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 ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ – ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 2.6 

 

Ξενοφῶν Γρύλλου μὲν ἦν υἱός, Ἀθηναῖος, τῶν δήμων Ἐρχιεύς· 

αἰδήμων δὲ καὶ εὐειδέστατος εἰς ὑπερβολήν. Τούτῳ δὲ ἐν 

στενωπῷ φασιν ἀπαντήσαντα Σωκράτην διατεῖναι τὴν βακτηρίαν 

καὶ κωλύειν παριέναι, πυνθανόμενον ποῦ πιπράσκοιτο τῶν 

προσφερομένων ἕκαστον· ἀποκριναμένου δὲ πάλιν πυθέσθαι, 

ποῦ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται ἄνθρωποι· ἀπορήσαντος δέ, ἕπου 

τοίνυν, φάναι, καὶ μάνθανε. Καὶ τοὐντεῦθεν ἀκροατὴς Σωκράτους 

ἦν. Καὶ πρῶτος ὑποσημειωσάμενος τὰ λεγόμενα εἰς ἀνθρώπους 

ἤγαγεν, Ἀπομνημονεύματα ἐπιγράψας. 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

Ἐρχιεύς = από τον αρχαίο δήμο της Αττικής Ερχιά, τα σημερινά Σπάτα 
αἰδήμων = ντροπαλός, σεμνός (αἰδέομαι, -οῦμαι = ντρέπομαι, σέβομαι – αἰδώς, αναίδεια, αναιδώς, αιδεσιμότατος)  
εὐειδέστατος εἰς ὑπερβολήν = υπερβολικά ωραίος, ευπαρουσίαστος (εἶδος = μορφή,όψη, παρουσιαστικό, η ειδή  : 
(λαϊκότρ., λογοτ.) η όψη ή η έκφραση του προσώπου) ‡  δυσειδής = δύσμορφος 
ἀπαντῶ τινι = συναντώ κάποιον (Yπαπαντή, προϋπαντώ, συναπαντώ, το κακό συναπάντημα) 
ἡ στενωπός = στενό, στενό πέρασμα, στενός δρόμος, στενή διάβαση (ιδίως ανάμεσα σε βουνά)  
φημί = λέγω, ισχυρίζομαι (φήμη, φωνή, φημίζομαι, διαφήμιση, θέσφατο, δυσφημώ, ευφημισμός, κακόφημος, 
υστεροφημία,  προφήτης, ἀφασία, βλασφημέω-ῶ, ἐπευφημέω-ῶ, καταφατικός) 
διατείνω = τείνω εντελώς, τεντώνω, προ-τείνω (για να του φράξω το δρόμο) 
βακτηρία = ραβδί, μπαστούνι, μαγκούρα  
κωλύω = εμποδίζω, δυσχεραίνω, δυσκολεύω, παρεμποδίζω κάποιον να κάνει κάτι, του παρεμβάλλω προσκόμματα 
παριέναι= Απαρ. Ενεστ. του πάρειμι ή παρέρχομαι = διαβαίνω, περνώ 
πυνθάνομαι = ζητώ να μάθω, ερωτώ, πληροφορούμαι 
πιπράσκομαι = πωλούμαι (πρατήριον, μεταπράτης) (πιπράσκω=πωλώ ‡ ὠνέομαι,-οῦμαι =αγοράζω) 
ἕκαστον τῶν προσφερομένων (πρὸς πώλησιν) (ἀγαθῶν) = το κάθε προϊόν, τα διάφορα εμπορεύματα/αγαθά 
φρ. καλός κἀγαθός=αυτός που συνδυάζει το σωματικό κάλλος με την ηθική τελειότητα, ιδίως για τη δήλωση ευγενών, 
ευπατριδών, επιφανών προσώπων 
ἀπορῶ = βρίσκομαι σε κατάσταση απορίας/σε αδιέξοδο, νιώθω αμηχανία, δεν ξέρω τι να απαντήσω 

ἕπου =  Προστ. του ἕπομαι = ακολουθώ 
τοὐντεῦθεν = έκτοτε, από εκεί κι έπειτα, από εκείνη τη στιγμή 
ἀκροατὴς =μαθητής 
ὑποσημειωσάμενος τὰ λεγόμενα = αφού κατέγραψε τις συνομιλίες, κράτησε σημειώσεις των συνομιλιών του Σ. 
εἰς ἀνθρώπους ἤγαγεν = φανέρωσε/παρουσίασε στο κοινό, δημοσίευσε, τις εξέδωσε σε βιβλία 
Ἀπομνημονεύματα ἐπιγράψας = με την επιγραφή «Ἀπομνημονεύματα», τους έδωσε τον τίτλο … 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
① Ξενοφῶν Γρύλλου μὲν ἦν υἱός, Ἀθηναῖος, τῶν δήμων Ἐρχιεύς·  
 
② αἰδήμων δὲ [ἦν] καὶ εὐειδέστατος εἰς ὑπερβολήν.  
 
③ Τούτῳ δὲ ἐν στενωπῷ φασιν ἀπαντήσαντα Σωκράτην  

διατεῖναι τὴν βακτηρίαν  
καὶ κωλύειν παριέναι,  
πυνθανόμενον  

 
❹ ποῦ πιπράσκοιτο τῶν προσφερομένων ἕκαστον·  
 
⑤ ἀποκριναμένου δὲ [τοῦ Ξενοφῶντος] πάλιν πυθέσθαι,  
 
❻ ποῦ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται ἄνθρωποι·  
 
⑦ ἀπορήσαντος δε [τοῦ Ξενοφῶντος],  
 
⑧ ἕπου τοίνυν, φάναι,  
 
⑨ καὶ μάνθανε.  
 
⑩ Καὶ τοὐντεῦθεν ἀκροατὴς Σωκράτους ἦν.  
 
⑪ Καὶ πρῶτος ὑποσημειωσάμενος τὰ λεγόμενα  

              εἰς ἀνθρώπους ἤγαγεν,  
              Ἀπομνημονεύματα ἐπιγράψας. 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

① Ποια η σημασία των εξής λέξεων:  καλλίπολις καλλιστεῖον καλλιτέχνης καλλιτεχνία καλλονή κάλλος καλλωπισμός καλλύνω καλλωπίζω καλλιεπής καλλίκαρπος 

καλλίκομος καλλίφωνος καλλιγραφία  καλλιέπεια  καλλιέργεια καλλιτεκνία καλλιτέχνημα καλόγηρος καλοκαιρία καλλικέλαδος καλοήθης καλοκάγαθος 

καλοπροαίρετος καλόψυχος  καλλαίσθητος καλλιλογία καλλιμάρμαρος καλόπιστος, «καλός κἀγαθός». 

 

② Δώσε έναν τίτλο στο ανωτέρω κείμενο. 
 

③ Ποιο είναι το πλήρες όνομα του «αἰδήμονος» και «εὐειδοῦς» νέου; 

 
④ Μετάτρεψε τον Πλάγιο Λόγο σε Ευθύ (έστω, στα Νέα Ελληνικά) 
 

⑤ Στενωπός: α)Κυριολεξία: στενό πέρασμα, στενός δρόμος, φαράγγι  β)(Μεταφορικά) δύσβατη και πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση,  η   
         δύσκολη φάση ορισμένης ενέργειας ή διαδικασίας. H εθνική οικονομία βρίσκεται σε / περνάει από στενωπό. Ελπίζουμε να βγούμε κάποτε   

         από τη στενωπό.          Στις φράσεις αυτές έχουμε κυριολεξία ή μεταφορά; 
 

⑥ «οἵα η εἰδή, τοιάδε καὶ ἡ ψυχή»: Τι σημαίνει η παροιμία αυτή; «κόψε μάπα και βγάλε συμπέρασμα»! 

 

⑦ παριέναι (Απαρ. Ενεστ. του ρ. εἶμι).   Αν ήταν του ρ. εἰμί,  πώς θα ήταν το Απαρέμφατο; 
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Να συμπληρωθούν οι κατωτέρω Πίνακες με τους ζητούμενους τύπους: 

Α΄     Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α  Τ  Ι  Κ  Η 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (Να κλιθούν) 

 ΕΝΙΚΟΣ        ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
ΟΝΟΜ. υἱός  ἀκροατὴς     
ΓΕΝ.       
ΔΟΤ.       
ΑΙΤΙΑΤ.  Σωκράτην      
ΚΛΗΤ.       

ΕΠΙΘΕΤΑ (Να γραφούν τα Παραθετικά τους στην ίδια πτώση) 

Α/Α ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 
1 καλοὶ    

2 
ἀγαθοὶ  
 
 

  

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (Να κλιθεί πλήρως και στα 3 γένη) 

 ΕΝΙΚΟΣ        ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
 αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο 

ΟΝΟΜ.       
ΓΕΝ.       
ΔΟΤ. τούτῳ      
ΑΙΤΙΑΤ.       
ΚΛΗΤ.   ---------- ---------- ---------- ---------- 

ΡΗΜΑΤΑ (Να γίνει Χρονική Αντικατάσταση) 

Α/Α ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. 
1    διατεῖναι   
2    πυθέσθαι   
3 ἕπου       
4 μάνθανε      
5    ἤγαγεν   

παριέναι: Να κλιθεί πλήρως ο χρόνος στον οποίον βρίσκεται: 

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤ. ΤΥΠΟΙ 
α΄    ---------- ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ   
β΄      
γ΄     ΜΕΤΟΧΗ 
α΄    ----------  
β΄      
γ΄      

Β΄    Σ  Υ  Ν  Τ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 
Να χαρακτηρισθούν συντακτικώς οι όροι: 

         

Γρύλλου υἱός Ἀθηναῖος εἰς ὑπερβολήν Τούτῳ βακτηρίαν παριέναι τῶν προσφερομένων ἀκροατὴς 

Χαρακτηρίστε τις προτάσεις: 

❹ποῦ πιπράσκοιτο τῶν προσφερομένων ἕκαστον·  
❻ποῦ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται ἄνθρωποι·   

Γ΄    Μ  Ε  Τ  Α  Φ  Ρ  Α  Σ  Η 

«Οἵα η εἰδή τοιάδε καὶ ἡ ψυχή»: 
«Παιδεία ἐστί βακτηρία βίου» : 

∆΄    Ε  Τ  Υ  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 

Τι δηλώνουν τα επίθετα με την κατάληξη –ειδής: ευειδής δυσειδής βολβοειδής ρομβοειδής κυβοειδής ψαλιδοειδής θεοειδής τραπεζοειδής 

πιθηκοειδής σκωληκοειδής γυναικοειδής ελικοειδής κυψελοειδής κρυσταλλοειδής μογκολοειδής βοοειδής ανθρωποειδής σφαιροειδής σπειροειδής 

αμφιβληστροειδής σταυροειδής ζωοειδής κυματοειδής κερατοειδής ωοειδής  

 


