συκ�πιταρ�δες, π�-

τ�ρι κρασ�, καν�στρι με τυρ�, σιταρ�νι� ψωμ� και αυγ�ψωμ�.

6. π�τερ’ 6π�ωμες (= 6π�ωμεν) m λα��μεθα: E�ναι πρ�φαν�ς �τι δεν �ν�ιγαν �λ�ι τα σπ�τια τ�υς

για να κερ�σ�υν τ�υς �ελιδ�νιστ�ς. K�τι αν�λ�γ� συμ�α�νει και σ�μερα με τα κ�λαντα.

7. εa μ!ν τι … φ!ρ�ις: αν αν��=εις την π�ρτα και μας δ!σεις αυτ� π�υ συνηθ�;�υν να δ�ν�υν �ι

ν�ικ�κυρα��ι, ��ει καλ!ς. Σε αντ�θετη περ�πτωση, �ι �ελιδ�νιστ�ς «απειλ��σαν» τ�υς ν�ι-

κ�κυρα��υς �τι � θα αρπ�=�υν την π�ρτα � τ� αν!φλι της π�ρτας � τη ν�ικ�κυρ� π�υ ε�-

ναι μ�σα στ� σπ�τι.

8. @ν�ιγ’ … παιδ�α: στ� τ�λ�ς παρακαλ��σαν τ�υς ν�ικ�κυρα��υς να αν��=�υν την π�ρτα

τ�υς στ� �ελιδ�νι, γιατ� ε�ναι παιδι� και ��ι γ�ρ�ντες.

9. �ελιδ�νι: πρ�φαν!ς κρατ��σαν κ�π�ι� �μ��ωμα �ελιδ�νι��.

Θεματικό κέντρο

Nοηματική απόδοση του κειμένου

H νε�ελληνικ� μας παρ�δ�ση ��ει αρ�α�ες ρ�;ες. T� �ελιδ�νισμα της P�δ�υ ε�ναι αρ�α�� δη-

μ!δες �σμα π�υ ��ει επι�ι!σει και στη νε�τερη επ���. Tα παιδι� π�γαιναν απ� σπ�τι σε σπ�-

τι, τ� τραγ�υδ��σαν και απαιτ��σαν απ� τ�ν �ικ�δεσπ�τη γλυκ�σματα και �λλα φαγ!σιμα

αγαθ�: αυγ�ψωμ�, κρασ�, τυρ� κ.�. Σε περ�πτωση π�υ δεν �παιρναν αυτ� π�υ ;ητ��σαν,

απειλ��σαν �τι θα �παιρναν την π�ρτα τ�υ σπιτι�� � τ� αν!φλι της π�ρτας � την �ικ�δ�σπ�ι-

να π�υ �ταν μ�σα στ� σπ�τι.

Eπ�μ�να ;ητ��σαν να αν��=�υν �ι �ικ�δεσπ�τες την π�ρτα στ� �ελιδ�νι π�υ πρ�αν�γγελ-

νε τ�ν ερ��μ� της ̂ ν�ι=ης και τ�νι;αν �τι ε�ναι παιδι� και ��ι γ�ρ�ντες.

25

Tο χελιδόνισμα της Pόδου είναι δημώδες αρχαίο άσμα, που τραγουδούσαν τα παιδιά
από σπίτι σε σπίτι, ζητούσαν γλυκίσματα και προανήγγελναν τον ερχομό της Άνοιξης.
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Απάντηση στην ερώτηση του σχολικού βιβλίου

Nα συγκρ�νετε τ� αρ�α�� �σμα με τ� νε�ελληνικ� τραγ��δι απ� τη Θρ�κη, �πως τ� μεταφ!ρει
� N. Γ. Π�λ�της.

Aπάντηση

E�ναι ενδιαφ�ρ�ν τ� γεγ�ν�ς �τι και στη νε�τερη επ��� υπ�ρ��υν αν�λ�γα «�ελιδ�ν�σματα»,

π�υ πρ�αναγγ�λλ�υν τ�ν ερ��μ� της ^ν�ι=ης. H επι��ωση αυτ� των δημωδ!ν ασμ�των δη-

λ!νει τη συν��εια της παρ�δ�σης και των εθ�μων, π�υ μεταδ�δ�νται απ� γενι� σε γενι� �λλα

αυτ��σια και �λλα ελαφρ� τρ�π�π�ιημ�να.

T� νε�ελληνικ� τραγ��δι απ� τη Θρ�κη, �πως τ� κατ�γραψε � N. Γ. Π�λ�της, δε��νει με-

γ�λη �μ�ι�τητα πρ�ς τ� �ελιδ�νισμα της P�δ�υ, υπ�ρ��υν �μως και αρκετ�ς διαφ�ρ�ς. Oι

υπ�ρ��υσες διαφ�ρ�ς και �μ�ι�τητες ε�ναι �ι ακ�λ�υθες.

α. Kαι τα δ�� �σματα λ�νε �τι �ρθαν τα �ελιδ�νια και �φεραν την ̂ ν�ι=η.

�. T� νε�ελληνικ� τραγ��δι ε�ναι μικρ�τερ� απ� τ� αντ�στ�ι�� αρ�α�� �σμα, εκφρ�;ει τη

�αρ� τ�υ για τ�ν ερ��μ� της ^ν�ι=ης, δε διατυπ!νει «απειλ�ς» κατ� τ�υ σπιτ�ν�ικ�κ�ρη

και της σπιτ�ν�ικυρ�ς και με ευγ�νεια ;ητε� «μιαν �ρνιθ�τσα» και «μια κ�υλ�υρ�τσα».

Στ� αρ�α�� �σμα, τα παιδι� ;ητ��ν �λλα φιλ�δωρ�ματα, �πως συκ�πιταρ�δα, �να π�τ�ρι

κρασ�, �να καν�στρι με τυρ�, σταρ�νι� ψωμ� και αυγ�ψωμ�. Eπιτακτικ� ;ητ��ν τα φιλ�δωρ�-

ματα αυτ� απ� τ� σπιτ�ν�ικ�κ�ρη και «απειλ��ν» πως αν δεν τ�υς τα δ!σει, τ�τε θα αρπ�-

=�υν την π�ρτα � τ� αν!φλι της � τη ν�ικ�κυκρ� π�υ ε�ναι μ�σα στ� σπ�τι.

H αξία της ελληνικής γλώσσας

«M�υ δ�θηκε, αγαπητ�� φ�λ�ι, να γρ�ψω σε μια γλ!σσα π�υ μιλι�ται μ�ν�ν απ� μερικ� εκα-

τ�μμ�ρια ανθρ!πων. Παρ’ �λα αυτ�, μια γλ!σσα π�υ μιλι�ται επ� δυ�μισι �ιλι�δες �ρ�νια �ω-

ρ�ς διακ�π� και μ’ ελ��ιστες διαφ�ρ�ς. H παρ�λ�γη αυτ�, φαιν�μενικ�, δι�σταση αντιστ�ι�ε�

και στην υλικ�πνευματικ� �ντ�τητα της �!ρας μ�υ. Π�υ ε�ναι μικρ� σε �κταση �!ρ�υ και απ�-

ραντη σε �κταση �ρ�ν�υ. Kαι τ� αναφ�ρω ��ι δι�λ�υ για να υπερηφανευθ!, αλλ� για να δε�=ω

τις δυσκ�λ�ες π�υ αντιμετωπ�;ει �νας π�ιητ�ς, �ταν �ρησιμ�π�ιε� για τα πι� αγαπημ�να πρ�γ-

ματα τις �διες λ�=εις π�υ �ρησιμ�π�ι��σαν μια Σαπφ! � �νας Π�νδαρ�ς […]. Xωρ�ς να λησμ�-

νε� κανε�ς �τι στ� μ�κρ�ς ε�κ�σι π�ντε αι!νων δεν υπ�ρ=ε ��τε �νας, επαναλαμ��νω ��τε �νας,

π�υ να μη γρ�φτηκε π��ηση στην ελληνικ� γλ!σσα. Nα τι ε�ναι τ� μεγ�λ� ��ρ�ς παρ�δ�σης

π�υ τ� �ργαν� αυτ� σηκ!νει. T� παρ�υσι�;ει αν�γλυφα η ν�α ελληνικ� π��ηση».

O. Eλ�της, «Λ�γ�ς στην Aκαδημ�α της Στ�κ��λμης», 9Εν λευκV8, Aθ�να 1992, σσ. 325-327

O Oδυσσ�ας Eλ�της ε�ναι φιλ�λ�γικ� ψευδ!νυμ� τ�υ Oδυσσ�α Aλεπ�υδ�λη. Γενν�θη-

κε τ� 1911 και σπ��δασε ν�μικ� στ� πανεπιστ�μι� της Aθ�νας. Πρωτ�εμφαν�στηκε στ� �!-

ρ� της λ�γ�τε�ν�ας τ� 1935. Διετ�λεσε διευθυντ�ς στ� E.I.P., και τα=�δεψε σε π�λλ�ς �!ρες
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Απάντηση στην ερώτηση του σχολικού βιβλίου

Π�ια �π�ψη εκφρ��ει � συγγραφ!ας τ�υ παραπ�νω απ�σπ�σματ�ς; Nα στηρ��ετε την �π�-
ψη αυτ με στ�ι�ε�α π�υ θα αντλσετε απ� την Εν�τητα.

Aπάντηση

O ν�μπελ�στας Oδυσσ�ας Eλ�της διατυπ!νει την �π�ψη �τι η ελληνικ� γλ!σσα «μιλι�ται επ�

δυ�μισι �ιλι�δες �ρ�νια �ωρ�ς διακ�π� και με ελ��ιστες διαφ�ρ�ς».

Στη γλ!σσα αυτ� γρ�φτηκαν π�ι�ματα μεγ�λων π�ιητ!ν �πως τ�υ Πινδ�ρ�υ, της Σαπ-

φ!ς κ.�. O �δι�ς αισθ�νεται τ� ��ρ�ς αυτ� της γλωσσικ�ς παρ�δ�σης και τ�ν�;ει τις δυσκ�-

λ�ες π�υ αντιμετωπ�;ει �ταν �ρησιμ�π�ιε� τις �διες λ�=εις π�υ �ρησιμ�π��ησαν και �ι μεγ�λ�ι

π�ιητ�ς της ελληνικ�ς αρ�αι�τητας.

H ελληνικ� γλ!σσα ��ει αδι�κ�πη ιστ�ρικ� συν��εια. Aπ� την αρ�α�α ελληνικ� �ρ��νται

στ� νε�ελληνικ� μας λ�γ� πλ�θ�ς λ�=εων, συντ�=εων και σημασι!ν π�υ απ�δεικν��υν αυτ� τη

συν��εια. Mια απλ� σ�γκριση νε�ελληνικ!ν κειμ�νων με τα αρ�α�α κε�μενα απ�δεικν�ει �τι η

ελληνικ� απ�τελε� μ�ναδικ� παρ�δειγμα γλ!σσας π�υ απ� τα π�λ� αρ�α�α �ρ�νια συνε��;εται

μ��ρι σ�μερα με κ�π�ιες, ���αια, διαφ�ρ�ς. Γνωρ�;�υμε �τι η γλ!σσα ε�ναι ;ωνταν�ς �ργανι-

σμ�ς π�υ συνε�!ς ε=ελ�σσεται. ^ρα, καμι� γλ!σσα δεν μπ�ρε� να με�νει απαρ�λλα�τη επ� τ�-

σ�υς αι!νες. Nε�ελληνικ�ς λ�=εις �πως �νθρωπ�ς, θε�ς, υι�ς, γ!ρων, �ριστ�ς, φ�λ�ς, θ�λασσα,

γλ�σσα, �υραν�ς, ιερ�ς, ιερε�ς, ωκεαν�ς κ.�. τις �ρ�σκ�υμε αυτ��σιες και στα �μηρικ� �πη.

Xαρακτηριστικ�ς ε�ναι �ι ακ�λ�υθες φρ�σεις απ� τ� απ�σπασμα τ�υ R. Cantarella:

α. Απ’ �λες τις δημι�υργ�ες τ�υ αρ�α��υ ελληνικ�� πνε�ματ�ς η πι� θαυμαστ� ε�ναι �ωρ�ς

αμφι��λ�α η γλ!σσα. � �πειρ�ς πλ��τ�ς της λε=ιλ�γικ�ς παρ�δ�σης, η σ�εδ�ν απερι�ρι-

στη δυνατ�τητα σ�νθεσης, η σημασι�λ�γικ� ακρ��εια των π�λυ�ριθμων συνων�μων, …, η

διαφ�νεια της λ�γικ�ς και συντακτικ�ς δ�μ�ς… δημι��ργησαν τ� πι� τ�λει� �ργαν� π�υ

� �νθρωπ�ς �φτια=ε για να εκφρ�σει τις σκ�ψεις τ�υ.

�. uπως η γλ!σσα δημι�υργ�θηκε απ� την αν�γκη να εκφραστε� η ανθρ!πινη σκ�ψη, �τσι

και αυτ� με τη σειρ� της συν��αλε να δημι�υργηθ��ν απ’ αυτ� τη σκ�ψη λ�γ�τε�νικ�ς

μ�ρφ�ς με τα ιδια�τερα �αρακτηριστικ� τ�υς.

γ. Η ελληνικ� γλ!σσα απ�κ�λυψε στην ανθρωπ�τητα π�λλ�ς πλευρ�ς της σκ�ψης σε μ�ρφ�ς

π�υ �μειναν �ασικ�ς. Γι’ αυτ� η εκφραστικ� δ�ναμη της αρ�α�ας ελληνικ�ς παρ�μεινε

ενεργ
 και %ωνταν
 σε �λες τις γλ!σσες τ�υ π�λιτισμ��.

τ�υ κ�σμ�υ. T� 1979 τιμ�θηκε με τ� �ρα�ε�� N�μπελ Λ�γ�τε�ν�ας. Π�λλ� απ� τα π�ι�ματα

τ�υ μελ�π�ι�θηκαν απ� τ�υς μ�υσικ�συνθ�τες. Aπ� τα �ργα τ�υ σημει!ν�υμε τα ε=�ς:

Σπ�ρ�δες, ]λι�ς � πρ�τ�ς, ^σμα ηρωικ� και π!νθιμ� για τ�ν αμ!ν� ανθυπ�λ�αγ� της

Aλ�αν�ας, ̂ "ι�ν Eστ�, M�ν�γραμμα κ.�.
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