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Π Ρ ΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν μια μορφή της ελληνικής γλώσσας, αυτήν που ονομάζουμε «Αρχαία Ελλη-
νικά». Είναι αλήθεια ότι τα «Αρχαία Ελληνικά» έγιναν γνωστά σ᾿ ολόκληρο τον κόσμο 
και πολλοί ασχολήθηκαν μαζί τους, επειδή είναι η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν 
έργα που θεμελίωσαν τον πνευματικό πολιτισμό της ανθρωπότητας. Αυτή η γνωριμία, 
αν γίνει σωστά, νομίζουμε ότι θα είναι χρήσιμη για πολλούς λόγους, μερικοί από τους 
οποίους αξίζει να αναφερθούν. Κάθε γλώσσα υπακούει σε κανόνες, έχει συγκεκριμέ-
νη δομή, βάσει της οποίας συγκροτείται ο λόγος, δικό της κλιτικό σύστημα, στοιχεία, 
δηλαδή, που και μόνο η μάθησή τους αποτελεί σπουδαίο διανοητικό γύμνασμα. Πολύ 
περισσότερο που τα «Αρχαία Ελληνικά» είναι μια πολύ πειθαρχημένη γλώσσα που 
δίνει όμως ταυτόχρονα μεγάλη ελευθερία να την χρησιμοποιεί κανείς με το δικό του 
προσωπικό ύφος. νομίζουμε, λοιπόν, ότι η κατανόηση της δομής ενός κειμένου οξύνει 
τη σκέψη του μαθητή όσο και η κατανόηση μιας αλγεβρικής εξίσωσης. Εξάλλου τα 
Αρχαία Ελληνικά είναι ο όχι και τόσο μακρινός πρόγονος της γλώσσας που μιλάμε 
και γράφουμε σήμερα. μετρώντας τον χρόνο με κάπως ιδιόμορφο τρόπο μπορούμε να 
πούμε ότι π.χ. από τον Αισχύλο και τον Θουκυδίδη μας χωρίζουν «μόνο» εβδομήντα, 
το πολύ ογδόντα παππούδες. Είναι, λοιπόν, δυνατόν να αντιληφθούν οι μαθητές πολύ 
εύκολα ότι η γλώσσα που μιλάμε σήμερα είναι ο κατ᾽ ευθείαν απόγονος εκείνης της 
μορφής της ελληνικής γλώσσας που μιλιόταν εδώ στον ίδιο χώρο πριν από τουλάχι-
στον 2.500 χρόνια. με κάποια έκπληξη ίσως θα διαπιστώσουν ότι σε μεγάλο βαθμό 
χρησιμοποιούνται τότε και τώρα οι ίδιες λέξεις με την ίδια ή με διαφορετική σημασία. 
Αυτή η παρακολούθηση των σημασιών των λέξεων και της χρήσης τους μέσα στο πέ-
ρασμα του χρόνου αποτελεί ασφαλώς μια γοητευτική «εξερεύνηση», η οποία θα κάνει 
τον μαθητή να αντιληφθεί καλύτερα την εξέλιξη της γλώσσας μας και να αποκτήσει 
καλύτερη γνώση γι᾿ αυτήν.

Προσπαθήσαμε με το παρόν βιβλίο να δείξουμε αυτή την συνέχεια και την συγγέ-
νεια με τρόπο απλό και ευχάριστο, γιατί θέλαμε τα ελληνόπουλα να αγαπήσουν τα 
«Αρχαία Ελληνικά», να πάψουν να τα θεωρούν δύσκολα και ακόμη να πιστέψουν ότι 
είναι χρήσιμα. Ελπίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους 
μας. Είναι καιρός να πάψουν να θεωρούνται τα «Αρχαία Ελληνικά» μάθημα στην 
καλύτερη περίπτωση δύσκολο και στην χειρότερη άχρηστο. Είναι οι ρίζες της γλώσσας 
μας και πρέπει να τα φροντίζουμε γιατί η γλώσσα μας τα έχει ανάγκη, όπως ακριβώς 
κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη τις ρίζες του. Ελπίζουμε ότι στο τέλος και της 
Τρίτης τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει μια αρκετά καλή γνώση 
της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ίσως έτσι φθάσουν κάποτε να συνεχίσουν την ενα-
σχόλησή τους με τη γλώσσα (όχι κατ᾽ ανάγκην επαγγελματικά) και να αποκτήσουν το 
προνόμιο που θα ήθελαν να έχουν πολλοί άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο: να κατανο-
ήσουν κάποιο αρχαίο ελληνικό κείμενο διαβάζοντάς το στο πρωτότυπο.

Η συγγραφική ομάδα
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Η νέα Ελληνική γλώσσα προήλθε από την Αρχαία Ελληνική και είναι αποτέλεσμα συνεχούς εξέλιξης μέσα 
στους αιώνες. Η συγγένεια της Αρχαίας και της νέας Ελληνικής είναι σαφής, αρκεί να δούμε πόσες λέξεις, 
καταλήξεις, σημασίες κ.ά. της αρχαίας γλώσσας επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας ή πόσες φράσεις αρχαίες και 
αρχαιοπρεπείς λόγιες χρησιμοποιούνται σήμερα στον γραπτό ή προφορικό λόγο της νέας Ελληνικής. Ας δούμε 
μερικά παραδείγματα:

           

                                                             

                

                

                                                      

                                

 
Χρησιμοποιείτε ή ακούτε συχνά ανάλογες φράσεις; Να τις σημειώσετε στα παρακάτω κενά:

        

        

στο προοίμιο της ᾿Οδύσσειας απαντούν λέξεις που χρησιμοποιούνται και στη νέα Ελληνική με την ίδια 
σημασία: Μοῦσα, πολύς, ἱερός, ἄνθρωπος, πόντος, ψυχή, ἑταῖρος, νόστος, αὐτός, θεά.

 Ε
ν

ό
τη

τα
 1

Το ταξίδι των λέξεων            στον χρόνο...                     

νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ           εὖ ἀγωνίζεσθαι

πὺξ λάξ            κύκνειον ᾆσμα δημοσίᾳ δαπάνῃ

τὰ παιδία παίζει      γνῶθι σαυτόν          ἔπεα πτερόεντα

τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ                Εὕρηκα! Εὕρηκα!

εὖ ζῆν               μολὼν λαβέ!                 μή μου ἅπτου!         καινὰ δαιμόνια

στήλη ἅλατος          ἆρον ἆρον          ἀπὸ μηχανῆς θεός      γόρδιος δεσμός 

αρχαια ελληνικη γλωσσα8
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Η Αρχαία Ελληνική (μέσω και της Λατινικής στην περίπτωση των γαλλικών, των ισπανικών, των ιταλικών 
και των ρουμανικών) προσέφερε λέξεις ή ρίζες λέξεων σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες: 

   

    (αγγλ.) harmony < ἁρμονία < ἁρμός       (γαλλ.) histoire < ἱστορία < ἵστωρ (= ο γνώστης)

     
   ἀνάλυσις > (αγγλ.) analysis / (γαλλ.) analyse / (ιταλ.) analisi / (γερμ.) Analyse

                (αγγλ.) athlete < ἀθλητής < ἀθλοῦμαι < ἆθλον (= βραβείο, έπαθλο) 

Αν γνωρίζετε άλλες ξένες λέξεις με ελληνική προέλευση, να τις σημειώσετε στα παρακάτω κενά:

        

        

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ανίχνευση λέξεων που χρησιμοποιούμε στη νέα Ελληνική και θεωρούνται 
δάνεια από ξένες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ελληνικές λέξεις που... ταξίδεψαν και επέστρεψαν στον 
τόπο τους. Πρόκειται για αντιδάνεια, όπως είναι λ.χ. η λ. «καναπές» < γαλλ. canapé < λατ. conopeum < ελλ. 
κωνωπεῖον, η λ. «πέναλτι» < μεσαιων. λατ. poenalitas < λατ. poenalis < λατ. poena < ελλ. ποινή.

Το ταξίδι των λέξεων            στον χρόνο...                     

“...Our critical problems such as the numismatics plethora generate some agony and melancholy. This 
phenomenon is characteristic of our epoch... In parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and 
harmonization in a democratic climate is basic...''

Απόσπασμα από ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο Διεθνές νομισματικό Ταμείο στις 26/9/1957. Ποιος, 
κατά τη γνώμη σας, ήταν ο σκοπός του ομιλητή;

ενΟΤηΤα 1α' γΥΜνασιΟΥ 9

(αγγλ. / γαλλ.) Europe < Εὐρώπη (= αυτή που έχει εὐρεῖς ὦπας, μεγάλα μάτια)

(αγγλ.) democracy – monarchy – anarchy – despotism – hegemonism – tyranny
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Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα
Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα αποτελεί μέρος 

της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων.
Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας αρχίζει 

πριν από 40 αιώνες περίπου. Τα παλαιότερα 
μνημεία της είναι οι πινακίδες της γραμμικής 
γραφής Βʹ (περ. 1450-1200 π.Χ.), που ήταν 
γραμμένες σε συλλαβογραφικό αλφάβητο. Αξι-
οσημείωτο είναι ότι η Ελληνική αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα γλώσσας με αδιάκοπη 
ιστορική συνέχεια. Έτσι, μπορούμε να μιλάμε 
για ενιαία ελληνική γλώσσα από την αρχαιότη-
τα έως σήμερα.

Τα κείμενα που έχουν διασωθεί, σε συνδυ-
ασμό με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποτελούν 
τις μαρτυρίες του παρελθόντος. Η επαφή με 
τα πρωτότυπα κείμενα έχει την ίδια σημασία με 
το άγγιγμα ενός αγάλματος, καθώς αποκομίζου-
με μια αίσθηση οικειότητας με το παρελθόν 
μας.

Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου

Οι Φοίνικες και οι Έλληνες
Το φοινικικό αλφάβητο εισάγεται στην Ελλάδα κατά την περίοδο ακμής των σχέσεων Φοινίκων και Ελλήνων, 

δηλ. μεταξύ 12ου και 9ου αι. π.Χ. Ήταν ένα συμφωνογραφικό – συλλαβογραφικό αλφάβητο, το οποίο περιλάμβα-
νε 21 συλλαβογράμματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε και σε κάποιες συλλαβές, π.χ. το τ = τ, τα, τε, το, 
τι. Τα γράμματα Ξ, Φ, Χ, Ψ, Ω έλειπαν, ενώ υπήρχαν επιπλέον το δίγαμμα (F) και το κόππα (Ϙ). 

Παράδειγμα: Η λέξη «μαθητής», εάν υπήρχε, στο φοινικικό σύστημα θα γραφόταν «μ.θ.τ.ς», θα μπορούσε 
δηλ. κάποιος που δεν καταλαβαίνει καλά τα συμφραζόμενα να διαβάσει «μαθητές» ή «μαθητάς» (αιτ. πληθ.) ή 
«μαθητός» (= αυτός που μπορεί να μαθευτεί). 

οι Έλληνες έκριναν ότι το αλφάβητο αυτό θα προκαλούσε δυσκολίες. Το 
προσάρμοσαν, λοιπόν, στις δικές τους φωνητικές ανάγκες και το συμπλήρωσαν 
μετατρέποντάς το σε φωνολογικό. Δηλαδή, κάθε γράμμα αντιστοιχούσε πλέον 
σε έναν φθόγγο, φωνήεν ή σύμφωνο, οπότε επιτυγχανόταν ακρίβεια και ευκολία 
στην εκμάθηση. Το νέο αλφάβητο ονομάστηκε ελληνικό. 

Τα πρώτα σωζόμενα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας στο ελληνικό 
αλφάβητο είναι η επιγραφή του ποτηρίου του νέστορος (πιθ. 740-720 π.Χ.) και 
της οινοχόης του Διπύλου (735-725 π.Χ.). 

αρχαια ελληνικη γλωσσα10

Παράδειγμα διαλόγου σε παράσταση αγγείου, ο οποίος στη ν.ε. 
αποδίδεται ως εξής: « Ένα χελιδόνι!», «Μα τον Ηρακλή, ήρθε η άνοι-
ξη!» (παράσταση σε αττικό αγγείο, 6ος αι. π.Χ., Αγία Πετρούπολη).

Οινοχόη διακοσμημένη με γεωμετρικά θέματα που βρέθηκε το 1871 στο Δίπυλο του Κεραμεικού στην Αθήνα. Χρονολογείται 
στο τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. Η επιγραφή που φέρει αποτελεί το αρχαιότερο έως τώρα γνωστό δείγμα αλφαβητικής γρα-
φής στον ελληνικό κόσμο. Δόθηκε ως έπαθλο ορχηστικού αγώνα (δηλ. αγώνα χορού), όπως μαρτυρεί η επιγραφή που φέρει: 
« Όποιος τώρα απ᾽ όλους τους χορευτές χορεύει πιο ανάλαφρα, αυτός ας το πάρει» (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας).
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Οι διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής

Η Αρχαία Ελληνική παρουσιάζει ποικιλία διαλέκτων.  Από 
τον 4ο αι. π.Χ. άρχισε να επικρατεί η Αττική, που διαμορφώθη-
κε στην Αθήνα, έφτασε σε υψηλό βαθμό καλλιέργειας με τα 
κείμενα του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. και τελικά κυριάρχησε. 

ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κύριες διαλέκτους 
της Αρχαίας Ελληνικής και τους κύριους σταθμούς στην πο-
ρεία της ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα. Είναι αυτονόητο 
ότι ο διαχωρισμός είναι συμβατικός, αφού η γλωσσική εξέλι-
ξη γίνεται βαθμιαία και όχι με απότομες αλλαγές.

 

                                                                

     

               

                                                   

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εντυπωσιακή η επιβίωση στοιχείων της α.ε. σε νεοελληνικά ιδιώματα και δια-
λέκτους σε επίπεδο λεξιλογίου, σημασιών και σύνταξης, π.χ. (μάνη) κλαίουσι, λέουσι, (Τσακωνική) μάτη (< 
δωρικό μάτηρ = η μητέρα), (Ποντιακή) τ’ εμόν (το δικό μου), τα παιδία, (Κρητική) χοχλιός (< α.ε. κοχλίας), αμπώθω 
(< α.ε. ἀπωθῶ)  (Κυπριακή) έδοξέν μου (< α.ε. ἔδοξέ μοι = μου φάνηκε), ορτσούμαι (< α.ε. ὀρχοῦμαι = χορεύω).  

α' γΥΜνασιΟΥ ενΟΤηΤα 111

Ο Νόμος της Γόρτυνας, ισχυρής πόλης της Κρήτης, 
είναι γραμμένος σε δωρική διάλεκτο. Το απόσπα-
σμα περιέχει διατάξεις σχετικές με το διαζύγιο (450 
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας).

Από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους στη Νέα Ελληνική

ΑρκαδοκυπριακήΙωνική-Αττική

Ελληνιστική Κοινή
(323 π.Χ. -330 μ.Χ.)

Νέα Ελληνική
[ἠδη από τον 10ο αι. και τυπικά από το 1453]

Βυζαντινή-Μεσαιωνική
(330-1453 μ.Χ.)

[Η περίοδος 330-600 μ.Χ. της πρώιμης
Βυζαντινής θεωρείται μεταβατική]

Αιολική
(Θεσσαλική, Λεσβιακή, Βοιωτική)

Δυτική
(Δωρική, Βορειοδυτική)

001-140 updated.indd   11 5/22/13   12:26 PM



Ασκήσεις – Δραστηριότητες

1. Να αναπτύξετε σύντομους διαλόγους στη ν.ε. στους οποίους θα χρησιμοποιήσετε τις φράσεις της 
σελ. 8 ή άλλες ανάλογες.

2. Να βρείτε στο λεξικό (ή να σκεφτείτε) τις ελληνικές λέξεις που αποδίδουν τους παρακάτω ξενικούς 
όρους: γκλάμουρ, φαστφούντ, σκόντο, μπάσος, ανφάς, σκάρτος.

3. Με τη βοήθεια λεξικού να βρείτε την ελληνική ρίζα των παρακάτω ξενικών λέξεων: τουρνουά, τζίρος, 
φαντεζί, παρλάρω, πιάτσα, σκιτσάρω.

4. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, να αναζητήσετε σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο εταιρείες ή προϊόντα με 
αρχαία ελληνικά ονόματα ή θέματα (π.χ. «Ταχυμεταφορές Ο ΕΡΜΗΣ»). Αφού τα κατηγοριοποιήσε-
τε (π.χ. ονόματα θεών, ηρώων, ιστορικών προσώπων), να τα παρουσιάσετε σε ένα κολάζ που θα 
συνθέσετε. Τα συμπεράσματά σας μπορούν να αποτελέσουν υλικό για ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην 
εφημερίδα του σχολείου σας ή σε άλλο μαθητικό έντυπο.

5. Αναζητήστε στο πρoοίμιο της ᾿Ιλιάδας λέξεις που χρησιμοποιούνται στη ν.ε. αυτούσιες (ή ελαφρά 
τροποποιημένες) ως προς τη μορφή και τη σημασία. 

αρχαια ελληνικη γλωσσα12

«Γιατί να μάθω Αρχαία Ελληνικά;»

Μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα δίνει ένας διαπρεπής ξένος φιλόλογος: 
«Από όλες τις δημιουργίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος η πιο θαυμαστή είναι χωρίς αμφιβολία η 
γλώσσα. Ο άπειρος πλούτος της λεξιλογικής παραδόσεως, η σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα συνθέσεως, 
η σημασιολογική ακρίβεια των πολυάριθμων συνωνύμων, η απλότητα του κλιτικού συστήματος των ονο-
μάτων και ο πλούτος του κλιτικού συστήματος των ρημάτων, το εναλλασσόμενο παιχνίδι των μορίων και 
των προθέσεων, η διαφάνεια της λογικής και συντακτικής δομής, το εύηχον και η μουσικότητα, τέλος, 
δημιούργησαν το πιο τέλειο όργανο που ο άνθρωπος έφτιαξε, για να εκφράσει τις σκέψεις του. Και όπως 
η γλώσσα δημιουργήθηκε από την ανάγκη να εκφρασθεί η ανθρώπινη σκέψη, έτσι και η ίδια με τη σειρά 
της συνέβαλε να δημιουργηθούν απ’αυτή τη σκέψη οι λογοτεχνικές μορφές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά τους: σκέπτεται κανείς τα Ελληνικά της ποίησης, σ᾽ όλη την ποικιλία της. Και κατόπιν τα Ελληνικά 
της φιλοσοφίας και της ιστορίας, της ρητορικής, της αφήγησης και του μυθιστορήματος, της γραμματικής 
και της φιλολογίας, της ιατρικής και των μαθηματικών, της αστρονομίας και της φυσικής, της ζωολογίας 
και της βοτανικής, της γεωγραφίας και της εθνογραφίας, της θεολογίας. Πλευρές της σκέψεως, τις οποί-
ες, μαζί με άλλες ακόμη, η Ελλάδα αποκάλυψε στην ανθρωπότητα σε μορφές που έμειναν βασικές. Γι 
αυτό η εκφραστική δύναμη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παρέμεινε ενεργή και ζωντανή σε όλες τις 
γλώσσες του πολιτισμού (τεχνικοί όροι του λεξιλογίου σε όλες τις σύγχρονες γλώσσες)».

Raffaele Cantarella, La letteratura greca classica, Firenze 1967, σ. 25
(μτφρ. των συγγραφέων) 

Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών εικονίζονται οι επιστήμες προσωποποιημένες.
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6.  Να χωριστείτε σε ομάδες και να συγκεντρώσετε αγγειογραφίες που αναπαριστούν σκηνές της καθη-
μερινής ζωής στην αρχαία Ελλάδα. Στη συνέχεια να βρείτε φωτογραφίες με ανάλογες σκηνές της 
σύγχρονης ζωής και να δημιουργήσετε ένα μεγάλο κολάζ που θα το παρουσιάσετε στην τάξη σας 
καλώντας τους συμμαθητές σας να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, καθώς το περιεργάζονται. 

α' γΥΜνασιΟΥ ενΟΤηΤα 113

Παιδιά διασκεδάζουν με ένα πρόχειρο αμαξάκι (αγ-
γείο του 5ου αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθήνας)

Έφηβοι παίζουν παιχνίδι 
που θυμίζει το σύγχρονο χό-
κεϋ (επιτύμβιο μνημείο του 
6ου αι. π.Χ., Εθνικό  Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Αθήνας)

Ἀναγκαιότατον μάθημα τὸ ἀπομαθεῖν τὰ κακά
στοβαῖος, Ἀνθολόγιον 2.31.34

Το πιο απαραίτητο μάθημα είναι να λησμονεί κάνεις τα κακά που έμαθε.

Θέμα για συζήτηση
Η αρχαία Ελλάδα τροφοδοτεί με ποικίλες ιδέες, όρους και εικόνες την παγκόσμια εμπορική βιομηχανία (ονό-
ματα αρωμάτων, αυτοκινήτων, θέματα κινηματογραφικών ταινιών κτλ.). Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; 
να συζητήσετε στην τάξη διάφορα παραδείγματα.
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Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα αποτέλεσε πρότυπο για πολλές αρχαίες 
ελληνικές πόλεις. ιδεώδες της ήταν να γίνουν οι νέοι «καλοὶ κἀγαθοί». Αυτό επιτυγχανόταν 

με την άσκηση του σώματός τους, ώστε αυτό να αποκτήσει ευρωστία και ομορφιά, και της ψυχής τους, ώστε να 
γίνουν ενάρετοι.

᾿Εν ᾿Αθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς 

καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, 

διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε 

δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, 

οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν , ἔνθα οἱ μὲν γραμματι-

σταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ γε-

γραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμε-

ρωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται καὶ τὰς τῶν παίδων 

ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. 

῎Ετι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, 

ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα 

μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.

Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή)

αρχαια ελληνικη γλωσσα

Στην εξωτερική όψη της κύλικας του Δούριδος (περ. 480 π.Χ.) απεικονίζονται σκηνές από την καθημερινή ζωή του σχολείου 
της εποχής. Στο κέντρο ο δάσκαλος κρατά ανοιχτό παπύρινο κύλινδρο, όπου διακρίνεται η αρχή ποιήματος, ενώ ο μαθητής 
στέκεται όρθιος. Αριστερά ένας άλλος δάσκαλος κάθεται σε δίφρο και παραδίδει μάθημα λύρας στον επίσης καθισμένο μα-
θητή. Στην άκρη δεξιά παρακολουθεί τη σκηνή ο παιδαγωγός (Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου).
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Η κορασίδα πηγαίνει στο σχολείο... (460-450 
π.Χ., Μητροπολικό Μουσείο Νέας Υόρκης)

Α. Κείμενο
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στην Αθήνα της κλασικής εποχής η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των 
νέων ενδιέφεραν οπωσδήποτε την επίσημη Πολιτεία, αλλά δεν αποτελούσαν δικό 

της μέλημα, όπως αποτελούν σήμερα. Η εκπαίδευση των παιδιών αποτελούσε μέριμνα κυρίως των γονέων. Τα 
κορίτσια δεν αποκτούσαν ιδιαίτερες γνώσεις πέρα από αυτές που θα τους επέτρεπαν να διαχειρίζονται σωστά 
τις υποθέσεις του σπιτιού τους, όταν θα αποκτούσαν οικογένεια.

α' γΥΜνασιΟΥ ενΟΤηΤα 215

Γλωσσικά σχόλια

μετ’  ἐπιμελείας
                     νουθετοῦσι (ρ. νουθετέω, νουθετῶ)

                                         ἡ τροφός

            ἐπιμελοῦνται (ρ. ἐπιμελέομαι, ἐπιμελοῦμαι)
                ὅπως βέλτιστος γενήσεται (ρ. γίγνομαι)

                      τὸ μέν... τὸ δέ... τόδε μέν... τόδε δέ
                                       ἐστί (ρ. εἰμί)

                           ὁ καλός, ἡ καλή, τὸ καλόν

                     ὁ αἰσχρός, ἡ αἰσχρά, τὸ αἰσχρόν
                     ἐπειδὰν δ’ εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν

                     εἰς διδασκάλων (ενν. οἴκους)
                           πέμπουσιν (ρ. πέμπω)

                                              ἔνθα
                                   ὁ γραμματιστής

         ὅπως... μάθωσιν (αόρ. ρ. μανθάνω) καὶ ἐννοῶσι
                                      ὁ κιθαριστής

                      τῷ κιθαρίζειν (ρ. κιθαρίζω)
ποιεῖν (ρ. ποιέω, ποιῶ) πειρῶνται (ρ. πειράομαι,

πειρῶμαι)
                         οἰκειοῦσι (ρ. οἰκειόω, οἰκειῶ)

                                                       ἔτι
 ἐν γυμνασίοις (ουσ. τὸ γυμνάσιον) καὶ παλαίστραις 

(ουσ. ἡ παλαίστρα) φοιτῶσιν (ρ. φοιτάω, φοιτῶ)

                                    ὁ παιδοτρίβης
                      ἔνθα βελτίω τὰ σώματα ποιοῦσι

                                   ἵνα (τελικός σύνδ.)
     ἀποδειλιᾶν (απαρ. ενεστ. ρ. ἀποδειλιάω, ἀποδειλιῶ)

                    διὰ τὴν τοῦ σώματος πονηρίαν

με φροντίδα, επιμελημένα
νουθετούν, συμβουλεύουν
η παραμάνα, η δούλη που μεριμνούσε για την ανα-      

τροφή του νηπίου
φροντίζουν (πβ. ν.ε.: επιμέλεια, επιμελητής)
πώς θα γίνει πολύ καλό
το ένα... το άλλο... αυτό... το άλλο
είναι
όμορφος, ωραίος, καλός (στην α.ε. το επίθετο αναφέ-

ρεται στο κάλλος, στην ομορφιά, ενώ σήμερα έχει 
περισσότερο ηθικό περιεχόμενο)

άσχημος, επαίσχυντος, αισχρός, απρεπής
όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία
στα σπίτια των δασκάλων, στα σχολεία
στέλνουν (πβ. ν.ε.: πομπός, πομπή)
όπου
ο δάσκαλος της γραφής και της ανάγνωσης
να μάθουν και να καταλαβαίνουν
ο δάσκαλος της μουσικής που μάθαινε στα παιδιά να 

παίζουν λύρα (ή αυλό), να τραγουδούν και να 
χορεύουν

με το να παίζουν λύρα (ή αυλό)
προσπαθούν να κάνουν

εξοικειώνουν
ακόμα, επιπλέον
στα γυμναστήρια (στις σχολές της γυμναστικής) και 

στις παλαίστρες (στις σχολές της πάλης) συχνά-
 ζουν / περνούν τον καιρό τους (πβ. ν.ε.: φοιτητής)
ο δάσκαλος της γυμναστικής
όπου κάνουν καλύτερα, πιο δυνατά τα σώματα (τους)
για να
να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατά-
 στασης

Ερμηνευτικά σχόλια
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Τρεις κατηγορίες δασκάλων αναλάμβαναν 
τη στοιχειώδη μόρφωση των αγοριών στην Αθήνα: 
ο γραμματιστής, ο κιθαριστής και ο παιδοτρίβης.
Αυτοί δίδασκαν στα παιδιά γραφή, μουσική και 
γυμναστική αντίστοιχα, δίνοντας έμφαση όχι μόνο 
στη σωματική ευεξία και τη μουσική καλλιέργεια, 
αλλά και στην ψυχική, πνευματική και ηθική 
διαπαιδαγώγηση.

1.  Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην αρχαία Αθήνα;
2.  σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες ειδικότητες δασκάλων εκπαιδεύονταν και τι μάθαι-

ναν από τον καθένα;

Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες;

Παρατηρήστε την επιγραφή που ακολουθεί και τη μεταγραφή της:

Ποια συμπεράσματα βγάζετε για τη λεγόμενη «μεγαλογράμματη» ή «κεφαλαιογράμματη» γραφή; 
Η μικρογράμματη γραφή (η οποία συνδέεται με τη συστηματική χρήση τόνων, πνευμάτων και κενών μεταξύ 

των λέξεων) εισάγεται τον 9ο αι. μ.Χ.
οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν τρεις κυρίως τρόπους γραφής: α) από δεξιά προς τα αριστερά, β) βου-

στροφηδόν (βλ. επιγραφή παρακάτω), και γ) από αριστερά προς τα δεξιά (όπως και σήμερα).

αρχαια ελληνικη γλωσσα16

Σε αυτό το πινακίδιο-«τετράδιο» των πρώτων μεταχριστιανι-
κών αιώνων ο γραμματοδιδάσκαλος έχει γράψει δύο γνωμικά, 
για να τα αντιγράψει ο μαθητής: «Σοφοῦ παρ’ ἀνδρός προσ-
δέχου συμβουλίαν» και «Μὴ πᾶσιν εἰκῇ τοῖς φίλοις πιστεύεται 
(αντί του ορθού «πιστεύετε»!)» (Βρετανικό Μουσείο).

ΣΕΜΑ ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΑΣ 
ΚΟΡΕ ΚΕΚΛΕΣΟΜΑΙ

ΑΙΕΙ ΑΝΤΙ ΓΑΜΟ
ΠΑΡΑ ΘΕΟΝ ΤΟΥΤΟ

ΛΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑ
Σῆμα Φρασικλείας.

κόρη κεκλήσομαι
αἰεί, ἀντὶ γάμου

παρὰ θεῶν τοῦτο
λαχοῦσ’ ὄνομα.

Νέοι που αθλούνται (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας)

Ερωτήσεις
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Επιγραφή των μέσων του 7ου αι. π.Χ. από τη Δήλο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας) χα-
ραγμένη βουστροφηδόν (δηλ. από τα αριστερά προς τα δεξιά στην πρώτη σειρά, από τα δεξιά 
προς τα αριστερά στη δεύτερη κ.ο.κ.) στον αριστερό μηρό αγάλματος της Άρτεμης:
Νικάνδρη μ’ ἀνέθεκεν ἑκηβόλῳ ἰοχεαίρῃ κόρῃ, Δεινοδίκεω τοῦ Ναξίου, ἔξοχος ἀλέων, Δεινομένεος 
δὲ κασιγνήτη, Φράξου δ’ ἄλοχος νῦν (μτφρ.: Η Νικάνδρα με αφιέρωσε στη θεά που χτυπά από 
μακριά και χαίρεται με τα βέλη, η κόρη του Δεινοδίκου από τη Νάξο, η πιο σπουδαία ανάμεσα 
στις άλλες, αδερφή του Δεινομένους και τώρα σύζυγος του Φράξου).

Το παραπάνω επίγραμμα σε αττικό αλφάβητο είναι χαραγμένο στη βάση ενός επιτύμβιου κούρου 
(περ. 530 π.Χ.) που βρέθηκε στην Ανάβυσσο της Αττικής (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθή-
νας):
Στῆθι καὶ οἴκτιρον Κροίσου παρὰ σῆμα θανόντος, ὅν ποτ’ ἐνὶ προμάχοις ὤλεσε θοῦρος Ἄρης 
(μτφρ.: Στάσου και θρήνησε δίπλα στον τάφο του νεκρού Κροίσου. Ο ορμητικός Άρης τον θανά-
τωσε, ενώ πολεμούσε στην πρώτη γραμμή).

Ο Αρχίλοχος υπήρξε μεγάλος λυρικός ποιητής που έζησε τον 7ο αι. π.Χ. Το 1960 βρέθηκε ο τάφος 
του στην Πάρο και το παραπάνω επιτύμβιο κιονόκρανο, στο οποίο υπάρχει η επιγραφή «Ἀρχίλο-
χος Πάριος Τελεσικλέος ἐνθάδε κεῖται το (= τοῦ) Δόκιμος μνημεῖον ὁ Νεοκρέωντος τόδ’ ἔθηκεν». 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου)
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Γ. Φθόγγοι και γράμματα

οι φθόγγοι της α.ε. παριστάνονται με 24 γράμματα, που είναι τα ίδια με αυτά της ν.ε.* οι φθόγγοι της α.ε. 
διαιρούνται σε φωνήεντα και σε σύμφωνα.

αρχαια ελληνικη γλωσσα18

« Όστρακα» (θραύσματα αγγείων) με ονόματα πολιτικών της Αθήνας που προτάθηκαν από τον αθηναϊκό 
δήμο, για να πάρουν τον δρόμο της εξορίας (Μουσείο Αγοράς Αθήνας). Ο οστρακισμός αποτελούσε από 
τον 6ο αι. π.Χ. θεσμό της αθηναϊκής δημοκρατίας που απέβλεπε στην προστασία του πολιτεύματος από 
πολίτες που συγκέντρωναν επικίνδυνα μεγάλη δύναμη. Μία φορά τον χρόνο οι Αθηναίοι πολίτες απο-
φάσιζαν για τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της διαδικασίας. Εάν η απόφαση ήταν καταφατική, σε μυστική 
ψηφοφορία που λάμβανε χώρα στην Εκκλησία του Δήμου χάραζε ο καθένας σε ένα θραύσμα αγγείου το 
όνομα του πολιτικού άντρα που θεωρούσε τον πλέον επικίνδυνο. Στη συνέχεια ο πολιτικός του οποίου το 
όνομα είχε χαραχτεί στα περισσότερα όστρακα απομακρυνόταν για δέκα χρόνια από την πόλη.

• Τα φωνήεντα διαιρούνται σε βραχύχρονα, μακρόχρονα και δίχρονα, με βάση τη διάρκεια της προφοράς
 τους.
• Τα βραχύχρονα ή βραχέα (σύμβολο βραχύτητας: ˘) προφέρονταν όπως και σήμερα, σε σύντομο (βραχύ) 

χρόνο: ἔλεος = [eleos].
• Τα μακρόχρονα ή μακρά (σύμβολο μακρότητας: –) προφέρονταν περίπου σε διπλάσιο (μακρότερο) χρόνο. 

Το «η» ακουγόταν ως δύο «ε» (εε) και το «ω» ως δύο «ο» (οο): ἠώς (η χαραυγή) = [eeoos].
• Τα δίχρονα ήταν σε κάποιες λέξεις βραχέα και σε κάποιες μακρά.

* Αρχικά το ελληνικό αλφάβητο περιλάμβανε και το γράμμα βαῦ ή δίγαμμα (Ϝ), που προφερόταν σαν «β» ή σαν μισό «ου», 
όπως όταν προφέρουμε τη λέξη «Ουάσιγκτον». Επίσης, στην παλαιότατη α.ε. υπήρχε και ο φθόγγος γιοτ (που δε μας σώθηκε 
το σύμβολό του και ο οποίος παριστάνεται με το λατ. j), που ακουγόταν όπως ο φθόγγος «ι» στη λέξη «παιδιά».

 μακρά   βραχέα   δίχρονα
  η,ω         ε, ο          α, ι, υ

Φωνήεντα
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• Τα σύμφωνα προφέρονταν σε γενικές γραμμές όπως και σήμερα. ιδιαίτερη προφορά είχαν, π.χ., το «β», που 
προφερόταν «μπ», το «δ», που προφερόταν «ντ» (βάδην = [bádeen]), και το «γ», που προφερόταν «γκ».

• οι δίφθογγοι αποτελούνταν από δύο φωνήεντα που προφέρονταν γρήγορα μαζί σε μία συλλαβή. 
• Διακρίνονται σε οκτώ κυρίες και τρεις καταχρηστικές.
• οι κυρίες σχηματίζονται από συνδυασμούς άλλων φωνηέντων με τα φωνήεντα ι και υ:
        

• οι καταχρηστικές σχηματίζονται από τον συνδυασμό των α, η, ω με ένα ι που «υπο-γράφεται» (γράφε-
ται από κάτω) και ονομάζεται υπογεγραμμένη:

      ᾳ, ῃ, ῳ
• Είναι μακρόχρονες εκτός κάποιων εξαιρέσεων.

Βακτηρία γάρ ἐστι παιδεία βίου
μένανδρος, Γνῶμαι Μονόστιχοι

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή.

αι, ει, οι
αυ, ευ, ου

α' γΥΜνασιΟΥ

Σύμφωνα

άφωνα ημίφωνα

Διαίρεση συμφώνων

διπλά
ζ,     ξ,    ψ

  ουρανικά  χειλικά   οδοντικά
ψιλά κ π τ
μέσα γ β δ
δασέα χ φ θ

υγρά ένρινα  συριστικό
 λ, ρ μ, ν σ (-ς)

4 4
α
ε
ο

+ ι, υ n
η + υ n ηυ

υ + ι n υι

Άσκηση

Να σημειώσετε επάνω από τις συλλαβές των παρακάτω λέξεων το σημείο ¯ για τις μακρόχρονες και 
το σημείο ˘ για τις βραχύχρονες: ζω-ή, ἥ-βη (= η νεότητα), ἡ-δέ-ως (= με ευχαρίστηση), κοι-νός, κρό-τος, νω-
θρός, νό-μος, οἰ-ω-νός (= μαντικό πτηνό ή σημείο), μή-τηρ, παῖ-δες, γο-νεῖς, πρῶ-τον.

Δίφθογγοι
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αρχαια ελληνικη γλωσσα

Στο αρχαϊκό χαλκουργείο που απεικονίζεται σε αυτό το αγ-
γείο διακρίνεται αριστερά ο φούρνος τήξεως μετάλλου και 
δεξιά ένας τεχνίτης που συναρμολογεί τα μέλη ενός χάλκι-
νου αγάλματος (480 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου).

Παράσταση εμπορικής συναλλαγής. Δύο νέοι ζυγίζουν σε με-
γάλο ζυγό εμπορεύματα χρησιμοποιώντας όχι σταθμά αλλά 
ισοβαρή εμπορεύματα (6ος αι. π.Χ., Μητροπολιτικό Μουσείο 
Nέας Υόρκης).
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Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων

μια εξέχουσα πόλη, όπως η Αθήνα του 5ου αι. π.Χ., ήταν εύλογο να παρουσιάζει αυξημένες 
ανάγκες για προϊόντα και υπηρεσίες. Τις ανάγκες αυτές κάλυπταν ποικίλες κατηγορίες επαγ-

γελματιών, από τους οποίους άλλοι ήταν ελεύθεροι πολίτες και άλλοι μέτοικοι ή και δούλοι.

᾿Αθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀνα-

γκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ σώματος τροφὴν ἑαυτῷ καὶ τοῖς 

οἰκείοις ἐσπούδαζε, τοῦτ’ αὐτὸ δ’ ἐποίουν Ξένων ὁ ἔμπορος καὶ Ξενοκλῆς ὁ 

κάπηλος. Πολύζηλος ἀπὸ ἀλφιτοποιίας ἑαυτὸν καὶ οἰκέτας ἔτρεφε, 

ἔτι δὲ πολλάκις τῇ πόλει ἐλειτούργει. Γλαύκων ὁ Χολαργεὺς ἐγεώργει 

καὶ βοῦς ἔτρεφε, Δημέας δὲ ἀπὸ χλαμυδουργίας διετρέφετο, Με-

γαρέων δ’ οἱ πλεῖστοι ἀπὸ ἐξωμιδοποιίας. Οὐκ ὀλίγοι τῶν 

πολιτῶν τέχνην τινὰ ἐξεμάνθανον, οἷον τὴν τῶν λιθοξόων, 

κεραμέων, τεκτόνων, σκυτοτόμων, καὶ πλεῖστα ἐπιτήδεια 

τῷ βίῳ ἐξειργάζοντο.

 Ξενοφῶν, ᾿Απομνημονεύματα 2.7.6 (ελεύθερη διασκευή)

Α. Κείμενο
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