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2
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα 

 

Α. Κείμενο 

 

 

Κείμενο 
Ἐν Ἀθήναις  διδάσκουσι τούς παίδας 

καί νομοθετοῦσι μετ' ἐπιμελείας. 

Πρῶτον μέν καί τροφός καί μήτηρ 

καί παιδαγωγός καί αὐτός ὁ πατήρ 

ἐπιμελοῦνται ὅπως γενήσεται 

βέλτιστος ὁ παῖς, διδάσκοντες 

ὅτι το μέν ἐστί δίκαιον, τό δέ ἄδικον καί τόδε 

μέν καλόν, τόδε δέ 

αἰσχρόν. 

Εἶτα δέ, ἐπειδάν οἱ παῖδες ἔλθωσι 

εἰς ἡλικίαν, οἱ 

γονεῖς πέμπουσιν εἰς 

διδασκάλων, ἔνθα οἱ μέν γραμματισταί 

ἐπιμελοῦνται 

ὅπως γράμματα μαθώσιν 

καί τα γεγραμμένα 

ἐννοῶσι, 

οἱ δέ κιθαρισταί 

τῷ κιθαρίζειν 

πειρῶνται αὐτούς ποιεῖν ἡμερώτερους 

καί οἰκειοῦσι τάς ψυχάς τῶν 

παιδιών 

πρός τόν ῥυθμόν καί τήν ἁρμονίαν. 

Ἔτι οἱ παίδες φοιτῶσιν ἐν 

γυμνασίοις καί 

παλαίστραις, 

ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι 

ποιοῦσι τά σώματα αὐτῶν βελτίω, 

ἵνα μή ἀναγκάζονται 

ἀποδειλιᾶν 

διά τήν πονηρίαν 

τῶν σωμάτων. 

Μετάφραση 
Στην Αθήνα διδάσκουν  τα παιδιά 

και τα συμβουλεύουν με φροντίδα. 

Καταρχάς η παραμάνα και η μητέρα 

και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας 

φροντίζουν πώς θα γίνει 

καλύτερο το παιδί διδάκοντάς το 

ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο 

άδικο και αυτό είναι ωραίο, το άλλο 

άσχημο. 

Και αργότερα όταν τα παιδιά 

φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι 

γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των 

δασκάλων, όπου από τη μια οι 

δάσκαλοι της γραφής φροντίζουν 

να τα μάθουν γράμματα 

και να καταλαβαίνουν αυτά που 

είναι γραμμένα, 

από την άλλη οι δάσκαλοι της 

μουσικής με το να παίζουν λύρα 

προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήμερα 

και να εξοικειώνουν τις ψυχές των 

παιδιών 

στο ρυθμό και την αρμονία. 

Ακόμη τα παιδιά περνούν το χρόνο 

τον καιρό τους στα γυμναστήρια και 

τις παλαίστρες, όπου 

οι δάσκαλοι της γυμναστικής 

κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά, 

για να μην αναγκάζονται να 

δειλιάζουν 

εξαιτίας της κακής σωματικής 

τους κατάστασης. 
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           Νόημα κειμένου:  

    Στην αρχαία Αθήνα η εκπαίδευση των παιδιών γινόταν με 

ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια. Αρχικά, στο πρώτο στάδιο της 

διαπαιδαγωγής τους, η  τροφός, οι γονείς και ο παιδαγωγός δίδασκαν 

στο παιδί στοιχειώδεις ηθικές αρχές. Στη συνέχεια, στο δεύτερο 

στάδιο οι δάσκαλοι (γραμματιστής, κιθαριστής) αναλάμβαναν τη 

μόρφωση των παιδιών (γραφή, ανάγνωση, μουσική). Επιπλέον, με 

την καθοδήγηση του παιδοτρίβη ασκούνταν στα γυμναστήρια και 

στις παλαίστρες, προκειμένου να αποκτήσουν γερό σώμα και γενναίο 

φρόνημα.  

                

                

Ερμηνευτικά σχόλια: 

        Το κείμενο αυτό ανήκει στον Πλάτωνα (427-347 π.Χ), ο οποίος 

ήταν  ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους. Καταγόταν από 

επιφανή οικογένεια και έκανε πάρα πολλά ταξίδια. Ο Πλάτωνας 

ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή, την Ακαδημία, η οποία λειτούργησε 

για 9 αιώνες, έως το 529 μ.Χ, όταν την έκλεισε ο Ιουστινιανός.  

           Η διαπαιδαγώγηση των νέων στην αρχαία Αθήνα χωρίζεται σε 

στάδια. Σε τρία στάδια για την ακρίβεια. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει την προσχολική αγωγή και την ευθύνη γι' αυτήν την 

έχει η οικογένεια. Σ' αυτό ανήκαν οι οικιακοί δούλοι, η τροφός 

(παραμάνα) και ο παιδαγωγός, ο οποίος ήταν δούλος που συνόδευε 

το παιδί στο σχολείο και πολλές φορές  παρακολουθούσε και 

μαθήματα μαζί με το παιδί. 

       Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη σχολική αγωγή. Όταν το 

παιδί έφτανε στην ηλικία των εφτά χρόνων θα πήγαινε σχολείο. 

Εκείνη την εποχή σχολείο  εννοούμε τα ιδιωτικά διδασκαλεία στα 

οποία ο γραμματιστής, ο κιθαριστής και ο παιδοτρίβης αναλάμβαναν 

να τους δώσουν μια ολόπλευρη μόρφωση , ώστε να αποκτήσουν 

σωματική υγεία, αλλά και ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, ώστε 

να γίνουν σωστοί  Αθηναίοι πολίτες, να συμμετάσχουν αργότερα στα 

κοινά. 

       Το τρίτο και τελευταίο στάδιο άρχιζε από το δέκατο τέταρτο έτος 

της ηλικίας και οι νέοι ασκούνταν στα δημόσια γυμναστήρια και 

φοιτούσαν στις φιλοσοφικές και ρητορικές σχολές της Αθήνας, στις 

οποίες παρακολουθούσαν επιπλέον μαθήματα γραμματικής, 

αστρονομίας και μαθηματικών.  

       Την ανώτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης είχαν αναλάβει 

συγκεκριμένα είχαν αναλάβει οι σοφιστές, οι φιλόσοφοι και οι 
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ρητοροδιδάσκαλοι. Οι έφηβοι ασκούνταν σωματικά στα δημόσια 

γυμναστήρια, τα γυμνάσια της Ακαδημίας, του Λυκείου και του 

Κυνοσάργους. Εκεί συνήθως η συζήτηση με επιφανείς ρήτορες και 

φιλοσόφους ήταν εκείνη που τους έκανε να θέλουν να αποκτήσουν 

ανώτερη μόρφωση και να τους μιμηθούν. 

       

Σύγκριση εκπαιδευτικού συστήματος αρχαίας Αθήνας με σημερινό: 

 

 Στην κλασική Αθήνα η εκπαίδευση αποτελούσε φροντίδα 

κυρίως των γονέων, ενώ σήμερα είναι αντικείμενο φροντίδας 

της επίσημης Πολιτείας.  

 Τότε, τα κορίτσια αποκτούσαν μόνο τις γνώσεις που θα τα 

βοηθούσαν να διαχειρίζονται σωστά τα «του οίκου τους», 

δηλαδή οικοκυρικά και στοιχειώδεις γνώσεις αριθμητικής για 

να ελέγχουν τους δούλους, ενώ σήμερα δίνεται η ίδια 

βαρύτητα τόσο στην εκπαίδευση των αγοριών όσο και των 

κοριτσιών. 

 Στόχος της κλασικής παιδείας ήταν η διαμόρφωση 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με αξίες και ιδανικά, 

προκειμένου να καταστούν «καλοί κ' αγαθοί πολίτες». 

Σήμερα, ο ρόλος της παιδείας είναι διττός. Παράλληλα με την 

ανθρωπιστική κατεύθυνση της παιδείας, δίνεται συγχρόνως 

έμφαση και στην προώθηση της εξειδικευμένης 

τεχνοκρατικής γνώσης.  

 

 

  Γλωσσικά σχόλια:  

    διδάσκουσι-νομοθετοῦσι: γ' πληθ., οριστ. ενεστ., ε.φ. των ρ. 

διδάσκω, νουθετῶ. 

ἐπιμελείας: γε. εν. , θηλ. γεν. του ουσιαστ. της α' κλ. ἡ ἐπιμέλεια, τῆς 

ἐπιμελείας. 

ἐπιμελοῦνται: γ' πληθ., ορστ. ενεστ. του ρ. ἐπιμελοῦμαι. 

τροφός: ονομ. εν., θηλ. γεν. του ουσιαστ. της β' κλίσης ἡ τροφός, τῆς 

τροφοῦ. 

βέλτιστος: υπερθ. βαθμ. του επιθ. της β' κλίσης ὁ ἀγαθός, ἡ ἀγαθή, 

τό ἀγαθόν. 

γενήσεται: γ' εν, οριστ. μέλλ., του ρ. γίγνομαι. 

τόδε: ονομ. εν, ουδ. γέν, της δεικτ. αντων. ὅδε, ἥδε, τόδε. 

ἐστί:γ' εν., οριστ. ενεστ. του ρ. εἰμί. 

ἐπειδάν: χρον. σύνδεσμος ἐπειδή + ἄν και εισάγει δευτερεύουσες 

προτάσεις. 

ἔλθωσιν: γ' πληθ. υποτ. αορ. β' του ρ. ἔρχομαι 
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πέμπουσι: γ' πληθ. οριστ. ενεστ. του πέμπω 

οἱ γονεῖς: ονομ. πληθ. αρσ. γένους του ουσιαστ. γ' κλ. ὁ γονεῦς, τοῦ 

γονέως 

οἱ γραμματισταί: ονομ. πληθ. αρσ. γεν. της α' κλ. ὁ γραμματιστής, 

τοῦ γραμματιστοῦ 

γράμματα: αιτ. πληθ. ουδ. γεν. της γ' κλ. τό γράμμα, τοῦ γράμματος 

τά γεγραμμένα: μετοχή παρακ. μ.φ. του ρ. γραφομαι, μετ. ὁ 

γεγραμμένος, ἡ γεγραμμένη, τό γεγραμμένον. 

μαθῶσιν: γ' πληθ. υποτ. αορ. β' εν. ε.φ. του ρ. μανθάνω 

ἐννοῶσι: γ' πληθ. υποτ. ενεστ. του ρ. ἐννοέω, ἐννοῶ 

ποιεῖν: απαρεμφ. ενεστ., του ρ. ποιέω-ποιῶ 

πειρῶνται: γ' πληθ. οριστ. ενεστ. μ.φ. του ρ. πειράομαι-πειρῶμαι 

οἰκειοῦσι: γ' πληθ. οριστ. ενεστ. ε.φ. του ρ. οἰκέω-οἰκειῶ 

φοιτῶσι: γ. πληθ. οριστ. ενεστ. ε.φ. του ρ. φοιτάω-φοιτῶ 

γυμνασίοις: δοτ. πληθ. ουδ. γενους του ουσ. της β' κλ. τό γυμνάσιον, 

τοῦ γυμνασίου. 

παλαίστραις: δοτ. πληθ. θηλ. γεν. του ουσ. της α' κλ. ἡ παλαίστρα, 

τῆς παλαίστρας 

ἀναγκάζωνται: γ' πληθ. υποτ. ενεστ. μ.φ. του ρ. ἀναγκάζομαι 

ἀποδειλιάν: απαρ. ενεστ. ε.φ. του ρ. ἀποδειλιάω-ῶ. 

 

Συντακτικά σχόλια:  

1.    Ἐν Ἀθήναις.......διδάσκουσι/ καί νουθετοῦσι: δύο κύριες 

προτάσεις διδάσκουσι, νουθετοῦσι:ρήματα, οὗτοι:ενν. υποκειμ, 

τούς παίδας:αντικ, των ρ. 

2.     Πρῶτα...διδάσκοντες: κύρια πρόταση. ἐπιμελοῦνται: ρήμα, 

τροφός καί μήτηρ και παιδαγωγός και πατήρ:υποκ. του. ρ., 

διδάσκοντες:επιρρ. τροπικ. μετ. 

Ὅπως...ἐστί: τέσσερις δευτερ. ειδ. προτάσεις αντικ. στη μετ. 

διδάσκοντες. τό μέν, τό δέ, τόδε: υποκ. του ρ. ἐστί., Δίκαιον, καλόν, 

αἱσχρόν: κατηγ. αντίστοιχα στα υποκ. 

3.    Ἐπειδάν...ἔλθώσι: δευτερ. χρον.-υποθ. πρόταση. οἱ 

παίδες:υποκ. 

4. Εἶτα δέ.....οἱ γονεῖς....πέμπουσιν: κύρια πρόταση πέμπουσι:ρήμα, 

οἱ γονεῖς:υποκ., (αὐτούς):ενν. αντικείμενο  

5. ἔνθα....ἐπιμελοῦνται:δευτερ. αναφορ. πρόταση 

6. ὅπως γράμματα μαθῶσι καί...ἐννοῶσι:δύο δευτερ. πλάγιες ερωτ. 

προτάσεις, αντικ. στο ρ. ἐπιμελοῦνται. , γράμματα-

γεγραμμένα:αντικ. στο ρ. μαθῶσι-ἐννοῶσι,  

7. οἱ δέ  κιθαρισταί...πειρῶνται:δευτ. αναφορ. πρόταση., 

πειρῶνται:ρήμα, οἱ κιθαρισταί:υποκ, ποιεῖν:τελ. απαρεμφ. 

(ταυτοπροσωπία), αὐτούς:αντικ. του ποιεῖν, ἡμερώτερους: κατηγ. 
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στο αὐτούς. 

8. (Ἔνθα) τάς τῶν παίδων ψυχάς...οἰκειοῦσι:δευτ. αναφ. πρόταση., 

οἰκειοῦσι:ρήμα, οἱ κιθαρισταί:υποκ., τάς ψυχάς: αντικ. 

9.     Ἔτι....φοιτῶσι:κύρια πρόταση, φοιτῶσιν:ρήμα, οἱ 

παίδες:υποκ. 

10. Ἔνθα...ποιοῦσι:δευτερ. αναφ. πρότ., ποιοῦσι: ρήμα, οἱ 

παιδοτρίβαι: υποκ., τά σώματα: αντικ., βελτίω: κατηγ. 

11. Ἵνα μή ἀναγκάζωνται....τήν πονηρίαν: δευτερ. τελική πρόταση., 

μή ἀναγκάζωνται:ρήμα, οἱ παῖδες: ενν. πουκ. του. 

ρ.,ἀποδειλιᾶν:τελ. απαρ. αντικ. του ρ., (οἱ παίδες) :ενν. υποκ. του 

απαρεμφ. ἀποδειλιᾶν (ταυτοπροσωπία). 

 

 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (σελ. 16) 
 

        1)  Ποιοι είχαν την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής 

των παιδιών  στην αρχαία Αθήνα; 
  

       Την ευθύνη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην 

Αρχαία Αθήνα είχαν αρχικά οι γονείς του παιδιού, η τροφός 

(παραμάνα) και ο παιδαγωγός, ο οποίος ήταην ο έμπιστος δούλος του 

σπιτιού. Αυτοί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που διέπλαθαν το 

χαρακτήρα του παιδιού και του μάθαιναν τις βασικές έννοιες, όπως 

το καλό, το κακό, το άδικο, το δίκαιο.  

   

        2) Σε ποια σχολεία φοιτούσαν οι μικροί Αθηναίοι, από ποιες 

ειδικότητες διδασκάλων εκπαιδεύονταν και τι μάθαιναν από τον 

καθένα; 

 

   Οι μικροί Αθηναίοι φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί δεν 

υπήρχε τότε δημόσια εκπαίδευση. Στα ιδιωτικά αυτά διδασκαλεία 

υπήρχαν τρείς κατηγορίες δασκάλων. Πρώτον, οι γραμματιστές, οι 

οποίοι μάθαιναν στο παιδί ανάγνωση, γραφή και αριθμητική/ 

δεύτερον, οι κιθαριστές, οι οποίοι δίδασκαν την εκμάθηση λύρας, 

αυλού και λυρικού τραγουδιού και τέλος  οι παιδοτρίβες που 

βρίσκονταν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες, οι οποίοι 

ασκούσαν τα παιδιά στην πυγμαχία και σε άλλα αγωνίσματα. 

     

       3. Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές της σημερινής 

εκπαίδευσης με εκείνην της αρχαιότητας; 
 

        Οι σκοποί της εκπαίδευσης της αρχαίας Αθήνας με την 
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σημερινή είναι  κοινοί, δηλαδή η διαμόρφωση της προσωπικότητας 

του ατόμου και η  ταυτόχρονη ενδυνάμωση των ψυχικών, 

διανοητικών και σωματικών δυνατοτήτων του. Οι διαφορές όμως 

είναι πως  στην αρχαιότητα δεν υπήρχε δημόσια εκπαίδευση, παρά 

μόνο ιδιωτική. Αντιθέτως, σήμερα υπάρχει δημόσια εκπαίδευση και 

δίνεται η μέγιστη προσοχή σε αυτήν από όλους τους κρατικούς 

παράγοντες. Η εκπαίδευση είναι και δημόσια και ιδιωτική. Επίσης, οι  

βαθμίδες εκπαίδευσης σήμερα είναι διαφορετικές από τότ. Οι 

εκπαιδευτικοί είναις σαφώς περισσότεροι και ο καθένας έχει την δική 

του ειδικότητα, όπως επίσης το πρόγραμμα σπουδών είναι σαφώς πιο 

οργανωμένο. Επιπλέον,  η φοίτηση των κοριτσιών είναι ελεύθερη σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ τότε μάθαιναν τα στοιχειώδη 

στο σπίτι, χωρίς να επιτρέπεται να μάθουν πράγματα παραπάνω. 

Τέλος, τα μαθήματα που διδάσκονται στα σχολεία είναι σαφώς 

περισσότερα και χωρίζονται σε κατηγορίες σε  θεωρητικά και σε  

θετικά. 

 

Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες;  
 

     Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη μεγαλογράμματη ή 

κεφαλαιογράμματη γραφή. Συγκεκριμένα:  

1. τα γράμματα είναι κεφαλαια και δεν υπάρχουν κενά  μεταξύ 

των λέξεων. 

2. δεν υπάρχουν τόνοι και πνεύματα. 

3. δεν υπάρχουν σημεία στίξης. 

      Στην αρχή έγραφαν από δεξιά προς τα αριστερά, μετά από 

αριστερά προς τα δεξιά, έπειτα βουστροφηδόν(δηλαδή στην πρώτη 

σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά, στη δεύτερη από τα δεξιά προς 

τα αριστερά κ.ο.κ.). Τελικά, υιοθέτησαν τη σημερινή.  

 

 Γ. Φθόγγοι και γράμματα 

 

 

 

       Φθόγγος είναι ο έναρθρος ήχος που παράγεται από τα 

φωνητήρια όργανα του ανθρώπου. Δηλαδή σε κάθε ξεχωριστό 

σχηματισμό των φωνητηρίων οργάνων κατά την ομιλία αντιστοιχεί 

και ένας φθόγγος.  

          Τα 24 γράμματα της αρχαίας ελληνικής χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: στα φωνήεντα και στα σύμφωνα. 

 

Φωνήεντα  



 

 

                                       Αργυρώ Διαμαντοπούλου  
 

      Φωνήεντα λέγονται οι ηχηροί φθόγγοι της γλώσσας που μπορούν 

να σχηματίσουν μόνοι τους  συλλαβές.  

      Τα φωνήεντα είναι 7 και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

Φωνήεντα: Μακρά (η,ω)   προφέρονται σε διπλάσιο χρόνο 

                    Βραχέα: (ο,ε)   προφέρονται σε σύντομο χρόνο 

                    Δίχρονα (α,ι,υ) προφέρονται είτε ως μακρόχρονα είτε 

ως βραχύχρονα 

 

 

Προφορά φωνηέντων  

Όλα λοιπόν, τα γράμματα δεν είναι ίδια στα αρχαία ελληνικά, π.χ. το 

η προφερόταν εε.  Για να δηλώσουμε λοιπόν ότι ένα φωνήεν είναι 

μακρόχρονα σημειώνουμε πάνω το του το σημάδι -, ενώ για να 

δηλώσουμε ότι ένα φωνήεν είναι μακρό σημειώνουμε πάνω του το 

σημάδι υ.  

 

Σύμφωνα 

   

      Σύμφωνα ονομάζονται οι φθόγγοι που έχουν χαμηλή ηχηρότητα 

και χρειάζονται φωνήεντα για να αποτελέσουν μία συλλαβή.  

 Τα σύμφωνα χωρίζονται σε άφωνα, ημίφωνα( και διπλά. 

 

΄Αφωνα σύμφωνα ονομάζονται αυτά που προφέρονται στιγμιαία 

χωρίς να παράγεται ήχος. Χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

Ουρανικά (κ,γ,χ), Χειλικά (π,β,φ) και Οδοντικά (τ,δ,θ). 

  Τα άφωνα σύμφωνα διαιρούνται εκ νέου σε ψιλά, μέσα και δασέα.  

Τα διπλά σύμφωνα προκύπτουν από τον συνδυασμό των πιο πάνω 

γραμμάτων.  

 

 

 

 

Δίφθογγοι 
    Οι δίφθογγοι αποτελούνται από δύο φωνήεντα που προφέρονται 

γρήγορα μαζί σε μια συλλαβή. Διακρίνονται σε οκτώ κύριες και τρεις 

καταχρηστικές, που αναφέρονται μόνο στην αρχαία ελληνική.  

    Οι κύριες δίφθογγοι σχηματίζονται από συνδυασμούς άλλων 

φωνηέντων  με τα φωνήεντα ι και υ: 

 α+ι=αι 

ε+ι=ει 

ο+ι=οι   

α+υ=αυ 
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ε+υ=ευ 

ο+υ=ου 
  

    Οι καταχρηστικές δίφθογγοι σχηματίζονται από τον συνδυασμό α, 

η, ω, με ένα ι που υπογράφεται ( γράφεται από κάτω) και ονομάζεται 

υπογεγραμμένη: ᾳ, ῃ, ῳ.   

 

Τέλος, τα διπλά σύμφωνα είναι: ζ (από τον συνδυασμό σ+δ), ξ (κ+σ, 

γ+σ, χ+σ) και ψ ( π+σ, β+σ, φ+σ). 

 

Άσκηση του σχολικού βιβλίου (σελ 19) 
Να σημειώσετε επάνω από τις συλλαβές των παρακάτω λέξεων το 

σημείο – για τις μακρόχρονες και το σημείο u για τις βραχύχρονες: 

ζω-ή, ἥ-βη, ἡ-δέ-ως, κοι-νός, κρό-τος, νω-θρός, νό-μος, οἰ-ω-νός, μή-

τηρ, παῖ-δες, γο-νεῖς, πρῶ-τον.  

 

 

    _ _   _  _    _ υ   _       _  υ        υ   υ 

ζω- ή, ἥ-βη, ἡ-δέ-ως, κοι-νός, κρό-τος 

   _     υ     υ   υ      _  _   υ      _   _ 

νω-θρός, νό-μος, οἰ-ω-νός, μή-τηρ 

    _   υ      υ   _        _    υ 

παῖ-δες, γο-νεῖς, πρῶ-τον 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.  Να σημειώσετε επάνω από τις συλλαβές το σημείο της 

μακρότητας (-) ή της βραχύτητας (υ): νέ-ος, ὁ-δός, θε-ός, δῶ-ρον, 

θή-κη, χαί-ρω, ἔ-λα, κῆ-πος, φο-βε-ρός. 

 

2.  Να σημειώσετε το σημείο υ  στις βραχύχρονες συλλαβές, το 

σημείο – στις μακρόχρονες και δ στα δίχρονα:  
παῖδες, στρέφω, ἀμφίγνωμος, κῆπος, ἐκπονῶ, οἶκος. 
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Δ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

 

Η εκπαίδευση στην αρχαία Σπάρτη 

 Εν αντιθέσει  με την εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία 

Αθήνα, στην οποία ο πατέρας και η μητέρα φροντίζουν πρώτοι να 

δώσουν καλές βάσεις στο παιδί, στη Σπάρτη, όπως μας 

πληροφορεί ο Πλούταρχος στα παρακάτω αποσπάσματα, οι γονείς 

δεν μπορούσαν να μεγαλώνουν και να μορφώνουν τα παιδιά τους 

όπως ήθελαν. Αυτά μόλις γίνονταν επτά ετών, ζούσαν σε ομάδες 

και μάθαιναν τόσα γράμματα όσα τους ήταν αναγκαία. 

  

Πρώτο παράλληλο κείμενο 

Τοὺς δὲ Σπαρτιατῶν παῖδας οὐκ ἐπὶ ὠνητοῖς οὐδὲ μισθίοις 

ἐποιήσατο παιδαγωγοῖς ὁ Λυκοῡργος, οὐδ' ἐξῆν ἑκάστῳ τρέφειν 

οὐδὲ παιδεύειν ὥς ἐβούλετο τὸν υἱόν, ἀλλὰ πάντας εὐθὺς 

ἑπταετεῖς γενομένους παραλαμβάνων αὐτὸς εἰς ἀγέλας 

κατελόχιζε, και συννόμους ποιῶν καὶ συντρόφους μετ’ ἀλλήλων 

εἴθιζε συμπαίζειν καὶ συσχολάζειν. 

                                               Πλούταρχος, Λυκούργος 16.4-5 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

οὐκ ἐπὶ ὠνητοῖς οὐδὲ μισθίοις 

ἐποιήσατο παιδαγωγοῖς ὁ 

Λυκοῦργος 

Ο Λυκούργος δεν όρισε 

παιδαγωγούς αγορασμένους ή 

έμμισθους 

οὐδ' ἐξῆν (οριστ. παρατ. 

ρ. ἔξεστι) ἑκάστῳ 

ούτε ήταν δυνατό στον καθένα 

εὐθὺς ἑπταετεῖς γενομένους αμέσως μόλις γίνονταν επτά 

ετών 

παραλαμβάνων αφού τα έπαιρνε 

εἰς ἀγέλας κατελόχιζε κατένεμε σε λόχους 

συννόμους ποιῶν κάνοντάς τους εταίρους (δηλ. 

συντρόφους) 

μετ' ἀλλήλων μεταξύ τους 

εἴθιζε συμπαίζειν καὶ συσχολάζειν τα συνήθιζε να παίζουν μαζί και 

να περνούν τον καιρό τους 

ομαδικά 
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Δεύτερο παράλληλο κείμενο 

Γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον· ἡ δ’ ἄλλη πᾶσα 

παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς ἐγίνετο καὶ καρτερεῖν πονοῦντα 

καὶ νικᾶν μαχόμενον. Διὸ καὶ τῆς ἡλικίας προερχομένης ἐπέτεινον 

αὐτῶν τὴν ἄσκησιν, ἐν χρῷ τε κείροντες καὶ βαδίζειν ἀνυποδήτους 

παίζειν τε γυμνοὺς ὡς τὰ πολλά συνεθίζοντες. 

                                                       Πλούταρχος, Λυκούργος 16.6 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ἕνεκα τῆς χρείας  όσα ήταν αναγκαία, όσα χρειάζονταν 

πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς ἐγίνετο  είχε ως σκοπό να τους μάθει την υπακοή 

στους κυβερνώντες 

καρτερεῖν πονοῦντα  να έχουν υπομονή στους κόπους 

νικᾶν μαχόμενον  να νικούν στις μάχες 

διὸ καὶ τῆς ἡλικίας προερχομένης  γι' αυτό και όσο μεγάλωναν 

ἐν χρῷ (ουσ. χρώς: το δέρμα, η 

επιδερμίδα) τε κείροντες 

και κουρεύοντάς τους σύρριζα 

καὶ... ὡς τὰ πολλὰ συνεθίζοντες  και συνηθίζοντάς τους ως επί το πλείστον 

να... 
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Ερωτήσεις 

  

1. Ποια χαρακτηριστικά έχει η εκπαίδευση των παιδιών στην 

αρχαία Σπάρτη; 

 

     Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Σπάρτη είχε κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αρχικά, ήταν δημόσια και 

κοινή για όλα τα παιδιά. Επίσης, είχε οργανωμένο πρόγραμμα 

κάτω από την άμεση επίβλεψη της Πολιτείας. Τρίτον, το 

πρόγραμμα περιελάμβανε την εκμάθηση των απολύτως 

αναγκαίων γραμμάτων, την επίμονη άσκηση και την 

προσαρμογή των νέων στην ομαδική ζωή. Τέλος, ιδανικό της 

εκπαίδευσης ήταν να μάθουν τα παιδιά να κυβερνιούνται 

σωστά, να υπομένουν τους κόπους και να νικούν τις μάχες.  

 

2. Με βάση το απόσπασμα της Ενότητας, τα παραπάνω 

αποσπάσματα από τον Πλούταρχο, αλλά και τις γνώσεις 

σας από την αρχαία ιστορία, να συγκρίνετε την εκπαίδευση 

στην αρχαία Αθήνα και στην αρχαία Σπάρτη. 

 

      Η Αθήνα και η Σπάρτη είχαν βασικά διαφορές ως προς το 

εκπαιδευτικό τους σύστημα. Στην Αθήνα η εκπαίδευση αποτελούσε 

μέριμνα της οικογένειας, παρά της Πολιτείας, καθώς δεν υπήρχαν 

ιδιωτικά σχολείο. Φοιτούσαν σαφώς μόνο τα αγόρια. Αντίθετα, στη 

Σπάρτη η εκπαίδευση αποτελούσε κυρίως μέριμνα της Πολιτείας. 
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Επίσης, στην Αθήνα το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν οργανωμένο 

σε σχέση με τη Σπάρτη. Άλλη βασική διαφορά ήταν η 

διαφοροποίηση στα μαθήματα. Στην Αθήνα το πρόγραμμα ήταν 

ελεύθερο και περιλάμβανε γραφή, ανάγνωση, μουσική και σωματική 

άσκηση. Στη Σπάρτη αντιθέτως ήταν οργανωμένο και περιλάμβανε 

την εκμάθηση των απολύτως αναγκαίων γραμμάτων, τη συνήθεια να 

ζουν ομαδικά και την επίπονη καθημερινή άσκηση. Τέλος, σκοπός 

της εκπαίδευσης στην Αθήνα ήταν η ολόπλευρη προσωπικότητα του 

ατόμου, ενώ στη Σπάρτη ο βασικός σκοπός τα παιδιά να υπομένουν 

τις αντοχές και να νικούν τις μάχες.  

 

«Βακτηρία γάρ ἐστί παιδεία βίου» 

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή 
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