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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
• Μέθοδος: Ερµηνευτική 
• Πορεία: Ανάλυση - Σύνθεση 
• Μορφή: ∆ιαλογική 
• ∆ιδακτικοί στόχοι: Μετάφραση του κειµένου, που θα επιτευχθεί µε την άρση 

δυσκολιών που έχουν σχέση µε λεξιλόγιο, γραµµατική και συντακτικό. 
 
Πορεία διδασκαλίας 
• Ένταξη του κειµένου. 
• Παρουσίαση της ενότητας µε ανάγνωση από τον καθηγητή. 
• Ερωτήσεις κατανόησης ανά ηµιπερίοδο λόγου (Ποιοι συζητούν, για ποιους συζητούν 
και σχετικά µε τι, σε ποιους απευθύνονται, σε ποια περίοδο των πατέρων αναφέρονται, 
ποιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν, ποιους ντρέπονται, ποιους κατηγορούν και γιατί, τι 
έχουν να πουν στους νέους, τι απαντούν αυτοί και ποια είναι η τελική έγνοια των δύο). 
Σε πόσες γενεές αναφέρεται το απόσπασµα; 
• Επεξεργασία της ενότητας κατά περιόδους από τους µαθητές µε επισήµανση, 
εξοµάλυνση και σχολιασµό λέξεων και φράσεων. Ακολουθεί τµηµατική µετάφραση. 
 
Πρόσωπα διαλόγου 
 
• Λυσίµαχος - Μελησίας (γονείς) 
• Νικίας - Λάχης (στρατηγοί) 
• Τέκνα Λυσίµαχου και Μελησία 
• Σωκράτης 

 
Θέµα του διαλόγου είναι η φύση της ανδρείας. Ο Λυσίµαχος και ο Μελησίας κάλεσαν 
τους Νικία και Λάχητα να παρακολουθήσουν στρατιωτικές ασκήσεις µε βαρύ οπλισµό, 
ώστε οι δύο διάσηµοι αυτοί στρατηγοί να αποφανθούν για τη χρησιµότητα µιας τέτοιας 
στρατιωτικής εκπαίδευσης για τους γιους τους. Νικίας και Λάχης διαφωνούν για την αξία 
των στρατιωτικών ασκήσεων µε βαρύ οπλισµό και αυτό οδηγεί σε ένα διάλογο µε το 
Σωκράτη, που στρέφεται προς το πρόβληµα της φύσης της ανδρείας. 
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Εισαγωγή 
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να δοθεί ένας δειγµατικός τρόπος διδασκαλίας του 
µαθήµατος «Αδίδακτο κείµενο» που διδάσκεται στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Γενικού 
Λυκείου στη Θεωρητική κατεύθυνση, ώστε να αρθεί ένα µεγάλο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές. 

Η εµπειρία µας µας έχει δείξει ότι ο µαθητής αντιµετωπίζει µε δέος ένα αδίδακτο 
κείµενο και ειδικά, όταν του ζητούν οι καθηγητές να µεταφράσει ένα απόσπασµα. 
Ασυνείδητα ως πρώτη ενέργεια καταφεύγει στις γνώσεις του, που έχουν σχέση µε τη 
Γραµµατική και το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Προσπαθεί µέσω αυτών 
να προσεγγίσει το κείµενο και να το µεταφράσει, χωρίς προηγουµένως να το διαβάσει 
τόσες φορές, όσες του είναι απαραίτητες για την κατανόησή του. 

Σ’ αυτό µεγάλη «συµβολή» έχει και ο τρόπος, που διδάχτηκε το µάθηµα των 
Αρχαίων ελληνικών στα προηγούµενα χρόνια ως µαθητής και του Γυµνασίου αλλά και 
του Λυκείου, όπως επίσης και τα βοηθήµατα που έµαθε να χρησιµοποιεί και τα οποία 
δεν του άφηναν περιθώριο να αυτενεργήσει, εφόσον του παρείχαν έτοιµα τα πάντα, 
δηλ. γραµµατική αναγνώριση όλων των λέξεων, αντικαταστάσεις χρονικές και 
εγκλιτικές, κλίση ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών κ. ά. όπως και πλήρη συντακτική 
ανάλυση και, φυσικά, µετάφραση έτοιµη! Γιατί «να µπει στον κόπο» ένα παιδί 
ηλικίας 13-16 ετών να εργαστεί; 

Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στο να αντιµετωπίζει δυσκολία στην προσέγγιση 
του κειµένου. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι ο µαθητής δε µεταφράζει, αλλά 
παραφράζει. Παραµένουν ανεξίτηλα σε όλους µας τα λόγια του καθηγητή ∆. Μαρωνίτη: 
«Όσο πιο πιστά µεταφράζετε ένα κείµενο, κυρίες και κύριοι, τόσο πιο κακή είναι η 
µετάφρασή σας. Αφεθείτε ελεύθεροι και «πιάστε» το νόηµα του κειµένου, αποδώστε στα 
νεοελληνικά ό,τι θα ήθελε να µας πει ο πρόγονός µας. Κυρίως όµως να είναι κατανοητό 
αυτό που θα προκύψει ως µετάφραση. Θα πρέπει να αντιλαµβάνεται τι θέλει να µας πει ο 
αρχαίος συγγραφέας ακόµη και ένας άσχετος µε τα αρχαία ελληνικά». Αλλά και ο Ι. Θ. 
Κακριδής αναφερόµενος, τόσο στη γλώσσα όσο και στη µετάφραση παρατηρεί: 

«Η µετάφραση δεν είναι µόνο σαν έργο τελειωµένο, που ωφελεί όποιον δεν 
µπορεί να χαρεί τη δηµιουργία στη γλώσσα της. Πολύ πιο πολύ ωφελεί σαν ενέργεια 
αυτόν που τη δουλεύει. Όσο κι αν φανεί παράξενο: κι αυτόν η προσπάθεια να 
µεταφράσει τον βοηθεί να πλησιάσει πιο κοντά το έργο, κι ας ξέρει καλά τη γλώσσα 
του από πριν και την ατµόσφαιρά του, κι ας το έχει χαρεί στο πρωτότυπο. Η 
προσπάθειά του να το µεταφράσει θα τον βοηθήσει να το προσέξει πιο καλά, να το 
ζήσει πιο εντατικά, να βρει και να χαρεί αξίες του, που πριν ούτε τις φανταζόταν 
καν.» (Κακριδής, 1966, σ.18). 

Πρέπει να πεισθεί ο µαθητής ότι, στην προσπάθειά του να µεταφράσει ένα αρχαίο 
κείµενο, θα ωφεληθεί διπλά, θα «πλησιάσει» την αρχαιότητα και τον τρόπο σκέψης και 
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απόδοσης των σκέψεων, αλλά επίσης θα βελτιώσει και το δικό του γλωσσικό όργανο, 
στην προσπάθειά του να αποδώσει αυτά που «ανακάλυψε». 

Αυτό, λοιπόν, που προτείνουµε στους µαθητές µας είναι να διαβάζουν ένα 
αδίδακτο κείµενο πολλές φορές, έτσι ώστε, πριν αρχίσουν να το επεξεργάζονται ανά 
περίοδο λόγου, να έχουν συλλάβει ήδη το νόηµά του. Απαραίτητο είναι σχεδόν πάντα να 
γνωρίζουν και το ιστορικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο διαδραµατίστηκαν τα όσα καλούνται 
να αποδώσουν στη νεοελληνική. 
Η µέθοδος που χρησιµοποιούµε, όταν διδάσκουµε το αδίδακτο κείµενο, είναι η 
ερµηνευτική. 

Αφού µοιράσουµε στους µαθητές φωτοτυπίες (αρχαίο κείµενο, λεξιλόγιο, 
στοιχεία ένταξης του κειµένου στο ιστορικό πλαίσιό του, γραµµατικές και συντακτικές 
παρατηρήσεις), τους πληροφορούµε για το συγγραφέα, το έργο από το οποίο αντλήσαµε 
το κείµενο, το γεγονός στο οποίο αναφέρεται και κατόπιν το διαβάζουµε αργά και 
δυνατά µε επιτονισµό, όπου χρειάζεται, ώστε να το προσέξουν περισσότερο οι µαθητές, 
µε στόχο να αντιληφθούν τις επιρρηµατικές σχέσεις δευτερευουσών προτάσεων, 
µετοχών, εµπρόθετων προσδιορισµών κ.ά. Στη συνέχεια τους προτρέπουµε να διαβάσουν 
µόνοι τους το κείµενο 2 έως 3 φορές. 

Στη συνέχεια ζητούµε από κάποιο µαθητή να µας πει τι κατάλαβε από το κείµενο 
και µε τη βοήθεια των συµµαθητών του γίνεται µια πρώτη παρουσίαση αυτού που θα 
επεξεργαστούµε λεπτοµερώς παρακάτω. 

Επόµενο βήµα είναι η ανάλυση – σύνθεση του κειµένου. Ένας µαθητής 
αναλαµβάνει να διαβάσει την πρώτη περίοδο λόγου, να χωρίσει προτάσεις (ο χωρισµός 
των κυρίων προτάσεων γίνεται µε αγκύλες […] και των δευτερευουσών µε γωνίες 
<…>· τους ζητούµε επίσης να χρωµατίζουν τη λέξη ή τη φράση εισαγωγής της 
δευτερεύουσας πρότασης και να υπογραµµίζουν τους παρατακτικούς συνδέσµους. 
Π.χ. [ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε][ καὶ αἰτιώμεθα τούς πατέρας 

ἡμῶν <ὅτι ἡμᾶς μέν εἴων τρυφᾶν͵>< ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα͵>< τὰ δὲ 

τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον>) και µε τη βοήθεια ερωτήσεων εκ µέρους µας, 

να φτάσει ο µαθητής στο ζητούµενο, στη µετάφρασή της. Φυσικά αίρουµε τις 
γλωσσικές δυσκολίες, εντοπίζουµε άξιες αναφοράς γραµµατικές παρατηρήσεις, 
επισηµαίνουµε τη συντακτική λειτουργία αρκετών λέξεων - φράσεων, εξηγούµε 
συντακτικά φαινόµενα µε παραποµπές στο συντακτικό της αρχαίας ελληνικής και µε 
παραδείγµατα της νεοελληνικής (κάτι που βοηθάει τους µαθητές να το κατανοήσουν 
ευκολότερα). Το ίδιο γίνεται µε όλες τις περιόδους του κειµένου. 
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Η πρακτική διάσταση της διδασκαλίας: 
Μια πρόταση διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο 

Πλάτων, Λάχης, 179 c-d 
 

Κατηγορίες προς τους πατέρες – Συµβουλές στους νέους 
 

Το λόγο έχει ο Λυσίµαχος 
 
Ὅπερ οὖν καί ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου͵ παρρησιασόμεθα πρὸς ὑμᾶς. 

ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει 

λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους͵ καὶ ὅσα ἐν πολέμῳ ἠργάσαντο καὶ ὅσα ἐν 

εἰρήνῃ͵ διοικοῦντες τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως· 

ἡμέτερα δ᾿ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά 

τε τούσδε καὶ αἰτιώμεθα τούς πατέρας ἡμῶν ὅτι ἡμᾶς μέν εἴων τρυφᾶν͵ 

ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα͵ τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον· καὶ 

τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα ἐνδεικνύμεθα͵ λέγοντες ὅτι εἰ μὲν 

ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν͵ ἀκλεεῖς γενήσονται͵ εἰ δ᾿ 

ἐπιμελήσονται͵ τάχ᾿ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γένοιντο ἃ ἔχουσιν. οὗτοι 

μὲν οὖν φασιν πείσεσθαι· ἡμεῖς δὲ δὴ τοῦτο σκοποῦμεν͵ τί ἂν οὗτοι 

μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅτι ἄριστοι γένοιντο. 
 

• Λεξιλόγιο 
 
• ἀρχόμενος (ως χρονική μετοχή) 

• παρρησιάζομαι 

• ἑκάτερος ≠ ἕκαστος 

• οὐδέτερος ≠ οὐδείς 

• εἴων (ἐάω-ῶ) 

• ἐπιτηδεύω 
 
• Γραµµατική 
ἑαυτοῦ: αναγνώριση της αντωνυµίας και προφορική κλίση της στο αρσενικό και 
ουδέτερο γένος. Επισήµανση στη συχνή παρουσία των συνηρηµένων τύπων, όπως για 
παράδειγµα αὑτοῦ. 
εἴων: αναγνώριση, αρχικοί χρόνοι, χρονική αντικατάσταση στα απαρέµφατα, τόνος στο 
απαρέµφατο αορίστου και αιτιολόγησή του. Στον πίνακα απαρέµφατο αορίστου και γ΄ 
ενικό ευκτικής αορίστου και επισήµανση του τόνου τους. 
πείσονται: αναγνώριση, ερώτηση αν θυµίζει άλλο ρήµα (ίδιο µε το µέλλοντα του 
ρήµατος πάσχω), χρονική αντικατάσταση. 
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φασιν:αναγνώριση, κλίση της µετοχής ενεστώτα στο αρσενικό γένος. Αναφορά στην 
έγκλιση τόνου. 
τί: κλίση της αντωνυµίας, έτσι ώστε να καταλάβω αν οι µαθητές γνωρίζουν ότι οι 
ερωτηµατικές - και όχι οι αόριστες - αντωνυµίες εισάγουν πλάγιες ερωτηµατικές 
προτάσεις. Συσχετισµός και πάλι µε την έγκλιση τόνου. 
 
• Συντακτικό 

• Ὅπερ οὖν καί ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου: αναγνώριση της πρότασης και 
της λειτουργίας της. 

• διοικοῦντες: αναγνώριση της µετοχής και επισήµανση της χρονικής σχέσης της 
σε σχέση µε το ρήµα ἠργάσαντο. 

• ἡμέτερα δ᾿ αὐτῶν: αναγνώριση της γενικής παραθετικής και εξήγηση της 
παρουσίας της 

• ταῦτα: (δὴ ὑπαισχυνόμεθά): αναγνώριση 
• Αναγνώριση των υποθετικών λόγων. 
• Αναγνώριση της τελευταίας πρότασης του κειµένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, 
συντακτικός ρόλος). 

• μαθόντες: αναγνώριση της µετοχής και µετατροπή της σε δευτερεύουσα 
πρόταση. 
Στην 1η περίοδο λόγου αρχικά αναφέρουµε την ιδιαίτερη µετάφραση που έχει, ως 

χρονική η µετοχή «ἀρχόμενος» (στην αρχή, αρχικά) αλλά και τη σηµασία του ρήµατος 

«παρρησιασόμεθα» και ζητούµε να µας πουν αν υπάρχει νεοελληνική λέξη που να 

παράγεται από το ρήµα αυτό. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν τη λέξη παρρησία. 
Επίσης θα κάνουµε ειδική αναφορά στο ρόλο της δευτερεύουσας πρότασης, αφού 

πρώτα γίνει ο χωρισµός και µια πρώτη προσπάθεια για µετάφραση. Το πιο πιθανό είναι 
κάποιοι µαθητές να βρουν και το είδος και το ρόλο της πρότασης, θα µας πουν ότι 
πρόκειται για τη λεγόµενη προεξαγγελτική παράθεση. Στην ερώτησή µας τι ακριβώς 
ρόλο διαδραµατίζει η δευτερεύουσα πρόταση µάλλον δε θα πάρουµε εύκολα απάντηση. 
Για το λόγο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα από τη νεοελληνική γλώσσα 
παρµένο από την καθηµερινότητα. Για παράδειγµα τους διηγούµαστε µια «ιστοριούλα»: 
επισκέφθηκε µια συµµαθήτρια την Αθήνα ένα σαββατοκύριακο και την εποµένη 
αφηγείται τις εντυπώσεις της: «Πήγα στο Σύνταγµα, στο Μοναστηράκι, στην Πλάκα, στο 
λιµάνι του Πειραιά, και το σπουδαιότερο, ανέβηκα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και 
είδα από κοντά τον Παρθενώνα». Τους ρωτούµε τώρα ποια είναι η προεξαγγελτική 
παράθεση και τη βρίσκουν σχεδόν όλοι, όπως και οι περισσότεροι αντιλαµβάνονται το 
ρόλο της, να αναγγείλει δηλαδή εκ των προτέρων κάτι σηµαντικό που θα 
αναφέρουµε παρακάτω. 

Για την επόµενη ηµιπερίοδο, και αφού τη διαβάσει ένας µαθητής, απευθύνουµε 
ερωτήσεις και περιµένουµε απαντήσεις (από το αρχαίο κείµενο), οι οποίες θα 
διευκολύνουν πολύ στην κατανόηση του κειµένου. Οι ερωτήσεις είναι: 
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Ποιοι συζητούν; 

µε απάντηση «ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος», δηλ. Λυσίµαχος και Μελησίας. 
 

Σε ποιον αναφέρονται; 
µε απάντηση «περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς». 

 
σχετικά µε τι; 
µε απάντηση «πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἔχει λέγειν». 

 
Σε ποιους απευθύνονται; 

µε απάντηση «πρὸς τοὺς νεανίσκους». 

 
Σε ποια περίοδο των πατέρων τους αναφέρονται; 
µε απάντηση «διοικοῦντες τά τε τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆσδε τῆς 

πόλεως». 

 
Στην ηµιπερίοδο αυτή δραττόµεθα της ευκαιρίας και ζητούµε να µας βρουν οι 

µαθητές τη σηµασία της λέξης «ἑκάτερος» (ο καθένας από δύο)και τη διαφορά της, µε 

τη λέξη «ἕκαστος» (ο καθένας από πολλούς). 

Η αντωνυµία ἑαυτοῦ µας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε τις 

αυτοπαθητικές αντωνυµίες και πιο συγκεκριµένα το πώς σχηµατίζονται και 
επισηµαίνουµε ότι οι αυτοπαθητικές του γ΄ προσώπου συναντώνται συχνότερα ως 

συνηρηµένοι τύποι (ἑαυτοῦ και αὑτοῦ…). 

Επίσης ρωτούµε να µας βρουν τι είδους είναι η µετοχή «διοικοῦντες» µε βάσει 

την ερώτηση. Αφού απαντήσουν, ζητούµε να µας πουν πώς χρησιµοποιείται 

(επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου στο ρήµα «ἠργάσαντο» και τους εξηγούµε 

τη χρονική σχέση που διέπει αυτή και το ρήµα (το σύγχρονο, δηλαδή ότι έκαναν κάποια 
πράγµατα την ίδια περίοδο που διοικούσαν τους συµµάχους και την πόλη). 

Για την επόµενη ηµιπερίοδο, και αφού τη διαβάσει ένας µαθητής, απευθύνουµε 
ερώτηση και περιµένουµε απάντηση: 

 
Ποιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν; 

µε απάντηση «ἡμέτερα δ᾿ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν». 

 
Επειδή στην προηγούµενη ηµιπερίοδο αναφερθήκαµε στη σηµασία της λέξης 

ἑκάτερος και στη διαφορά της µε τη λέξη ἕκαστος, είναι ευκαιρία να ρωτήσουµε τη 
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σηµασία της λέξης οὐδέτερος. Το πιο πιθανό είναι να δώσουν οι µαθητές τη σηµερινή 

σηµασία της. Εξηγούµε λοιπόν τη σηµασία της στους αρχαίους χρόνους και 

αναφερόµαστε και στη σηµασία της λέξης οὐδείς. 

Σε ερώτησή µας τι είναι συντακτικά η λέξη αὐτῶν, υπάρχει κάποια πιθανότητα 

να λάβουµε σωστή απάντηση. Αν όµως θελήσουµε να µας εξηγήσουν τι σηµαίνει αυτό 
και πώς µια γενική είναι παράθεση σε λέξη άλλης πτώσης, τότε µάλλον θα επικρατήσει 
σιωπή. Εξήγηση λοιπόν χρειάζεται και ο όρος «γενική παραθετική». Τους αναφέρουµε, 

ότι η αρχική µορφή του κειµένου ήταν «ἔργα δέ ἡμῶν αὐτῶν οὐδέτερος ἔχει 

λέγειν» και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η γενική αὐτῶν ήταν παράθεση στην 

προσωπική αντωνυµία ἡμῶν. Όταν η προσωπική αντωνυµία έγινε κτητική, η γενική 

παρέµεινε ως είχε, γι’ αυτό και ονοµάζεται έτσι. 
Την επόµενη ηµιπερίοδο τη διαβάζουµε άλλη µια φορά, τονίζοντας τις λέξεις 

ταῦτα και ὅτι, όπως και τους παρατακτικούς αντιθετικούς συνδέσµους μέν και δέ, για 

να τις προσέξουν οι µαθητές και να αντιληφθούν τη συντακτική τους χρήση. Κατόπιν 
ερωτούµε και περιµένουµε απαντήσεις: 

 
Ποιους ντρέπονται γι’ αυτό; 

µε απάντηση «ὑπαισχυνόμεθά τε τούσδε». 

 
Ποιους κατηγορούν τα παιδιά; 
µε απάντηση «αἰτιώμεθα τούς πατέρας ἡμῶν». 

 
Γιατί κατηγορούν τους γονείς τους; 
µε απάντηση «ὅτι ἡμᾶς μέν εἴων τρυφᾶν͵» 

και «τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον» ,τονίζοντας τη σύνδεση µε 

τους παρατακτικούς συνδέσµους, που δηλώνει ότι έχουµε όµοιες προτάσεις. 
 
Πότε και σε ποια χρονική περίοδο; 
µε απάντηση «ἐπειδὴ μειράκια ἐγενόμεθα». 

 

Από πλευράς γραµµατικής «παίζουµε» µε το ρήµα εἴων, λέγοντας στους 

µαθητές, ότι µας θυµίζει τις σκανδαλιές µας µε σοκολάτες, αποφορτίζοντας λίγο το 
κλίµα. Φυσικά ακολουθούν πειράγµατα αλλά και προσπάθειες να βρεθεί, τι είναι αυτή η 
λέξη. Αφού δοθεί η σωστή απάντηση, ρωτούµε να µάς πουν το απαρέµφατο ενεστώτα 
και τις µετοχές του ίδιου χρόνου στην ονοµαστική ενικού της ίδιας φωνής. Μάλιστα 

γράφουµε στον πίνακα τη λέξη ἐάν αντί για ἐᾶν επίτηδες λάθος και περιµένουµε  
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τις αντιδράσεις τους. Τους ζητούµε να µάς γράψουν στο τετράδιό τους το απαρέµφατο 
αορίστου και το γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου και γίνεται επισήµανση του τόνου τους. 

Η λέξη ταῦτα είναι η επόµενη ερώτησή µας και ζητούµε να µάς πουν τι είναι 

συντακτικώς. Για να τους βοηθήσουµε, πηγαίνουµε στο ρήµα ὑπαισχυνόμεθα και 

ρωτούµε, «ποιος;» για το υποκείµενο, «ποιους» για το αντικείµενο και κατόπιν τους 
ζητούµε τι άλλο θα ήθελαν να µάθουν. Αυθόρµητα έρχεται η απάντηση «γιατί;», 
οπότε οδηγούµαστε στην αιτιατική της αιτίας. 

Στην επόµενη ηµιπερίοδο ερωτούµε και περιµένουµε και πάλι από τους µαθητές 
τις απαντήσεις: 

 
Τι έχουν να πουν στους νέους; 

µε απάντηση «εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν»  

«ἀκλεεῖς γενήσονται», «εἰ δ᾿ ἐπιμελήσονται»  «τάχ᾿ ἂν τῶν ὀνομάτων 

ἄξιοι γένοιντο ἃ ἔχουσιν» 

 

Μας απασχολεί το ρήµα πείσονται και η οµοιότητα που παρουσιάζει µε ένα 

άλλο ρήµα στο µέλλοντα. Γίνεται λοιπόν αναφορά στο ρήµα πάσχω, στο οποίο και 

ανήκει ο τύπος, και στο ρήµα πείθομαι. 

∆ίνεται η ευκαιρία παρουσίασης των υποθετικών λόγων. Μάλιστα τους 
αναφέρουµε τους όρους «σύνθετος υποθετικός λόγος» και «πλάγιος υποθετικός 
λόγος» και τους τους εξηγούµε. Είναι ευκαιρία, αφού φτάσουµε στη µετάφραση, να 
ζητήσουµε να µάς πει κάποιος τους υποθετικούς λόγους στη νεοελληνική, σαν να ήταν 
αυτός ένας από τους Λυσίµαχο και Μελησία. Είναι σχετικά εύκολο αυτό και εφιστούµε 
την προσοχή τους στις αλλαγές των προσώπων. Κατόπιν ζητούµε να µας το γράψουν στα 
αρχαία, επίσης εύκολο, και, όταν τους ανακοινώσουµε ότι µετέτρεψαν έναν πλάγιο 
υποθετικό λόγο σε ευθύ, µοιάζουν να µην το πιστεύουν…! 

Στην ηµιπερίοδο αυτή αξίζει να µείνουµε και στο νόηµα του κειµένου. Υπάρχει 
ένα σηµαντικό µήνυµα: µια αποτυχηµένη γενιά (Λυσίµαχος και Μελησίας) που 
αισθάνεται ντροπή γι’ αυτό αποδίδει την αποτυχία της στο γεγονός ότι οι κατά τα άλλα 
άξιοι γονείς τους δεν έδωσαν τη δέουσα σηµασία στην ανατροφή τους, ασχολούµενοι µε 
τις υποθέσεις της Αθήνας και των συµµάχων της, αφήνοντάς τους να ζουν τρυφηλή ζωή. 
Επειδή δε θέλουν να συµβεί και στα δικά τους παιδιά το ίδιο, τα συµβουλεύουν να µην 
παραµελήσουν τους εαυτούς τους, να ακούσουν τις συµβουλές τους και να δείξουν 
ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να γίνουν αντάξιοι του ονόµατος που έχουν. Το διαχρονικό 
πρόβληµα, ο γονιός που συµβουλεύει και το τέκνο που καλείται να αποδεχτεί τις 
πατρικές συµβουλές… 
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Προτελευταία ηµιπερίοδος και τίθεται το ερώτηµα: 
 
Τι απαντούν οι νέοι; 
µε απάντηση «πείσεσθαι». 

 

Γράφοντας το ρήµα φασιν στον πίνακα ρωτούµε να µου πουν αν λείπει ο τόνος 

και αρκετοί απαντούν θετικά. ∆ραττόµεθα της ευκαιρίας και παρουσιάζουµε το κεφάλαιο 
της έγκλισης τόνου, παραπέµποντας τους µαθητές στη γραµµατική της αρχαίας 
ελληνικής. 

Από πλευράς συντακτικού άλλη µια ευκαιρία για αναφορά στον πλάγιο λόγο και 
στη µετατροπή του σε ευθύ, µέσω «παιχνιδιού», δηλαδή ορίζοντας ένα µαθητή να 
υποδυθεί το ρόλο των νέων, που απαντούν. 

 
Στην τελευταία ηµιπερίοδο υποβάλλουµε την ερώτηση: 
 
Ποια είναι η τελική έγνοια των δύο γονέων; 
µε απάντηση «τί ἂν οὗτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅτι ἄριστοι  

γένοιντο». 

 

Από πλευράς γραµµατικής ζητούµε κλίση της αντωνυµίας τί, έτσι ώστε να 

καταλάβουµε, αν οι µαθητές γνωρίζουν, ότι οι ερωτηµατικές - και όχι οι αόριστες - 
αντωνυµίες εισάγουν πλάγιες (και ευθείες) ερωτηµατικές προτάσεις. Συσχετισµός και 
πάλι µε την έγκλιση τόνου. 

Μάς ενδιαφέρει επίσης να µάθουµε από τους µαθητές τι είδους είναι η τελευταία 
πρόταση του κειµένου και ποιος ο συντακτικός της ρόλος (πλάγια ερωτηµατική 

πρόταση µερικής άγνοιας σε ρόλο επεξήγησης στο τοῦτο). Για να εκµαιεύσουµε το 

ρόλο της, ρωτούµε τους µαθητές αν αντιλαµβάνονται από την κύρια πρόταση (εµείς πάλι 
εξετάζουµε αυτό) τι σηµαίνει το «αυτό». Η απάντησή τους είναι ότι δεν αντιλαµβάνονται 
τι ακριβώς εννοεί ο συγγραφέας, οπότε τους αναφέρουµε τον όρο επεξήγηση, 
περαιτέρω εξήγηση δηλαδή. 

Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελούν και οι µετοχές μαθόντες και 

ἐπιτηδεύσαντες. Επισηµαίνουµε ότι µετοχή κοντά σε δυνητική έγκλιση µάλλον είναι 

υποθετική και ότι η απόδοση των υποθετικών µετοχών είναι η πλέον συχνή για το κάθε 
είδος υποθετικού λόγου. Με τα δεδοµένα αυτά καλούµε τους µαθητές µας να βρουν το 
είδους του λανθάνοντος υποθετικού λόγου και να αναλύσουν τη µετοχή στην αντίστοιχη 
υποθετική πρόταση. 
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Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία διαβάζουµε άλλη µια φορά το αρχαίο κείµενο 
και το µεταφράζουµε αργά και δυνατά. Αν υπάρχει χρόνος ζητούµε και από ένα µαθητή 
να επαναλάβει τη µετάφραση. 

Στη φωτοτυπία που τους έχουµε µοιράσει δίνουµε και άλλες παρατηρήσεις 
γραµµατικής για το σπίτι. 
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