
4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                      ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: __________________ 

Διδασκαλία : Άννα Μακράκη   

ΕΝΟΤΗΤΑ  2Η 

 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  διάπλαση ολοκληρωμένης προσωπικότητας/πολύπλευρη                         

                               εκπαίδευση/πρότυπο ο   «καλός καγαθός πολίτης», με ψυχικά και   

                               σωματικά χαρίσματα, ο ώριμος και ενάρετος   πολίτης. Διδάσκονταν  

 ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ   γραφή , ανάγνωση , αριθμητική (γραμματιστής),  μουσική  

                               (κιθαριστής) και γυμναστική  (παιδοτρίβης) 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ   Η εκπαίδευση αφορούσε κυρίως τα αγόρια αφού τα κορίτσια  

                               μετά τη βασική εκπαίδευση παρέμεναν στο σπίτι. 

                               Ρατσιστική  παιδεία λοιπόν; Σήμερα συμβαίνει  

                               αυτό; Οι μαθητές μάλιστα πήγαιναν στους  δασκάλους τους και  η 

                              παιδεία ήταν ιδιωτική. Διέθεταν σημαντικά  ποσά ως αμοιβή των     

                              σοφιστών,  προκειμένου να διδαχτούν, εάν ήθελαν ,την πολιτική τέχνη   

 

Μετάφραση  

Στην Αθήνα διδάσκουν και συμβουλεύουν τα παιδιά επιμελημένα. Αρχικά και η παραμάνα 

και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πώς θα γίνει το παιδί 

πολύ καλό, διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο κι (ότι)  αυτό είναι ωραίο το 

άλλο όμως  άσχημο. Και έπειτα , όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς 

τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης 

μεριμνούν να τα μάθουν  γράμματα και να καταλαβαίνουν όσα  έχουν γραφτεί, ενώ οι 

δάσκαλοι της μουσικής με το να παίζουν  λύρα προσπαθούν να τα  κάνουν  πιο ήμερα και 

εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών με τον ρυθμό και την αρμονία. 

Επιπλέον, τα παιδιά συχνάζουν σε γυμναστήρια και παλαίστρες, όπου οι 

γυμναστές κάνουν πιο δυνατά τα σώματά τους, για να μην αναγκάζονται 

να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης . 

 

 

 

 

 



 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 

1. Με βάση το κείμενο πώς θα δικαιολογούσατε τον χαρακτηρισμό της εκπαίδευσης 

στην αρχαία Αθήνα ως πολύπλευρης;  

2. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε στην παιδεία του τότε και σ’ αυτήν 

του σήμερα; 

3. Ποιος ήταν ο στόχος της εκπαίδευσης των παιδιών στην αρχαία Αθήνα; Νομίζετε 

ότι ο στόχος αυτός παραμένει και σήμερα; 

4. Εντοπίστε τέσσερις λέξεις του κειμένου που χρησιμοποιούνται και στη σημερινή 

νεοελληνική γλώσσα με την ίδια σημασία  

5. Με  ποιους τύπους του κειμένου νομίζετε ότι έχουν σχέση οι λέξεις: ανατροφή, 

πομπή, επιμελητήριο, αναγραμματισμός, φοιτητής, βελτιωμένος, δειλός, οικιακός, 

δάσκαλος 

 

 

 

Γραμματικές επισημάνσεις 

 

Και η αρχαία ελληνική έχει  24  φθόγγους που χωρίζονται σε φωνήεντα και 

σύμφωνα  

 

 

              μακρόχρονα    η , ω  

        

 ΦΩΝΗΕΝΤΑ              βραχύχρονα     ε, ο    

     

                                   δίχρονα           α,ι,υ        

     

 

 

 

 



 

 

 ΣΥΜΦΩΝΑ  

 

               Διπλά 

                 Άφωνα ζ  ( =δ+σ) 

           Χειλικά   Ουρανικά   Οδοντικά ξ  ( =κ+σ) 

Ψιλά        π             κ                τ Ψ  (=π+σ) 

----------------------------------------  

Μέσα       β             γ                δ    

----------------------------------------    

Δασέα     φ             χ                θ 

----------------------------------------                                    Ημίφωνα  

                                                                                    υγρά     ένρινα     συριστικό 

                                                                                   --------------------------------     

                                                                                    λ,ρ          μ,ν           σ (-ς)  

ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ 

 

Α) Κύριες : αι, ει,οι,αυ,ευ,ου,ηυ, υι 

Β) Καταχρηστικές: ᾳ ,ῃ, ῳ 

 

οι συλλαβές με βραχύχρονο φωνήεν είναι βραχύχρονες και συμβολίζονται με  το 

σύμβολο  υ 

ενώ οι συλλαβές με μακρόχρονο φωνήεν είναι μακρόχρονες και συμβολίζονται με  το 

σύμβολο  -  

πάνω από αυτές. π. χ μη - λον , παι – δες 

!!! οι δίφθογγοι είναι μακρόχρονες εκτός από την  αι  και οι όταν και μόνο βρίσκονται 

στο τέλος της λέξης.  π.χ  κη – ποι    αλλά    κη - ποις  

 

 

 

 



 

Πρακτική εξάσκηση : να σημειώσετε  ποιες από τις παρακάτω συλλαβές είναι 

μακρόχρονες και ποιες είναι βραχύχρονες με το κατάλληλο σύμβολο πάνω από 

καθεμιά από αυτές . Δικαιολογήστε  την επιλογή σας   
 

                        ναῦ – ται                       παί – δας       

                  

     μή – τηρ                       τό – δε               κῆ - ποις 

 

                          αὐ – τῶν                         ποι – ή – σε - ως,      

                   

    ὁ – δοῦ,                        με – γέ – θη                      οἰ – ω – νός 

 

        

    

Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις, δικαιολογώντας σε κάθε περίπτωση τον τόνο. 

           ανθρωπων      λειπω          θηβαιοι         τοιχου          θαλασσης         δικαιος                

           ανεμος            θεων            οικου                   κηπον           μωρος              κηποις           

          βαρβαρους       ταμειον         πατερα        διδασκαλος    ωραιων           κωμαι          

           πανουργος       οινου             πλουτος          γυναικαι        κοσμον            αμπελος 

           φονευω            γυναικες       καρπος        ευεργετης      χαιρω            ναυται                          

 

                          

Αν τα κατάφερες τρέχα για ένα  διαλειμματάκι. Κι αν όχι μην   

                απογοητεύεσαι . Άλλη μια φορά δες τα και ….έσκισες!!!! 

 


