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Εννοιολογικη Προσεγγιση του Ορου Γλωσσα

Με τον όρο γλώσσα, εννοούμε το σύστημα της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινω-
νίας. Στη δεύτερη περίπτωση αξιοποιούμε τα μέρη του σώματος (π.χ. ανάταση χεριών, 
νεύμα, χειραψίες κ.ά.), για να εκφραστούμε. Αντίθετα, τα μέσα που χρησιμοποιούμε για 
τη λεκτική επικοινωνία είναι οι λέξεις και οι φράσεις (φθόγγοι, φωνήματα, γράμματα). Ο 
συνδυασμός αυτός οδηγεί στη μετάδοση νοημάτων και κατ’ επέκταση στην επικοινωνία. 
Η γλώσσα αποτελεί όχι μόνο την ταυτότητα κάθε λαού, αλλά και το βασικό συστατικό 
του πολιτισμού του. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας είναι 
εύκολο να διαπιστώσουμε ότι τα νεότερα στοιχεία μεταφέρουν την κληρονομιά των 
παλαιότερων αρχαιοελληνικών, για να συνεχίσουν μαζί την πορεία τους στο μέλλον. 

Η γλώσσα, ως ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει κι ωριμάζει, εξελίσσεται με την 
πάροδο του χρόνου. Η Νέα Ελληνική γλώσσα αποτελεί τη συνέχεια και την εξέλιξη της 
Αρχαίας Ελληνικής. Οι λέξεις, οι καταλήξεις, οι σημασίες της –ακόμη και ολόκληρες 
φράσεις– ταξίδεψαν μέσα στον χρόνο και επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. 

Ακόμα και σήμερα δηλαδή, χρησιμοποιούνται αρχαιοπρεπείς, λόγιες φράσεις, όπως για 
παράδειγμα:

 νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ: πνευματικά και σωματικά υγιής
Για να υπάρχει υγιής νους, πρέπει να είναι και το σώμα υγιές.

 εὖ ἀγωνίζεσθαι: να αγωνίζεστε σωστά
Η ευγενής άμιλλα (ο συναγωνισμός, η χρησιμοποίηση ηθικών μέσων) θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο κάθε αθλητικής συνάντησης. Η φράση χρησιμοποιείται 
και για να περιγράψει κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να αναδειχθεί και να ξεχωρί-
σει, όταν στηρίζεται σε ηθικές αξίες.

 πὺξ λάξ: με μπουνιές και με κλοτσιές
Η φράση χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε πώς αντιμετωπίσαμε κάποιον, π.χ. 
πώς τον διώξαμε.

 κύκνειον ᾆσμα: επιθανάτια κραυγή του κύκνου (Οι κύκνοι, όταν καταλαβαίνουν 
πως ο θάνατός τους πλησιάζει, τραγουδάνε με πολύ μελωδική φωνή.)
Το τελευταίο πνευματικό έργο ενός δημιουργού.

 δημοσίᾳ δαπάνῃ: με δημόσια έξοδα
Δαπάνες που καταβάλλει το δημόσιο, το κράτος, κυρίως για τιμητικούς λόγους.

 τὰ παιδία παίζει: τα παιδιά παίζουν
Χρησιμοποιείται ειρωνικά για τους ενήλικους που συμπεριφέρονται με παιδαριώδη 
τρόπο.

 γνῶθι σαυτόν: να γνωρίζεις τον εαυτό σου
Χρησιμοποιείται προκειμένου να επισημανθεί η σπουδαιότητα της αυτογνωσίας.

 ἔπεα πτερόεντα: ασήμαντα λόγια
Με αυτήν τη φράση ο Όμηρος εννοεί τα «λόγια που πετούν». Και στη σημερινή εποχή 
έχει τη σημασία των απατηλών λόγων, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

 τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ: το να κάνει κάποιος δύο φορές το ίδιο 
λάθος δεν τον χαρακτηρίζει σοφό άνθρωπο
Φράση που χρησιμοποιείται στις μέρες μας με την ίδια ακριβώς σημασία, για να πε-
ριγράψει τον άνθρωπο που επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 Εὕρηκα! Εὕρηκα!: βρήκα, βρήκα
Η φράση που αναφώνησε ο Αρχιμήδης, όταν ανακάλυψε το νόμο της άνωσης των 
στερεών σωμάτων. Σήμερα τη χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι σκεφτήκαμε 
κάτι ή βρήκαμε μια λύση.

 εὖ ζῆν: να ζεις καλά και ηθικά
Αρχικά αφορούσε τον ενάρετο τρόπο ζωής. Στις μέρες μας χαρακτηρίζει κυρίως τον 
πολυτελή βίο.

 μολὼν λαβέ: έλα να τα πάρεις (τα όπλα)
Η απάντηση του Λεωνίδα προς τον Ξέρξη στις Θερμοπύλες. Σήμερα τη χρησιμοποι-
ούμε, όταν θέλουμε να δείξουμε ότι αντιστεκόμαστε ή αρνούμαστε να υποχωρήσου-
με στις απαιτήσεις κάποιου.

 μή μου ἅπτου: μη μ’ αγγίζεις
Πρόκειται για φράση που είπε ο Ιησούς Χριστός. Στις μέρες μας χαρακτηρίζει έναν 
άνθρωπο που είναι πολύ ευαίσθητος.

 καινὰ δαιμόνια: νέες ιδέες
Περιλαμβανόταν στην επίσημη κατηγορία εναντίον του Σωκράτη, σύμφωνα με την 
οποία ο φιλόσοφος δεχόταν θεούς, τους οποίους όμως δεν τους αποδέχονταν στην 
αρχαία Αθήνα. Σήμερα περιγράφει τις ριζοσπαστικές-επαναστατικές απόψεις.

 στήλη ἅλατος: ακίνητος
Η φράση προέρχεται από τη βιβλική αφήγηση σχετικά με τη γυναίκα του Λωτ, η οποία 
έμεινε στήλη άλατος, απολιθώθηκε, όταν είδε πίσω της τα Σόδομα να φλέγονται. 
Σήμερα τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι κάποιος έχει εκπλαγεί πάρα πολύ. 

 ἆρον ἆρον: γρήγορα (είναι η προστακτική του ρήματος αἴρω= σηκώνω)
Προέρχεται από τη φράση «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» από την Καινή Διαθήκη 
και σήμερα δείχνει ότι κάτι έγινε πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά.

 ἀπὸ μηχανῆς θεός: κυριολεκτικά: ο θεός από τη μηχανή (που εμφανιζόταν και έδινε 
λύση), μεταφορικά: γίνεται κάτι απρόσμενα
Ο όρος προέρχεται από την αρχαία ελληνική τραγωδία και δηλώνει την απρόσμενη 
παρέμβαση ενός παράγοντα που δίνει λύση σε μια δύσκολη κατάσταση.

 γόρδιος δεσμὸς: πρόβλημα που λύνεται δύσκολα
Περίπλοκος δεσμός από φλοιό κρανιάς που έδενε το άρμα του Γόρδιου, πατέρα του 
Μίδα και βασιλιά της Φρυγίας (βλ. ενότητα 7). Τον δεσμό έκοψε ο Μέγας Αλέξαν-
δρος. Η φράση περιγράφει τα δύσκολα προβλήματα ή τις μπερδεμένες καταστάσεις 
(που, για να λυθούν, χρειάζεται αποφασιστικότητα).

Χρησιμοποιείτε ή ακούτε συχνά ανάλογες φράσεις; Να τις σημειώσετε στα πα-
ρακάτω κενά:

οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ πάταξον μέν, ἄκουσον δ’ τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται
μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε ἀχίλλειος πτέρνα μέτρον ἄριστον

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

“...Our critical problems such as the numismatic 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...”



ΤΟ ΤΑΞΊΔΊ ΤΩΝ ΛΈΞΈΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ...
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Λέξεις του αποσπάσματος με ελληνική προέλευση

critical κρίσιμα
problems προβλήματα
numismatic νομισματική
plethora πληθώρα
generate γεννούν
agony αγωνία
melancholy μελαγχολία
phenomenon φαινόμενο
characteristic χαρακτηριστικό
epoch εποχής
parallel παράλληλα
panethnic πανεθνική
unhypocritical χωρίς υποκρισία (ανυπόκριτη)
economic οικονομική
synergy συνέργεια
harmonization εναρμόνιση
democratic δημοκρατικό
climate κλίμα
basic βασικό

Η Αρχαία Ελληνική ενυπάρχει τόσο στη Νέα Ελληνική όσο και σε πολλές Ευρωπαϊ-
κές γλώσσες. Το κείμενο του Ξενοφώντα Ζολώτα, παρά το γεγονός ότι είναι γραμμένο 
στην αγγλική γλώσσα, περιέχει πληθώρα λέξεων με ελληνικές ρίζες. Σκοπός του είναι να 
αποδείξει από τη μια την ιστορική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα και από την άλλη την προσφορά της στον σχηματισμό των ευρωπαϊκών 
γλωσσών.

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

psychology: ψυχολογία method: μέθοδος
mathematics: μαθηματικά dialect: διάλεκτος
biology: βιολογία ideology: ιδεολογία

Εφαρμογεσ Εμπεδωσησ

1. Να εντοπίσετε και να μεταφράσετε τις λέξεις με ελληνική προέλευση:
α. Απόσπασμα από την ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στο Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο στις 2/10/1959: Our policies should be based more on economic and 
less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic strategic 
and philanthropic scopes. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, 
monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be 
more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which 
is endemic among academic economists.
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β. Απόσπασμα από το αργεντίνικο τραγούδι Mi Ultimo Tango en Atenas σε 
στίχους του Daniel Armando: 
Hay un oasis aromatico, paralelo, fisiologico
profeta enigmatico, fenomeno cronico y ortodoxo
sin racismos ni extremismos, sin tabues etnicos
en lirica extasis sus praxis
es el melodico y fantastico antropo.

Οι Ελληνεσ και η Ελληνικη Γλωσσα

Η ιστορία της Ελληνικής γλώσσας αρχίζει πριν από 40 αιώνες περίπου. Οι πινακίδες 
της γραμμικής γραφής Β΄, γραμμένες σε συλλαβογραφικό αλφάβητο, αποτελούν τα 
παλαιότερα μνημεία, από τα οποία αντλούμε πληροφορίες για τη γλώσσα. Η ελληνική 
γλώσσα έχει ιστορική συνέχεια και ενιαία μορφή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η 
επαφή με την αρχαία ελληνική επιτυγχάνεται μέσω των κειμένων που έχουν διασωθεί.

Η Ελληνική γλώσσα συγκαταλέγεται στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσ-
σών. Αποτελεί όμως μια μορφή «απομονωμένης» γλώσσας σε σύγκριση με κάποιες από 
την ίδια γλωσσική οικογένεια, επειδή δεν μπορούμε να την κατατάξουμε σε μια κατηγο-
ρία με απόλυτο τρόπο, καθώς εξελίσσεται με αυτονομία. 

Η Καταγωγη του Ελληνικου Αλφαβητου

Οι Φοίνικες και οι Έλληνες
Ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Κάδμος (βασιλιάς της Θή-

βας) και οι Φοίνικες έφεραν τα γράμματα στην Ελλάδα.

Το φοινικικό αλφάβητο εμφανίστηκε στην Ελλάδα ανάμεσα στον 12ο και 9ο αιώνα. 
Αυτό περιελάμβανε ένα συμφωνογραφικό-συλλαβογραφικό αλφάβητο με 21 συλλα-
βογράμματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε σε κάποιες συλλαβές, π.χ. μαθητής= 
μ.θ.τ.ς

Οι Έλληνες το τροποποίησαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει τις δικές τους 
ανάγκες σε φωνολογικό επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, κάθε γράμμα αποτελούσε έναν και μόνο 
φθόγγο· φωνήεν ή σύμφωνο. Το νέο αλφάβητο ονομάστηκε Ελληνικό Αλφάβητο. Τα 
πρώτα σωζόμενα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας είναι η επιγραφή του ποτη-
ρίου (κυπέλλου) του Νέστορος (740-720 π.Χ.) και οι οινοχόες του Διπύλου (735-725 
π.Χ.). Σήμερα, ανακαλύψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο και την Κεντρική 
Ιταλία, μαρτυρούν την προσαρμογή του φοινικικού αλφάβητου σε ελληνικό.

Οι Διαλεκτοι τησ Αρχαιασ Ελληνικησ

Η γλώσσα εννοιολογικά, όπως είδαμε, είναι ένα επικοινωνιακό μέσο των ανθρώπων 
το οποίο απαρτίζεται από κανόνες.

Η διάλεκτος είναι μια επιμέρους μορφή γλώσσας, την οποία οι ομιλητές τη χρη-
σιμοποιούν σε συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο. Με άλλα λόγια, η διάλεκτος είναι μια 
παραλλαγή της επίσημης γλώσσας, που έχει δικά της στοιχεία σε φωνητικό, μορφολο-
γικό, λεξιλογικό, σημασιολογικό, συντακτικό επίπεδο. Αυτές οι διαφορές, βέβαια, δεν 
δυσκολεύουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Στο ιδίωμα παρατηρούνται μικρότερες διαφοροποιήσεις. Εξάλλου, μια διάλεκτος 
μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ιδιώματα.
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Από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους στη Νέα Ελληνική
•	 Ιωνική-Αττική → Ελληνιστική Κοινή (323 π.Χ.-330 μ.Χ.) → Βυζαντινή-Μεσαιωνική 

(330 – 1453 μ.Χ.) → Νέα Ελληνική (από τον 10ο αιώνα μ.Χ. αιώνα)
•	 Αιολική (Θεσσαλική, Λεσβιακή, Βοιωτική)
•	 Δυτική (Δωρική, Βορειοδυτική)
•	 Αρκαδοκυπριακή

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

1. Να αναπτύξετε σύντομους διαλόγους στη ν.ε. στους οποίους θα χρησιμοποιή-
σετε τις φράσεις της σελ. 8 ή άλλες ανάλογες.
– Περνάω όλη μου τη μέρα στο γραφείο διαβάζοντας και τώρα πονάει η μέση μου.
– Είχα κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με εσένα και γράφτηκα στο γυμναστήριο. Προσπά-

θησα να τηρήσω το ρητό νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ.
– Δίκιο έχεις! Πώς δεν το σκέφτηκα τόσο καιρό; Σαν ἀπὸ μηχανῆς θεὸς μου έδω-

σες τη λύση. Ευχαριστώ!
– Μακάρι μέσα από τη γυμναστική να μάθεις τις αντοχές και τα όριά σου. Άλλωστε, 

το γνῶθι σαυτὸν είναι από τις πιο σημαντικές αρετές για τον καθέναν μας.

2. Να βρείτε στο λεξικό (ή να σκεφτείτε) τις ελληνικές λέξεις που αποδίδουν 
τους παρακάτω ξενικούς όρους:

γκλάμουρ λάμψη
φαστφούντ ταχυφαγείο
σκόντο έκπτωση
μπάσος βαθύφωνος
ανφάς κατά πρόσωπο
σκάρτος ελαττωματικός

3. Με τη βοήθεια του λεξικού να βρείτε την ελληνική ρίζα των παρακάτω ξενι-
κών λέξεων:

τουρνουά τόρνος
τζίρος γῦρος
φαντεζί φαντασία
παρλάρω παραβολή
πιάτσα πλατεῖα
σκιτσάρω σχέδιος

4. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, να αναζητήσετε σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο 
εταιρείες ή προϊόντα με αρχαία ελληνικά ονόματα ή θέματα (π. χ. «Ταχυμετα-
φορές Ο ΕΡΜΗΣ»). Αφού τα κατηγοριοποιήσετε (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. 
Ονόματα Θεών: Κρέμα «Αθηνά», Αποσμητικό ανδρών «Απόλλωνας»
Ονόματα ηρώων: Ξενοδοχείο «Αχιλλέας»
Ονόματα ιστορικών προσώπων: Ελληνικό συγκρότημα «Socrates Drank the 
Conium» (Σωκράτης)
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5. Αναζητήστε στο προοίμιο της Ἰλιάδας λέξεις που χρησιμοποιούνται στη ν.ε. 
αυτούσιες (ή ελαφρά τροποποιημένες) ως προς τη μορφή και τη σημασία.

Προοίμιο Ιλιάδας
Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

οὐλομένην, ἥ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε,
πολλάς δ’ ἰφθίμους ψυχάς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτούς δέ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διός δ’ ἐτελείετο βουλή,

ἐξ οὗ δή τά πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καί δῖος Ἀχιλλεύς.

Μετάφραση 
Τη μάνητα, θεά, τραγούδα μας του ξακουστού Αχιλλέα,
ανάθεμά τη, πίκρες που ’δωκε στους Αχαιούς περίσσιες
και πλήθος αντρειωμένες έστειλε ψυχές στον Άδη κάτω

παλικαριών, στους σκύλους ρίχνοντας να φάνε τα κορμιά τους
και στα όρνια ολούθε, έτσι το θέλησε να γίνει τότε ο Δίας,

απ’ τη στιγμή που πρωτοπιάστηκαν και χώρισαν οι δυο τους,
του Ατρέα ο γιος στρατοκάτορας και ο μέγας Αχιλλέας.

(μτφ Ν. Καζαντζάκης – Ι.Θ. Κακριδής)

Λέξεις που χρησιμοποιούνται αυτούσιες ή τροποποιημένες στη νέα ελληνική: 

ἡρώων: ήρωες
πᾶσι: σε όλους / πάντες (π.χ. είναι γνω-
στό τοῖς πάσι)
βουλή: επιθυμία
ἀνδρῶν: άντρες
ψυχάς: ψυχές
πολλάς: πολλές

ἄναξ: βασιλιάς(π.χ. ανάκτορα)
οἰωνοῖσί: οιωνός
Ἀχιλῆος: (ὁ Ἀχιλλεύς) Αχιλλέας
Ἄϊδι: Άδης
τεῦχε: (όπλα) τεύχος
ἐτελείετο: (τελειοῦμαι) τελειώνω
ἄειδε: αοιδός

6. Να χωριστείτε σε ομάδες και να συγκεντρώσετε αγγειογραφίες που αναπα-
ριστούν σκηνές της καθημερινής 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. 

Βοηθητικό Σχεδιάγραμμα:
α. Συλλογή από διάφορα ιστορικά βιβλία που περιλαμβάνουν αγγειογραφίες οι 

οποίες αναπαριστούν τον αρχαίο κόσμο. Μπορεί να αναπαριστούν την καθημε-
ρινή ζωή των νέων, των οπλιτών, τη διαπαιδαγώγηση των νέων, το κυνήγι, τους 
αθλητικούς αγώνες, τα συμπόσια. 

β. Σχετικά με τη σημερινή νεοελληνική ζωή, μπορούμε να ανατρέξουμε σε βιβλία, 
εφημερίδες, περιοδικά με οπτικό υλικό και κείμενα που αφορούν τον τρόπο και 
την αντίληψη της ζωής, τον τρόπο ψυχαγωγίας των νέων, τη διαπαιδαγώγηση 
τους.

γ. Συγκρίνουμε το υλικό συνολικά και καταγράφουμε συμπεράσματα, εντοπίζοντας 
ομοιότητες και διαφορές.

Απαιτείται η αυτενέργεια του μαθητή.
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Θέμα για συζήτηση
Η αρχαία Ελλάδα τροφοδοτεί με ποικίλες ιδέες, όρους και εικόνες την παγκό-
σμια εμπορική βιομηχανία (ονόματα αρωμάτων, αυτοκινήτων, θέματα κινημα-
τογραφικών ταινιών κτλ.). Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Να συζητήσετε 
στην τάξη διάφορα παραδείγματα.

Είναι προφανές ότι η αρχαία ελληνική κουλτούρα έχει επηρεάσει τόσο τη σύγχρονη 
ελληνική σκέψη όσο και ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό.

Σημαντική είναι η επιρροή της στον τομέα της φιλοσοφίας, της πολιτικής, της επιστή-
μης (π.χ. μαθηματικά, ιατρική), αλλά και του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ο κινη-
ματογράφος είναι γεμάτος από καλλιτεχνικά δημιουργήματα, τα οποία έχουν ως βασική 
θεματολογία την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία (μύθοι του Ηρακλή, Τρωικός 
Πόλεμος, Αργοναυτική εκστρατεία, προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Λέξεις, 
φράσεις, σύμβολα, εικόνες που προέρχονται από το παρελθόν δεσπόζουν και σήμερα 
ακόμη σε προϊόντα της παγκόσμιας βιομηχανίας. 

Ο κόσμος πάντα έλκεται από κάτι που φέρει την ταυτότητα και τη σφραγίδα του πα-
ρελθόντος. Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός γέννησε τις ιδέες που σημάδεψαν και καθό-
ρισαν το ανθρώπινο γένος, με αποτέλεσμα η αίγλη και η δόξα του να διαρκούν αιώνια. 
Η Ελληνική Γλώσσα άσκησε αυτήν την τόσο έντονη επίδραση παγκοσμίως, διότι ήταν 
εκείνη που ξεχώρισε για τις πνευματικές της εμπνεύσεις, τον ανώτερο πολιτισμό της, τη 
σύνδεση με τον χριστιανισμό. Οι ξένοι λαοί την θαύμασαν και επεδίωξαν την εκμάθησή 
της ανά τους αιώνες.

Κινηματογραφικές ταινίες: Troy (Τροία), Odyssey (Οδύσσεια)
Ονόματα αυτοκινήτων: Volkswagen Eos (Ἠώς)
Όνομα μεταφορικού αεροσκάφους πολεμικής αεροπορίας: c130 Hercules 
(Ἡρακλῆς)
Όνομα αρώματος: Versage Eros (Ἔρως)
Γαλλική εταιρεία πώλησης ειδών πολυτελείας: Hermes (Ἑρμῆς)
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Παραλληλα Κειμενα

Το χελιδόνισμα της Ρόδου
Οι αρχαίες ρίζες της νεοελληνικής παράδοσης

Δεν ταξιδεύουν μόνο οι λέξεις στον χρόνο αλλά και τα έθιμα. Παρατίθεται παρακάτω 
ένα δημώδες άσμα το οποίο τραγουδούσαν παιδιά, καθώς πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι 
τον μήνα Βοηδρομιώνα (15 Φεβρουαρίου-15 Μαρτίου), προαναγγέλλοντας τον ερχομό 
της άνοιξης και έπαιρναν γλυκίσματα ή κρασί. Ζητούσαν επίμονα να ανοίξει ο οικοδε-
σπότης την πόρτα, για να αναγγείλει το χελιδόνι τον ερχομό της Άνοιξης. Έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η επιβίωση αυτού του εθίμου στη νεότερη εποχή, καθώς και η ύπαρξη ανά-
λογων νεοελληνικών «χελιδονισμάτων». 

Κείμενο στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μετάφραση στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
(με μετασχηματισμό του κειμένου, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία κειμένου και μετάφρασης)

ἦλθ’ ἦλθε χελιδὼν Ήλθε το χελιδόνι, ήλθε
καλὰς ὥρας ἄγουσα, φέρνει τις καλοκαιριές
καλοὺς ἐνιαυτούς, και χαρούμενες χρονιές,
ἐπὶ γαστέρα λευκά, κάτασπρη έχει την κοιλιά,
ἐπὶ νῶτα μέλαινα. μαύρη την ουρά.
παλάθαν σὺ προκύκλει Ρίξε συκοπιταρίδα
ἐκ πίονος οἴκου από το αρχοντικό σου,
οἴνου τε δέπαστρον φέρε κύπελλο κρασί
τυροῦ τε κάνυστρον· και κανίστρι με τυρί.
καὶ πύρνα χελιδὼν Και το ξεροκόμματο,
καὶ λεκιθίταν μα και το αυγόψωμο
οὐκ ἀπωθεῖται· πότερ’ ἀπίωμες ἢ 
λαβώμεθα;

αγαπά το χελιδόνι. Να του δίνουμε ή θα 
καλοχεριστούμε; 

εἰ μέν τι δώσεις· εἰ δὲ μή, οὐκ ἐάσομες· Αν μας δώσεις – Αν μας αρνηθείς, ησυχία 
δε θα βρεις·

ἢ τὰν θύραν φέρωμες ἢ τὸ ὑπέρθυρον ή θα αρπάξουμε την πόρτα ή τ᾽ ανώφλι της
ἢ τὰν γυναῖκα τὰν ἔσω καθημέναν· ή τη νοικοκυρά που᾽ ναι μες στο σπίτι
μικρὰ μέν ἐστι, είναι μικροκαμωμένη,
ῥᾳδίως νιν οἴσομες. εύκολα σηκώνεται.
ἂν δή τι φέρῃς, μέγα δή τι φέροις· Αν θα μας φιλοδωρήσεις, να ’ναι κάτι που 

αξίζει.
ἄνοιγ’ ἄνοιγε τὰν θύραν χελιδόνι· Άνοιγε, άνοιγε τη θύρα στα χελιδονάκια
οὐ γὰρ γέροντές ἐσμεν, ἀλλὰ παιδία. δεν είμαστε δα γέροι, είμαστε παιδιά.

Page, Poetae Melici Graeci 
απ. 848, 1-19

(μτφρ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης)
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Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα
ήρθε και άλλη μεληδόνα

κάθισε και λάλησε
και γλυκά κελάηδησε:

“Μάρτη, Μάρτη μου καλέ
και Φλεβάρη φοβερέ,

κι αν φλεβίσεις κι αν τσικνίσεις,
καλοκαίρι θα μυρίσεις.

Κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις,
πάλιν άνοιξη θ’ ανθίσεις”.

Συ καλή νοικοκυρά,
έμπα στο κελάρι σου,

δώσε και μιαν ορνιθίτσα
φέρε και μια κουλουρίτσα.

ΑΠΑΝΤΉΣH ΣΤHN ΕΡΩΤΉΣH ΤOY ΠΑΡΑΛΛΉΛOY ΚΕΙΜΕΝOY 

Να συγκρίνετε το αρχαίο άσμα με το νεοελληνικό τραγούδι από τη Θράκη, 
όπως το μεταφέρει ο Ν. Γ. Πολίτης.

Τα δύο παραπάνω αποσπάσματα έχουν πολλά κοινά. Φαίνεται ότι ο τρόπος που οι 
άνθρωποι καλωσορίζουν την άνοιξη δεν άλλαξε από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη σημερινή 
εποχή. Αυτό υποδηλώνει τη συνέχεια και την επιβίωση της παράδοσης και των εθίμων 
από γενιά σε γενιά, με αποτέλεσμα να διατηρείται η εθνική ταυτότητα. Ακόμα και η δομή 
των δύο κειμένων είναι σχεδόν ίδια. Αρχικά, ανακοινώνουν τον ερχομό των χελιδονιών 
και, κατ’ επέκταση, της άνοιξης («ἦλθ’ ἦλθε χελιδὼν», «Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα») και 
ζητούν να τους κεράσουν («παλάθαν σὺ προκύκλει…= ρίξε συκοπιταρίδια…», «Συ καλή 
νοικοκυρά, έμπα στο κελάρι σου,…»).

Ωστόσο, το αρχαίο άσμα είναι μεγαλύτερο από το νεοελληνικό. Περιλαμβάνει, επι-
πλέον, την ιδιαίτερη περιγραφή του χελιδονιού («ἐπὶ γαστέρα λευκά, ἐπὶ νῶτα μέλαινα») 
καθώς επίσης και την απειλή των παιδιών σε περίπτωση που δε λάβουν τα κεράσματα 
(«ἢ τὰν θύραν φέρωμες ἢ τὸ ὑπέρθυρον ἢ τὰν γυναῖκα τὰν ἔσω καθημέναν»).

Η αξία της ελληνικής γλώσσας

«Μου δόθηκε, αγαπητοί φίλοι, να γράψω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερι-
κά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες 
χρόνια χωρίς διακοπή και μ’ ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση 
αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση 
χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ, 
αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής, όταν χρησιμοποιεί για τα 
πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαπφώ ή ένας Πίνδα-
ρος [...]. Χωρίς να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος είκοσι πέντε αιώνων δεν υπήρξε ούτε 
ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να μη γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι 
είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα 
η νέα ελληνική ποίηση».

Ο. Ελύτης, «Λόγος στην Ακαδημία της Στοκχόλμης»,
Ἐν λευκῷ, Αθήνα 1992, σσ. 325-327
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ΑΠΑΝΤΉΣH ΣΤHN ΕΡΩΤΉΣH ΤOY ΠΑΡΑΛΛΉΛOY ΚΕΙΜΕΝOY 

Ποια άποψη εκφράζει ο συγγραφέας του παραπάνω αποσπάσματος; Να στη-
ρίξετε την άποψη αυτή με στοιχεία που θα αντλήσετε από την Ενότητα.

Στο παραπάνω απόσπασμα, ο Οδυσσέας Ελύτης αναφέρεται στην ιστορική πορεία 
της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα, ως ζωντανός οργανισμός, αναπτύσσεται 
συνεχώς. Παράλληλα όμως παρουσιάζει μια αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια, η οποία 
αποδεικνύει τη μεγάλη αξία και σημασία της. Είναι ενιαία, με βασικά γνωρίσματα το 
πλούσιο λεξιλόγιο της, την ετυμολογική της συνέπεια, τη σημασιολογία, τη δομή, τη 
δύναμη της έκφρασης και της σκέψης κι όλα εκείνα τα βασικά εργαλεία διάρθρωσής 
της. Τονίζεται η σπουδαιότητά της, καθώς, μέσω αυτής, εκφράστηκαν σημαντικές ιδέες 
που καθόρισαν την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και γράφτηκαν μερικά από τα 
σημαντικότερα έργα. Με το πέρασμα των χρόνων, οι λέξεις δεν έπαψαν να ζουν· απλώς 
εξελίχθηκαν και συνέχισαν να παίρνουν πνοή μέσα από τα στόματα των ποιητών, των 
λογοτεχνών, των πνευματικών ανθρώπων και όλων αυτών που εκφράζουν τον εσωτε-
ρικό τους κόσμο. Παρά τις επιρροές και τις μεταβολές που δέχτηκε η γλώσσα, έμεινε 
αναλλοίωτη. Εξάλλου, ο μικρός αριθμός των ομιλητών της ελληνικής γλώσσας δεν την 
εγκλώβισε ούτε την αποδυνάμωσε. την διαφύλαξε για να την κληροδοτήσει στα παιδιά 
του και στον κόσμο. 



Ενότητα 2 
Η εκπαίδευση των παιδιών  

στην αρχαία Αθήνα



Αρχαιο Κειμενο
Ἐν Ἀθήναις 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 γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ 
κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς 
πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι.῎Ετι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις 
φοιτῶσιν ἔ νθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀπο-
δειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.

Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διαλογοσ με τον Συγγραφεα
Αίας Αίας τ’ όνομά μου! Από μικρός εξερευνώ 

και πάντα αναζητώ τη γνώση τη μεστή, γεμάτη από ζωή.
Ο Πλάτων, βοηθός, φιλόσοφος τρανός,
Αθηναίος στην καταγωγή από πλούσια φυλή.
Τον ρωτώ. Τι όνομα κι αυτό; Αιώνια αγαπητό!
Αριστοκλής ο στοχαστής ή Πλάτων ο πνευματιστής;

Πλάτωνας Το  <<Πλάτων>>  υπερτερεί.
Αίας Μα τι μέτωπο ...  πλατύ!

Από γενιά αριστοκρατική ή κοινωνικά ασθενική;
Πλάτωνας Γένος αριστοκρατικό, πλούσιο γενεαλογικό!

Πατήρ μου ο Αρίστων, μήτηρ μου η Περικτιόνη,
Αδείμαντος και Γλαύκων οι αδερφοί μου
οικογένεια γεννήκαμεν όλοι!
Ο Σόλων κι αυτός, συγγενής μακρινός!

Αίας Και ο δάσκαλός σου στη ζωή ποιος ήταν πιο πολύ;
Πλάτωνας Ο Σωκράτης, φυσικά, φιλόσοφος από τα δυτικά!

Αίας Σου δίδαξε φιλοσοφία ή κάτι νέο στην πορεία;
Πλάτωνας Να συγγράφω σοφά, να εμμένω ηθικά, 

τον άνθρωπο να μελετώ και την ψυχή να επαινώ.
Αίας Μαθήτευσες αρκετά ή χαθήκατε στα ξαφνικά;

Πλάτωνας O θάνατός του τραγικός με το κώνειο το ισχυρό,
μας έφερε θλίψη αρκετή και πόνο στην ψυχή.

Αίας Μα τι πόνος φοβερός! Μέγας, οδυνηρός! Και τι έκανες, Αριστοκλή;
Πώς ξεπέρασες τη δυστυχία αυτή;

Πλάτωνας Άκου, Αίαν! Μη με διακόψεις επ’ ουδενί!
Τα Μέγαρα επισκέφθηκα τα ξακουστά. Βρέθηκα κοντά σε πρόσωπα λαμπρά. 
Σωκρατικοί φιλόσοφοι με άγγιξαν ανεπιστρεπτί!

Αίας Και στον Τάραντα, τον Πυθαγόρα, δεν τον είχες γνωρίσει ακόμα;
Πλάτωνας  Βεβαίως, το 387, όταν έκαμα ταξίδια στη σειρά!

Αίας Ο Συρακούσιος Δίων ήταν φίλος σου στενός, μα πάνω απ’ όλα αδερφικός;
Πλάτωνας Ναι, μα τη φιλία αυτή, τη διέλυσαν στο πι και φι!

Με ’διωξαν από κει και πήγα στο νησί, την Αίγινα την αστραφτερή,
να εργάζομαι δουλικά, να υπηρετώ μοναχικά,
μα ο Κυρηναίος ο ξακουστός με έσωσε ολοταχώς!

α. κείμενο
Εισαγωγικά – Μετάφραση – Ερμηνευτικά & Γλωσσικά σχόλια
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Αίας Ω συμφορά! Και τι έκανες μετά;
Πλάτωνας Γύρισα στην Αθήνα κι ίδρυσα μεγάλη Ακαδημία!

Αίας Και τι Ακαδημία είναι αυτή;
Πλάτωνας Σχολή ονομαστή, με φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσικά και πολιτικά.

Γεωμετρία η πιο σημαντική, 
χωρίς αυτήν ουδέν λόγος για εισαγωγή στην Ακαδημία την Πλατωνική!

Αίας Πλάτων, για πες! Τις Συρακούσες τι τις ξανά θες;
Πλάτωνας Ο φίλος μου, ο Δίων, με προέτρεπε διαρκώς!

Μα αιχμαλωτίστηκα ξανά και δεν πήγα ποτέ πίσω, πραγματικά!
Συνέχιζα να γράφω φιλοσοφία για τον Σωκράτη, κάνοντας επεξεργασία.
Η ζωή και ο έρωτας η συντροφιά μου,
η ηθική και η πολιτεία μέσα στην καρδιά μου.

Αίας Μαγεμένος από την ιστορία αυτή,
ποιο έργο σου θα μου παρουσιάσεις από τη συλλογή;

Πλάτωνας Την εκπαίδευση των νεαρών στην αγωγή,
να μάθεις κι εσύ τι εστί ζωή 
στην αθηναϊκή την κοινωνία, τη διαδραστική!

Στοιχεια για το Κειμενο

Πηγή του κειμένου αποτελεί ο φιλοσοφικός διάλογος του Πλάτωνα Πρωταγόρας. 
Παρουσιάζεται η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα, η οποία αποτελούσε πρό-
τυπο για πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις. Η αγωγή τους είχε ως αφετηρία ήδη τα 
πρώτα χρόνια της ζωής τους. Στο επίκεντρο βρισκόταν η άσκηση του σώματος, ώστε 
να είναι υγιές και όμορφο καθώς και η καθοδήγηση της ψυχής σε ενάρετους δρόμους 
(«νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ»). Ο κυρίαρχος σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος της 
αρχαίας Αθήνας είναι οι νέοι  να γίνουν «καλοὶ κἀγαθοί».

2. ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΉ 

(με μετασχηματισμό του κειμένου, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία κειμένου και μετάφρασης) 

Κείμενο στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μετάφραση στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας Στην Αθήνα τα παιδιά
μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι με φροντίδα διδάσκουν
καὶ νουθετοῦσι. και νουθετούν.
Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς Πρώτα βέβαια και η παραμάνα
καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς και η μητέρα και ο παιδαγωγός
καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν
ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, πώς θα γίνει πολύ καλό το παιδί,
διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, διδάσκοντας ότι (είναι) το ένα δίκαιο,
τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, ενώ το άλλο άδικο και αυτό ωραίο,
τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. ενώ το άλλο είναι άσχημο.
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Εἶτα δέ, Και ύστερα (απ’ αυτά),
ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη 

ηλικία,
οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, οι γονείς τα στέλνουν στους δασκάλους,
ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της 

ανάγνωσης 
ἐπιμελοῦνται φροντίζουν
ὅπως γράμματα μάθωσιν πώς να μάθουν γράμματα
καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, και να καταλαβαίνουν τα γραμμένα,
οἱ δὲ κιθαρισταὶ από την άλλη οι δάσκαλοι της μουσικής
τῷ κιθαρίζειν με το να παίζουν λύρα
ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται προσπαθούν να κάνουν αυτά πιο ήρεμα
καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς και εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών
πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν 
οἰκειοῦσι.

με το ρυθμό και την αρμονία.

Ἒτι οἱ παῖδες Ακόμη τα παιδιά
ἐν γυμνασίοις στα γυμναστήρια
καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, και στις παλαίστρες συχνάζουν,
ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής
βελτίω καλύτερα
τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, κάνουν τα σώματά τους,
ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν
διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν. εξαιτίας της κακής σωματικής 

κατάστασης.

Λεξιλογικα Σχολια 
μετ’ ἐπιμελείας: με φροντίδα
τροφός: παραμάνα
εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν: φτάνουν στην 
κατάλληλη ηλικία
γραμματισταὶ: δάσκαλοι ανάγνωσης και 
γραφής
κιθαρισταί: δάσκαλοι μουσικής

οἰκειοῦσι: εξοικειώνουν
ἐν γυμνασίοις: στα γυμναστήρια
παλαίστραις: στις παλαίστρες
παιδοτρίβαι: δάσκαλοι γυμναστικής
ἀποδειλιᾶν: να δειλιάζουν
πονηρία: κακή σωματική κατάσταση

3. ΕΡΜΉΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  

Θεματικός άξονας του κειμένου
Η αγωγή και η εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Αθήνα

Το κείμενο αναφέρεται στην εκπαίδευση και την αγωγή των νεαρών της Αθήνας, 
«τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν» θα τη χαρακτηρίσει ο Θουκυδίδης στο έργο του «Ἑπιτάφιος 
Περικλέους» (2.41.1). Η Αθήνα κατέχει την υπεροχή στην πνευματική και ηθική καλλιέρ-
γεια. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει πολίτες με προσωπικότητες βασισμένες στο πρό-
τυπο της καλοκαγαθίας.
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Οι κυρίαρχοι φορείς διαπαιδαγώγησης στην προσχολική ηλικία ήταν οι γονείς, η τρο-
φός και ο παιδαγωγός, οι οποίοι έδιναν συμβουλές στο παιδί σχετικά με το τι είναι δί-
καιο τι άδικο, ποιο είναι ωραίο και ποιο άσχημο, ποιο ανόσιο και ποιο όσιο. Τα κορίτσια 
παρέμεναν στον οίκο και ασχολούνταν με τις οικιακές εργασίες και τα αγόρια πήγαιναν 
στο σχολείο, ενώ τα συνόδευε ο παιδαγωγός. Ο παιδαγωγός ήταν ένας έμπιστος δού-
λος της οικογένειας στην οποία ανήκε. Εν συνεχεία, κατά τη σχολική ηλικία, οι δάσκαλοί 
τους ήταν ο γραμματιστής, ο κιθαριστής και ο παιδοτρίβης. Οι γραμματιστές δίδασκαν 
ανάγνωση, γραφή, αριθμητική και ποίηση  (για παράδειγμα τα ποιήματα του Ομήρου και 
του Ησίοδου, τα οποία τα απομνημόνευαν οι μαθητές τους). Ο κιθαριστής ασχολούταν 
με την καλλιέργεια της μουσικής παιδείας και αγωγής, ενώ ο παιδοτρίβης, ο οποίος –με 
τη σημερινή ορολογία είναι ο γυμναστής– ήταν εκείνος που αναλάμβανε την εκγύμνασή 
τους με σκοπό την απόκτηση υγιούς και εύρωστου σώματος.

Οι νέοι ακολουθούσαν ανώτερες σπουδές, που παρέχονταν από τους σοφιστές, τους 
φιλοσόφους και τους ρητοροδιδασκάλους μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όταν 
οι έφηβοι συμπλήρωναν το 18ο έτος της ηλικίας τους, άρχιζαν τη στρατιωτική τους 
εκπαίδευση που διαρκούσε δύο χρόνια. Πράγματι, η αγωγή των νεαρών Αθηναίων πε-
ριλαμβάνει και την προετοιμασία μελλοντικών στρατιωτών που θα προστατεύσουν την 
πόλη από τους εχθρούς. Υπήρχαν ειδικοί δάσκαλοι που εκπαίδευαν τους εφήβους στα 
όπλα, όπως στο ξίφος, στο ακόντιο, στο δόρυ και στο τόξο. Όταν οι Αθηναίοι λοιπόν 
γίνονταν 18 χρονών παρουσιάζονταν σε επίσημη τελετή στην Εκκλησία του Δήμου στην 
Πνύκα, προκειμένου ν’ αναγραφούν στον κατάλογο των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της 
τελετής, τους χορηγούνταν τα όπλα τους, δηλαδή ένα δόρυ και μια ασπίδα. Στη συνέ-
χεια, ανέβαιναν ένοπλοι στην Ακρόπολη και κρατώντας την ασπίδα έδιναν στο ιερό της 
Αγραύλου τον όρκο των Αθηναίων εφήβων. Στον όρκο τονίζουν τον σεβασμό στα ιερά, 
στην πατρίδα και στους νόμους και στο τέλος επικαλούνται ως μάρτυρες τους θεούς. Ο 
όρκος θεωρείται ότι γράφτηκε από τον νομοθέτη των Αθηναίων, Σόλωνα. Διασώζεται 
δε από τον Λυκούργο, τον Δημοσθένη και τον Αριστοτέλη.

Πλάτωνας
Το συγγραφικό έργο του Πλάτωνα είναι αφιερωμένο στη ζωή, στο ήθος, στη διδα-

σκαλία και στη φιλοσοφική σκέψη του Σωκράτη. Τα περισσότερα έργα του έχουν τη 
μορφή φιλοσοφικού διαλόγου. Κεντρικό πρόσωπο αυτών είναι ο Σωκράτης, ενώ ο ίδιος 
ο Πλάτωνας δεν εμφανίζεται πουθενά. Μεταξύ άλλων έγραψε την Ἀπολογία τοῦ Σω-
κράτους, η οποία αποτελεί πιστή απεικόνιση της δίκης που οδήγησε τον φιλόσοφο στον 
θάνατο, το Συμπόσιο με κεντρικό θέμα τον έρωτα, τον Πρωταγόρα, την Πολιτεία και τους 
Νόμους, όπου παρουσιάζεται η ιδανική πολιτεία. Ο Πλάτωνας, μαζί με τον δάσκαλό του 
Σωκράτη και τον μαθητή του Αριστοτέλη, κατατάσσονται στις κορυφαίες προσωπικότη-
τες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανθρώπινη σκέψη.  

Βασικά έργα του Πλάτωνα σε τίτλους: Φαῖδρος, Γοργίας, Κριτίας, Παρμενίδης, Φαίδων, 
Πρωταγόρας, Ἀπολογία, Θεάγης, Πολιτεία.

Πρωταγόρας
Υπήρξε ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της σοφιστικής. Η καταγωγή του ήταν από 

τα Άβδηρα της Θράκης. Επισκέφτηκε αρκετές φορές την Αθήνα ασκώντας το επάγγελ-
μα του σοφιστή, χάρη στο οποίο απέκτησε κέρδη. Εκεί, λοιπόν, γνωρίζει την εξέχουσα 
πολιτική προσωπικότητα, τον Περικλή. Τους συνέδεσε ένας δυνατός δεσμός φιλίας. Ο 
Περικλής του αναθέτει να συγγράψει σύνταγμα για τους Θουρίους, την αθηναϊκή αποι-
κία της Κάτω Ιταλίας (44 π.Χ.).
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Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι
Στην αρχαία Αθήνα βασικό μέλημα της οικογένειας ήταν η σωστή ανατροφή κι η εκπαί-
δευση των παιδιών. Τα αγόρια, όπως προαναφέρθηκε, διδάσκονταν από δασκάλους δια-
φόρων ειδικοτήτων, ενώ τα κορίτσια μάθαιναν να διαχειρίζονται τις υποθέσεις του οίκου. 
Συγκεκριμένα, λάμβαναν γνώσεις για τα οικοκυρικά (μαγειρική, πλύσιμο, υφαντική), αλλά 
μάθαιναν στοιχειωδώς και γραφή, ανάγνωση και αριθμητική.

Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμε-
λοῦνται ὅπως βέλτιστος……τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι

Προσχολική αγωγή (ως το 6ο ή 7ο έτος)
Στο επίκεντρο βρίσκεται η διδαχή των ηθικών και ανθρώπινων αξιών· να μάθουν τα παι-
διά δηλαδή ποιο είναι το δίκαιο και ποιο το άδικο, το καλό και το κακό, το όμορφο και το 
άσχημο. Η διαμόρφωση μιας υγιούς και ολοκληρωμένης προσωπικότητας οδηγεί στην 
πίστη προς τις αξίες και τους θεσμούς, καθώς και στην προετοιμασία για τη σχολική τους 
εκπαίδευση. Βασικοί φορείς αγωγής ήταν οι γονείς, ο παιδαγωγός και η τροφός.

λίγα λόγια για την Τροφό (τρέφω < θρεφ/ -τρεφ/ -τροφ)
Πρόκειται για την παραμάνα, η οποία ήταν παρούσα από τη στιγμή της γέννησης ενός 
παιδιού. Ήταν δούλη ή φτωχή ελεύθερη γυναίκα που φρόντιζε μαζί με τη μητέρα τα 
παιδιά στη βρεφική και τη νηπιακή ηλικία. Συμμετείχε σε όλες τις γιορτές που τελού-
νταν για τη γέννηση ενός βρέφους (για παράδειγμα στην αμφιδρόμια, τελετή που 
γινόταν έξι μέρες μετά τη γέννηση). Η παραμάνα που ασχολούταν με το θηλασμό των 
βρεφών λεγόταν τίτθη, ενώ εκείνη που είχε τη γενική φροντίδα του λεγόταν τιθήνη ή 
τροφός. Οι «τίτθαι», ως παραμάνες για τον θηλασμό, έπρεπε να είναι ευπαρουσίαστες 
και να μην έχουν ταλαιπωρημένο το σώμα τους από αρρώστιες. Κάθονταν δίπλα 
από την κούνια του μωρού, η οποία ήταν φτιαγμένη από τα ευλύγιστα κλαδιά της 
λυγαριάς. 
Αγόρια και κορίτσια μεγάλωναν μέχρι τα επτά χρόνια τους μαζί με τη μητέρα και την 
τροφό τους. Τα αγόρια στη συνέχεια τα αναλάμβανε ο παιδαγωγός και τα κορίτσια 
μάθαιναν την τέχνη του κεντήματος και του πλεξίματος.

λίγα λόγια για τον Παιδαγωγό (παῖς + ἄγω = καθοδηγώ το παιδί):
Μέχρι και το έβδομο έτος της ηλικίας τους,  η αγωγή των παιδιών της αρχαίας Αθή-
νας ήταν κυρίως έργο των γονέων. Από τα εφτά τους χρόνια και μετά, ο παιδαγωγός 
αποτελούσε τον καθοδηγητή τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο άτομο το οποίο 
ενεργούσε ως έμπιστος δούλος της οικογένειας. Συνόδευε τα νεαρότερα άτομα από 
το σπίτι στο σχολείο (γραμματοδιδάσκαλο) κι από το σχολείο στο σπίτι. Έδινε στα 
παιδιά συμβουλές για τα ζητήματα που προέκυπταν και λειτουργούσε ως επόπτης της 
όλης τους δραστηριότητας. Υπήρχαν και φορές όπου, εάν κάποιο από τα παιδιά δε 
συμμορφωνόταν με τις οδηγίες και τους κανόνες του παιδαγωγού, εκείνος χρησιμο-
ποιούσε τον ξυλοδαρμό με βέργα για παραδειγματισμό.

Οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ……, οἱ δὲ κιθα-
ρισταὶ τῷ κιθαρίζειν……οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις 
φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι……ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν. 

Σχολική αγωγή (από το 6ο ή 7ο ως το 18ο έτος)
Τα παιδιά από το 7ο έως το 18ο ή 20ο έτος της ηλικίας τους, δέχονταν τη σχολική, 
πλέον, αγωγή που αποτελούταν από τρεις διαφορετικούς κλάδους· τη γραμματική, 
τη μουσική και τη γυμναστική. Βασικοί φορείς αγωγής σ’ αυτήν την ηλικιακή περιόδο 
ήταν ο γραμματιστής, ο κιθαριστής και ο παιδοτρίβης.
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λίγα λόγια για τον Γραμματιστή
Πρόκειται για το άτομο που δίδασκε συλλαβισμό, ανάγνωση, γραφή, καλλιγραφία, 
ορθογραφία και αριθμητική, όπως επίσης και τους σημαντικούς Έλληνες ποιητές.

λίγα λόγια για τον Κιθαριστή
Ο κιθαριστής, ένα πρόσωπο με σπουδαία μόρφωση, δίδασκε στα νεαρά άτομα μου-
σικά όργανα, όπως λύρα (επτάχορδη) ή αυλό, καθώς και φωνητική. Μάθαιναν να 
παίζουνε απαγγέλλοντας στίχους λυρικών ποιημάτων, όπως επίσης και τραγουδιών 
που εξιστορούσαν μάχες και ήρωες να παλεύουν. Βασικό μέρος της μουσικής τους 
εκπαίδευσης ήταν η εκμάθηση χορού από τον χοροδιδάσκαλο. Αυτοί, με τη βοήθεια 
του χορηγού, φρόντιζαν τους χορούς των νέων για τις γιορτές της πόλεως (π.χ. στα 
Παναθήναια ή στα Ελευσίνια).

λίγα λόγια για τη Μουσική, «πᾶς γὰρ βίος τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας τε καὶ εὐαρ-
μοστίας δεῖται» θα πει ο Πλάτων στο έργο του
Η μουσική, ως βασικός σταθμός στην εκπαιδευτική πορεία του παιδιού, περιελάμβανε 
την ποίηση και τη μελωδία. Μ’ αυτόν τον τρόπο το παιδί αποκτούσε την αίσθηση του 
ρυθμού και της αρμονίας. Ο Πλάτων, υπέρμαχος της ηθικής διάστασης της μουσικής, 
θεωρούσε ότι οι θρηνωδίες και τα πένθιμα τραγούδια δεν έχουν θέσει στην κοινω-
νία, σε αντίθεση με τις διδακτικές, τις στοχαστικές και τις σεμνές μελωδίες. Χάρη στη 
μουσική ο άνθρωπος απελευθερώνεται, ηρεμεί και γαληνεύει. Προτιμά την απλότητα 
στη μουσική τέχνη κι όχι τις πολύπλοκες συνθέσεις των μελωδιών, αφού θεωρεί ότι 
η σωφροσύνη και η σύνεση θα γεννηθούν στην ψυχή του ανθρώπου με την ομορφιά 
της απλότητας. 

λίγα λόγια για τον Παιδοτρίβη
Ο παιδοτρίβης ήταν ο δάσκαλος της γυμναστικής ο οποίος ασχολούταν με τη σω-
ματική και ψυχική εξέλιξη του παιδιού. Υπήρχαν δύο κατηγορίες: ο ιδιωτικός παιδο-
τρίβης που καταπιανόταν με τις σωματικές ασκήσεις και ο γυμναστής που βρισκόταν 
στα δημόσια γυμναστήρια, όπως στα γυμνάσια της Ακαδημίας, του Λυκείου, του Κυ-
νοσάργους. Στόχος του ήταν η συστηματική εκγύμναση του σώματος, το κάλλος, η 
ανάπτυξη των πνευματικών οριζόντων, η διαμόρφωση ανθρώπινων χαρακτήρων και 
γενικά η σωματική άσκηση, η οποία απέβλεπε στην αποτελεσματικότητα των κινή-
σεων και στη σωματική δύναμη που έπρεπε να επιδείξουν σε περίπτωση εχθρικών 
συγκρούσεων.
Τα αντίστοιχα σχολεία για την εκγύμναση του σώματος ήταν οι παλαίστρες και τα 
γυμνάσια. Εκεί, εξασκούνταν στην πάλη, στο τρέξιμο, στον δίσκο, στο άλμα και στον 
χορό. Μία από τις λειτουργίες (αναλυτικά για τον όρο «λειτουργία» βλέπε στην 3η 
ενότητα) που είχαν θεσμοθετηθεί στην αρχαία Αθήνα ήταν και η γυμνασιαρχία. Ο όρος 
αυτός προήλθε από το γυμνάσιο, τον χώρο δηλαδή όπου οι έφηβοι αγωνίζονταν. 
Υπήρχε ένα άτομο που είχε τον έλεγχο της ορθής διεξαγωγής των αγώνων. Εκτός από 
τους γυμνασιάρχες, υπήρχαν και αθλοθέτες, που ήταν δέκα –ένας από κάθε φυλή– και 
είχαν την εποπτεία των Παναθηναίων ως διοικητές. 

Ανώτερη βαθμίδα εκπαιδευτικής κατάρτισης των παιδιών στην κοινωνία της 
αρχαίας Αθήνας
Όπως διαβάσαμε προηγουμένως, οι έφηβοι δέχονταν ανώτερη μόρφωση από τους 
σοφιστές, τους ρητοροδιδάσκαλους και τους φιλοσόφους. Μάθαιναν μαθηματικά, 
αστρονομία, γεωμετρία, ρητορική και ιατρική. Οι σοφιστές δίδασκαν τους νέους επί 
πληρωμή. Πρόκειται για περιφερόμενους δάσκαλους ανώτερης παιδείας. Συγκεντρώ-
νονταν σε διάφορες σχολές όπως στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στη σχολή του Επί-
κουρου ή στη σχολή του Αριστοτέλη.
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Στόχος αυτών των φορέων ανώτερης παιδείας ήταν η διάπλαση πολιτών με ολοκλη-
ρωμένες προσωπικότητες τόσο ηθικά όσο και πνευματικά. 
Αν συγκρίνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας με το σύγχρονο εκπαι-
δευτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε κάποιες διαφορές:

Εκπαιδευτικό σύστημα
αρχαίας Αθήνας Σύγχρονο σύστημα

 Η εκπαίδευση των κοριτσιών 
περιοριζόταν στις εργασίες του οίκου.

 Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα 
σε αγόρια και κορίτσια. 

 Οι παιδαγωγοί είχαν το δικαίωμα να 
ασκήσουν και βία. 

 Δεν επιβάλλονται σωματικές 
ποινές.

 Βασικοί φορείς διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών ήταν οι γονείς τους.

 Στη σύγχρονη εποχή δε 
συμβάλλει μόνο η οικογένεια, 
αλλά ποικίλοι φορείς, όπως το 
σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον, 
παρέες συνομηλίκων. Η 
εκπαίδευση αποτελεί βασική 
μέριμνα της ίδιας της Πολιτείας.

 Στόχος της εκπαίδευσης της 
αρχαίας Αθήνας ήταν η διάπλαση 
και η καλλιέργεια ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων η οποία θα έχει ως 
βασικό και κύριο χαρακτηριστικό την 
καλοκαγαθία των νέων ατόμων.

 Στη σημερινή εποχή βασική 
επιδίωξη είναι η κατάκτηση 
εξειδικευμένου γνωστικού και 
τεχνοκρατικού επιπέδου.

4. ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

1. Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην 
αρχαία Αθήνα;

Στην αρχαία Αθήνα, τα πρώτα στάδια αγωγής των παιδιών αναλάμβαναν οι γονείς, 
αλλά και η τροφός και ο παιδαγωγός. Οι φορείς της προσχολικής περιόδου στόχευαν 
στην ηθική διαμόρφωση της προσωπικότητας του νηπίου. Κόπιαζαν για να του εμφυσή-
σουν τις έννοιες του καλού και του κακού, του ωραίου και του άσχημου, της δικαιοσύνης 
και της αδικίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τροφοί ήταν φτωχές έμμισθες γυναίκες ή δούλες. 
Οι αρμοδιότητες τους σχετίζονταν με τη φροντίδα και το μεγάλωμα του νηπίου βοηθώ-
ντας τη μητέρα στην ανατροφή του. Από την άλλη, ο παιδαγωγός, κυρίως δούλος του 
σπιτιού, μετέφερε τα παιδιά από το σπίτι στο σχολείο κι από το σχολείο στο σπίτι, τα 
συμβούλευε, τα δίδασκε και τα καθοδηγούσε.

2. Σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες ειδικότητες δασκά-
λων εκπαιδεύονταν και τι μάθαιναν από τον καθένα;

Όταν τα παιδιά έφταναν στην ηλικία των έξι ή εφτά ετών, οι γονείς τα έστελναν να 
φοιτήσουν στον γραμματιστή, τον κιθαριστή και τον παιδοτρίβη, γιατί δεν υπήρχε δη-
μόσια εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Οι γραμματιστές δίδασκαν γραφή, ανάγνωση και 
αριθμητική, οι κιθαριστές μετέδιδαν μουσικές γνώσεις και οι παιδοτρίβες ασχολούνταν 
με την εκγύμναση του σώματος. Ο χώρος για τη σωματική τους εξάσκηση ήταν οι πα-
λαίστρες και τα γυμνάσια. Εκεί  εξασκούνταν στην πάλη, το άλμα, το τρέξιμο, τον δίσκο 
και τον χορό. Δημόσια γυμναστήρια ήταν τα γυμνάσια της Ακαδημίας, του Λυκείου και 
του Κυνοσάργους.
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Προσθετεσ Eρωτησεισ
1. Τι δίδασκε ο γραμματιστής στα νεαρά άτομα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.; Ποιο 

είναι το εύρος των μαθημάτων στο οποίο εξασκούνται οι μαθητές στη σύγ-
χρονη εποχή;

2. Οι έφηβοι επιδίδονταν σε αθλήματα, όπως το τρέξιμο, η πάλη, το άλμα, 
καθώς και ο χορός. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, έχει διατηρηθεί και είναι πιο 
διαδεδομένο σήμερα;

3. Να συγκεντρώσετε πληροφορίες και οπτικό υλικό για τις παλαίστρες και 
τα δημόσια γυμναστήρια στα οποία εκγύμναζαν το σώμα τους οι έφηβοι.

4. Ποια άτομα της εκπαίδευσης των αρχαίων Αθηναίων αναπαριστούν τα πα-
ρακάτω εικονιζόμενα πρόσωπα; Να συμβουλευτείτε το σχολικό βιβλίο της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Είστε μέλος της θεατρικής παράστασης του σχολείου σας και ο επιβλέπων κα-
θηγητής σάς έχει αναθέσει τη συγγραφή ενός έργου με τίτλο «Ο μικρός Πρωτα-
γόρας εκπαιδεύεται». Δημιουργήστε τη δική σας ιστορία, στην οποία θα αποτυ-
πώνεται η εκπαίδευση του μικρού Πρωταγόρα, βασιζόμενοι σ’ αυτά που αντλή-
σατε ως πληροφορίες μέσα από το κείμενο της 2ης ενότητας, καθώς και από το 
σχολικό βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας της Α΄γυμνασίου.

5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΉ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ἐν: κύρια πρόθεση (= μέσα, σε) 
Ἀθήναις: δοτική πληθυντικού, θηλυκού 
γένους του ουσιαστικού-κύριου όνοματος 
α΄ κλίσης αἱ Ἀθῆναι, τῶν Ἀθηνῶν (= Αθήνα) 

μετ’ (μετά): κύρια πρόθεση (= μαζί, με)

ἐπιμελείας: γενική πληθυντικού, θηλυκού 
γένους του ουσιαστικού α΄ κλίσης ἡ ἐπιμέ-
λεια, τῆς ἐπιμελείας (= φροντίδα) | Ομόρρι-
ζα στη Ν.Ε.: βλέπε τη λέξη «ἐπιμελοῦνται»

τοὺς παῖδας: αιτιατική πληθυντικού, αρσε-
νικού γένους του ουσιαστικού γ΄ κλίσης ὁ 
παῖς, τοῦ παιδός (= παιδί) | Ομόρριζα στη 

Ν.Ε.: παιδικό, παιδαριώδης, παιδαγωγικά, 
παίχτης, παιδεύω, παιδεία, παιδεμός

διδάσκουσι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, ορι-
στικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής του 
ρήματος διδάσκω | Ομόρριζα στη Ν.Ε.: 
διδασκαλία, δίδαγμα, διδασκαλείο, διδακτέος, 
δάσκαλος, δασκάλα, διδαχή

καὶ: παρατακτικός-συμπλεκτικός σύνδεσμος

νουθετοῦσι: γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, 
οριστικής ενεστώτα, ενεργητικής φωνής 
του ρήματος νουθετέω-νουθετῶ (=νουθε-
τώ, συμβουλέυω) | Ομόρριζα στη Ν.Ε.: 




