
    

 

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 

Επεξεργασία φυλλαδίου : Άννα  Μακράκη  

 

                ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 

 

 

Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι  και  νουθετοῦσι  τοὺς παῖδας  μετ’ ἐπιμελείας. 

Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ  καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται  

ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιόν ἐστι, τὸ δὲ ἄδικον 

καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν. 

 

 

   

 διδάσκουσι   ποιους ;……………………………………….    

  καὶ                                                     πού ; ……………………………… 

  νουθετοῦσι  (= συμβουλεύουν)                                πώς ;………………………………….                            

                                                                                                     

 

ἐπιμελοῦνται   

        

          ποιοι; ………………,………………,…………………….,………………………… 
 

         για να γίνει (=γενήσεται)  τι το παιδί (ὁ παῖς) ;  ……………………………. 

        
       Τι  μαθαίνουν (=διδάσκοντες ) στα παιδιά για να το  πετύχουν  αυτό ;  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να μεταφέρουμε το απόσπασμα πιο κοντά στις μέρες μας;   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Βρες  λέξεις  της ν.ε (παράγωγες ή σύνθετες ) που να έχουν την ίδια ρίζα με τις παρακάτω :  

Τροφός  …………… ……………………………………………………………………………… 

ἐπιμελοῦνται …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

, 



 

 

 

 

Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς (οἴκους) διδασκάλων 

πέμπουσιν  ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα 

 μάθωσιν  καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν πειρῶνται  

ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν καὶ οἰκειοῦσι τὰς ψυχὰς τῶν  παίδων πρὸς τὸν 

ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν. 

 

 

 ἐπειδὰν ( =όταν) οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν  =(έρθουν σε κατάλληλη ηλικία ) 
 

που τα στέλνουν ; ………………………………. 
 

ποιοι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των παιδιών εκεί ; 

οἱ μὲν ………………………. ἐπιμελοῦνται  ……………………………………………………………………… 

                                                                 (= για να μάθουν γραφή και ανάγνωση ) 

οἱ δὲ …………………………. πειρῶνται (=επιχειρούν)   αὐτοὺς ποιεῖν  ….………..…………   
 (=πιο ήμερους) 

           πώς  ………………………………. (= με το να παίζουν λύρα)   

           καὶ οἰκειοῦσι (=εξοικειώνουν)    τι;…………………….. με  το……………………………. και  

 την …………………………. 

 

  Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να μεταφέρουμε το απόσπασμα πιο κοντά στις μέρες μας;   

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Βρες  λέξεις  της ν.ε (παράγωγες ή σύνθετες ) που να έχουν την ίδια ρίζα με τις παρακάτω :  
 
πέμπουσιν  …………… ……………………………………………………………………………… 

πειρῶνται ………………………………………………………………………………..…………… 

 

 

 



 

 

Ἔτι οἱ παῖδες φοιτῶσιν ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι ποιοῦσι 
βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν  διὰ τὴν πονηρίαν τῶν 

σωμάτων 

 

                   ποιοι; ………………………….. 

φοιτῶσιν                    πού; ……   ………………….…….   καί     …………………………. 

(=περνούν τον καιρό τους)   

 

όπου  εκεί   ( ἔνθα )   ποιοι δάσκαλοι αναλαμβάνουν  την εκπαίδευσή τους ; 

                                   οἱ   ……………………………… (=οι δάσκαλοι της γυμναστικής) 

  

 τι προσπαθούν να κάνουν (= ποιοῦσι ) αυτοί;  ….……………    ……   …………………..   ………… 

                                                           (=πιο δυνατά τα σώματά τους) 

για ποιο λόγο;  ἵνα μὴ     ............................         ………………………..…… 

 (=αναγκάζονται)                 (να δειλιάζουν) 

 
                                              ……   ……   ……   ………………………     ……………..………                 

                                                   (εξαιτίας της κακής σωματικής τους κατάστασης) 
 

 

 

Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να μεταφέρουμε το απόσπασμα πιο κοντά στις μέρες μας;   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Βρες  λέξεις  της ν.ε (παράγωγες ή σύνθετες ) που να έχουν την ίδια ρίζα με τις παρακάτω :  

φοιτῶσιν …………… ……………………………………………………………………………… 
γυμνασίοις …………………………………………………………………………………… 
 

 

 Καλή μελέτη!!! 


