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2η ΕΝΟΤΗΤΑ  

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα 

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

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. 

 

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. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ 

παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν 

ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων 

πονηρίαν.  
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 
Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι καὶ   νουθετοῦσι    τοὺς παῖδας  μετ’ ἐπιμελείας.  

Στην Αθήνα    διδάσκουν  και  συμβουλεύουν   τα    παιδιά     με     φροντίδα.   . 
 
Πρῶτον μὲν καὶ     τροφὸς     καὶ    μήτηρ   καὶ   παιδαγωγὸς  
Πρώτα           και η παραμάνα  και  η μητέρα  και  ο παιδαγωγός  
 
καὶ  αὐτὸς  ὁ πατὴρ   ἐπιμελοῦνται ὅπως γενήσεται  ὁ παῖς       βέλτιστος, 

και  ο ίδιος  ο πατέρας   φροντίζουν     πώς     θα γίνει    το παιδί  ακόμα καλύτερο, 
 
διδάσκοντες ὅτι  τὸ     μὲν    ἐστι  δίκαιον,  τὸ   δὲ   ἄδικον  
διδάσκοντας   ότι  το  μεν ένα είναι   δίκαιο,    το  άλλο  άδικο    
 
καὶ  τόδε μὲν καλόν,  τόδε δὲ αἰσχρόν. 

και   αυτό       ωραίο,   το άλλο   άσχημο.  
 
Εἶτα      δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες ἔλθωσιν      εἰς      ἡλικίαν,  
Έπειτα και,     όταν   τα παιδιά  φτάσουν  στην κατάλληλη ηλικία, 
 
οἱ γονεῖς    πέμπουσιν      εἰς      διδασκάλων,  

οι γονείς τα    στέλνουν   στα σπίτια των δασκάλων, 
 
ἔνθα  οἱ     μὲν                    γραμματισταὶ              ἐπιμελοῦνται  
όπου οι  δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης     φροντίζουν 
 
ὅπως   μάθωσιν  γράμματα  καὶ        ἐννοῶσι               τὰ γεγραμμένα, 

πως     να μάθουν  γράμματα  και να καταλαβαίνουν αυτά που είναι γραμμένα, 
  
οἱ δὲ κιθαρισταὶ    πειρῶνται      ποιεῖν    αὐτοὺς  ἡμερωτέρους         τῷ   κιθαρίζειν         
ενώ οι κιθαριστές προσπαθούν να κάνουν  αυτούς    πιο ήμερους     με το να παίζουν λύρα  
 
καὶ   οἰκειοῦσι     τὰς ψυχὰς τῶν  παίδων πρὸς τὸν  ῥυθμὸν καὶ  τὴν ἁρμονίαν.  

και εξοικειώνουν   τις  ψυχές   των  παιδιών    με    τον   ρυθμό   και  την   αρμονία. 
 
Ἔτι           οἱ παῖδες   φοιτῶσιν   ἐν   γυμνασίοις  καὶ  παλαίστραις,  
Επιπλέον, τα παιδιά   συχνάζουν στα γυμναστήρια  και  στις παλαίστρες, 
 
ἔνθα              οἱ παιδοτρίβαι         ποιοῦσι τὰ σώματα αὐτῶν  βελτίω,  

όπου οι δάσκαλοι της γυμναστικής  κάνουν  τα  σώματά   τους  πιο δυνατά, 
 
ἵνα      μὴ  ἀναγκάζωνται  ἀποδειλιᾶν       διὰ    τὴν     πονηρίαν       τῶν  σωμάτων. 
για να μην  αναγκάζονται   να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής κατάστασης των  σωμάτων. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

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. 

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. 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

1. Ποια χαρακτηριστικά έχει η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα;  

2. Ποια ήταν η σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των μαθητών;  

3. Ποια ήταν τα βασικά τέσσερα μαθήματα που διδάσκονταν οι νέοι στην αρχαία Αθήνα; 

4. Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι Αθηναίοι έδιναν 

μεγάλη σημασία στην πολύπλευρη εκπαίδευση των παιδιών. 
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Φθόγγος είναι ο ήχος της έναρθρης φωνής του ανθρώπου. Οι φθόγγοι της 

αρχαίας ελληνικής παριστάνονται με 24 γράμματα, τα οποία είναι ίδια με 
αυτά της νέας ελληνικής.  
Διαιρούνται σε δύο κατηγορίες:  

• τα φωνήεντα και  

• τα σύμφωνα. 

Τα φωνήεντα, ως φθόγγοι παριστάνονται με 7 γράμματα: α,ε,η,ι,ο,υ,ω. 

 

Τα σύμφωνα, ως φθόγγοι παριστάνονται με 17 γράμματα: 

β,γ,δ,ζ,θ,κ,λ,μ,ν,ξ,π,ρ,σ,τ,φ,χ,ψ. 

 

 

Διαίρεση φωνηέντων: 

Τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής διαιρούνται σε βραχύχρονα, 

μακρόχρονα και δίχρονα ανάλογα με τη διάρκεια της προφοράς τους.  

 

 

                                          Μακρά:   η, ω 

 

Φωνήεντα   

                                                                         

                                             

Ο σύντομος ή μακρύς χρόνος της προφοράς των φωνηέντων λέγεται χρόνος 

ή ποσότητα των φωνηέντων.  

Τα βραχύχρονα φωνήεντα προφέρονταν σε σύντομο χρόνο.  

(βραχύς = σύντομος). 

Τα μακρόχρονα φωνήεντα προφέρονταν σε μακρύτερο χρόνο.  

Τα δίχρονα φωνήεντα άλλοτε είναι βραχύχρονα και άλλοτε μακρόχρονα. 

 

  

Βραχέα:   ε, ο 

Δίχρονα:  α, ι, υ 
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ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ: 

Δίφθογγος λέγεται ένα σύνολο από δύο φωνήεντα που προφέρονται 

γρήγορα σε μία συλλαβή. Διακρίνονται σε 8 κύριες και 3 καταχρηστικές.  

 Κύριες: αι, ει, οι, ευ, ηυ, ου, υι, αυ.  

      Προκύπτουν από συνδυασμούς άλλων φωνηέντων με τα φωνήεντα: ι 

και υ. 

 Καταχρηστικές: ᾳ, ῃ, ῳ.  

Προκύπτουν από τον συνδυασμό των α, η, ω με το ι, το οποίο γράφεται      

κάτω από το φωνήεν και ονομάζεται υπογεγραμμένη. 

 

Οι δίφθογγοι γενικότερα είναι μακρόχρονες. Μόνο οι δίφθογγοι αι και οι 

μπορούν να είναι και βραχύχρονες, όταν βρίσκονται στο τέλος κλιτής λέξης 

-εκτός ευκτικής-.  

π.χ. αἱ ὧραι, αλλά ταῖς ὥραις 

 

 

 

Διαίρεση συμφώνων: 

Σύμφωνα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υγρά ένρινα συριστικό 

λ, ρ μ,ν σ (-ς) 

 ουρανικά χειλικά οδοντικά 

ψιλά κ π τ 

μέσα γ β δ 

δασέα χ φ θ 

ζ ξ ψ 

Άφωνα Ημίφωνα Διπλά 
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