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ΗΗΗ εεεκκκπππααα ίίίδδδεεευυυσσσηηη τττωωωννν πππααα ιιιδδδ ιιιώώώννν σσστττηηηννν αααρρρχχχααα ίίίααα ΑΑΑθθθήήήνννααα

ΑΑΑ΄́́ ΚΚΚΕΕΕΙΙΙΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟ:::

ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγήήή:::

Ιδεώδες της εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα ήταν να γίνουν οι νέοι «καλοί κἀγαθοί», δηλαδή 
«καλοί», όμορφοι στο σώμα και «ἀγαθοί», ενάρετοι στην ψυχή. Το πρότυπο αυτό της 
εκπαίδευσης επηρέασε πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις.

ΑΑΑπππόόόδδδοοοσσσηηη κκκεεε ιιιμμμέέένννοοουυυ σσστττααα νννέέέααα εεελλλλλληηηνννιιικκκάάά:::

Στην Αθήνα διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά με φροντίδα. Πρώτα πρώτα και η παραμάνα 
και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πώς θα γίνει πολύ καλό το 
παιδί, διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο, αυτό ωραίο, το άλλο άσχημο. Έπειτα, 
όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των 
δασκάλων, όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης φροντίζουν να μάθουν γράμματα 
και να καταλαβαίνουν αυτά που είναι γραμμένα, ενώ οι δάσκαλοι της μουσικής προσπαθούν να 
κάνουν αυτά πιο ήμερα με το να παίζουν λύρα και εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών με το 
ρυθμό και την αρμονία. Ακόμα τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες, όπου 
οι δάσκαλοι της γυμναστικής κάνουν καλύτερα τα σώματά τους, για να μην αναγκάζονται να 
δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.

ΛΛΛεεεξξξιιιλλλόόόγγγιιιοοο:::

 ὁ παῖς: το παιδί, το αγόρι 
 ἡ ἐπιμέλεια: η επιμέλεια, η φροντίδα [> επιμελής, αμελής, επιμελητής]
 διδάσκω: διδάσκω [> διδασκαλία, δάσκαλος, δίδαγμα]
 νουθετέω -ῶ: νουθετώ, συμβουλεύω [> νουθεσία]
 ἡ τροφός: η παραμάνα
 ἡ μήτηρ: η μητέρα
 ὁ πατήρ: ο πατέρας
 ἐπιμελέομαι –οῦμαι: φροντίζω
 βέλτιστος: (υπερθετικός βαθμός του ἀγαθός) πολύ καλός 
 διδάσκοντες (μετοχή του διδάσκω)
 ὁ δίκαιος, ἡ δικαία, τό δίκαιον
 ὁ ἄδικος, ἡ ἄδικη, τό ἅδικον
 ὁ καλός, ἡ καλή, τό καλόν: ο όμορφος, ο ωραίος
 ὁ αἰσχρός, ἡ αἰσχρά, τό αἰσχρόν: ο άσχημος, ο αισχρός
 ἐστί (> εἰμί): είναι
 εἶτα: έπειτα
 ἐπειδάν: όταν
 εἰς ἡλικίαν: σε κατάλληλη ηλικία
 ἔλθωσιν < ἔρχομαι 
 ὁ γονεύς: ο γονιός [απόγονος, γενιά]
 πέμπω: στέλνω [πομπός, πομπή, εκπομπή]
 ἔνθα: όπου
 μανθάνω: μαθαίνω [μάθημα, πολυμαθής]
 γεγραμμένος (μετοχή του γράφω)



 ἐννοέω -ῶ: καταλαβαίνω
 κιθαρίζω: παίζω λύρα ή αυλό
 ὁ, ἡ ἥμερος, τό ἥμερον
 ποιέω -ῶ: κάνω [> ποιητής, ενοποίηση, επιπλοποιός]
 πειράομαι -ῶμαι: προσπαθώ [> πείραμα, απόπειρα]
 ἡ ψυχή
 ὁ ῥυθμός
 ἡ ἀρμονία
 οἰκειόω -ῶ: εξοικειώνω [οικείος, οίκος]
 τό γυμνάσιον: το γυμναστήριο
 ἡ παλαίστρα
 φοιτάω -ῶ: συχνάζω
 βελτίω (συγκριτικός βαθμός του ἀγαθός / αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου)
 τό σῶμα
 ἵνα: για να
 ἀναγκάζομαι
 ἀποδειλιάω -ῶ: δειλιάζω
 ἡ πονηρία: η πονηριά / η κακή κατάσταση

ΣΣΣχχχόόόλλλιιιααα:::

 Στα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών την ευθύνη είχαν οι γονείς, η παραμάνα και ο 
παιδαγωγός. Αυτοί φρόντιζαν να μάθουν στο παιδί τι είναι δίκαιο και τι άδικο (φρόντιζαν 
δηλαδή να του διδάξουν τη δικαιοσύνη και την ηθική), καθώς και τι είναι ωραίο και τι 
άσχημο (φρόντιζαν δηλαδή να του διδάξουν την αισθητική).

 Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των νέων στην αρχαία Αθήνα, αν και ενδιέφεραν την 
επίσημη πολιτεία, ωστόσο ήταν κύριο μέλημα των γονέων. 

 Οι αρχαίοι Αθηναίοι νέοι, όταν έφταναν στην κατάλληλη ηλικία, στέλνονταν στα σπίτια των 
δασκάλων. Υπήρχαν τρεις ειδικότητες δασκάλων που φρόντιζαν για την αγωγή τους:
1. Ο γραμματικός. Αυτός μάθαινε στα παιδιά ανάγνωση και γραφή, τους μάθαινε δηλαδή 

γράμματα και πώς να καταλαβαίνουν όσα έχουν γραφτεί.
2. Ο κιθαριστής. Αυτός προσπαθούσε να κάνει τα παιδιά πιο ήμερα μέσω της μουσικής, 

μαθαίνοντάς τους δηλαδή να παίζουν λύρα ή αυλό. Επίσης τα εξοικείωνε με το ρυθμό 
και την αρμονία.

3. Ο παιδοτρίβης. Αυτός ασκούσε τα σώματα των νέων, τους μάθαινε δηλαδή 
γυμναστική, για να μη γίνονται δειλοί εξαιτίας της κακής σωματικής τους κατάστασης 
(Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ)

Τα παιδιά λοιπόν στην αρχαία Αθήνα μάθαιναν ανάγνωση, γραφή (και αριθμητική), μουσική 
και γυμναστική, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούνταν ψυχικά, πνευματικά και ηθικά.

 Τα κορίτσια στην αρχαία Αθήνα μάθαιναν μόνο ό,τι θα τους ήταν χρήσιμο για να 
διαχειριστούν τις υποθέσεις του σπιτιού (οικοκυρικά), όταν θα αποκτούσαν οικογένεια. 

 Σε αντίθεση με την αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Σπάρτη οι γονείς δεν μπορούσαν να 
μεγαλώνουν και να μορφώνουν τα παιδιά τους όπως ήθελαν, αφού, μόλις αυτά γίνονταν 
εφτά χρονών, η πολιτεία τα έπαιρνε και τα κατένεμε σε λόχους. Στους λόχους τα μάθαινε 
να ζουν ομαδικά, ενώ ταυτόχρονα τα σκληραγωγούσε (δηλαδή τα κούρευε σύρριζα, τα 
υποχρέωνε να περπατούν ξυπόλυτα και να παίζουν γυμνά). Όσον αφορά τα γράμματα, 
μάθαιναν όσα ήταν αναγκαία για να δείχνουν υπακοή στους νόμους και τους άρχοντες, να 
υπομένουν τους κόπους και να νικούν στις μάχες.
Επομένως η αγωγή των αρχαίων Σπαρτιατών ήταν όχι ιδιωτική, αλλά δημόσια υπόθεση. 
Κύριο μέλημα μάλιστα της πολιτείας ήταν να κάνει τους νέους υπάκουα και πειθαρχημένα 
μέλη της, φιλόπονους και καλούς πολεμιστές. 


