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Δεκατέσσερα χρόνια πέρασαν από τη διακοπή της διδασκαλίας τών αρχαίων 
ελληνικών στα γυμνάσια της ' Ελλάδος. Στη θέση τους διδάχτηκαν μεταφράσεις 
αρχαίων ελληνικών κειμένων και μ' αυτό επιδιώχθηκε ή αντικατάσταση της 
μύησης από την πληροφόρηση. Και γ ι ' αύτη την πληροφόρηση φάνηκαν αρκετές 
οί τέσσερες ώρες την εβδομάδα, γεγονός πού εναρμονίζεται απόλυτα με τη 
λατρεία της ταχύτητας, της υποταγής τών πάντων στή δυναστεία του ρέοντος 
χρόνου. 

"Οπως συμβαίνει πάντοτε όμως, οί «δοκουντες άρχειν τών εθνών» δεν 
πετυχαίνουν τίποτε περισσότερο άπο μια πρόσκαιρη διατάραξη τής επιφανείας, 
ένώ τα βάθη τών καρδιών μας ακολουθούν άλλους αστερισμούς. 

"Ετσι υστερ' άπό δεκατεσσάρων ετών πειραματισμό βρισκόμαστε έδώ 
μαζεμένοι άνθρωποι ιδιώτες χωρίς καμμιά σχέση μέ τήν εξουσία καί τό 
κατεστημένο, για να δώσομε μια γνώμη, πού κανένας δέν μας τή ζήτησε. "Ετσι 
όμως συμβαίνει στον τόπο μας τουλάχιστον' ή μοίρα του (καί ή δόξα του) 
γράφεται άπό ακάλεστους καί ανεπίσημους, πού τελικά ó λαός μας τους δέχεται 
σαν απεσταλμένους. 

Μέ τήν αίσθηση μιας τέτοιας αποστολής έρχομαι στο θέμα μου, πού είναι ή 
πρόταση ενός τύπου 'Αναγνωστικού, πού θα χρησιμεύσει στους "Ελληνες 
γυμνασιόπαιδες, όταν θ ' αρχίσουν πάλι να διδάσκονται τήν αρχαία ελληνική 
γλώσσα. 

Ξεκινώ μέ βάση τήν εμπειρία άπό τήν περιθωριακή διδασκαλία τών αρχαίων 
'Ελληνικών, όπως διδάχτηκαν στα «κρυφά σχολειά» έξι χρόνια τώρα. Τό 
σημερινό παιδί κουρασμένο άπό τήν πρόσληψη πολλών γνωστικών στοιχείων, 
δέν δέχεται εύκολα μια θεωρητική διδασκαλία γλωσσικού υλικού' απαιτείται 
λοιπόν άφθονη προσφορά κειμένων. Τα κείμενα είναι ή αρχή καί τό τέλος τής 
γλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή αποτελούν καί ασκήσεις για λήψη παραδει
γμάτων άλλα καί τον τελικό σκοπό τής όλης διεργασίας. 

"Ετσι τό μάθημα αρχίζει μέ μια άσκηση-κείμενο, πού πρέπει να είναι ή 
πεποιημένο ('Επίμετρο 1) ή άπό αυθεντικό κείμενο. 'Επειδή όμως ενα αυθεντικό 
κείμενο δέν μπορεί να έχει πολλά παραδείγματα του ίδιου γραμματικού 
φαινομένου, θα πρέπει να απαρτισθεί ή άσκηση άπό επιλεγμένες περιόδους. 
(Έπίμ. 2). Σ ' αυτό ή πεποιημένη άσκηση πλεονεκτεί, γιατί μπορεί να έχει ένιαϊο 
θέμα. Πάντως τα κείμενα τών ασκήσεων πρέπει να αναφέρονται σέ στοιχεία 
ιστορικά ή βιογραφικά γνωστά, καί προς αυτήν τήν κατεύθυνση προσφέρονται 
διασκευές τών κειμένων, πού διδάσκονται άπό μετάφραση στην ί'διατάξη.(Έπίμ. 
3). 'Αμέσως μετά τό κείμενο τής ασκήσεως ακολουθεί λεξιλόγιο άγνωστων 
λέξεων, οί όποιες πρέπει να είναι λίγες, για να επικεντρωθεί τό ενδιαφέρον στα 
γραμματικά φαινόμενα. 

'Ακολουθούν οί πίνακες τού αναλόγου κεφαλαίου τής γραμματικής, όπως 
λ.χ. παραδείγματα ονομάτων τής Α ' κλίσεως καί πίνακες καταλήξεων. 'Ακολου
θούν οί κανόνες. (Έπίμ. 4). 
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'Εδώ τελειώνει ή διδασκαλία της Γραμματικής, δηλ., ο,τι μπορεί να 
προσφέρει το 'Αναγνωστικό γ ι ' αυτόν τον σκοπό. Ό διδάσκων καθηγητής θα 
βρει τρόπους διδακτικούς για την επισήμανση και εκμάθηση τών γραμματικών 
φαινομένων*δέν νομίζω οτι πρέπει ένα σχολικό 'Αναγνωστικό να γίνει κάτι σαν 
«Μέθοδος άνευ διδασκάλου».e Η παρουσία και ή πρωτοβουλία του δασκάλου μου 
φαίνεται απαραίτητη στο έργο τής εκπαίδευσης, γιατί ó δάσκαλος πέρα άπό τήν 
εκπαίδευση κάνει και παιδεία. Και έδώ αξίζει να διακινδυνεύεται ή ορθή 
διδασκαλία στή διδακτική ικανότητα του διδάσκοντος. "Αλλωστε ó καλός 
μαθητής είναι ó ενεργητικός μαθητής, πού θα άγρεύσει τή γνώση ανάμεσα στις 
πετυχημένες και μή προσπάθειες του δασκάλου. 

'Αλλά ή τέτοια ενεργητική συμμετοχή του μαθητή δέν μπορεί να προκληθεί 
παρά μόνο με τήν προσφορά του τέλους, δηλ. του τελικού σκοπού τής όλης 
προσπάθειας. Και τό τέλος είναι τα κείμενα. Τα κείμενα πού θα προσφερθούν ως 
έκφραση στους μαθητές πρέπει να εκφράζουν τό υφός και τό ήθος τοΰ αρχαίου 
ελληνικού λόγου. Έ δ ώ όμως πρέπει να κάνομε μια αποσαφήνιση. Τί εννοούμε, 
όταν λέμε αρχαίο ελληνικό λόγο; 

Μέχρι τό 1821, δηλ. μέχρι τις αρχές τοΰ περασμένου αιώνα, δέν ακουγόταν ό 
όρος αρχαία ελληνικά, άλλα ελληνικά. Μια ελληνική γλώσσα, πού στή λογοτε-
χνικότερη μορφή της έφτανε στην 'Ομηρική και στην απλούστερη έφθανε στην 
'Αλεξανδρινή κοινή, αποτελούσε τή ^φαφόμενη ελληνική γλώσσα. Τα αρχαία 
ελληνικά ώς γλώσσα τοΰ 5ου αιώνα, τα αρχαία ελληνικά ως αττική διάλεκτος 
αποκλειστικά είναι «εισαγόμενη» θεώρηση τής ελληνικής γλώσσας, εισαγόμενη 
άπό τήν 'Αναγέννηση. Οί Ευρωπαίοι βγαίνοντας άπό τό μεσαίωνα τους 
ανακάλυψαν τον 5ο αιώνα, πού τους εξυπηρετούσε στις αναζητήσεις τους και τον 
απομόνωσαν άπό τήν υπόλοιπη πολιτιστική μας παράδοση, τον άπολυτοποίησαν 
και αυτή τήν Ιδέα μας δίδαξαν κι εμάς. Ή Βαυαροκρατία μας υπέβαλε ενα 
αίσθημα κατωτερότητας και μάλιστα με ευκολία, γιατί τό αίσθημα τής δύναμης 
και τής ευτυχίας πού είσόρμησε με τήν απελευθέρωση εκμαύλισαν τό λαό και 
κυρίως τους διανοουμένους του, με αποτέλεσμα να ατονήσει ή ζωντανή εθνική μας 
παράδοση, πού ήταν στή βάση της θρησκευτική, όπως είναι άλλωστε κάθε εθνική 
παράδοση στον κόσμο. "Ετσι άρχισε ή πολιτιστική μας αλλοτρίωση και φτάσαμε 
να δεχόμαστε άπό τους ξένους τον προσδιορισμό τής πολιτιστικής μας ταυτό
τητας. 

'Εμείς τώρα με τα αρχαία ελληνικά θέλομε να ξανασυνδέσομε τή ζωή μας 
μέ ολόκληρο τό πολιτιστικό μας παρελθόν. Θέλομε ν ' άκούσομε τα τραγούδια τοΰ 
'Ορφέα, πού, όταν τα τραγούδαγε σέ κάποια σπηλιά τοΰ Πηλίου, τα δέντρα 
μαγεμένα περπατούσαν και πύκνωναν γύρω στή σπηλιά. Θέλομε ν ' άκούσομε τον 
"Ομηρο και τον Αισχύλο να μας βεβαιώνουν για τή θεία Δίκη (Ουδέν ο,τι μή 
Ζευς), άλλα θέλομε ακόμα να διαβάσομε και τό Διονύσιο τον 'Αρεοπαγίτη, πού 
μας μιλάει για τον «θείον γνόφον», τον απόστολο Παύλο να μας βεβαιώνει ότι 
«...έμώρανεν ó Θεός τήν σοφίαν τοΰ κόσμου τούτου», τον άγιο 'Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο να μας βεβαιώνει για τήν δύναμιν τών αγίων ευχών, να ψάλλομε μαζί 
μέ τό Ρωμανό τό μελωδό τό « Ή Παρθένος σήμερον», να θρηνήσομε τον επιτάφιο 
θρήνο μέ όλον τό χριστεπώνυμο λαό «ΤΩ γλυκύ μου έαρ» και μαζί μέ τους 
μεγάλους εκκλησιαστικούς μας ποιητές να ψάλλομε τους Πασχάλιους ύμνους 
«Πάσχα κροτούντες αίώνιον». "Ετσι θα φτάσομε εύκολα στην απόλαυση τοΰ 
Παπαδιαμάντη, χωρίς καθόλου να μας εμποδίζει ολη αυτή ή εμπειρία να 
κατανοούμε και σέ βάθος μάλιστα τή δημοτική μας γλώσσα και λογοτεχνία. 

"Ολη αυτή ή εισαγωγή 'έγινε, για να καταλήξω πειστικά στο συμπέρασμα ότι 
τα κείμενα πρέπει να επιλεγούν άπό ολόκληρη τήν λογοτεχνική παραγωγή τής 
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αρχαίας ελληνικής καί μάλιστα με δύο προτιμήσεις. Πρώτη προτίμηση αναφέ
ρεται στα ποιητικά κείμενα, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες τάξεις. ( Έ π ί μ . 5). Τα 
παιδιά όπως είναι όμορφα στην όψη 'έτσι είναι κι άπο μέσα καί συγκινούνται άπο 
τα ποιητικά κυρίως κείμενα. Ή δεύτερη προτίμηση είναι για τα εκκλησιαστικά 
κείμενα, τουλάχιστον για τήν πρώτη καί σε μεγάλο βαθμό καί για τή δευτέρα 
τάξη. (Έπίμ. 6). 

Ή προτίμηση στα εκκλησιαστικά κείμενα βασίζεται κυρίως στην πίστη ότι 
είναι τα άξιολογότερα καί τα ευκολότερα συνάμα για τα παιδιά. "Ο κόσμος 
σήμερα έχει χάσει τήν παράδοση του καί αυτό οδηγεί στή διάλυση τήν οικογένεια 
καί τήν κοινότητα (πόλη-πατρίδα) άλλα καί τήν ίδια τήν προσωπικότητα. Ό 
νεοέλληνας έχει σαν παράδοση τήν ελληνική ορθοδοξία. "Αν πρόκειται να 
δυναμώσει τους θεσμούς της κοινωνικής του υπόστασης καί να ξαναποκτήσει 
πρόσωπο καί ήθος, μόνο με τήν αναβίωση τής έλληνοορθόδοξης παράδοσης του 
θα το κατορθώσει. Σαν δάσκαλοι δεν έχομε τίποτε καλύτερο να προσφέρομε στους 
μαθητές μας ά π ' αυτά πού παραλάβαμε άπο τους δικούς μας δασκάλους ώς το 
καλύτερο πού είχαν κι αυτοί. 

Ευκολότερα είναι τα εκκλησιαστικά κείμενα για τα παιδιά, γιατί σχετίζονται 
με βιώματα τών παιδιών μιας καί τα θέματα τους σχετίζονται με το εορτολόγιο, 
πού λίγο ώς πολύ χρωματίζει τήν κοινωνική μας ζωή. ( Έ π ί μ . 7). 

©άθελα ιδιαίτερα να τονίσω ότι στα εκκλησιαστικά κείμενα έχομε ένα λόγο 
σε πρώτο καί δεύτερο πρόσωπο περισσότερο, δηλαδή λόγο βιωμάτων καί δεύτερον. 
έχομε ένα σμίξιμο τής τέχνης με τήν πραγματικότητα ή αλλιώς του μύθου μέ τήν 
ιστορία καί αυτό είναι πού αποτελεί το ζητούμενο όλης τής πορείας του 
ανθρωπίνου γένους πάνω στή γή κι αυτό είναι ακόμα πού στερεώνει τή γή κάτω 
ά π ' τα πόδια μας. 

Στή δευτέρα τάξη ,μποροΰμε να δώσομε ενα παρόμοιο αναγνωστικό, δηλ. μέ 
τήν ίδια διάταξη. Σ ' αυτό το αναγνωστικό θα διδαχθεί το υπόλοιπο τής 
γραμματικής καί μερικά απαραίτητα κεφάλαια του συντακτικού. 

Στή Β ' τάξη μπορούμε να κάνουμε δύο καινοτομίες. Πρώτο να διδάξομε ένα 
ολόκληρο κείμενο, οχι απόσπασμα, όπως λ.χ. τον Προοιμιακό ψαλμό καί 
δεύτερον να δείξομεν στα παιδιά τό πρωτότυπο του 'Ομήρου μιας καί τελειώνει σ ' 
αυτή τήν τάξη ή διδασκαλία του 'Ομήρου άπο μετάφραση στα γυμνάσια. 

'Αφού θα έχει εμπεδωθεί ή διδασκαλία τών βασικών τής γραμματικής τής 
αττικής διαλέκτου μπορούμε να διακινδυνεύσομε καί μερικούς ομηρικούς τύπους, 
πού άλλωστε γίνονται κατανοητοί λόγω τής παραστατικότητας τους. 'Οπωσδή
ποτε όμως το ομηρικό κείμενο θα έχει δυσκολίες καί αυτό, τις πολλές άγνωστες 
λέξεις, καί γ ι ' αυτό τό κείμενο πού θα διδαχθεί θα είναι κουραστικό ή πολύ 
σύντομο. 

Γι ' αυτό τό λόγο προτείνομε μέθοδο, τήν οποία εφαρμόσαμε πειραματικά μέ 
επιτυχία. Έπιλέγομε ενα απόσπασμα 20-25 στίχων καί τό παρουσιάζομε ελαφρά 
διασκευασμένο, δηλ. μέ αντικατάσταση 10-15 λέξεων ομηρικών μέ αντίστοιχες 
αττικές όσο το δυνατόν όμοιες προς τις ομηρικές (μπορεί λ.χ. να διασκευασθή 
μόνον ή κατάληξη του ονόματος). "Eva τέτοιο κείμενο τό δέχεται ευκολότερα ó 
μαθητής καί παίρνει μια ίκανή γνώση του ομηρικού κειμένου, δεδομένου 
μάλιστα ότι ή διασκευή μπορεί να γίνει μέ ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να διασωθεί τό 
υφός του κειμένου.(Έπίμ. 8).Σέ επόμενο μάθημα μπορεί να διδαχθεί αυτούσιο τό 
ομηρικό κείμενο καί θα φανεϊ πολύ εύκολο τότε στο μαθητή, γιατί θα έχει μόνο 
τό πρόβλημα τών ομηρικών λέξεων να αντιμετωπίσει. ( Έ π ί μ . 9). Μ ' αυτή τή 
μέθοδο χάνομε δυο διδακτικές ώρες για ενα κείμενο, άλλα απομυθοποιούμε τή 
δυσχέρεια τοΰ ομηρικού κειμένου καί ένθαρρύνομε τό μαθητή μέ κάποια 
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φιλολογική κλίση ή περιέργεια να συλλαβίζει και μόνος του άφοβα το ομηρικό 
κείμενο. 

Κείμενα ομηρικής γλώσσας έχει και ή εκκλησιαστική γραμματεία όπως 
είναι ορισμένοι στίχοι στή μνήμη μαρτύρων μέσα στα Μηναία, δπως είναι ακόμη 
οί 'Ιαμβικοί κανόνες τών Χριστουγέννων ( Έ π ί μ . 10) και άλλων μεγάλων εορτών 
σε γλώσσα όμηρίζουσα, καθώς και ή περίφημη παράφραση του ευαγγελίου της 
'Αναστάσεως άπο τον άγιο Νικόδημο τον 'Αγιορείτη σε ομηρική γλώσσα. 

Προς το τέλος της Β ' τάξεως μπορούν οί μαθητές να δοκιμάσουν και κάποια 
μεταφορά άπό το νέο προς το άρχαϊο. 

Στην τρίτη τάξη μπορούμε να διδάξομε αποσπάσματα άπο τραγωδίες μέ μια 
είσαγωγή-περίληψη ολόκληρης της τραγωδίας. Πειραματικά διαπιστώσαμε οτι 
άπο τις τραγωδίες προσφέρονται περισσότερο τα χορικά. "Αν αντικατασταθούν οί 
δωρικοί τύποι μέ τους αντίστοιχους αττικούς και δοθούν οί πληροφορίες άπο τή 
μυθολογία, τά χορικά αφομοιώνονται σχετικά εύκολα και σ ' αυτό βοηθεϊ και ή 
ποιητικότητα τους. (Έπίμ. 11). 'Ακόμη μπορούμε στή γ ' τάξη να διδάξομε και 
αποσπάσματα πεζογράφων, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Θουκυδίδη κ.ά., πάντοτε επιλεγό
μενα, ώστε να έχουν διδακτικότητα και να είναι ενδεικτικά τοΰ ύφους τοΰ 
συγγραφέως. Παρακολουθώντας τις εποχές, το εορτολόγιο άλλα και τις κοινω
νικές εκδηλώσεις, μπορούμε να προσφέρομε στα παιδιά και αποσπάσματα 
λυρικών, αποσπάσματα κηρυγμάτων τοΰ άγ. 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, επιστο
λών τοΰ άπ. Παύλου (Έπίμ. 12) και προφητειών της Π. Διαθήκης. Μέ πολλή 
επιτυχία και απήχηση διδάχτηκε απόσπασμα προφητείας τοΰ 'Ιερεμίου πού είναι 
σχετικό μέ το οικολογικό πρόβλημα (Έπίμ. 13), όπως και ή προφητεία τοΰ 
'Ιεζεκιήλ, σχετική μέ τήν 'Ανάσταση. "Ετσι τά κείμενα όδηγοΰν στον προβλη
ματισμό τά παιδιά,άλλα και δείχνουν και το δρόμο για τή λύση τών προβλημάτων. 

Στην Γ ' τάξη θα ολοκληρωθεί ή διδασκαλία τοΰ βασικού συντακτικοΰ και μέ 
τή μορφή ασκήσεων μπορούν οί μαθητές να κάνουν μεταφορά άπο το νέο στο 
αρχαίο. 

Ε π ί σ η ς στην τρίτη τάξη πρέπει να φανταστούμε οτι ό μαθητής θα έχει 
αποκτήσει κάποια ευχέρεια να καταλαβαίνει το άρχαϊο κείμενο καθώς επίσης 
και κάποιο θαυμασμό γ ι ' αυτό. "Αν πετύχομε αυτά τά δύο, πρέπει να δώσομε σέ 
επίμετρο μερικά εξαιρετικά αξιόλογα και χαρακτηριστικά κείμενα για ελεύθερη 
προσέγγιση άπό το μαθητή. 

'Ακόμη μποροΰμε και πρέπει να άνταποκριθοΰμε σέ μια ανάγκη τού σημερινού 
παιδιού να προσεγγίσει τά πολιτιστικά αγαθά οχι μόνο μέ τή διάνοια ή έστω και 
μέ τήν ηθική άλλα και μέ το συναίσθημα. Είναι, βλέπετε, ή εποχή πού ή εικόνα 
και ó ήχος χρησιμοποιούνται ευρύτατα οχι μόνο σαν καθαρή ψυχαγωγία άλλα και 
σαν επένδυση ιδεών και μηνυμάτων. "Αλλωστε αυτό κατά κάποιον τρόπο 
αποτελεί και επάνοδο στο κατά φύσιν, γιατί έτσι ξεκίνησεν ó κόσμος, μέ ποιητική 
μορφή τών πάντων. Μπορούμε λοιπόν να δώσομε κείμενα για ελεύθερη 
προσέγγιση, κείμενα πού να έχουν μελοποιηθεί, όπως χορικά τραγωδιών, 
αποσπάσματα λυρικών, τροπάρια εκκλησιαστικά κ.ά. Μποροΰμε να δώσομε και 
τή μουσική σήμανση ή να δώσομε τή μελοποιημένη μορφή τους σέ κασσέττες. 
"Ετσι νομίζω ότι θα γίνει ή διδασκαλία τών αρχαίων ελληνικών μύηση. "Ετσι θα 
έπιδράσομε και στο μουσικό αισθητήριο και θα βοηθήσομε το 'Ελληνόπουλο να 
κάνει τή διαδρομή άπό τή διασκέδαση στην ψυχαγωγία μέ τήν πλατειά έννοια. Το 
ίδιο φυσικά πρέπει να γίνει και μέ τή διδασκαλία τών νεοελληνικών. Πρέπει 
κάποτε ή παιδεία μας να ξαναγυρίσει στην εποχή πού έτρεφε και ψυχαγωγούσε 
κυριολεκτικά τον άνθρωπο. 
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Tò 'Αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής πιστεύω ότι πρέπει να δίνει μια 
καθολική αισθητική εικόνα, πρέπει δηλαδή να είναι εικονογραφημένο. Και 
επειδή ως αρχαία ελληνική από τήν αρχή θεωρήσαμε τήν ελληνική γλώσσα, 
όπως γράφηκε κυρίως μέχρι τήν άλωση, ή εικονογράφηση του 'Αναγνωστικού 
πρέπει να έχει θέματα άπ' όλη τήν ιστορία των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων. 

Μ' ενα τέτοιο 'Αναγνωστικό νομίζω οτι θα δώσομε μια γεύση της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας και του ΰφους της, χωρίς βέβαια να καλύψομε τήν ύλη πού 
έχομε να προσφέρομε στο 'Ελληνόπουλο. 'Ακολουθεί το Λύκειο και στα τρία 
χρόνια του Λυκείου το 'Ελληνόπουλο θα έχει τή δύναμη και προπαντός τή 
διάθεση να μάθει πολλά ακόμα. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

1 

ΑΣΚΗΣΗ 

'Αθηναίοι μετά τήν έν Μαραθώνι νίκη ν, πάλιν τα όπλα λαμβάνουσι και εις τό 
άστυ έρχονται. 'Ενταύθα εξαίφνης τους πολεμίους έν τω Φαλήρω βλέπουσιν. 
"Ελεγον ούν προς αλλήλους. Μάτην έμαχόμεθα χθες, οτι σήμερον περί πάντων 
κινδυνεύομεν. ΤΩ Μήδοι, οι χθες αίσχρώς έδιώκεσθε και έφεύγετε, τί προς ημάς 
βαδίζετε σήμερον ; Ένόμιζες, ώ Δαρείε, κενόν είναι τό άστυ ανδρών γενναίων; 
'Ημείς τους θεούς λατρεύομεν και ίερά σφάγια αύτοΐς θύομεν' διό και αυτοί ήμας 
σωζουσιν. 

2 

ΑΣΚΗΣΗ 

'Εγώ είμι τό φώς του κόσμου. — Σύ εΐ ó Θεός ημών, ó ποιών θαυμάσια μόνος. 
— "Αξιον έστι μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον... — ' Υμεΐς έστε τό φώς του κόσμου. 
— Ειη τό όνομα Κυρίου εύλογημένον άπό του νυν και έως του αιώνος. —"Εστω ή 
λαμπρότης Κυρίου του Θεού έφ' υμάς. — "Εστωσαν αί όσφύες υμών περιεζω-
σμέναι και οί λύχνοι καιόμενοι. — 'Ερωτώ σε, πάτερ, ίνα ώσιν έν. 

3 
ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 

"Ασκηση: Ναυσίθοος Φαίακας κατωκισεν εις νήσον Σχερίην δια τήν υβριν 
τών Κυκλώπων, ανδρών καθ' "Ομηρον υπερήφανων' αύτοίς δε μετοικιζομένοις 
τάδε έλεγεν. "Ανδρες Φαίακες, έγώ υμάς κατοικιώ έν νήσω περιρρύτω, ένθα 
άσινεϊς μενεΐτε και ουδείς υμάς έτι φθερεΐ' νεμώ δε ύμΐν άρούρας και ποριώ ύμϊν 
σπέρματα, ά σπερείτε έν τοις άγροϊς. Ποτιεϊτε τους αγρούς τοις ύετείοις νάμασι 
και σΐτον θεριεΐτε τοϊς παισίν υμών. Άφικομένους δε ούκ έσφηλε αυτούς, άλλα 
και τείχος ήγειρε και οίκους έκτισε και ναούς ίδρυσε, ένθα ωετο τους θεούς μενεΐν 
και ούτω τους Φαίακας υπ ' ούδενός φθερείσθαι. 

ΛΕΞΕΙΣ: 

υβρις=αδικη συμπεριφορά, περηφάνεια/περίρρυτος νήσος=περίβρεχτο νησί. 
άσινής=άβλαβής/άρουρα=γή, χωράφι. 
ύέτεια νάματα=βρόχινα νερά/σφάλλω=άπατώ, γελώ. 
ωετο=ένόμιζε (ό, οϊομαι=νομίζω). 
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4 

ΚΑΝΟΝΕΣ: 

1. "Ο Μέλλων των βημάτων πού τελειώνουν σε -ίζω και έχουν περισσότερες 
από δύο συλλαβές, καθώς και δλων των βημάτων με χαρακτήρα ερρινο ή υγρό (μ, 
ν, λ, ρ) σχηματίζεται συνηρημένος σε -έω μέ ασθενές θέμα. 
Π.χ. φθείρω (φθέρ-jco), Μέλλων φθερ-έσω>φθερέω >φθερώ 

τειχίζω, Μέλλων τειχι-έσω>τειχιέω>τειχιώ 
2. Ό 'Αόριστος των βημάτων μέ χαρακτήρα ερρινο ή υγρό (μ, ν, λ, ρ) 

σχηματίζεται χωρίς -σ μέ θέμα ισχυρό. Π.χ. άγγέλλω, 'Αόριστος ήγγελ-σ-
α>ήγγειλα, μένω, 'Αόριστος εμεν-σα>εμεινα. 

5 

2. 'Από το δράμα του Εύριπίδου « Ιππόλυτος» στ. 1440-1444 

Χαίρουσα και σύ στεΐχε παρθέν' ολβία" 
μακράν δέ λείπεις ραδίως όμιλίαν. 

λύω δέ νεΐκος πατρί χρηζούσης σέθεν' 
και γαρ πάροιβε σοΐς έπειθόμην λόγοις. 

ΛΕΞΕΙΣ 

Μέ τα λόγια αυτά αποχαιρετά ó ' Ιππόλυτος τη θεά "Αρτεμη και συμφιλιώνεται μέ 
τον πατέρα του. 

στεΐχε=βάδιζε, πήγαινε 
όλβία=μακάρια 

όμιλία=συναναστροφή 
νεΐκος=φιλονικία, διαφορά 

χρηζούσης σέθεν=έπειδή το ζητάς έσύ 
πάροιθε=στό παρελθόν 

σοΐς λόγοις=στούς δικούς σου λόγους. 

6 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Άπα τον Άκάθιστον "Υμνον (Ώρολόγιον το Μέγα), ειρμός. 

'Ανοίξω τό στόμα μου και πληρωθήσεται Πνεύματος 
και λόγον έρεύξομαι τή βασιλίδι Μητρί και όφθήσομαι 
φαιδρώς πανηγυρίζων και ςίσω γηθόμενος ταύτης τα 

θαύματα. 

7 

'Από την Παρακλητικήν ή Όκτώηχον 
Θεοτοκίον. ΤΗχος α '. 

Τήν παγκόσμιον δόξαν τήν έξ ανθρώπων 
σπαρεΐσαν και τον Δεσπότην τεκουσαν, 
τήν έπουράνιον πύλην, ύμνήσωμεν Μαρίαν 
τήν Παρθένον, των 'Ασωμάτων τό άσμα και 
των πιστών το έγκαλλώπισμα ' αυτή γαρ 
ανεδείχθη ουρανός και ναός τής Θεότητος" 
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αϋτη το μεσότοιχον της έχθρας καθελοΰ-
σα είρήνην άντεισήξε καί το βασίλειον 
ήνέφξε. Ταύτην ούν κατέχοντες της Πί
στεως την άγκυραν ύπέρμαχον εχομεν τον 
έξ αυτής τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω τοί-
νυν, θαρσείτω λαός τοΰ Θεοΰ: καί γαρ αυ
τός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. 

'Οδύσσειας Ζ (στ. 1-19) 

'Οδυσσέως άφιξις εις Φαίακας. 

ώς ó μεν ένθα καθευδε πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς 
ϋπνω καί καμάτφ βεβαρυμένος' αύταρ Ά θ ή ν η 
βή Ρ' ές Φαιήκων ανδρών δήμόν τε πόλιν τε, 
οι πριν μέν ποτ' εναιον έν εύρυχώρω Ύπερείη, 
άγχοΰ Κυκλώπων, ανδρών υπερήφανων 
οι σφας διήρπαζον, βία δέ ανώτεροι ήσαν. 
ένθεν άναστήσας άγε Ναυσίθους θεοειδής, 
κατωκισε δέ Σχερίη μακράν ανδρών κερδοσκόπων, 
άμφί δέ τείχος ελασε πόλει καί έκτισεν οίκους 
καί ναούς έποίησε θεών καί διένειμεν άρούρας. 
άλλ' ó μέν ήδη κηρί δαμασθείς Άϊδόσδε βεβήκει, 
'Αλκίνοος δέ τότ ' ήρχε, θεών άπο βούλας είδώς. 
του μέν εβη προς δώμα θεά, γλαυκώπις Ά θ ή ν η , 
νόστον Όδυσσεΐ μεγαλήτορι μηχανωμένη. 
βή δ ' Γμεν ές θάλαμον πολυδαίδαλον, έν φ κούρη 
κοιματ' άθανάταις φυήν καί είδος όμοίη, 
Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος 'Αλκινόου, 
πάρ' δέ δύ' άμφίπολοι, χαρίτων απο κάλλος εχουσαι, 
σταθμών έκάτερθε, θύραι δ ' έπέκειντο φαειναί. 

ΛΕΞΕΙΣ 

καθεΰδε=έκάθευδε (άναύξ. τύπος) 
πολύτλας=πολύπαθος (τλάω=σηκώνω. πρβ. "Ατλαςνδΐος^θεΐος (πρβ. Δίας), 
υπνω, καμάτφ=ποιητ. αΐτιον./αύτάρ=άλλά, ομως./βή-έβη (άναύξ. τ.). 
ναίω=κατοικώ (ναος)/άγχοϋ=κοντά/σφάς=αύτούς/βία=δοτ. άναφοράς=στή δύνα
μη/άναστήσας=άφοΰ τους σήκωσε./άγε (άναύξητος τύπος/κατωκισε=άόριστ. τοΰ 
κατοικίζω=έγκαθιστώ. 
έλασε=άόριστ. του >̂. έλαύνω=περνώ, φέρνω, σχεδιάζω. 
άρουρα=γή (άρόω-ώ, άροτρον)/κηρί=ποιητ. α'ίτιον, κήρ=ή μοίρα του θανάτου. 
'Αιδόσδε ένν. δόμους, δηλ. στοϋ Ά δ η (τα παλάτια)./είδώς=ξέροντας, έρμηνεύ-

ο ντας./τού=αύτοϋ. 
μεγαλήτωρ-ορος=μεγαλόψυχος (ήτορ=ψυχή). 
βή δ ' Γμεν=ξεκίνησε να πάει./φυή=φκιασιά του κορμιού. 
σταθμοί=στύλοι του κρεβατιού ή παραστάδες της πόρτας. 
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Όδυσέως άφιξις εις Φαίακας. (στ. 1-19) 

ως ó μεν ένθα καθευδε πολύτλας δίος 'Οδυσσεύς 
ϋπνω και καμάτω άρημένος' αύταρ Ά θ ή ν η 
βή β' ές Φαιήκων ανδρών δήμο ν τε πόλιν τε 
di πριν μέν ποτέ εναιον εν εύρυχόρω Ύπερείη, 
άγχου Κυκλώπων, ανδρών ύπερηνορεόντων, 
οι σφεας σινέσκοντο, βίηφι δε φέρτεροι ήσαν. 
ένθεν άναστήσας άγε Ναυσίθοος θεοειδής, 
εισεν δε Σχερίη έκας ανδρών άλφηστάων, 
άμφί δε τείχος ελασσε πόλει και έδείματο οίκους 
και νηούς ποίησε θεών και έδάσσατ' άρούρας. 
αλλ ' ó μέν ήδη κηρί δαμείς Άϊδόσδε βεβήκει, 
'Αλκίνοος δε τότ ' ήρχε, θεών απο μήδεα είδώς. 
του μέν εβη προς δώμα θεά, γλαυκώπις Ά θ ή ν η , 

νόστον Όδυσσήϊ μεγαλήτορι μητιόωσα. 
βή δ ' Γμεν ές θάλαμον πολυδαίδαλον, ω ένι κούρη 
κοιματ' άθανάτησι φυήν και είδος όμοίη, 
Ναυσικάα θυγάτηρ μεγαλήτορος Άλκινόοιο, 
παρ' δε δύ' άμφίπολοι, Χαρίτων απο κάλλος, έχουσαι, 
σταθμοΐϊν έκάτερθε* θύραι δ ' έπέκειντο φαειναί. 

ΛΕΞΕΙΣ 

άρημένος=βεβαρημένος./εύρυχόρω αντί εύρυχώρω χάριν του μέτρου. 
—/-υυ/-υ υ/- υυ/- υυ/~ 
οϊ πριν μέν ποτ ' εναιον έν εύρυχόρω, Ύπερείη 
Αυτό είναι το ομηρικό έξάμετρο: 
-υυ/-υυ/-υυ/-υυ/-υ-. Το - ισοδυναμεί με υυ. 
ύπερηνορέων-οντος=ύπερήφανος. 
σινέσκοντο: ομηρικός παρατατικός χωρίς αύξηση και μέ πρόσφυμα εσκ αντί 
έσίνοντο,σίνοντο, σινέσκοντο=συχνά διήρπαζον (θαμιστικο ρήμα). 
βίηφι αντί β ία=Όμηρ. κατ/ξη δοτ. -ηφι. 
φέρτερος, φέριστος=άνώτερος, άνώτατος./εισεν: άόρ. του καθίζω=έγκαθιστώ 
κάποιον. 
έκάς=μακράν+γεν./άλφηστής=ό τρώγων αλφιτα, άρτοφάγος, αρπαξ, κερδοσκόπος. 
νηός=ναός./έδάσσατο:άόριστος α ' του ρ. δατέομαι (και δαίομαι)=μοιράζω (διπλό 
σσ). 
έδείματο αντί εδειμε: άόριστ. του δέμω=κτίζω./μήδος -ους: πληθ. μήδεα=σκέψη, 
βουλή. 
μητιόωσα: μτχ. ομηρική (οω αντί αου) του ρ. μητιάω=μηχανώμαι. 
ί'μεν: Ά π α ρ . του ^. ε\μι=έρχομαι. 
σταθμοΐϊν: Δυϊκός άρ. Γεν. αντί σταθμών. 

3 
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ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

'Από το Μηναΐον Δεκεμβρίου Κ Ε ' 
"Ορθρος της Χρίστου γεννήσεως 

Κανών 'Ιαμβικός 'Ιωάννου Μονάχου φέρων άκροστοιχίδα τήνδε δια στίχων 
' Ηρωελεγείων: 

Εύεπίης μελέεσσιν έφύμνια ταύτα λιγαίνει 
Υια Θεού μερόπων ένεκα τικτόμενον 
έν χθονί, και λύοντα πολύστονα πήματα κόσμου. 
'Αλλ' "Ava, φητήρος φύεο τώνδε πόνων. 

Ο ΚΑΝΩΝ: (τρεις από τους ειρμούς τοδ Κανόνος) 

"Εσωσε λαό ν θαυματουργών Δεσπότης 
Ύγρον θαλάσσης κύμα χερσώσας πάλαι' 
'Εκών δε τεχθείς έκ Κόρης τρίβον βατήν 
Πόλου τίθησιν ήμΐν' δν κατ ' ούσίαν 
ΤΙσόν τε Πατρί και βροτοΐς δοξάζομεν. 

Ναίων Ίωνδς έν μυχοις θαλαττίοις 
Έλθεΐν έδεΐτο και ζάλην άπαρκέσαι. 
Νυγείς έγώ δε τω τυραννουντος βέλει 
Χριστέ προσαυδώ, τον κακόν άναιρέτην 
Θαττον μολεΐν σε της έμής Ραθυμίας. 

Στέργειν μέν ημάς ως άκίνδυνον φόβω 
' Ράον σιωπήν τω πόθω δε Παρθένε 
ύμνους ύφαίνειν συντόνως τεθηγμένους 
'Εργώδες έστιν άλλα και Μήτηρ σθένος 
"Οση πέφυκεν ή προαίρεσις δίδου. 

ΣΧΟΛΙΑ: 
Άκροστοιχίς: ó συνδυασμός τών αρχικών γραμμάτων τών στίχων, πού όταν 

διαβάζονται μέ τη σειρά αποτελούν λέξεις και οί λέξεις φράσεις και στίχους. Τα 
129 αρχικά γράμματα τών ισαρίθμων στίχων του Κανόνος, όταν διαβαστούν στη 
σειρά, κάνουν το ήρωελεγειακό τετράστιχο «Εύεπίης..». 'Ηρωελεγειακοί στίχοι 
λέγονται οί στίχοι μέ μέτρο ηρωικό, δηλαδή ομηρικό σε κάποια μικρή 
παραλλαγή, πού λέγεται ελεγειακό μέτρο. Στο ή/ε μέτρο υπολογίζονται οί στίχοι 
κατά ζεύγη. Ό πρώτος στίχος ϊχει καθαρά ομηρικό (ήρωϊκό) μέτρο και ó 
δεύτερος επίσης ομηρικό, άλλα χωρίς τις συλλαβές πού αποτελούν τις άρσεις 
(υυ ή -) του 3ου και 6ου ποδός (μέτρου). Ό τύπος τοΰ ή/ε μέτρου είναι έτσι: 

-υυ -υυ -υυ -υυ -υυ -υ 
-υυ -υυ - -υυ -υυ -

' Ο Κανών έχει μέτρο Ιαμβικό, όπως το μάθαμε στο μάθημα τοΰ 'Ιππολύτου. 

ΛΕΞΕΙΣ: Ιον τής Άκροστοιχίδος 

εύεπίη-εύεπία (εύ-έπος)-καλός λόγος, εύλογία/έφύμνιον-υμνος, 
μελέεσσι-μελέεσι-μέλεσι. μέλος=φσμα/λιγαίνω-κηρύσσω, διαλαλώ. 
υια=υίόν/μέροψ, -οπος=άνθρωπος (όμηρ. τύποι)/χθών, χθονός=γή. 
πολύστονον πήμα=πολυστέναχτο κακό (βάσανο)/πόνος=κόπος, βάσανο, 
"Ανα-"Αναξ- βασιλεΰ, Θεέ (επίκληση 'Απόλλωνος)/ρητήρ, ήρος=^>ήτωρ, αυτός, 
πού μιλάει/^ύετο-Ρύου: Προστακτική τοΰ ρ\ βύομαι=σώζω. 
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2ον τοϋ Κανόνος 

θαυματουργώ: μετοχή τροπική/ύγρον κύμα: ένν. την 'Ερυθρά Θάλασσα. 
χερσώσας: μετοχή του ρ\ χερσόω=ξεραίνω, κάνω χέρσα (στεγνή) γη. 
ή τρίβος, -ου=δρόμος/βατος=περπατητός, πού να μπορείς να τον βαδίσεις, 

11 
ΜΑΘΗΜΑ 12 

'Από τις τραγωδίες του Ευριπίδη. "Αλκηστις στίχοι 435-475. 
Ή "Αλκηστη, νεαρή σύζυγος του βασιλιά των Φερών 'Αδμήτου, προσφέρ

θηκε να πεθάνει αντί για τον άντρα της. Μόλις μαθαίνει ó χορός, πού αποτελείται 
άπό δεκαπέντε Φεραίους, ξεσπφ σε άσμα θρηνητικό και δοξαστικό της ηρωίδας. 

Χ Ο Ρ Ο Σ 

Χο. ώ Πελίου θύγατερ, [στρ. 
χαίρουσα μοι ε/ν Άίδαο δόμοις 436 
τον άνάλιον οίκον οίκετεύοις. 
ΐστω δ ' Άίδας ó μελαγχαίτας θεός ος τ ' έπί κώπα 
πηδαλίω τε γέρων 410 
νεκροπομπος ίζει, 
πολύ δη πολύ δη γυνάϊκ ' άρίσταν 
λίμναν Άχεροντίαν πορεύ-

σας έλατα δικώπφ. 

πολλά σε μουσοπόλοι [άντ. 
μέλψουσι καθ ' επτάτονόν τ ' ορείαν 446 
χέλυν εν τ ' άλύροις κλέοντες ΰμνοις, 
Σπάρτα κύκλος άνίκα Καρνείου περινίσσεται ώρας 
μηνός, άειρομένας 450 
παννύχου σελάνας, 
λιπαραϊσί τ ' έν όλβίαις Άθάναις. 
τοίαν ελιπες θανούσα μολ-

πάν μελέων άοιδοϊς. 

εϊθ ' έπ ' έμοί μεν εϊη, [στρ. 
δυναίμαν δέ σε πέμψαι 456 
φάος έξ Άίδα τεράμνων 
και Κωκυτοϊο βεέθρων 

ποτάμια νερτέρα τε κώπα. 

συ γαρ ώ, μόνα, ώ φίλα γυναικών, 460 
συ τον αύτας 
ετλας πόσιν αντί σας άμεϊψαι 
ψυχας έξ "Αιδα. κούφα σοι 
χθων έπάνωθε πέσοι, γύναι. ει δέ τι 
καινον ελοιτο πόσις λέχος, ή μάλ ' αν εμοιγ ' αν εϊη 

στυγηθείς τέκνοις τε τοις σοϊς. 465 

ματέρος ού θελούσας [άντ. 
προ παιδος χθονί κρύψαι 
δέμας, ούδε πατρός γεραιοΰ, 
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öv ετεκον δ ', ουκ έτλαν ρύεσθαι, 
σχετλίφ, πολιάν εχοντε χαίταν. 470 
συ δΛ έν ηβα 
νέα προθανοΰσα φωτός οϊχη. 
τοιαύτας εϊη μοι κΰρσαι 
συνδυάδος φιλίας [άλόχου] ' τοΰτο γαρ 
έν βιότω σπάνιον μέρος ' ή γαρ αν εμοιγ ' αλυπος 

δι ' αιώνος αν ξυνείη. 475 

12 

Άπό το Τριώδιον. Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας 
'Απόστολος. Προς Κορινθίους Α18-31, Β1-3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μ' αυτό το κεφάλαιο της Α ' προς Κορινθίους επιστολής του ό 
'Απόστολος Παύλος διδάσκει την υπεροχή του Σταύρου απέναντι στην ανθρώπινη 
σοφία και δύναμη και μ' αυτό αποδεικνύει το μάταιο του ανθρώπινου πολιτισμού, 
αν αυτός ó πολιτισμός δεν έχει στόχο τή σοφία του Σταυρού. 

18 Ό λόγος γαρ ó τοΰ σταυρού τοις μεν άπολλυμένοις μωρία εστί, τοις δέ 
σφζομένοις ήμΐν δύναμις Θεού έστι.19γέγραπταιγάρ· άπολώ τήν σοφίαν των σοφών, 
και τήν σύνεσιν τών συνετών αθετήσω. 2υποΰ σοφός; πού γραμματεύς; πού συζητη
τής τοΰ αιώνος τούτου; ουχί έμώρανεν ó Θεός τήν σοφίαν τοΰ κόσμου τούτου; 
21έπειδή γαρ έν τή σοφία τοΰ Θεοΰ ούκ εγνω ό κόσμος δια της σοφίας τον Θεόν, 
εύδόκησεν ό Θεός δια της μωρίας τοΰ κηρύγματος σώσαι τους πιστεύοντας. 22έπει-
δή και 'Ιουδαίοι σημεΐον αΐτοΰσι και "Ελληνες σοφίαν ζητοΰσιν, 23ήμεΐς δέ κη-
ρύσσομεν Χριστόν έσταυρωμένον, ' Ιουδαίοις μέν σκάνδαλον, "Ελλησι δέ μωρίαν, 

4αύτοΐς δέ τοις κλητοΐς, Ίουδαίοις τε και "Ελλησι, Χριστόν Θεοΰ δύναμιν και 
Θεοΰ σοφίαν 5δτι τό μωρόν τοΰ Θεού σοφώτερον τών ανθρώπων εστί, και τό 
ασθενές τοΰ Θεοΰ ίσχυρότερον τών ανθρώπων εστί. 26Βλέπετε γαρ τήν κλήσιν υμών, 
αδελφοί, δτι ού πολλοί σοφοί κατά σάρκα, ού πολλοί δυνατοί, ού πολλοί ευγενείς, 
2 7άλλά τα μωρά τοΰ κόσμου έξελέξατο ό Θεός,'ίνα τους σοφούς καταισχύνη, και τα 
ασθενή τοΰ κόσμου έξελέξατο ό Θεός'ίνα καταισχύνη τα ισχυρά, 2 8καί τα αγενή τοΰ 
κόσμου και τα έξουθενημένα έξελέξατο ό Θεός, και τα μή όντα,'ίνα τα όντα κατάρ
γηση, 9δπως μή καυχήσηται πάσα σαρξ ενώπιον τοΰ Θεοΰ. 30έξ αύτοΰ δέ ύμεΐς έστε 
έν Χριστώ Ίησοΰ, δς έγενήθη ήμΐν σοφία άπό Θεοΰ, δικαιοσύνη τε και αγιασμός 
και άπολύτρωσις, 31'ίνα, καθώς γέγραπται, ό καυχώμενος έν Κυρίω καυχάσθω. 

Κάγώ έλθών προς υμάς, αδελφοί, ήλθον ού καθ' ύπεροχήν λόγου ή σοφίας 
καταγγέλλων ύμΐν τό μαρτύριον τοΰ Θεοΰ. 32ού γαρ έκρινα τοΰ είδέναι τι έν ύμΐν εί 
μή Ίησοΰν Χριστόν, και τοΰτον έσταυρωμένον. 

13 
Το οικολογικό κήρυγμα τοΰ προφήτου 'Ιερεμίου. Ίερ. IB ' 1-16. 

"Εως πότε πενθήσει ή γή, και πας ό χόρτος τοΰ άγροΰ ξηρανθήσεται, άπό 
κακίας τών κατοικούντων έν αύτη; ήφανίσθησαν κτήνη και πετεινό, δτι ε ϊ π ο ν Ούκ 
δψεται ô Θεός οδούς ημών σοΰ οί πόδες τρέχουσι, και έκλύουσί σε. Συναγάγετε 
πάντα τα θηρία τοΰ άγροΰ, και έλθέτωσαν τοΰ φαγεΐν αυτήν. Ποιμένες πολλοί 
διέφθειραν τον αμπελώνα μου, έμόλυναν τήν μερίδα μου, έδωκαν τήν μερίδα τήν 
έπιθυμητήν μου εις έρημον άβατον, ετέθη εις άφανισμόν άπωλείας. 


