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Η Νέα Ελληνική γλώσσα προήλθε από την Αρχαία Ελληνική και είναι αποτέλεσμα 
συνεχούς εξέλιξης μέσα στους αιώνες. Η συγγένεια της Αρχαίας και της Νέας Ελ-
ληνικής είναι σαφής, αρκεί να δούμε πόσες λέξεις, καταλήξεις, σημασίες κ.ά. της 
αρχαίας γλώσσας επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας ή πόσες φράσεις αρχαίες και αρ-
χαιοπρεπείς λόγιες χρησιμοποιούνται σήμερα στον γραπτό ή προφορικό λόγο της 
Νέας Ελληνικής. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

νοῦς ὑγιὴς ἐν  
σώματι ὑγιεῖ 

(το) υγιές πνεύμα προϋποθέτει υγιές σώμα

εὖ ἀγωνίζεσθαι το να αγωνίζεσαι όπως πρέπει, η ωραία άμιλλα

πὺξ λὰξ με μπουνιές και με κλοτσιές

κύκνειον ἄσμα το τελευταίο έργο κάποιου δημιουργού, η τελευταία ενέργεια

δημοσίᾳ δαπάνῃ με έξοδα του κράτους

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...
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Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...      ΕΝΟΤΗΤΑ 1    

τὰ παιδία παίζει τα παιδιά παίζουν (το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αττικής 
σύνταξης - ειρωνική έκφραση για ενήλικες που συμπεριφέρονται 
με ανωριμότητα, σαν παιδιά)

γνῶθι σαυτὸν γνώρισε τον εαυτό σου (φράση χαραγμένη στο μαντείο 
των Δελφών, που αποδίδεται πιθανότατα στον Χείλωνα τον 
Λακεδαιμόνιο)

ἔπεα πτερόεντα λόγια που πετούν, λόγια του αέρα (φράση που συναντάμε στην 
Ιλιάδα του Ομήρου)

τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν 
οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ

το να κάνει κάποιος δύο φορές το ίδιο λάθος δεν χαρακτηρίζει 
σοφό άνθρωπο

εὕρηκα! εὕρηκα! το βρήκα! το βρήκα! (η φράση που αναφώνησε ο Αρχιμήδης, όταν 
ανακάλυψε τον νόμο της άνωσης)

εὖ ζῆν απόλαυση με μέτρο των υλικών αγαθών και επιδίωξη ζωής με 
ηθικές και πνευματικές αξίες (αυτό θεωρούσε ο Μ. Αλέξανδρος 
ότι χρωστούσε στον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη)

μολὼν λαβὲ έλα να τα πάρεις (τα όπλα) (η απάντηση του Λεωνίδα στον Ξέρξη 
στις Θερμοπύλες)

μὴ μου ἅπτου μη με αγγίζεις (η φράση του αναστημένου Ιησού στην Μαρία τη 
Μαγδαληνή, από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο)

καινὰ δαιμόνια νέες ιδέες, καινούργιες αντιλήψεις, ανατρεπτικές ιδέες (φράση που 
αφορούσε την κατηγορία που διατυπώθηκε κατά του Σωκράτη, ότι 
πίστευε σε άλλες θεότητες από αυτές που πίστευαν οι Αθηναίοι)

στήλη ἅλατος στήλη από αλάτι, ακίνητος (φράση από την Π. Διαθήκη, όπου η 
σύζυγος του Λωτ ακινητοποιήθηκε, όταν γύρισε να κοιτάξει προς 
τα Σόδομα και τα Γόμορρα που καταστρέφονταν)

ἆρον ἆρον πολύ βιαστικά, γρήγορα γρήγορα (η φράση που φώναζαν οι 
Ιουδαίοι κάτω από το ανάκτορο του Πιλάτου για να σταυρώσει 
τον Χριστό)

ἀπὸ μηχανῆς θεὸς αυτός που δίνει απρόσμενα λύση σε αδιέξοδο (φράση από την 
αρχαία τραγωδία, που υποδήλωνε την απρόσμενη λύση στην 
αδιέξοδη πλοκή του δράματος και που συχνά χρησιμοποιούσαν οι 
αρχαίοι τραγικοί ποιητές)

γόρδιος δεσμὸς ο δεσμός στο Γόρδιο, κάθε πρόβλημα που λύνεται δύσκολα, κάθε 
περίπλοκη κατάσταση (φράση που σχετίζεται με τον Μ. Αλέξανδρο, 
την επίσκεψή του στην πόλη Γόρδιο και την απόφασή του να λύσει τον 
δεσμό της άμαξας)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1    Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...

 Χρησιμοποιείτε ή ακούτε συχνά ανάλογες φράσεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας  χωρίς να υπάρχει φανερός λόγος 

Ἰδίᾳ δαπάνῃ  με προσωπικά έξοδα

Ἄλλα ἀντ’ ἄλλων  λόγια χωρίς νόημα, ακατανόητα

Νίπτω τὰς χεῖρας μου  δεν θέλω να έχω καμία ευθύνη

Ἐπὶ ποδὸς  σε πλήρη ετοιμότητα

Ἀχίλλειος πτέρνα  το αδύνατο σημείο

Μῆλον τῆς ἔριδος  αιτία διαμάχης

Περὶ ὄνου σκιᾶς  για ασήμαντα πράγματα

Τὶ μέλλει γενέσθαι  τι πρόκειται να συμβεί

Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος  για τους ένδοξους άνδρες τάφος είναι ολόκληρη η Γη

Μή μου τοὺς κύκλους τάραττε  μη με ενοχλείς

Σόδομα καὶ Γόμορρα  ανάρμοστα και ανήθικα πράγματα

Πενία τέχνας κατεργάζεται  η φτώχεια επινοεί διάφορες τέχνες

Πάταξον μὲν ἄκουσον δὲ  χτύπησέ με, αλλά άκουσέ με

Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε  κανέναν μην καλοτυχίζεις πριν από το τέλος του 

Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ  το καλό δεν βρίσκεται στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα

Η Αρχαία Ελληνική (μέσω και της Λατινικής στην περίπτωση των γαλλικών, των ισπα-
νικών, των ιταλικών και των ρουμανικών) προσέφερε λέξεις ή ρίζες λέξεων σε όλες 
τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες:

«…Our critical problems such as the numismatics plethora generate some 
agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch… In 
parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a 
democratic climate is basic…»
Απόσπασμα από ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 

26/9/1957. 
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Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...      ΕΝΟΤΗΤΑ 1    

 Ποιος, κατά τη γνώμη σας, ήταν ο σκοπός του ομιλητή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο σκοπός του ομιλητή ήταν να δείξει την τεράστια επίδραση της ελληνικής γλώσσας 
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

 

 Αν γνωρίζετε άλλες ξένες λέξεις με ελληνική προέλευση, να τις σημειώσετε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Acousma, acrisia, adynamia, aerostat, system, method, grammar, politics, 
physics, mathematics, energy, ironic, ellipsis, diaphony, economic, theatre, 
philosophy…

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ανίχνευση λέξεων που χρησιμοποιούμε στη Νέα Ελ-
ληνική και θεωρούνται δάνεια από ξένες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ελληνικές 
λέξεις που... ταξίδεψαν και επέστρεψαν στον τόπο τους. Πρόκειται δηλαδή για αντι-
δάνεια, όπως είναι λ.χ. η λέξη «καναπές» < γαλλ. canapé < λατ. conopeum < ελλ. 
κωνωπεῖον, η λέξη «πέναλτι» < μεσαιων. λατ. poenalitas < λατ. poenalis < λατ. poena 
< ελλ. ποινή.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλή-
νων. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας αρχίζει πριν από 40 αιώνες περίπου. Τα παλαι-
ότερα μνημεία της είναι οι πινακίδες της γραμμικής γραφής Β΄ (περ. 1450-1200 π.Χ.), 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1    Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...

που ήταν γραμμένες σε συλλαβογραφικό αλφάβητο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλη-
νική αποτελεί μοναδικό παράδειγμα γλώσσας με αδιάκοπη ιστορική συνέχεια. Έτσι, 
μπορούμε να μιλάμε για ενιαία ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
Τα κείμενα που έχουν διασωθεί, σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά ευρήματα, απο-
τελούν τις μαρτυρίες του παρελθόντος. Η επαφή με τα πρωτότυπα κείμενα έχει 
την ίδια σημασία με το άγγιγμα ενός αγάλματος, καθώς αποκομίζουμε μια αίσθηση 
οικειότητας με το παρελθόν μας.

Η ΚΑΤΑΓΏΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

Οι Φοίνικες και οι Έλληνες
Το φοινικικό αλφάβητο εισάγεται στην Ελλάδα κατά την περίοδο ακμής των σχέσε-
ων Φοινίκων και Ελλήνων, δηλαδή μεταξύ 12ου και 9ου αι. π.Χ. Ήταν ένα συμφω-
νογραφικό - συλλαβογραφικό αλφάβητο, το οποίο περιλάμβανε 21 συλλαβο-
γράμματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε και σε κάποιες συλλαβές, π.χ. το τα = 
τ, τα, τε, το, τι. Τα γράμματα Ξ, Φ, Χ, Ψ, Ω έλειπαν, ενώ υπήρχαν επιπλέον το δίγαμμα 
(F) και το κόππα (Ϟ).

Παράδειγμα: Η λέξη «μαθητής», εάν υπήρχε, στο φοινικικό σύστημα θα γραφόταν 
«μ.θ.τ.ς», θα μπορούσε δηλαδή κάποιος που δεν καταλαβαίνει καλά τα συμφραζόμε-
να να διαβάσει «μαθητές» ή «μαθητάς» (αιτ. πληθ.) ή «μαθητός» (= αυτός που μπορεί 
να μαθευτεί). 

Οι Έλληνες έκριναν ότι το αλφάβητο αυτό θα προκαλούσε δυσκολίες. To προ-
σάρμοσαν, λοιπόν, στις δικές τους φωνητικές ανάγκες και το συμπλήρωσαν με-
τατρέποντάς το σε φωνολογικό. Δηλαδή, κάθε γράμμα αντιστοιχούσε πλέον σε 
έναν φθόγγο, φωνήεν ή σύμφωνο, οπότε επιτυγχανόταν ακρίβεια και ευκολία στην 
εκμάθηση. Το νέο αλφάβητο ονομάστηκε ελληνικό.

Τα πρώτα σωζόμενα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό 
αλφάβητο είναι η επιγραφή του ποτηρίου του Νέστορος (πιθ. 740-720 π.Χ.) και της 
οινοχόης του Διπύλου (735-725 π.Χ.).
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Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...      ΕΝΟΤΗΤΑ 1    

ΟΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Η Αρχαία Ελληνική παρουσιάζει ποικιλία διαλέκτων. Από τον 4ο αι. π.Χ. άρχισε να 
επικρατεί η Αττική, που διαμορφώθηκε στην Αθήνα, έφτασε σε υψηλό βαθμό καλλι-
έργειας με τα κείμενα του 5ου και του 4ου αι. π.Χ., και τελικά κυριάρχησε. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κύριες διαλέκτους της Αρχαίας Ελληνικής και 
τους κύριους σταθμούς στην πορεία της ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα. Είναι 
αυτονόητο ότι ο διαχωρισμός είναι συμβατικός, αφού η γλωσσική εξέλιξη γίνεται 
βαθμιαία και όχι με απότομες αλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εντυπωσιακή η επιβίωση στοιχείων της α.ε. σε νεοελ-
ληνικά ιδιώματα και διαλέκτους σε επίπεδο λεξιλογίου, σημασιών και σύνταξης, π.χ. 
(Μάνη) κλαίουσι, λέουσι, (Τσακωνική) μάτη (< δωρικό μάτηρ = η μητέρα), (Ποντιακή) 
τ’ εμόν (το δικό μου), τα παιδία, (Κρητική) χοχλιός(< α.ε. κοχλίας), αμπώθω (< α.ε. 
ἀπωθῶ) (Κυπριακή) έδοξέν μου (< α.ε. ἔδοξέ μοι = μου φάνηκε), ορτσούμαι (< α.ε. 
ὀρχοῦμαι = χορεύω).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1    Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...

«Γιατί να μάθω Αρχαία Ελληνικά;»

Μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνει ένας διαπρεπής ξένος φιλόλογος:

«Από όλες τις δημιουργίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος η πιο θαυμαστή 
είναι χωρίς αμφιβολία η γλώσσα. Ο άπειρος πλούτος της λεξιλογικής παραδόσε-
ως, η σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα συνθέσεως, η σημασιολογική ακρίβεια των 
πολυάριθμων συνωνύμων, η απλότητα του κλιτικού συστήματος των ονομάτων 
και ο πλούτος του κλιτικού συστήματος των ρημάτων, το εναλλασσόμενο παι-
χνίδι των μορίων και των προθέσεων, η διαφάνεια της λογικής και συντακτικής 
δομής, το εύηχον και η μουσικότητα, τέλος, δημιούργησαν το πιο τέλειο όργανο 
που ο άνθρωπος έφτιαξε, για να εκφράσει τις σκέψεις του. Και όπως η γλώσσα 
δημιουργήθηκε από την ανάγκη να εκφρασθεί η ανθρώπινη σκέψη, έτσι και η ίδια 
με τη σειρά της συνέβαλε να δημιουργηθούν απ’ αυτή τη σκέψη οι λογοτεχνικές 
μορφές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: σκέπτεται κανείς τα Ελληνικά της 
ποίησης, σ’ όλη την ποικιλία της. Και κατόπιν τα Ελληνικά της φιλοσοφίας και της 
ιστορίας, της ρητορικής, της αφήγησης και του μυθιστορήματος, της γραμματικής 
και της φιλολογίας, της ιατρικής και των μαθηματικών, της αστρονομίας και της 
φυσικής, της ζωολογίας και της βοτανικής, της γεωγραφίας και της εθνογραφίας, 
της θεολογίας. Πλευρές της σκέψεως, τις οποίες, μαζί με άλλες ακόμη, η Ελλάδα 
αποκάλυψε στην ανθρωπότητα σε μορφές που έμειναν βασικές. Γι’ αυτό η εκ-
φραστική δύναμη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παρέμεινε ενεργή και ζωντανή 
σε όλες τις γλώσσες του πολιτισμού (τεχνικοί όροι του λεξιλογίου σε όλες τις 
σύγχρονες γλώσσες)».

Raffaele Cantarella, La letteratura greca classica, Firenze 1967, σ. 25 

(μτφρ. των συγγραφέων)

Ένα κείμενο για την αξία της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, 
που το έγραψε ο μεγάλος Έλληνας φιλόλογος Ι. Θ. Κακριδής.

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που θέλουμε να μορφώσουμε, 
σε τόσο πολλές ώρες μάλιστα; Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοη-
θήσουμε τα παιδιά μας να επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο κόσμο.

Πρώτα απ’ όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του Ομήρου ως 
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Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο...      ΕΝΟΤΗΤΑ 1    

σήμερα έχουν περάσει κάπου δύο χιλιάδες εφτακόσια χρόνια. Στους αιώνες που 
κύλησαν οι Έλληνες βρεθήκαμε συχνά στο απόγειο της δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλια 
μιας καταστροφής ανεπανόρθωτης. νικήσαμε και νικηθήκαμε αμέτρητες φορές· δο-
κιμάσαμε επιδρομές και σκλαβιές· αλλάξαμε θρησκεία· στους τελευταίους αιώνες 
η τεχνική επιστήμη μετασχημάτισε βασικά τη μορφή της ζωής μας· και όμως κρα-
τηθήκαμε Έλληνες, με την ίδια γλώσσα –φυσικά εξελιγμένη–, με τα ίδια ιδανικά, τον 
ίδιο σε πολλά χαραχτήρα και με ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισμού κληρονομημένα 
από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον πνευματικό τομέα κανένας λαός δεν μπορεί να 
προκόψει αν αγνοεί την ιστορία του, γιατί άγνοια της ιστορίας θα πει άγνοια του 
ίδιου του εαυτού του. Είμαι Έλληνας, συνειδητός Έλληνας, αυτό θα πει, έχω αφο-
μοιώσει μέσα μου την πνευματική ιστορία των Ελλήνων από τα μυκηναϊκά χρόνια 
ως σήμερα.

Ο δεύτερος λόγος που μας επιβάλλει να γνωρίσουμε την αρχαία πνευματική 
Ελλάδα είναι ότι είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πολι-
τισμός στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό, με συνδετικό κρίκο τον ρωμαϊκό. Με τους 
άλλους Ευρωπαίους μάς δένει βέβαια και ο Χριστιανισμός, όσο και να μας χωρίζουν 
ορισμένα δόγματα. Μα και ο Χριστιανισμός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα με την ελ-
ληνική σκέψη, για να μπορέσει ν’ απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα του 
πολιτισμού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός και η τέχνη, 
γι’ αυτό δεν μπορεί να τα αγνοεί κανείς αν θέλει να αισθάνεται πως πνευματικά 
ανήκει στην Ευρώπη.

Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν’ αγνοούν την αρχαία 
Ελλάδα είναι άλλος: στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσμου ανα-
καλύφθηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο άνθρωπος που θέλει να κρατιέται 
ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, και υλική και πνευματική. Μέσα στους λαούς 
που περιβάλλουν τον ελληνικό χώρο στα παλιά εκείνα χρόνια υπάρχουν πολλοί με 
μεγάλο πολιτισμό, πάνω απ’ όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Οι λαοί όμως αυτοί 
ούτε γνωρίζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Το απολυταρχικό τους σύστημα 
επιβάλλει στα άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι μπροστά στον βασιλέα 
και στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι 
άγνωστα στον εξωελληνικό κόσμο. Και οι Έλληνες; Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι από 
μια δύναμη που βγαίνει από μέσα τους και μόνο, τη δεσποτεία θα τη μεταλλάξουν 
σε δημοκρατία, και από την άβουλη, ανεύθυνη μάζα του λαού θα πλάσουν μια κοι-
νωνία από πολίτες ελεύθερους, που καθένας τους να νιώθει τον εαυτό του υπεύθυ-
νο και για τη δική του και για των άλλων την προκοπή. Ο στοχασμός είναι κι αυτός 
ελεύθερος για τα πιο τολμηρά πετάματα του νου και της φαντασίας. Ο Έλληνας 
είναι ο πρώτος, που ενώ ξέρει πως δεν μπορεί ατιμώρητα να ξεπεράσει τα σύνορα 
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του ανθρώπου και να γίνει θεός, όμως κατέχεται από μια βαθιά αισιοδοξία για τις 
ανθρώπινες ικανότητες και είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, που τον πιστεύει 
ικανό να περάσει τις ατέλειές του και να γίνει αυτό που πρέπει να είναι, ο τέλειος 
άνθρωπος.

Αυτή η πίστη στον τέλειον άνθρωπο, συνδυασμένη με το βαθύ καλλιτεχνικό 
αίσθημα που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή, δίνει στον αρχαίον Έλληνα τον πόθο 
και την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές μορφές σε ό, τι καταπιάνεται με τον 
νου, με τη φαντασία και με το χέρι: στις απέριττες μορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες 
στα αγγεία της καθημερινής χρήσης, στη μεγάλη ζωγραφική, στην πλαστική του χαλ-
κού και του μαρμάρου, πάνω απ’ όλα στον λόγο τους, και τον πεζό και τον ποιητικό. 
Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, για να μορφωθούν· για να 
καλλιεργήσουν τη σκέψη τους αναλύοντας τη σκέψη των παλιών Ελλήνων· για να 
καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα μελετώντας ό,τι ωραίο έπλασε το χέρι 
και η φαντασία των προγόνων τους· για να μπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν τον 
εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω 
στη Γη· προπαντός για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειον άνθρωπο. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.  Να αναπτύξετε σύντομους διαλόγους στη ν.ε. στους οποίους θα 
χρησιμοποιήσετε τις φράσεις της σελ. 6 ή άλλες ανάλογες.

AΠΑΝΤΗΣΗ

νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ
– Να καλλιεργείς το πνεύμα σου και να γυμνάζεσαι!
– Έχεις δίκιο, σωστά έλεγαν οι πρόγονοί μας νους υγιής εν σώματι υγιεί!

εὖ ἀγωνίζεσθαι
– Η ομάδα νίκησε πανηγυρικά!
– Εσύ το βλέπεις έτσι. Εγώ δεν είδα σήμερα να τηρείται το ευ αγωνίζεσθαι.

πὺξ λὰξ
– Γιατί ήταν τόσο απογοητευμένος;
– Νόμιζε ότι θα έμπαινε εύκολα, αλλά τον πέταξαν έξω πυξ λαξ!

κύκνειον ἄσμα
– Πώς τον αξιολογείς ως λογοτέχνη;
– Δεν με εντυπωσίαζε ποτέ ιδιαίτερα, όμως το τελευταίο του έργο, το κύκνειον άσμα του, 
ήταν εξαιρετικό!
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δημοσίᾳ δαπάνῃ
– Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα με σπουδαία προσφορά.
– Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γι’ αυτό άλλωστε θα κηδευτεί δημοσία δαπάνη.

τὰ παιδία παίζει
– Δεν τον θεωρείς σοβαρό άτομο;
– Όχι! Όσα χρόνια τον γνωρίζω... τα παιδία παίζει.

γνῶθι σαυτὸν
– Τι κάνει ο Γιάννης;
– Αυτό το παιδί, ενώ έχει τόσες δυνατότητες, κάποιες φορές, νομίζω, δεν διαθέτει το γνώθι 
σαυτόν.

ἔπεα πτερόεντα
– Θα μου παραδώσεις εγγράφως τη συμφωνία;
– Φυσικά! Οι άλλοι τρόποι είναι... έπεα πτερόεντα.

τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ
– Γιατί με κατηγορείς;
– Πάλι τα ίδια και τα ίδια λάθη! Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού...

εὕρηκα! εὕρηκα!
– Τα κατάφερες τελικά;
– Προσπάθησα πολύ για τη λύση του προβλήματος, αλλά τα κατάφερα. Νιώθω ενθουσια-
σμένος! Εύρηκα! Εύρηκα!

εὖ ζῆν
– Μου θυμίζεις τι έλεγε ο Μ. Αλέξανδρος ότι χρωστούσε στον δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη;
– Έλεγε ότι του χρωστούσε το ευ ζην.

2.  Να βρείτε στο λεξικό (ή να σκεφτείτε) τις ελληνικές λέξεις που 
αποδίδουν τους παρακάτω ξενικούς όρους: γκλάμουρ, φαστφούντ, 
σκόντο, μπάσος, ανφάς, σκάρτος.

AΠΑΝΤΗΣΗ

γκλάμουρ ▶ λάμψη, αίγλη

φαστφούντ▶ ταχυφαγείο

σκόντο ▶ έκπτωση

μπάσος ▶ βαθύφωνος 

ανφάς ▶ κατά πρόσωπο 

σκάρτος ▶ ανήθικος, άχρηστος, ελαττωματικός
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3.  Με τη βοήθεια λεξικού να βρείτε την ελληνική ρίζα των παρακάτω 
ξενικών λέξεων: τουρνουά, τζίρος, φαντεζί, παρλάρω, πιάτσα, σκιτσάρω.

AΠΑΝΤΗΣΗ

τουρνουά ◀ γαλλ. tournoi ◀ λατ. tornus ◀ α.ε. τόρνος

τζίρος ◀ βεν. ziro ◀ λατ. gyrus ◀ ελλ. γῦρος: στρογγυλός

φαντεζί ◀ γαλλ. fantaisie ◀ phantasia ◀ ελλ. φαντασία

παρλάρω ◀ ιταλ. parlare ◀ λατ. parabolare ◀ α.ε. παραβολή: σύγκριση

πιάτσα ◀ ιταλ. piazza ◀ λατ.platea ◀ α.ε. πλατεῖα

σκιτσάρω ◀ ιταλ. schizzare ◀ λατ. schedium ◀ α.ε. σχέδιος: κοντινός, πρόχειρος

4.  Αφού χωριστείτε σε ομάδες, να αναζητήσετε σε έναν τηλεφωνικό 
κατάλογο εταιρείες ή προϊόντα με αρχαία ελληνικά ονόματα ή θέματα 
(π.χ. «Ταχυμεταφορές Ο ΕΡΜΗΣ»). Αφού τα κατηγοριοποιήσετε (π.χ. 
ονόματα θεών, ηρώων, ιστορικών προσώπων), να τα παρουσιάσετε 
σε ένα κολάζ που θα συνθέσετε. Τα συμπεράσματά σας μπορούν να 
αποτελέσουν υλικό για ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
του σχολείου σας ή σε άλλο μαθητικό έντυπο.

AΠΑΝΤΗΣΗ

Θεοί Ήρωες Ιστορικά πρόσωπα

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ Αποθηκεύσεις ΑΤΛΑΣ Σχολή χορού Η ΣΑΠΦΩ

Βιβλιοπωλείο Η ΕΣΤΙΑ Τσιμέντα ΗΡΑΚΛΗΣ Μουσική σκηνή ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Μηχανουργείο  
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Κέντρο λογοθεραπείας  
Ο ΝΕΣΤΩΡ

Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εστιατόριο Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ Σχολή ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Ωδείο Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαγνωστικό κέντρο Ο ΓΑΛΗΝΟΣ

 
5. Αναζητήστε στο προοίμιο της Ιλιάδας λέξεις που χρησιμοποιούνται στη 

ν.ε. αυτούσιες (ή ελαφρά τροποποιημένες) ως προς τη μορφή και τη 
σημασία.
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AΠΑΝΤΗΣΗ

Προοίμιο της Ιλιάδας

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,  
πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν

οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή,  
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Μετάφραση: Τη μάνητα, θεά, τραγούδα μας του ξακουστού Αχιλλέα, ανάθεμά τη, 
πίκρες που ’δωκε στους Αχαιούς περίσσιες και πλήθος αντρειωμένες έστειλε ψυχές 
στον Άδη κάτω παλικαριών, στους σκύλους ρίχνοντας να φάνε τα κορμιά τους και 
στα όρνια ολούθε –έτσι το θέλησε να γίνει τότε ο Δίας– απ’ τη στιγμή που πρωτο-
πιάστηκαν και χώρισαν οι δυο τους, του Ατρέα ο γιος ο στρατοκράτορας κι ο μέγας 
Αχιλλέας. 

Λέξεις που χρησιμοποιούνται στη ν.ε. ελαφρά τροποποιημένες: 

Μῆνιν (μανία), ἄειδε (άδω), θεὰ, μυρία (μύρια), Ἀχαιοῖς (Αχαιοί), ἔθηκε (θήκη), 
πολλὰς (πολλές), ψυχὰς (ψυχές), ἡρώων, οἰωνοῖσί (οιωνός), Διὸς (Δίας), ἀνδρῶν, 
Ἀχιλλεύς (Αχιλλέας), διαστήτην (διάσταση), ἐρίσαντε (ερίζω), ἄναξ (ανάκτορα)...

6.  Να χωριστείτε σε ομάδες και να συγκεντρώσετε αγγειογραφίες που 
αναπαριστούν σκηνές της καθημερινής ζωής στην αρχαία Ελλάδα.  
Στη συνέχεια να βρείτε φωτογραφίες με ανάλογες σκηνές της 
σύγχρονης ζωής και να δημιουργήσετε ένα μεγάλο κολάζ που θα 
το παρουσιάσετε στην τάξη σας καλώντας τους συμμαθητές σας να 
διατυπώσουν τις σκέψεις τους, καθώς το περιεργάζονται.

AΠΑΝΤΗΣΗ

Δες στο σχολικό σου βιβλίο σελ.13, 14, 16, 20, 27, 36.
Προσπάθησε να βρεις και εικόνες από τη σύγχρονη ζωή.
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