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17ε ΕΝΟΣΗΣΑ  

 

Σν πάζεκα ηωλ εξωδηώλ 

Παξάθξαζηο ηῶλ ηνῦ Δηνλπζίνπ Ἰμεπηηθῶλ 2.9 

Ο Δηνλύζηνο ν Πεξηεγεηήο ήηαλ Αιεμαλδξηλόο θαη έδεζε πηζαλώο ζηα ρξόληα ηνπ απηνθξάηνξα 
Αδξηαλνύ (2νο αη. κ.Χ.). Τν έκκεηξν δηδαθηηθό έπνο ηνπ Πεπιήγησιρ τῆρ Οἰκοςμένηρ αγαπήζεθε 
ηδηαίηεξα, πηζαλώο ρξεζηκνπνηή ζεθε σο δηδαθηηθό εγρεηξίδην θαη παξαθξάζηεθε (απνδόζεθε 
ειεύζεξα) ζηε Λαηηληθή. Σηα, επίζεο έκκεηξα, Ἰξεςτικά ηνπ πεξηγξάθεη ηα είδε θαη ηηο ζπλήζεηεο 
ησλ πνπιηώλ. Από ηελ παξάθξαζή ηνπο ζηελ Ειιεληθή, πνπ έγηλε θαηά ηε βπδαληηλή επνρή, 
πξνέξρεηαη ην απόζπαζκα πνπ ζα κειεηήζεηε. Σύκθσλα κε άιιε εθδνρή ην έξγν γξάθηεθε από 
ηνλ Δηνλύζην ην Φηιαδειθέα. 

 

 

Φίιηαηνη δ’ εἰζὶλ νἱ ἐξῳδηνὶ ηνῖο ἀλζξώπνηο θαὶ πξνζεκαίλνπζηλ εὐδίαλ ηε θαὶ 

ρεηκῶλα, κάιηζηα πξὸο ἐθεῖλν ηὸ κέξνο, ὅζελ ἂλ κέιιῃ ζθνδξόηαηνο ἄλεκνο 

πλεῖλ, ἐπὶ ηνῖο ζηήζεζη ηὰο θεθαιὰο θαηαθιίλνληεο. Ναύηεο γνῦλ νὐθ ἄλ πνηε 

ἑθὼλ ἐξσδηὸλ ἀπνθηείλεηελ, ἐπεηδὴ πηζηεύνληαη ηνῖο ἁιηεῦζηλ ἐλ ηῇ ζαιάηηῃ 

ζεκαίλεηλ, ὁπόζα ηνῖο ζεξαηαῖο ἐπὶ ηῆο γῆο νἱ ἱέξαθεο. Φαζὶ δ’ αὐηνύο, θαὶ 

ἡλίθα κία ηξνθὴ πᾶζηλ ἦλ ηνῖο ὀξλένηο, πξώηνπο βνξὰλ ἐθ ηῶλ ὑδάησλ 

εὑξεῖλ, θαὶ παξ’ αὐηῶλ ηνὺο ινηπνὺο πάληαο ἐθδηδαρζῆλαη· ἐπὶ δὲ ηῇ ηέρλῃ 

κεγαιαπρήζαληαο θαὶ νὐδ’ αὐηὸλ εἰπόληαο ὑπὲξ λήμεσο ἐξίδεηλ δύλαζζαί 

ζθηζη ηὸλ Πνζεηδῶλα ηὴλ ἐπηζηήκελ ἀπνβαιεῖλ ηνῦ ζενῦ κελίζαληνο. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

Οἱ δ’ ἐξῳδηνὶ   εἰζὶλ         θίιηαηνη            ηνῖο   ἀλζξώπνηο  
Καη  νη εξσδηνί  είλαη πάξα πνιύ αγαπεηνί ζηνπο αλζξώπνπο 
 
θαὶ     πξνζεκαίλνπζηλ            εὐδίαλ      ηε θαὶ    ρεηκῶλα,  
θαη  θαλεξώλνπλ από πξηλ ηελ θαινθαηξία  θαη    ηελ θαθνθαηξία, 
 
κάιηζηα  πξὸο ἐθεῖλν  ηὸ  κέξνο,  
θπξίσο    πξνο   εθείλν  ην   κέξνο, 
 
ὅζελ                     ἂλ        κέιιῃ         πλεῖλ        ζθνδξόηαηνο      ἄλεκνο,  
από όπνπ ελδερνκέλσο πξόθεηηαη λα πλεύζεη πάξα πνιύ ζθνδξόο άλεκνο, 
 
θαηαθιίλνληεο               ηὰο   θεθαιὰο     ἐπὶ   ηνῖο  ζηήζεζη.  
γέξλνληαο πξνο ηα θάησ ηα θεθάιηα ηνπο πάλσ  ζην   ζηήζνο. 
 
Ναύηεο   γνῦλ  νὐθ ἄλ ἀπνθηείλεηελ πνηε  ἐξωδηὸλ          ἑθὼλ,  
Ναύηεο  ινηπόλ  δε   ζα      ζθόησλε     πνηέ   εξσδηό   κε ηε ζέιεζε ηνπ, 
  
ἐπεηδὴ          πηζηεύνληαη          ζεκαίλεηλ     ηνῖο ἁιηεῦζηλ   ἐλ ηῇ ζαιάηηῃ,  
επεηδή   είλαη θνηλή πεπνίζεζε όηη πξνιέγνπλ ζηνπο ςαξάδεο  ζηε   ζάιαζζα, 
 
ὁπόζα   ηνῖο ζεξαηαῖο  νἱ  ἱέξαθεο  ἐπὶ ηῆο γῆο.  
όζα       ζηνπο θπλεγνύο ηα  γεξάθηα    ζηε   μεξά. 
 
Φαζὶ δ’     θαὶ       ἡλίθα     ἦλ     κία  ηξνθὴ  πᾶζηλ  ηνῖο ὀξλένηο,  
Καη ιέλε επηπιένλ, όηαλ   ππήξρε κηα   ηξνθή  γηα όια  ηα    πνπιηά, 
 

πξώηνπο αὐηνύο     εὑξεῖλ   βνξὰλ  ἐθ ηῶλ ὑδάηωλ,  
πξώηνη      απηνί    όηη βξήθαλ ηξνθή   από    ηα λεξά, 
 
θαὶ  παξ’ αὐηῶλ  ἐθδηδαρζῆλαη  πάληαο  ηνὺο ινηπνὺο·  
θαη  από   απηνύο  όηη δηδάρηεθαλ    όινη      νη ππόινηπνη∙ 
 

κεγαιαπρήζαληαο δὲ              ἐπὶ ηῇ  ηέρλῃ          θαὶ         εἰπόληαο 
επεηδή όκσο πεξεθαλεύηεθαλ γηα  ην  εύξεκα ηνπο θαη επεηδή ηζρπξίζηεθαλ 
 

νὐδ’  αὐηὸλ ηὸλ Πνζεηδῶλα          δύλαζζαί                   ἐξίδεηλ        ζθηζη     ὑπὲξ λήμεωο  
νύηε  ν ίδηνο   ν    Πνζεηδώλαο όηη δε ζα κπνξνύζε λα ζπλαγσληζηεί καδί ηνπο    ζην   θνιύκπη 
 

ἀπνβαιεῖλ  ηὴλ  ἐπηζηήκελ    κελίζαληνο     ηνῦ ζενῦ. 
όηη έραζαλ    ηελ     ηέρλε       επεηδή νξγίζηεθε   ν   ζεόο.  
 

 
Εξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ νη εξσδηνί ζηνπο αλζξώπνπο; 

2. Πνηα ηδηαίηεξε ζρέζε έρνπλ νη λαπηηθνί κε ηνπο εξσδηνύο; 

3. Σε πνηνλ ηνκέα ππήξμαλ πξσηνπόξνη νη εξσδηνί θαη πώο έραζαλ ηελ ηδηόηεηα πνπ ηνπο 
έθαλε λα μερσξίδνπλ; 

4. Γλσξίδεηε από ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία άιια παξαδείγκαηα έξηδαο κεηαμύ ζεώλ θαη 
δώσλ ή ζεώλ θαη αλζξώπσλ; 
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Γ. Επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί 

Οη επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί πξνζδηνξίδνπλ θπξίσο ξήκαηα αιιά πνιινί 

απ’ απηνύο θαη άιια κέξε ηνπ ιόγνπ (απαξέκθαηα, κεηνρέο, επηξξήκαηα 

θιπ.) θαη θαλεξώλνπλ επηξξεκαηηθέο ζρέζεηο (ηόπν, ρξόλν, ηξόπν). Αλάινγα 

κε ηνλ ηξόπν πνπ εθθέξνληαη είλαη κνλνιεθηηθνί ή πεξηθξαζηηθνί.  

 

Κύξηεο κνξθέο επηξξεκαηηθώλ πξνζδηνξηζκώλ: 

 Επηξξήκαηα 

π.ρ. Ἐληαῦζα Κύξῳ βαζίιεηα. 
       Ἐθεῖ ζπλέιεγελ παληαρόζελ (=από παληνύ) ζηξάηεπκα. 

 

 Πιάγηεο πηώζεηο 

π.ρ. Τῇ πξώηῃ ἡκέξᾳ ἀθίθνλην ἐπί ηόλ πνηακόλ. 
       Ἐζαύκαδνλ αὐηνύο ηῆο ηόικεο (=γηα ηελ ηόικε ηνπο). 

 

 Εκπξόζεηνη πξνζδηνξηζκνί 

π.ρ. Ἔπξαμαλ ηαῦηα δη’ Εὐξπκάρνπ. 
        Ἐξῳδηνί ἐπί ηνῖο ζηήζεζη ηάο θεθαιάο θαηαθιίλνπζη. 

 

 Επηξξεκαηηθέο κεηνρέο 

π.ρ. Λεδόκελνη δῶζηλ.  

       Ἀπέπιενλ ὡο πνιεκήζνληεο (=γηα λα πνιεκήζνπλ). 

 

 Δεπηεξεύνπζεο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο 

π.ρ. Εἰ θαί κε βιέπεηο, θξνλεῖο δ’ ὅκσο.  

       Ὅηαλ ηηο πιεῖζηα ἔρῃ, πιεῖζηνη αὐηῶλ θζνλνῦζη. 

 

 

 

  

Οι επιρρημαηικοί 

προζδιοριζμοί είμαι η πιο 

εύκολη θεωρία για θέηος! 

Ειδικά οι εμπρόθεηοι είμαι 

παιχμιδάκι!!!  
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Εκπξόζεηνη επηξξεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί 

Οη εκπξόζεηνη πξνζδηνξηζκνί είλαη θξάζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη από κία 

πξόζεζε θαη έλα όλνκα ζε πιάγηα πηώζε (ζπλήζσο νπζηαζηηθό).  

π.ρ. Κῦξνο ὡξκᾶην ἀπό Σάξδεσλ.  

 

Επηξξεκαηηθέο ζρέζεηο: 

 Σόπνο:  

- Σηάζε (ζηάζε ζε ηόπν): π.ρ. Ἐλ Δειθνῖο.  

- Καηεύζπλζε (θίλεζε ζε ηόπν): π.ρ. Ἐπνξεύνλην πξνο ην ὅξνο. 

- Απνκάθξπλζε (θίλεζε από ηόπν): π.ρ. Ἀπῇζαλ ἐθ ηῆο παηξίδνο. 

- Δηά κέζνπ (θίλεζε κέζα από ηόπν): π.ρ.Ἐπνξεύνλην θαηά γῆλ.  

 Υξόλνο: 

π.ρ. Μεηὰ δὲ ηαῦηα νὐ πνιιῷ ὕζηεξνλ Εὔβνηα ἀπέζηε (= απνζηάηεζε) ἀπὸ  

Ἀζελαίσλ. 
 

 Σξόπνο: 

π.ρ. Σύλ πνιιῇ ζπνπδῇ θαζίζηαλην. 
 

 Αηηία: 

π.ρ. Δηὰ ηὴλ ἀξεηὴλ (= ράξε ζηελ αλδξεία) ἀζάλαηνλ κλήκελ θαηέιηπνλ. 
 

 θνπόο: 

π.ρ. Φξύγαλα ζπλέιεγνλ ἐπί πῦξ. 
 

 Αλαθνξά: 

π.ρ. Εἴπσκελ πεξὶ εἰξήλεο. 
 

 Ελαληίωζε: 

π.ρ. Οἱ πνιέκηνη ηάο ζπνλδάο παξά ηνύο ὄξθνπο ιύνπζη. 
 

 Τπεξάζπηζε: 

π.ρ. Μάρνληαη ὑπέξ ηῆο παηξίδνο. 
 

 Μέζν/Όξγαλν: 

π.ρ. Σύλ ηόμνηο ἐκάρνλην. 
 

 πλνδεία: 

π.ρ. Κόλσλ ζὺλ λαπζὶλ εἴθνζηλ εἰο Σάκνλ ἔπιεπζελ. 

 


