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ε
 ΔΝΟΣΗΣΑ  

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ
 

 Δπαγγέικαηα ηωλ αξραίωλ Αζελαίωλ 

Ξελνθῶλ, Ἀπνκλεκνλεύκαηα 2.7.6 (ειεύζεξε δηαζθεπή) 

Μηα εμέρνπζα πόιε, όπσο ε Αζήλα ηνπ 5νπ αη. π.Φ., ήηαλ εύινγν λα παξνπζηάδεη 

απμεκέλεο αλάγθεο γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Τηο αλάγθεο απηέο θάιππηαλ πνηθίιεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηώλ, από ηνπο νπνίνπο άιινη ήηαλ ειεύζεξνη πνιίηεο θαη άιινη 

κέηνηθνη ή θαη δνύινη. 

 

Ἀζελαῖνη, ὡο θαὶ νἱ ἑηέξαο πόιεηο θαηνηθνῦληεο, πνιιὰ ἐλ ηῷ βίῳ 

ἐπηηεδεύνπζη, ἵλα ηὰ ἀλαγθαῖα πνξίδσληαη: Ναπζηθύδεο λαύθιεξνο ὢλ 

πεξὶ ηὴλ ηνῦ ζώκαηνο ηξνθὴλ ἑαπηῷ θαὶ ηνῖο νἰθείνηο ἐζπνύδαδε, ηνῦη’ 

αὐηὸ δ’ ἐπνίνπλ Ξέλσλ ὁ ἔκπνξνο θαὶ Ξελνθιῆο ὁ θάπεινο. Πνιύδεινο 

ἀπὸ ἀιθηηνπνηίαο ἑαπηὸλ θαὶ νἰθέηαο ἔηξεθε, ἔηη δὲ πνιιάθηο ηῇ πόιεη 

ἐιεηηνύξγεη. Γιαύθσλ ὁ Φνιαξγεὺο ἐγεώξγεη θαὶ βνῦο ἔηξεθε, Γεκέαο δὲ 

ἀπὸ ριακπδνπξγίαο δηεηξέθεην, Μεγαξέσλ δ’ νἱ πιεῖζηνη ἀπὸ 

ἐμσκηδνπνηίαο. Οὐθ ὀιίγνη ηῶλ πνιηηῶλ ηέρλελ ηηλὰ ἐμεκάλζαλνλ, νἷνλ 

ηὴλ ηῶλ ιηζνμόσλ, θεξακέσλ, ηεθηόλσλ, ζθπηνηόκσλ, θαὶ πιεῖζηα 

ἐπηηήδεηα ηῷ βίῳ ἐμεηξγάδνλην. 

 

 

 

 

 

 

 

Ληζνμόνο 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 
 

Ἀζελαῖνη,       ὡο  θαὶ     νἱ θαηνηθνῦληεο       ἑηέξαο    πόιεηο,  
Οη Αζελαίνη, όπσο θαη  απηνί πνπ θαηνηθνύλ  ζε άιιεο   πόιεηο, 
 
ἐπηηεδεύνπζη           πνιιὰ   ἐλ   ηῷ βίῳ,  
αζθνύλ επαγγέικαηα πνιιά  ζηε δσή ηνπο, 
 
ἵλα ηὰ  πνξίδωληαη    ἀλαγθαῖα. 
γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηα αλαγθαία. 
 
Ναπζηθύδεο         ὢλ        λαύθιεξνο  ἐζπνύδαδε   πεξὶ ηὴλ ηξνθὴλ ηνῦ ζώκαηνο  
Ο Ναπζηθύδεο  πνπ ήηαλ   πινηνθηήηε   κεξηκλνύζε      γηα  ηελ   ηξνθή   ηνπ ζώκαηνο,   
 
ἑαπηῷ                   θαὶ    ηνῖο νἰθείνηο,  
γηα ηνλ εαπηό ηνπ  θαη   ηνπο δηθνύο ηνπ, 
  
Ξέλωλ δ’  ὁ  ἔκπνξνο  θαὶ   Ξελνθιῆο      ὁ θάπεινο      ηνῦη’  αὐηὸ   ἐπνίνπλ.  
ν Ξέλσλ    ν   έκπνξνο  θαη  ν Ξελνθιήο  ν κηθξνπσιεηήο  απηό  ην ίδην    έθαλαλ. 
 
Πνιύδεινο      ἔηξεθε          ἑαπηὸλ            
Ο Πνιύδεινο    έηξεθε     ηνλ εαπηό ηνπ 
  
θαὶ                   νἰθέηαο                    ἀπὸ       ἀιθηηνπνηίαο,  
θαη ηνπο νηθηαθνύο ηνπ δνύινπο κε ηελ παξαζθεπή θξηζάιεπξνπ, 
 
ἔηη δὲ          πνιιάθηο                                ἐιεηηνύξγεη                                     ηῇ πόιεη.  
θαη αθόκα κεξηθέο θνξέο πξνζέθεξε δεκόζηα ππεξεζία  κε δηθά ηνπ ρξήκαηα ζηελ πόιε. 
 
Γιαύθωλ       ὁ Υνιαξγεὺο       ἐγεώξγεη      θαὶ   ἔηξεθε   βνῦο, 
 Ο Γιαύθσλ από ην Φνιαξγό  ήηαλ γεσξγόο   θαη    έηξεθε   βόδηα, 
 
Γεκέαο δὲ δηεηξέθεην    ἀπὸ                 ριακπδνπξγίαο,  
ν Γεκέαο    δηαηξεθόηαλ  από ηελ ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο ριακύδσλ, 
 
νἱ πιεῖζηνη δ’               Μεγαξέωλ          ἀπὸ               ἐμωκηδνπνηίαο.  
θαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο Μεγαξείο από ηελ ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο εμσκίδσλ. 
 
Οὐθ ὀιίγνη                ηῶλ πνιηηῶλ      ἐμεκάλζαλνλ     ηηλὰ   ηέρλελ,  
Όρη ιίγνη (=αξθεηνί) από ηνπο πνιίηεο  κάζαηλαλ θαιά  θάπνηα   ηέρλε, 
 
νἷνλ        ηὴλ      ηῶλ ιηζνμόωλ,       θεξακέωλ,       ηεθηόλωλ,         ζθπηνηόκωλ,  
όπσο ηελ ηέρλε ησλ καξκαξάδσλ, ησλ θεξακέσλ, ησλ καξαγθώλ, ησλ ηζαγθάξεδσλ, 
 
θαὶ   ἐμεηξγάδνλην     πιεῖζηα       ἐπηηήδεηα              ηῷ βίῳ. 
θαη     εμαζθάιηδαλ  πάξα πνιιά αλαγθαία αγαζά γηα ηε δσή ηνπο. 
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Δξκελεπηηθά ζρόιηα 

πνιιὰ ἐλ ηῷ βίῳ ἐπηηεδεύνπζη: Μόιηο έλαο λεαξόο Αζελαίνο νινθιήξσλε ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε πνπ πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνύκελε Δλόηεηα, κπνξνύζε λα 

αθνινπζήζεη –ηδηαίηεξα από ηνλ 5ν αη. π.Φ.– αλώηεξεο ζπνπδέο θνληά ζηνπο 

θηινζόθνπο θαη ηνπο ζνθηζηέο. Απηό βέβαηα ίζρπε, θπξίσο, γηα ηα αγόξηα ησλ 

εύπνξσλ νηθνγελεηώλ. Τα ππόινηπα ζηξέθνληαλ ζηνλ βηνπνξηζκό αθνινπζώληαο, 

ζπλήζσο, ηα επαγγέικαηα ησλ γνλέσλ ηνπο.  

λαύθιεξνο: Φάξε ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πόιεο ηνπο θαη ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηεο 

αηηηθήο γεο λα ζπληεξήζεη απνθιεηζηηθά κε ηε γεσξγία ηνπο θαηνίθνπο ηεο, νη 

Αζελαίνη ζηξάθεθαλ γξήγνξα ζην εκπόξην, θπξίσο ζην ζαιάζζην. Πινηνθηήηεο θαη 

θπβεξλήηεο ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ ήηαλ νη λαύθιεξνη· κε εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο 

αζρνινύληαλ νη ἔκπνξνη, ελώ κε ην ιηαληθό εκπόξην νη θάπεινη. Υπεξεζίεο αιιαγήο 

μέλσλ λνκηζκάησλ ζην ηνπηθό λόκηζκα παξείραλ νη ἀξγπξακνηβνί. 

 

 

 

 

 

Δξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Να αλαθέξεηε ζηεξηδόκελνη ζην θείκελν επαγγέικαηα ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ.  

2. Σε πνηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηαθξίζεθαλ νη Αζελαίνη εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηεο γεο ηνπο λα ηνπο ζπληεξήζεη; Πνηα επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην θείκελν ζρεηίδνληαη κε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα;  

3. Πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Αζήλαο κε βάζε ηα 

επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα;  

4. Πνηα ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Αζήλαο κε βάζε ηα 

επαγγέικαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην απόζπαζκα; 

 

 
Παξαγσγή 

ζηηεξώλ 
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Β. ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ 

Η εηπκνινγία ηωλ ιέμεωλ 

Παξαγωγή θαη ύλζεζε 

Σην Βʹ κέξνο θάζε Δλόηεηαο ζα παξνπζηάδνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ζρεκαηίδνληαη νη ιέμεηο ζηελ Αξραία Διιεληθή. Η δηεξεύλεζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ ησλ ιέμεσλ ιέγεηαη εηπκνινγία. Σθνπό έρεη λα βνεζήζεη ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ ιέμεσλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.  

 Μεξηθέο ιέμεηο δεκηνπξγνύληαη από κία άιιε ιέμε:  

π.ρ. ηξέθσ < ηξνθή 

π.ρ. θέξακνο < θεξακεύο  

 Μεξηθέο άιιεο ιέμεηο πξνέξρνληαη από ηελ έλωζε δύν ή πεξηζζόηεξωλ ιέμεωλ:  

π.ρ. λαύ - θιεξνο  

π.ρ. ζθπην- ηόκνο  

π.ρ. λαῦο + θιῆξνο  

π.ρ. ζθῦηνο (= δέξκα) + ηέκλσ  

 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζρεκαηηζκνύ λέσλ ιέμεσλ είλαη αληίζηνηρα ε παξαγσγή, ηελ 

νπνία ζα κειεηήζεηε ζε απηή ηελ ηάμε, θαη ε ζύλζεζε, κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζείηε 

εθηελώο ζηελ επόκελε ηάμε 

 

ρεκαηηζκόο ιέμεωλ ζηελ Αξραία θαη Νέα Διιεληθή 

 παξάγωγεο  

 ζύλζεηεο  

 

Παξάγωγεο ιέμεηο  

 Η ιέμε από ηελ νπνία ζρεκαηίδεηαη κηα άιιε ιέμε ιέγεηαη πξσηόηππε. Η ιέμε πνπ 

παξάγεηαη από κηα πξσηόηππε ιέμε ιέγεηαη παξάγσγε.  

 Οη παξάγσγεο ιέμεηο ζρεκαηίδνληαη από ηηο πξσηόηππεο κε ηελ πξνζζήθε 

παξαγσγηθώλ θαηαιήμεσλ:  

πξσηόηππε ιέμε παξάγσγε ιέμε  

ζέκα + θαηάιεμε ζέκα + θαηάιεμε  
 

ζπνπδ-ή ζπνπδ-άδσ  
 

ἐπηηεδεύ-σ ἐπηηήδεπ-κα 
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Γ.ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

1. Σόλνη θαη πλεύκαηα 

Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί ε γξαθή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ήηαλ 

θεθαιαηνγξάκκαηε, ρσξίο ηόλνπο θαη ζεκεία ζηίμεο. Μεηά ηελ επέθηαζε 

ηνπ Διιεληζκνύ από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν έγηλε έληνλε ε αλάγθε ύπαξμεο 

θαλόλσλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο από ηνπο 

μέλνπο. Αλάκεζα ζ’ απηνύο ηνπο θαλόλεο είλαη νη ηόλνη θαη ηα πλεύκαηα. 

  

Σόλνη 

Γηα λα θαλεξώζνπκε ζην γξαπηό ιόγν πνηα είλαη ε ζπιιαβή πνπ 

ηνλίδεηαη, γξάθνπκε πάλσ ζην θσλήελ ή ζηε δίθζνγγν ηεο ζπιιαβήο 

απηήο έλα ζεκάδη πνπ ιέγεηαη ηόλνο. 

Οη ηόλνη είλαη ηξεηο: 

ε νμεία: ( ΄ ) 

ε βαξεία: ( ` ) 

ε πεξηζπσκέλε: ( ~ )  

 

Πλεύκαηα  

Κάζε ιέμε πνπ αξρίδεη από θσλήελ ή δίθζνγγν ή από ην ζύκθσλν «ξ» 

παίξλεη πάλσ απ’ απηό έλα ζεκάδη, ην νπνίν νλνκάδεηαη πλεύκα. 

Σα πλεύκαηα είλαη δύν: 

ε ςηιή: ( ʼ ) 

ε δαζεία: ( ʻ ) 

 

 Από ηηο ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ ή δίθζνγγν νη πεξηζζόηεξεο 

παίξλνπλ ςηιή.   

 Γαζύλνληαη θαλνληθά (δειαδή παίξλνπλ δαζεία): 

1. Οη ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ από ῥ θαη ὑ.  

2. Τα άξζξα ὁ, ἡ, νἱ, αἱ. 

3. Οη αλαθνξηθέο αλησλπκίεο: ὅο, ἥ, ὅ θαη ἕηεξνο, ἕθαζηνο, ἑθάηεξνο. 

4. Οη ζύλδεζκνη: ὅκωο, ἡλίθα, ἵλα, ὁπόηε, ὅηη, ὥζηε. 

5. Τα αξηζκεηηθά: εἱο, ἑλ, ἑμ, ἑπηά, ἑθαηόλ. 

6. Οη αθόινπζεο ιέμεηο: ἁγλόο, ἅισζηο, ἅκα, ἁκαξηάλσ, Ἕιέλε, ἑμσ, ἕηνηκνο, 
ἡγνῦκαη, ἡκέξα, ἥξσο, ἥζπρνο, ἧηηα, ἱδξύσ, ἱθαλόο, ὁδόο, ὅινο, ὁξκή, 
ὁξάσ-ῶ, ὧξα, ὡξαῖνο θιπ. 
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Θέζε ηόλνπ θαη πλεύκαηνο 

1. Σηα απιά θσλήεληα θαη ηηο θαηαρξεζηηθέο δηθζόγγνπο ν ηόλνο ή ην 

πλεύκα ζεκεηώλεηαη από πάλσ: ἀξεηή, ἑνξηή. 

2. Σηηο θύξηεο δηθζόγγνπο ν ηόλνο θαη ην πλεύκα ζεκεηώλεηαη πάλσ ζην 

δεύηεξν θσλήελ: αὐηόο, εὐξίζθσ. 

3. Όηαλ ν ηόλνο θαη ην πλεύκα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζπιιαβή, ηόηε ε νμεία 

ζεκεηώλεηαη δεμηά από ην πλεύκα θαη ε πεξηζπσκέλε από πάλσ ηνπ: 

ἄλζξσπνο, αὕξηνλ, ἦπαξ, εὖξνο. 

4. Ο ηόλνο θαη ην πλεύκα παξαιείπνληαη ζε ιέμεηο πνπ γξάθνληαη 

νιόθιεξεο κε θεθαιαία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Καλόλεο ηνληζκνύ 

 Κακία ιέμε δελ ηνλίδεηαη πην πάλσ από ηελ πξνπαξαιήγνπζα:  

π.ρ. ἐιέγνκελ, ἐπηθίλδπλνο 

 Η πξνπαξαιήγνπζα παίξλεη πάληα νμεία:  

π.ρ. πείζνκαη, θίλδπλνο 

 Τα βξαρέα παίξλνπλ πάληα νμεία:  

π.ρ. λέθνο, ηόπνο, ιέγνκελ 

 Όηαλ ε ιήγνπζα είλαη καθξά, ε πξνπαξαιήγνπζα δελ ηνλίδεηαη:  

πρ. ἀκέζσο, ηῆο βαζηιίζζεο 

 Όηαλ ε ιήγνπζα είλαη βξαρεία θαη ε πξνπαξαιήγνπζα είλαη καθξά 

θαη ηνλίδεηαη παίξλεη πεξηζπσκέλε. (Μ + Β = ῀ ) 

π.ρ. θῆπνο, ρῶξνο  

 Όιεο νη δίθζνγγνη είλαη καθξέο εθηόο από ην –αη θαη ην –νη, όηαλ 

βξίζθνληαη ζην ηέινο θιηηήο ιέμεο όπνπ είλαη βξαρέα, πιελ επθηηθήο. 

π.ρ. νὗηνη, αὗηαη, αιιά ηνύηνηο   

 

 

Εσύ αςτό το 

ήξεπερ;;; 
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2. Σα κέξε ηνπ ιόγνπ 

Σηελ αξραία ειιεληθή γιώζζα όπσο θαη ζηε λενειιεληθή ππάξρνπλ δέθα 

θαηεγνξίεο ιέμεσλ, ηα κέξε ηνπ ιόγνπ. Απηά ρσξίδνληαη ζε άιιεο δύν 

θαηεγνξίεο: ηα θιηηά θαη ηα άθιηηα. 

Κιηηά                                           Άθιηηα  

άξζξν                                        επίξξεκα 

νπζηαζηηθό                                 πξόζεζε 

επίζεην          πησηηθά               ζύλδεζκνο 

αλησλπκία                                 επηθώλεκα 

κεηνρή 

ξήκα  
 

 Τν νπζηαζηηθό θαη ην επίζεην ιέγνληαη θαη νλόκαηα. 

 Τν άξζξν, ην νπζηαζηηθό θαη ην επίζεην, ε αλησλπκία θαη ε κεηνρή ιέγνληαη 

πησηηθά, γηαηί ζρεκαηίδνπλ πηώζεηο.  
 

3. Σα παξεπόκελα ηωλ πηωηηθώλ  

 Οη πηώζεηο:  
νλνκαζηηθή, γεληθή, δνηηθή, αηηηαηηθή, θιεηηθή. 
Από ηηο πέληε πηώζεηο ε νλνκαζηηθή θαη ε θιεηηθή ιέγνληαη 
ορθές, ελώ ε γεληθή, ε αηηηαηηθή θαη ε θιεηηθή ιέγνληαη πλάγιες. 

 Τα γέλε: αξζεληθό, ζειπθό θαη νπδέηεξν. 

 Οη αξηζκνί: εληθόο, πιεζπληηθόο θαη δπτθόο (=πνπ θαλεξώλεη όηη 

γίλεηαη ιόγνο γηα δύν). 

 Οη θιίζεηο: ε πξώηε, ε δεύηεξε θαη ε ηξίηε.  
 

4. Σα παξεπόκελα ηνπ ξήκαηνο 

 Τα πξόζωπα: α΄, β΄, γ΄ 

 Οη αξηζκνί: εληθόο, πιεζπληηθόο, δπτθόο 

 Οη εγθιίζεηο: νξηζηηθή, ππνηαθηηθή, επθηηθή, πξνζηαθηηθή 

 Οη νλνκαηηθνί ηύπνη: απαξέκθαην θαη κεηνρή 

 Οη ρξόλνη: ελεζηώηαο, παξαηαηηθόο, κέιινληαο, αόξηζηνο, 

παξαθείκελνο, ππεξζπληέιηθνο θαη ζπληειεζκέλνο κέιινληαο 

 Οη θωλέο: ελεξγεηηθή, κέζε (θαη παζεηηθή)  

 Οη δηαζέζεηο: ελεξγεηηθή, κέζε, παζεηηθή θαη νπδέηεξε 

 Οη ζπδπγίεο: α΄ ζπδπγία: ξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -ω (ιύσ) θαη 
β΄ ζπδπγία: ξήκαηα πνπ ιήγνπλ ζε -κη (δείθλπκη) 

http://www.arxaia-latinika.gr/

