
Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Β΄ ΤΑΞΗ

Αρχίλοχος, 9. Τοῖς Θεοῖς (D58, 130W)

9. Τοῖς Θεοῖς (D58, 130W)

Τοῖς Θεοῖς ┼τ’ εἰθειάπάντα┼ πολλάκις µέν εκ κακῶν
ἄνδρας ὀρθούσιν µελαίνηι κειµένους ἐπί χθόνι,
πολλάκις δ’ ἀνατρέπουσι καί µάλ’ εὖ βεβηκότας
ὑπτίους, κείνοις δ’ ἔπειτα πολλά γίνεται κακά,
και βίου χρήµηι πλανᾶται και νόου παρήορος.

Α. Να γίνει µετάφραση του ποιήµατος.(Μονάδες 10)

Β. Να γράψετε στο τετράδιο σας τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων:

Β1. Ποιο είναι το κεντρικό νόηµα του ποιήµατος και µε ποια εκφραστικά µέσα
αποδίδεται;(Μονάδες 15)

Β2.  Κάνετε διαθεµατική προσέγγιση µε το παρακάτω παράλληλο κείµενο, Σιµωνίδης, 29.
ἄνθρωπος ἐών, (6D 355P):(Να εξετάσετε οµοιότητες και διαφορές τους)

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15)

29. ἄνθρωπος ἐών (6D, 355P)

ἄνθρωπος ἐών µή ποτε φάσηις ὄ τι γίνεται αὔριον,
µηδ’ ἄνδρα ἰδών ὄλβιον ὅσσον χρόνον ἔσσεται ·

ὠκεία γάρ οὐδέ τανυπτερύγου µυίας
οὕτως ἁ µετάστασις.

Β3. Ο Αρχίλοχος χαράζει µια νέα λυρική πορεία και συγκρούεται µε το έπος. Αφού αναφερθείτε στη
σύγκρουση αυτή, να κάνετε νοηµατική σύγκριση του συγκεκριµένου ποιήµατος µε το έπος .

(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

Β4. Να βρείτε 5 παράγωγα στην αρχαία ή στην νέα ελληνική , σύνθετα ή όχι των παρακάτω λέξεων :

ὀρθοῦσιν, βεβηκότας, χρήµηι, πλανᾶται.
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10)

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ
    Ισοκράτους  Αρχίδαµος   § 1

  Ἴσως τινές ὑµῶν θαυµάζουσιν , ὅτι τόν ἄλλον χρόνον ἐµµεµενηκώς τοῖς πόλεως νοµίµοις ὡς
οὐκ oἶδ’ εἴ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν , τοσαύτην πεποίηµαι τήν µεταβολήν ὥστε περί ὧν
ὀκνοῦσιν οἱ πρεσβύτεροι λέγειν περί τούτων νεώτερος ὤν παρελήλυθα συµβουλεύσων . Ἐγώ δ’ ,
εἰ µέν τις τῶν εἰθισµένων ἐν ὑµῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν τῆς πόλεως εἰρηκώς , ἡσυχίαν ἄν ἦγον  ·
νῦν δ’ ὁρῶν τούς µέν συναγορεύοντας οἷς οἱ πολέµιοι προστάττουσι , τούς δ’ οὐκ ἐρρωµένως
ἐναντιουµένους , τούς δέ παντάπασιν ἀποσεσιωπηκότας , ἀνέστην ἀποφανούµενος ἅ γιγνώσκω
περί τούτων , αἰσχρόν νοµίσας , εἰ τήν ἰδίαν τοῦ βίου τάξιν διαφυλάττων περιόψοµαι τήν πόλιν
ἀνάξια ψηφισαµένην ἑαυτῆς .

Γ1. Να µεταφράσετε το παραπάνω κείµενο. ( ΜΟΝΑ∆ΕΣ  20 )

Γ2. α) Να βρεθούν οι προτάσεις που εισάγονται µε τον σύνδεσµο « εἰ » και να χαρακτηρισθούν /  να
χαρακτηρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου που σχηµατίζεται  β) Να χαρακτηρισθούν συντακτικά

οι  όροι : τῶν ἠλικιωτῶν , ἀποφανούµενος , ἀνάξια ( ΜΟΝΑ∆ΕΣ   10 )
Γ3. α) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις :

- ἐµµεµενηκώς : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής Αορ.  Α΄

- συναγορεύοντας : γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής Αορ. Β΄ και απαρέµφατο  Αορ.  Β΄

- ἐναντιουµένους : γ΄ ενικό υποτακτικής Ενεστώτα

β) ἐρρωµένως , αἰσχρόν ,τήν ἰδίαν : να γραφούν οι υπόλοιποι βαθµοί.

γ) ἑαυτῆς : να κλιθεί η αντωνυµία στο αρσενικό γένος 9 στο πρόσωπο που βρίσκεται )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. Για τους θεούς όλα είναι απλά ⋅ πολλές φορές από τα δεινά τους ανθρώπους
ανορθώνουν που κείτονται στη µαύρη γη. Πολλές φορές πάλι τους ξαπλώνουν ανάσκελα. αν και

πατούσαν γερά στα πόδια τους, σ’ εκείνους ύστερα συµβαίνουν πολλές συµφορές, και περιπλανιέται
(εννοείται ο άνθρωπος) από έλλειψη των προς το ζην και µε σαλεµένο το µυαλό.

Β.1Το κεντρικό νόηµα του ποιήµατος είναι η αστάθεια και µεταβλητότητα των ανθρώπινων

πραγµάτων.

 Ο ποιητής χρησιµοποιεί τα εξής εκφραστικά µέσα:

- Χιαστό σχήµα

- επαναφορά : πολλάκις µέν … πολλάκις δέ.

- Μεταφορά: ὀρθοῦσιν, κειµένους ἐπί χθόνι, ἀνατρέπουσι ὑπτίους , εὖ βεβηκότας

εκ κακῶν         ὀρθοῦσιν

ἀνατρέπουσι        εὖ βεβηκότας



- Αλλαγή αριθµού προσώπων: κείνοις – πλανᾶται παρήορος

- Παραλλαγή: συνδέονται παρατακτικά δυο ανόµοιοι όροι συντακτικά, δοτική της αιτίας

και ένα επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου (χρήµηι παρήορος)

- Τρεις εικόνες :  1) Οι άνθρωποι που τους σηκώνουν οι θεοί από τη γη.
  2) εκείνοι που τους ρίχνουν οι θεοί ανάσκελα

  3) ο τραγικός άνθρωπος που περιπλανιέται πάµφτωχος και µε

σαλεµένο νου.

- Αντίθεση : ανάµεσα στη πρώτη εικόνα και στις δύο επόµενες , αλλά και µέσα στις εικόνες
υπάρχουν αντιθέσεις ανάµεσα στο πριν και στο µετά των καταστάσεων.

Β2 Και οι δύο ποιητές διαπιστώνουν ότι όλα είναι µεταβλητά στη ζωή των ανθρώπων και

εναλλάσσονται. Ο Αρχίλοχος εξετάζει το θέµα από τη σκοπιά της εναλλαγής της ευτυχίας και της

δυστυχίας. Ο Σιµωνίδης βλέπει µόνο ότι η ευτυχία έχει µικρή διάρκεια. Ο Αρχίλοχος απλώς
διαπιστώνει την κατάσταση, ενώ ο Σιµωνίδης προχωράει σε παραινέσεις. Ο Αρχίλοχος αναζητά τα

αίτια της κατάστασης αυτής και τα εντοπίζει στους θεούς, ενώ ο Σιµωνίδης παραµένει  στις

παραινέσεις και στις διαπιστώσεις. Και οι δύο χρησιµοποιούν στο β’ ενικό πρόσωπο. Και οι δύο
δίνουν παραστατικές εικόνες για να κάνουν πιο ζωντανή τη σκέψη τους: ο Αρχίλοχος δίνει την

τραγικότητα του ανθρώπου µε µια εικόνα πολύ παραστατική, του ανθρώπου που πέφτει ανάσκελα

στην δυστυχία. Τα αποτελέσµατα όµως της µετάπτωσης από την ευτυχία στην δυστυχία είναι πιο
τραγικό για τον άνθρωπο, όπως δείχνει η εικόνα στο τέλος του ποιήµατος, όπου ο άνθρωπος

χτυπηµένος από τη µοίρα και το θείο γυρίζει φτωχός και στερηµένος , ενώ η κατάσταση στην οποία

έχει περιέλθει τον οδήγησε στην τρέλα και την παραφροσύνη. Ο Σιµωνίδης χρησιµοποιεί την εικόνα
της γρήγορης µύγας, που την συγκρίνει µε τις γρήγορες αλλαγές της ζωής. Και οι δυο δίνουν το

θέµα τους µε πολλά σχήµατα λόγου.

Β3. Προβλ. Εισαγωγική σελ. 18.  “Αντίθετα Το ποιητικό πρόγραµµα του Αρχίλοχου…
ανθρώπινης αµηχανίας.”

 Ο Αρχίλοχος αντιτάσσει τη µεταβλητότητα, την κίνηση και την αστάθεια των

πραγµάτων και των καταστάσεων στο απαρασάλευτο, στη σταθερότητα που προέβαλλε το έπος για

τις καταστάσεις και για την συµπεριφορά των ηρώων. Οι ήρωες του Οµήρου σίγουροι σταθεροί και
αµετακίνητοι, ορθοί στις αντιξοότητες και ακλόνητοι αντιµετωπίζουν αγέρωχα τις δυσκολίες ή

συντρίβονται για να µην αλλάζουν. Ακόµα και αν παρουσιαστούν αλλαγές, αυτές είναι φαινοµενικές

και παροδικές. Όµως, για τον Αρχίλοχο ο άνθρωπος αλλάζει συµπεριφορά από τη µια µέρα στην
άλλη σύµφωνα µε τη βούληση των θεών.

Από τη σύγκριση του συγκεκριµένου ποιήµατος για το έπος προκύπτει µια οµοιότητα και

µια διαφοροποίηση. Η οµοιότητα είναι η κοινή πεποίθηση ότι οι θεοί παρεµβαίνουν στα
ανθρώπινα πράγµατα και ότι αυτοί καθορίζουν τις τύχες των θνητών. Οι θεοί ενεργούν , οι

άνθρωποι πάσχουν. Ωστόσο ενώ στο έπος ο παθών ήρωας υποµένει τη θεϊκή  µοίρα χωρίς να

µεταβάλλει το χαρακτήρα του και τα χαρακτηριστικά του, τη συµπεριφορά του και τον
ψυχισµό του, οι ήρωες του Αρχίλοχου που κτυπιούνται από τη θεϊκή µοίρα τα αλλάζουν όλα

αυτά, µεταβάλλονται καταντούν. Χάνουν όχι µόνο τα υλικά τους αγαθά και γυρνούν σαν

ζητιάνοι (βίου χρήµηι πλανᾶται), αλλά και το ίδιο το µυαλό τους (νόου παρήορος), την
προσωπικότητα τους, τον εαυτό τους. Αντίθετα οι δύο κεντρικοί ήρωες της Ιλιάδας και
Οδύσσειας, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας πέφτουν θύµατα της βούλησης των θεών, αλλά ποτέ ο

Όµηρος δεν τους παρουσιάζει ζήτουλες και τρελούς. Είναι σταθεροί, αγέρωχοι , παλικάρια,

παραµένουν αµετάβλητοι.

Β4 ὄρθοῦσιν : ορθοστάτης, κατόρθωµα, διορθωτής, αδιόρθωτος, όρθιος

βεβηκότας : βατός, βάση, βωµός, βήµα, ανάβαση

χρήµηι : χρήσιµος , χρήση, χρεία, χρησιµιθηρικός, χρήµατα

πλανᾶται : πλάνη, πλανήτης, παραπλάνηση, πλανητάριο, αποπλάνηση

Γ1.  ΄Ισως µερικοί από εσάς απορούν , γιατί , ενώ στο παρελθόν είχα µείνει πιστός στις συνήθειες
της πόλης (τόσο ) όσο δε γνωρίζω αν κάποιος άλλος από τους συνοµηλίκους µου ( ενν. είχε µείνει

πιστός ) , τόσο πολύ έχω αλλάξει , ώστε για εκείνα , που διστάζουν οι µεγαλύτεροι να µιλούν , γι’

αυτά , αν και είµαι νεότερος , έχω ανέβει στο βήµα για να σας συµβουλεύσω. Εγώ όµως , εάν
κάποιος από αυτούς που συνηθίζουν να µιλούν ενώπιον σας είχε µιλήσει αντάξια της πόλης , πολύ θα

ησύχαζα. Αλλά τώρα , επειδή βλέπω άλλους να συµφωνούν µ’ αυτά που οι θεοί προστάζουν , άλλους

να µην εναντιώνονται σθεναρά , άλλους να έχουν σιωπήσει τελείως , σηκώθηκα  για να εκφέρω τη
γνώµη µου για εκείνα που γνωρίζω πάνω σ’ αυτά , γιατί θεώρησα ότι είναι ατιµωτικό , εφόσον ,

τηρώντας την τάξη που ταιριάζει στην ιδιωτική µου ζωή , ανεχθώ η πόλη να λάβει αποφάσεις

ανάξιες του εαυτού της.

Γ2. α )

- «Ὡς οὐκ οἶδ’ εἴ τις ἄλλος τῶν ἡλικιωτῶν ( ενν, ἐνεµεµενήκει ) » : δευτερεύουσα ονοµατική ,

πλάγια ερωτηµατική πρόταση , ολικής άγνοιας , εισάγεται µε τον απορηµατικό  « εἰ » , είναι

αντικείµενο στο «οὐκ οἶδα » , εκφέρεται µε οριστική ( το πραγµατικό )

V « εἰ µέν τις τῶν εἰθισµένων ἐν ὑµῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν τῆς πόλεως εἰρηκώς » : δευτερεύουσα

επιρρηµατική πρόταση , υποθετική , εκφέρεται µε οριστική υπερσυντελίκου ( « εἰρηκώς ἦν » :

περιφραστικός τύπος ) µε απόδοση την κύρια πρόταση που ακολουθεί : « πολλήν ἄν ἡσυχίαν ἦγον » )



- « αἰσχρόν ( εἶναι ) νοµίσας , εἰ τήν ἰδίαν τοῦ βίου τάξιν διαφυλάττων περιόψοµαι τήν
πόλιν ἀνάξια ψηφισαµένην ἑαυτῆς » : δευτερεύουσα επιρρηµατική πρόταση ,
αιτιολογική µε υποθετική αιτιολογία , προσδιορίζει ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της

αιτίας το « αἰσχρόν εἶναι » , εκφέρεται µε οριστική µέλλοντα ( το πραγµατικό )

Υπόθεση Απόδοση Είδος

Εἴ τις . . . εἰρηκώς ἦν ἡσυχίαν ἄν ἦγον Β : Μη πραγµατικό

Οριστική  υπερσ. ∆υνητική οριστική

Β)

Τῶν ἡλικιωτῶν : ετερόπτωτος ονοµατικός προσδιορισµός , γενική διαιρετική από την αόριστη
αντωνυµία « τις »

ἀποφανούµενος : επιρρηµατική τελική µετοχή συνηµµένη προς το υποκείµενο του « ἀνέστην
» ( = ἐγώ ) , προσδιορίζει ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του σκοπού το ρήµα κίνησης «
ἀνέστην ».
ἀνάξια : σύστοιχο αντικείµενο ( ενν. ψηφίσµατα ) της µετοχής « ψηφισαµένην».

Γ3. α)

-     ἐνέµειναν

- συνεῖπε / συνειπεῖν

- ἐναντιοῖ
    β)

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός

ἐρρωµένως ἐρρωµενέστερον ἐρρωµενέστατον
Αἰσχρόν Αἴσχιον Αἴσχιστον
ἰδίαν ἰδιαιτέραν Ἰδιαιτάτην

  γ)
Ον.         -                              -

Γεν.  ἑαυτοῦ / αὑτοῦ    σφῶν αὐτῶν / ἑαυτῶν /αὑτῶν
∆οτ.  ἑαυτω/ αὑτῷ       σφίσιν αὐτόῖς / ἑαυτόῖς / αὑτοῖς
Αιτ. ἑαυτόν/ αὑτόν       σφᾶς αὐτούς / ἑαυτούς / αὑτούς
Κλητ.    -                               -

Ον.       -                      -

Γεν.      -                      -

∆οτ.      -                     -

Αιτ.      ἑαυτό          ἑαυτά
Κλητ.    -                    -


