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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι μια πτυχή της ύπαρξης των ανθρώπων
και κυρίως των Ελλήνων. Είναι η γλώσσα που μιλούσαν οι περίφημοι αρχαίοι μας πρόγονοι που με τα έργα τους ώθησαν τον άνθρωπο να εξελιχθεί από
αρχαίο σε σύγχρονο και θεμελίωσαν τον πνευματικό πολιτισμό της ανθωπότητας. Είναι η μητέρα της σημερινής γλώσσας που μας επιτρέπει να εκφραζόμαστε και να επικοινωνούμε. Είναι μια γλώσσα με μουσικότητα, χάρη και άπλετη ελευθερία να πλάσει ο καθένας το προσωπικό του ύφος.
Είναι ένα μάθημα του Γυμνασίου που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις ρίζες τους, να εξερευνήσουν την εξέλιξη της γλώσσας τους και να
την αγαπήσουν. Είναι μια γλώσσα ζωντανή που δεν αποτελείται μόνο από το
εναλλασσόμενο παιχνίδι της γραμματικής, των ορθογραφικών κανόνων, των
τόνων, της σύνταξης και του λεξιλογίου, αλλά και από την ύπαρξη του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής σοφίας μέσα σε κάθε επιστήμη, απόφθεγμα και γνωμικό.
Αυτά μας απόδειξε η πρώτη μας γνωριμία με τα αρχαία και αυτά σας παραθέτουμε…

Εμμανουέλα Αλεξανδρή

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Η γλώσσα μας από τα αρχαία χρόνια αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι
του πολιτισμού μας. Πολλοί άνθρωποι την έχουν αγαπήσει, αλλά και μελετήσει. Στους αρχαίους χρόνους πολλοί φιλόσοφοι, ρήτορες και άλλοι έγραψαν
για θέματα που τους απασχολούσαν και φράσεις που συμπ υκνώνουν τη σοφία τους έγιναν γνωστές ως αποφθέγματα ή γνωμικά ή ρητά.
Σήμερα έχουν καταφέρει να διασωθούν μερικά από αυτά και μας δείχνουν πως τα προβλήματα ανά τους αιώνες, αλλά και τα ‘’πιστεύω’’ παραμένουν ίδια. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μερικά γμωμικά.

Μαρία Δημητροπούλου

Κάποιες φορές δε μετράει μόνο να είσαι σωστός ή να είσαι άριστος στο
σχολείο. Αρκετές φορές μετράει και μόνο που συμμετέχεις. Γιατί, εάν δεν
κάνεις λάθη σημαίνει ότι ξέρεις κάτι ήδη, ενώ εάν κάνεις λάθη μαθαίνεις
κάτι εκείνη τη στιγμή. Γι΄ αυτό τα λάθη δεν είναι ντροπή και δεν πρέπει
να ντρεπόμαστε γι΄ αυτά. Πέρα από το σχολείο όμως τα σφάλματα πρέπει
να τα παραδεχόμαστε, επειδή μαθαίνουμε από αυτά και διότι «η απότυχία είναι η μαμή της επιτυχίας». Τέλος, το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος
να μαθαίνει από τα κακά που έκανε και να μην τα ξανακάνει. Άρα, όπως
είπε ο Στοβαίος καταλήγουμε ότι το πιο απαραίτητο μάθημα για να βελτιωθεί κάποιος είναι να λησμονεί τα κακά που έμαθε.

Κατερίνα Νυχά

ΕΝΟΤΗΤΑ

1

Σκίτσο Ν.ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑ ΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

?
?
Βακτηρία γαρ εστι παιδεία βίου
Μένανδρος, Γνωμαι Μονόστιχοι

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή.

Σκίτσο Ν.Γ ΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑ ΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Βακτηρία γάρ ἐστι παιδεία βίου
Μένανδρος, Γνῶμαι Μονόστιχοι

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Βακτηρία γάρ ἐστι παιδεία βίου
Μένανδρος, Γνῶμαι Μονόστιχοι

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή του ανθρώπου , γιατί μας βοηθάει να ανοίξουμε τα δικά μας φτερά, ώστε αργότερα να μπορούμε
να στηριχτούμε στα πόδια μας και στις δυνάμεις μας. Παιδεία είναι
κάτι γενικό. Παιδεία είναι η μόρφωση ενός ανθρώπου, δηλαδή οι
γνώσεις που διαθέτει είτε είναι παιδί είτε ενήλικα ς. Την παίρνουμε
από τους γονείς μας, το κοινωνικό περιβάλλον ακόμα και από το
σχολείο.
Όλοι αυτοί μπορεί να είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή,
την παιδεία, τη μόρφωση, τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά ενός
ανθρώπου. Επομένως, όταν μεγαλώσει ένα παιδί πρέπει να έχει βά λει γερές βάσεις στη ζωή του, να προσπαθεί πάντα να γίνεται όλο
και καλύτερος, να παίρνει και να δέχεται πράγματα, να έχει αξίες
και πάνω από όλα να έχει παιδεία.

Αγγελική Αδαμοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Η παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή για πολλούς λόγους. Μερικοί σημαντικοί
λόγοι είναι οι παρακάτω. Άμα ξέρει κάποιος καλούς τρόπους όλοι θα τον δεχονται. Επίσης, αν δεν ξέρει να διαβάζει και να κάνει πράξεις δε θα βρει εύκολα δουλειά με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για τις βασικές του ανάγκες. Επιπλέον, το άτομο θα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και δε θα
γνωρίζει τα δικαιώματά του. Άρα η παιδεία είναι σημαντικό πράγμα. Συμφωνείτε;

Πάρης Χαλάτσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ἒ ργον δ’ ο ὐ δ ὲ ν ὂ νειδος, ἀ εργίη δ ὲ τ’ ὂ νειδος
Ἡσίοδος, Ἒργα και Ἡμέραι, στ. 311

Η δουλειά δεν είναι ντροπή΄ ντροπή είναι να μην κάνεις τίποτε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Το γνωμικό λέει: «καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή΄ ντροπή είναι να μην
κάνεις τίποτα». Δηλαδή όποια εργασία και αν είναι αυτή χρησιμεύει σε έναν τομέα. Δεν είναι μεμπτό να κάνεις μια δουλειά που σε σου αρμόζει
αφού με αυτή φροντίζεις και ταΐζεις τον εαυτό σου αλλά και την οικογένειά σου. Είναι μεγάλη ντροπή να μην κάνεις τίποτα, γιατί δείχνεις ότι
δεν μπορείς να βασιστείς στον εαυτό σου και στηρίζεσαι πάντα στους άλλους για να σε βοηθήσουν οικονομικά.

Παναγιώτης Μικρούδης

Η δουλειά είναι ένα σημαντικό πράγμα για τη ζωή. Όποια δουλειά και να
κάνει κάποιος μπορεί να του προσφέρει χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Ντροπή είναι να κάθεσαι , να μην κάνεις τίποτα και να ζεις σε βάρος
άλλων.

Πάρης Χαλάτσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Στον Μένανδρο ανήκει η φράση
Λίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις
φίλον. Δηλαδή, εάν αγαπάς
υπερβολικά τον εαυτό σου, δε
θα έχεις φίλους.

Μένανδρος, Γνῶμαι Μονόστιχοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ο Μένανδρος με την πρόταση «Λίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις φίλον»
Ήθελε να μιλήσει για τη φιλία. Το απόφθεγμα αυτό μεταφράζεται στα Νέα
Ελληνικά: «Εάν αγαπάς υπερβολικά τον εαυτό σου, δε θα έχεις φίλους».
Ο αρχαίος φιλόσοφος ήθελε να δείξει στους συμπολίτες του την πραγματική έννοια της φιλίας. Για παράδειγμα, αν δίνει κάποιος αγάπη κυρίως
στον εαυτό του και όχι στους συνανθρώπους του, αυτός ο άνθρωπος δε
θα έχει αληθινούς φίλους.
Οι φίλοι είναι πολύτιμοι για μια ζωή καθώς την ευτυχία δεν τη φέρνουν μόνο τα πλούτη. Σίγουρα με τα χρήματα μπορεί κάποιος να εξαγοράσει ανθρώπους αλλά δε θα είναι πραγματικοί του φίλοι. Ο αληθινός
φίλος είναι αυτός που τον έχεις κερδίσει και δεν τον έχεις πληρώσει. Τελικά, οι άνθρωποι χρειάζονται φίλους, για να τους βοηθούν, να τους συμπαραστέκονται, αλλά και για να μοιράζονται τη χαρά τους.

Γρηγόρης Στεργιάδης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Στον στίχο αυτόν ο Ευριπίδης υποστηρίζει ότι για να πει κάποιος
την αλήθεια δε χρειάζονται πολλά και πολύπλοκα λόγια. Για τα φα νερά πράγματα τα πολλά λόγια είναι φτωχά. Η αλήθεια λέγεται με
απλά λόγια. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν μέσα από εκ φραστικά συναισθήματα με πολλά και ωραί α λόγια να κρύψουν την
αλήθεια για ίδιο όφελος.

Μαρία

Τζαμάλη

Η αλήθεια είναι μια από τις σημαντικότερες αρετές που μπορεί ο
άνθρωπος να κατέχει. Η αλήθεια είναι μια απλή κουβέντα που όμως
τις περισσότερες φορές διαλέγουμε να μην την πούμε. Είναι σκέτη,
χωρίς στολίδια και δε δείχνει τίποτα πέραν της πραγματικότητας. Αλ λά σε αντίθεση με την αλήθεια έρχεται το ψέμα ολάνθιστο και γε μάτο στολίδια που εκθειάζει γεγονότα πολύ καλύτερα από τα αληθι νά και μας τα παρουσιάζει - όπως εμείς επιθυμούμε - κρύβοντας την
πραγματικότητα, που τόσο σκληρά προσπάθησε να προβάλ ει η απλή,
άσημη και - τις περισσότερες φορές - πικρή αλήθεια, η οποία λέγεται μονάχα με απλά λόγια. Μονάχα με απλά λόγια γιατί αλλιώς γίνεται ψέμα, γιατί αλλιώς γλυκαίνονται οι πικρίες που περιέχει και
αλλάζουν, γίνονται ψέματα, γιατί αλλιώς αλλάζει η απλότητα της ζω ής που εκθειάζουν και γίνονται ψέματα…

Εμμανουέλα

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Αλεξανδρή

Στις μέρες μας το ψέμα έχει γίνει μια συνήθεια για τον άνθρωπο.
όταν αρνούμαστε την αλήθεια ‘‘κοροϊδεύουμε’’ τον εαυτό μας, αλ λά και τους γύρω μας.
Κάθε φορά που ο άνθρωπος ψεύδεται, πλάθει μια περίπλοκη ιστορία, που συχνά δεν έχει νόημα και πολλές φορές καθόλου βάση
στην πραγματικότητα, νομίζοντας πως δε θα υποστεί συνέπειες.
Αντίθετα η ειλικρίνεια είναι μια αρετή που έχει αρχίσει να χά νεται από τον κόσμο. Ωστόσο αρκετοί άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν να λένε την αλήθεια παρόλο που ξέρουν ότι θα υποστούν κά ποιες συνέπειες.

Δήμητρα Γουρνάκη

Το ψέμα είναι περίπλοκο, γιατί όταν πεις ένα ψέμα κάποιος άλ λος μπορεί να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις πει εσύ
και να σε διαψεύσει. Η αλήθεια όμως είναι απλή και αν την ομολογήσεις δεν μπορείς ‘‘να τη πατήσεις’’ . Όταν σου λέει κάποιος ανθρωπος, που αγαπάς, ψέματα και το ανακαλύψεις νιώθεις ότι δε σε
αγαπάει τόσο πολύ, εφόσον σε εξαπάτησε.
Επίσης, αν πεις αλήθεια, θα έχεις ελεύθερη τη συνείδησή σου.
Μερικοί άνθρωποι όμως προτιμούν να λένε ψέματα, για να καλύ ψουν κάτι μεμπτό που έχουν κάνει, ενώ αν έλεγαν την αλήθεια α πό την αρχή, θα συγχωρούνταν. Άρα η αλήθεια λέγεται με απλά
λόγια και μπορεί να εξασφαλίσει καλές σχέσεις που θα βασίζονται

στην εμπιστοσύνη.

Βαγγέλης Φυρογένης

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Ο ὐ δ ὲ ν ἀ λυσιτελέστερόν ἐ στι φιλοδοξίας
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 5.41

Τίποτε δεν είναι πιο ανώφελο από τη φιλοδοξία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Τίποτε δεν είναι πιο ανώφελο από τη φιλοδοξία.
άνθρωπος μπορεί να χάσει την ηθική του,

Ο φιλόδοξος

να χάσει τους φίλους

του και την οικογένειά του λόγω της κακής του συμπεριφοράς προς
αυτούς. Γιατί ένας άνθρωπος, που αναζητά τη δόξα, πολλές φορές
βλάπτει τους συνανθρώπους του, όποιοι και να είναι αυτοί, γ ια να
πετύχει τον σκοπό του. Επομένως, ένας φιλόδοξος άνθρωπος μένει
μόνος του και καταλαβαίνει πόσο ανώφελο είναι τελικά να είναι
φιλόδοξος.

Αντώνης Τσεβάς

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Πενίαν φέρειν οὐ παντός, ἀλλ’ ἀνδρός σοφοῦ
Μένανδρος, Γνῶμαι Μονόστιχοι

Δεν μπορεί ο καθένας να αντέξει τη φτώχεια, παρά μόνο ο σοφός.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Πενίαν φέρειν ο ὐ παντός, ἀ λλ’ ἀ νδρ ό ς σοφο ῦ
Μένανδρος, Γν ῶ μαι Μονόστιχοι

Δεν μπορεί ο καθένας να αντέξει τη φτώχεια, παρά μόνο ο σοφός.

Σ’ εκείνον που ρώτησε τον Διογένη πότε πρέπει να τρώει κανείς, αυτός
απάντησε: «Αν είναι πλούσιος, όποτε θέλει΄ αν είναι φτωχός, όποτε έχει».

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Σίγουρα τίποτα και κανένας δεν μπαίνει πάνω από τον πραγματικό φίλο.
Γιατί ο αληθινός φίλος δε συγκρίνεται ούτε με τα πλούτη ούτε με τα αξιώματα, επειδή απλά αυτός κρύβει μέσα του τον πραγματικό και ανεκτίμητο
πλούτο και θησαυρό. Αυτός ο πλούτος είναι όλη η αγάπη και οι απεριόριστες αρετές που θα σου προσφέρει απλόχερα και ανιδιοτελώς. Δε θα είναι
ένα αγαθό της στιγμής αλλά ένα αγαθό που θα κουβαλάς μέσα σου για όλη τη ζωή σου.

Αλεξάνδρα Κατσούλη

Η φιλία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της ζωής. Οι φίλοι στη
ζωή μας είναι απαραίτητοι, γιατί ικανοποιούν τις ψυχοπνευματικές μας ανάγκες. Τα υλικά αγαθά, αν και μας ικανοποιούν τις υλικές μας ανάγκες
και είναι απαραίτητα για τη ζωή, είναι άψυχα και δε φέρνουν πάντα την
ευτυχία που επιζητά η ψυχή μας. Ο πιστός φίλος όμως είναι αυτός που
φέρνει την ευτυχία στην ψυχή μας και στη συναισθηματική ζωή.

Σόφη Καλτουρουμίδου

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Ο ὐ κ ἒ στιν ο ὐ δ ὲ ν κρε ῖ σσον ἢ φίλος σαφής,
ὁ πλο ῦ τος, ο ὖ τυραννίς
Εὐριπίδης, Ὀ ρέστης, στ. 1155-6
Τίποτε δεν είναι καλύτερο από τον ειλικρινή φίλο,
ούτε τα πλούτη ούτε το βασιλικό αξίωμα.

ΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Το απόφθεγμα μάς λέει ότι ο ειλικρινής φίλος είναι καλύτερος
από τα υλικά αγαθά. Πιστεύω ότι τα υλικά αγαθά δεν παίζουν κανένα ρόλο στη ζωή, γιατί για να είναι ευτυχισμένος ένας άνθρω πος χρειάζεται φίλους, δηλαδή ανθρώπους που να τον νοιάζονται,
να τον βοηθούν, να του συμπαραστέκονται και να διώχνουν τη λύ πη από το πρόσωπό του.

Ειρήνη Γούβα

Τα πλούτη φέρνουν δυστυχία, μοναξιά. Το ίδιο και κάποιο βασι λικό αξίωμα, γιατί κανένα από τα δύο δε θα κάνει έναν άνθρωπο
ευτυχισμένο. Ο φίλος όμως θα τον κάνει. Τα πλούτη ούτε θα βοη θήσουν ούτε θα χαροποιήσουν τον άνθρωπο, γιατί ακόμα και με ό λα τα πλούτη, όλη τη δύναμη του κόσμου και πάλι θα είναι μόνος
του. Ενώ με έναν ειλικρινή φίλο και δε θα είναι μόνος του, αλλά
και σε μια αναποδιά ο φίλος θα βοηθήσει, όχι τα πλούτη . Και με
ένα βασιλικό αξίωμα, αυτό που έχει και κυβερνά ο βασιλιάς είναι
οι δούλοι του και ένας λαός. Αν όμως όλοι αυτοί τον απεχθάνο νται πάλι μόνος θα είναι. Ενώ οι φίλοι μένουν για πάντα. Και αν
συμβεί κάτι κακό ξέρουν να συγχωρούν. Αντίθετα τα πλούτη δεν
κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί όσα και να είναι μπο ρεί κάποια στιγμή
να τελειώσουν.

Παναγιώτης Θεοδωρίδης

ΕΝΟΤΗΤΑ
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«Νόμιζα πως ήμουν πλούσιος γιατί είχα δικό μου ένα μοναδικό στον κόσμο
λουλούδι, και δεν έχω παρά ένα κοινό τριαντάφυλλο…», σκέφτηκε ο μικρός
πρίγκιπας.
«Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια»,
είπε η αλεπού.

Αλόντρα Νόκου

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Το γνωμικό μάς αναφέρει πως το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή
μας είναι ένας αληθινός, πιστός, αλλά και ειλικρινής φίλος και όχι
τα πλούτη και τα βασιλικά αξιώματα. Έτσι δεν πρέπει να νοιαζόμα στε μόνο για την απόκτηση υλικών αγαθών χάνοντας σιγά σιγά ή
και απότομα την αξιοπρέπειά μας αλλά πρέπει να ενδιαφερόμαστε
πολύ περισσότερο για τη δημιουργία του ‘’Αληθινού φίλου’’.

Ένας

αληθινός φίλος μπορεί να σου καλύψει όλες τις ψυχολογικές σου
ανάγκες και μπορεί να σου προσφέρει τη χαρά και την αξιοπρέπεια,
που τα χρήματα και τα πλούτη όχι μόνο δεν σου την προσφέρουν
αλλά στην αλλοιώνουν.

Αντώνης Κουτσοφιός

Σύμφωνα με το γνωμικό του Ευριπίδη τίποτα δεν μπορεί να συ γκριθεί με τη φιλία, ούτε τα πλούτη ούτε το βασιλικό αξίωμα. Εγώ
συμφωνώ απόλυτα με τον Ευριπίδη, γιατί κάποτε τα πλούτη μπορούν να τελείωσουν και μην έχεις άλλη περιουσία, ενώ ο αληθινός
φίλος μπορεί να μείνει για πάντα δίπλα σου, στις δύσκολες στιγμές
και στη στενοχώρια σου, σε αντίθεση με τα πλούτη, τα οποία είν αι
κάτι άψυχο. Ο πιστός φίλος θα είναι πάντα εκεί για σένα.

Αναστασία Λίτσα

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Η πραγματική φιλία είναι μια μεγάλη υπόθεση. Το ερώτημα που
προκύπτει είναι: «Πότε μια αληθινή φιλία είναι προορισμένη να α ντέξει και πότε να είναι μια απλή παρέα χωρίς διάρκεια;».
Για να διαχωρίσει κάποιος αυτές τις δύο καταστάσεις πρέπει να
βλέπει τα κίνητρα. Γιατί από εμάς ξεκινούν και σε μας καταλήγουν
όλα. Τα πάντα είναι θέμα προσωπικών μας επιλογών. Σε μ ια αληθινή φιλία βρισκόμαστε μαζί με τον άλλον για να μοιραστούμε τις ί διες χαρές και λύπες της ζωής. Ο αληθινός φίλος είναι ο συνοδοι πόρος όχι μόνο στις εύκολες και ευχάριστες στιγμές, αλλά και στις
δύσκολες περιόδους. Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει σεβασμός, ώστε
να μπορεί ο καθένας να εκφράζεται ελεύθερα. Ο καλύτερος φίλος
είναι αυτός που επιλέγουμε εμείς και δε φοβάται να μας πει την
αλήθεια.

Παράλληλα, είναι έτοιμος ν α σεβαστεί τις επιλογές μας,

έστω και αν διαφωνεί, χωρίς να φύγει από το πλευρό μας.
Αντίθετα, όταν μιλάμε για νόθα φιλία τα κίνητρα είναι διαφορε τικά. Γιατί κάποια από τα συναισθήματα καταπατούνται από τον
εγωισμό. Ο εγωισμός όμως είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορού με να ελέγξουμε όταν δε θέλουμε να μοιραστούμε τίποτα με τους
άλλους. Επίσης, είναι η μεγάλη αγάπη για τον εαυτό μας. Άρα , αν
αγαπάει κάποιος τον εαυτό του, δε θα έχει φίλους.

Κατερίνα Μιζηκάκη

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Το ρητό λέει πως «εάν αγαπάς υπερβολικά τον εαυτό σου, δε θα
έχεις φίλους».

Όταν ένας άνθρωπος αγαπάει υπερβολικά τον εαυτό

του είναι εγωιστής, θέλει να γίνονται όλα με τον δικό του τρόπο,
ώστε να είναι αυτός καλά. Επίσης, ο άνθρωπος αυτ ός δε νοιάζεται
για τον συνάνθρωπό του. Έναν τέτοιο άνθρωπο, λοιπόν, οι άλλοι
δεν τον προτιμούν για φίλο τους κι έτσι θα είναι μόνος του.
Φιλία σημαίνει να κάνεις υποχωρήσεις, να φροντίζεις για την ευ τυχία του φίλου σου, να βοηθάς. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον
εαυτό του δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά.

Αντώνης Τσεβάς

Στους φίλους μας πρέπει να συμπεριφερόμαστε με την ίδια προσοχή
που φερόμαστε στον εαυτό μας. Πρέπει να τους σεβόμαστε και να μην
τους αφήνουμε ποτέ αβοήθητους. Να χαιρόμαστε με τις επιτυχίες τους,
όπως θα χαιρόμασταν για τις δικές μας. Τους φίλους τους διαλέγουμε
με τέτοιο τρόπο ώστε να μας συμπληρώνουν και να μας ταιριάζουν.
Μόνο όταν τους φερόμαστε ισάξια με εμάς ξέρουμε ότι είναι αληθινοί
μας φίλοι.

Λευτέρης

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Μουσάκας

Ἀδύνατον οἰκεῖσθαι πόλιν ἄνευ δικαιοσύνης καὶ πολιτικῆς ἀρετῆς
Ἀριστοτέλης, Πολιτικά 1283α 21
Είναι αδύνατο να υπάρξει πόλη χωρίς
δικαιοσύνη και πολιτική αρετή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Μια πόλη χωρίς δικαιοσύνη είναι μια πόλη ανελέητου χάους. Είναι μια πόλη χωρίς κανόνες όπου οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει. ό,τι θελήσει. Γι΄ αυτό
η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία για να υπάρξει τάξη, ηρεμία
και ειρήνη.

Παναγιώτης Θεοδωρίδης

Είναι αδύνατο να υπάρξει πόλη χωρίς δικαιοσύνη και πολιτική αρετή.
Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη και αρετή ο ένας θα καταπατά τα δικαιώματα
Του άλλου, θα υπάρχουν μεγάλα εγκλήματα εις βάρος των ανθρώπων, ο καθένας θα πιστεύει το δικό του και θα δημιουργούνται διαμάχες, σκοτωμοί,
αδικίες και δε θα υπάρχει ειρήνη.

Τίνα Λημναίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Πιστεύω πως είναι αλήθεια ότι οι πόλεμοι γίνονται για κάποια υλικά αγαθά. Αυτά τα υλικά αγαθά μπορεί να είναι εδάφη για την επέκταση της επιτιθέμενης χώρας ή ο πλούτος του μέρους που διεκδικεί όπως χρυσός ή πετρέλαιο και διάφορα ορυκτά, που οδηγούν την ανθρώπινη φύση στη ζήλια. Κατά
συνέπεια, θέλουν οι άνθρωποι δικό τους το μέρος εκείνο που διαθέτει τον
πλούτο νιώθοντας αδικημένοι που δεν είναι απόκτημά τους. Υπάρχουν γενικά
πολλοί λόγοι για να ξεσπάσει ένας πόλεμος αλλά πιστεύω πως αυτός είναι ο
κυριότερος.

Καρολίνα Αγκαλίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Δι ὰ τ ὴ ν τ ῶ ν χρημάτων κτ ῆ σιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται
Πλάτων, Φαίδων

66c

Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση αγαθών.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση αγαθών , γιατί οι ανθρωποι θέλουν να έχουν όλο και πιο πολλά. Να έχουν περισσότερα
εδάφη και αυτό σημαίνει περισσότερα πλούτη. Επίσης, θέλουν να
έχουν πολύ στρατό και δύναμη γι΄ αυτό κατακτούν εδάφη.

Κωστής Καραγιάννης

Το γνωμικό μάς εξηγεί μέσα από μια σύντομη αλλά γεμάτη σοφία
φράση πως οι πόλεμοι γίνονται για διάφορα και ανούσια αγαθά.
Αυτά τα αγαθά μπορεί να είναι πλούτη, εδάφη… Γι΄ αυτό ο ανθρωπος κάνει πολλούς αγώνες προκειμένου να αποκτήσει με κάθε
δυνατό τρόπο και μέσο τα αγαθά τα οποία δεν έχουν πραγματική
αξία. Όμως ο ανθρώπινος νους, δεν έχει καταλάβει ακόμα πως τα
πιο σημαντικά και άξια αγαθά που μπορεί και πρέπει να αποκτήσει
κάποιος είναι η ειρήνη και η αγάπη. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν
να διεκδικήσουν αυτό το ‘‘αγαθό’’ που λέγεται αγάπη, άλλοι το έχουν αποκτήσει ήδη και άλλοι απλά προσπαθούν να το ‘‘μοιράσουν’’.

Περσεφόνη Βάκου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Στην αληθινή φιλία υπάρχει αγάπη, συμπόνια, αδελφοσύνη και
ευγνωμοσύνη. Οι φίλοι βοηθιούνται και στηρίζονται μεταξύ τους
γιατί αναγνωρίζουν όσα έχουν περάσει μαζί.
Όποιος είναι με τον φίλο του, μοιάζει να έχει λιγότερα ελαττώ ματα από τα πραγματικά κι αυτό γιατί ο ένας συμπληρώνει τον
άλλον.
Οι φίλοι, λοιπόν, είναι οι μόνοι άνθρωποι που μας καταλαβαίνουν απόλυτα, αναγνωρίζουν τα ελαττώματά μας και συγχωρούν τα
λάθη μας ανιδιοτελώς. Γι’ αυτούς τους λόγους και για να μην τους
χάσουμε πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε αντάξια, δηλαδή καλύτερα κι από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Κατερίνα Σπανούδη

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Πρὸς δὲ τὸν φίλον ἒχειν
ὣσπερ πρὸς αὑτόν
(ἒστι γὰρ ὁ φίλος ἂλλος
αὐτὀς)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Η φιλία αναμφισβήτητα είναι μία από τις ομορφότερες εμπειρίες
στη ζωή του των ανθρώπων. Η σχέση που δημιουργούμε με τους φί λους μας είναι σχέση σημαντική, πολύτιμη και αναντικατάστατη, που
μπορεί να διαρκέσει μια ζωή.
Οι φίλοι είναι οι συγγενείς που εμείς επιλέγουμε, είναι οι συνο δοιπόροι μας στη ζωή, όχι μόνο στις ευχάριστες και εύκολες στιγμές,
αλλά και στις δύσκολες και επώδυνες.
Στη γνήσια φιλία υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και χώρος για να
ειπωθούν και να εκφραστούν όλες οι αλήθειες, πάντα με σεβασμό
και αγάπη. Κι όταν η καρδιά μας είναι παγωμένη, ακουμπάμε εκεί τις σκέψεις μας

και τα συναισθήματά μας, στη ζεστή τρυφερότητά της, χωρίς να

χρειάζεται να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, αλλά μέσα από το θαύμα της
αποδοχής, της αγάπης και της κατανόησης παίρνουμε αμέσως δύναμη, γινόμαστε αήτητοι ξανά και συνειδητοποιούμε ευτυχισμένοι ότι υπάρχει ένα μαγικό
μέρος που μπορούμε να οχυρώνουμε τον εαυτό μας και την εμπιστοσύνη
μας.
Είναι ανεκτίμητοι οι φίλοι και σπάνιοι κι αυτό πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε όταν κινδυνεύουμε να τους χάσουμε μέσα από συγκρούσεις και παρεξηγήσεις που μπορούν να προκύψουν. Ακόμη και τότε πρέπει να το ξεπεράσουμε, να μη φερόμαστε εγωιστικά και να υποχωρούμε.
Ο φίλος είναι ο καθρέφτης μας, ο καθρέφτης της ψυχής μας, γι΄ αυτό πρέπει να του δίνουμε όλη την προσοχή μας και να τον εκτιμάμε ειλικρινά. Μόνο μέσα από την αλήθεια και μέσα από την αγάπη μπορεί να γεννηθεί και
να κερδηθεί η πραγματική φιλία. Και τότε ο φίλος θα στέκει πάντα δίπλα
σου κι εσύ πάντα δίπλα σ΄ αυτόν, σαν να είναι η προέκταση του εαυτού σου

κάνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στο ‘’εγώ’’ και
το ‘’εσύ’’ προτάσσοντας το ‘’εμείς’’ σθεναρά κι απροκάλυπτα …

Χριστίνα Ζάχου

Ο φίλος είναι πραγματικός πλούτος του ανθρώπου. Ένας πλούτος που δεν
μπορεί να συγκριθεί με υλικά αγαθά και ούτε να αγοραστεί με χρήματα.
Ο πραγματικός και αληθινός φίλος είναι ό,τι πιο σπουδαίο και πιο σημαντικό μπορεί να αποκτήσει κανείς. Είναι το στήριγμά σου όταν χρειάζεσαι
βοήθεια. Είναι η λύση στο πρόβλημά σου. Είναι η χαρά στη στενοχώρια
σου. Όταν είσαι μαζί του ξεχνάς τις λύπες, είσαι ξέγνοιαστος, χαρούμενος.
Είσαι εσύ, ο πραγματικός σου εαυτός.
Στις μέρες μας όμως καμιά φορά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον υποτιθέμενο ‘’φίλο’’ για το δικό τους συμφέρον. Αυτοί είναι που πιστεύουν ότι τα
υλικά αγαθά κάνουν τον άνθρωπο χαρούμενο. Αλλά στο τέλος πάντα -ακόμα
και άμα είναι πολύ αργά- συνειδητοποιούν ότι η πραγματική ευτυχία κρύβεται στους ανθρώπους που μας αγαπούν και μας στηρίζουν. Γιατί όπως λένε:
« Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα ».

Ιωάννα Κουτσονικόλα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Τρόπου καλοκαγαθίαν ὃρκου πιστοτέραν ἒχε
Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον 3.37.30
Τον χρηστό χαρακτήρα να εμπιστεύεσαι πιο πολύ και από τον όρκο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

Στο γνωμικό αυτό μας δίνεται η άποψη του Στοβαίου σχετικά με
ποιον μπορείς να εμπιστεύεσαι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, τον χρη στο χαρακτήρα μπορείς να τον εμπιστεύεσαι πιο πολύ και από τον
όρκο. Κατά τη γνώμη μου έχει δίκιο, διότι έναν φίλο που γνωρί ζεις χρόνια και έχει καλό χαρακτήρα θα τον εμπιστεύεσαι για μια
ζωή χωρίς να σε προδώσει, να σε εξαπατήσει ή να σε κοροϊδέψει.
Αντίθετα ένας άνθρωπος που εύκολα σου δίνει όρκο ότι θα τηρή σει μία σου επιθυμία αρκετές φορές με την ίδια ευκολία παραβαί νει τον όρκο του. Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους πιστεύω
ότι θα πρέπει να διαλέγουμε ανθρώπους στη ζωή μας οι οποίοι θα
έχουν καλό χαρακτήρα.

Μαρία Δημητροπούλου

Το γνωμικό θέλει να μας πει ότι τον καλό τον άνθρωπο, που σε
βοηθάει στα δύσκολα, να τον εμπιστεύεσαι πιο πολύ από εκείνον
που ορκίζεται, γιατί αυτός που ορκίζεται μπορεί να σου λέει ψέ ματα.

Μίλτος Ποντίκης

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

Ὃστις νέμει κάλλιστα τὴν αὐτοῦ φύσιν, οὒτος σοφός πέφυκε πρὸς τὸ συμφέρον
Εὐριπίδης, Ἀπόσπασμα 634 (Nauck)
Όποιος ξέρει πολύ καλά να διαφεντεύει τον χαρακτήρα του αυτός ξέρει πολύ καλά το
συμφέρον του.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

Με τα λόγια αυτά ο Ευριπίδης θέλει να μας πει ότι το να ξέρεις πως να συγκρατείς τα διάφορα ελαττώματά σου είναι πολύ
καλό, διότι έτσι οι άνθρωποι θα ξέρουν ότι άμα σε κάνουν παρέα
δε θα τους εκθέσεις. Επίσης, με αυτό θα μπορέσεις να δείξεις
στους άλλους ότι έχουν να κάνουν με έναν αξιοπρεπή φίλο. Πρέπει όμως να ξέρεις πως θα φερθείς στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή
να φέρεσαι ευγενικά και όχι με ασέβεια. Με ό λα αυτά που σας ανέφερα μπορείτε να γίνετε ένας καλός άνθρωπος με φίλους και να
κερδίσετε τον σεβασμό των άλλων.

Αντώνης Τσεβάς

Ὃστις νέμει κάλλιστα τὴν αὐτοῦ φύσιν, οὒτος σοφός πέφυκε πρὸς τὸ
συμφέρον, δηλαδή, αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά να διαφεντεύει τον χαρακτήρα του αυτός ξέρει πολύ καλά το συμφέρον του. Το άτομο ξέρει να
συγκρατείται, να μην αντιμιλάει, να μη βρίζει, να υπακούει στους μεγαλύτερους, να τους σέβεται και πολλά άλλα που κάνουμε στην καθημερινή ζωή.
Σε αντίθετη περίπτωση ό,τι κάνει θα είναι αντίθετο με το συμφέρον του και
θα υποστεί τις συνέπειες.

Παναγιώτης Τηλαβερίδης
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Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι Α 143

Μάρκος Λουκάς

ΕΝΟΤΗΤΑ 16

Ο Θουκυδίδης είπε « Μέγα το της θαλάσσης κράτος ».

Με αυτό ήθελε να

πει ότι η θάλασσα είναι πολύ χρήσιμη στον άνθρωπο γιατί με τη θάλασσα οι
έμποροι μπορούν να μεταφέρουν πράγματα. Επίσης, μεταφέρονται και οι ανθρωποι πιο εύκολα. Άλλος ένας λόγος είναι ότι το ‘’κράτος’’ της θάλασσας εξελίσσει τους λαούς, παράδειγμα ο κυκλαδικός πολιτισμός.

Μάρκος Λουκάς
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Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι Α 143
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Το παράθεμα μας λέει το πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρω πο να διαλέγει τα πρόσωπα που δημιουργεί μαζί τους φιλικές σχέ σεις. Γιατί εάν έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που δε διακρίνο νται για την ηθική τους ακεραιότητα, τότε είναι πολύ πιθανό να
υιοθετήσει ανάλογες και περίεργες συμπεριφορές. Οι κακές συναναστροφές δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να αναπτύξει την
κοινωνικότητά του.

Έφη Μητσέλου
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Αυτό το γνωμικό είναι πολύ σοφό, διότι όταν ένας τρελός έχει όπλο, μπορεί να σκοτώσει τους γύρω του χωρίς να το καταλάβει. Επίσης, αν ένας μοχθηρός για παράδειγμα θέλει να πάρει εκδίκηση και του δοθεί δύναμη - όπλο - θα τους σκοτώσει όλους. Όμως το ρητό θέλει να πει και κάτι άλλο.
Αν δώσεις δύναμη σε έναν μοχθηρό - μπορεί να εννοεί την εξουσία - ενδέχεται να τη χρησιμοποιήσει σε βάρος της ανθρωπότητας, όπως έκανε ο Χίτλερ που του απέκτησε εξουσία και σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους.

Χρήστος Νικολάρας

ΕΝΟΤΗΤΑ 18

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Ενότητα

ΓΝΩΜΙΚΑ

10

Πολλοὶ γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἄνολβοί εἰσι,
πολλοὶ δὲ μετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες.
Ηροδότου, Ιστορίες, Ι32
Γιατί πολλοί ζάπλουτοι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι,
αντίθετα πολλοί, κι ας έχουν μέτρια κατάσταση, ευτυχισμένοι.

Ενότητα

12

Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται·
ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
Ηροδότου, Ιστορίες, Ι87
Γιατί κανένας δεν είναι τόσο ανόητος, που, αντί την ειρήνη, να προτιμά τον πόλεμο·
γιατί, όσο έχουμε αυτήν, τα παιδιά θάβουν τους πατέρες τους· όσο όμως έχουμε εκείνον,
οι πατέρες τα παιδιά τους.

Ενότητα

15

῾Ο δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁμαρτάδα καὶ οὐ τοῦ θεοῦ.
Ηροδότου, Ιστορίες, Ι90
Κι αυτός ακούοντας αυτά παραδέχτηκε πως το σφάλμα ήταν δικό του κι όχι του θεού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το λεύκωμα είχε στόχο να δουν οι μαθητές και οι μαθήτριες το μάθημα
των Αρχαίων με έναν διαφορετικό τρόπο. Πέρα από την αξιολόγησή τους,
την υποχρέωσή τους να μαθαίνουν κανόνες γραμματικής και συντακτικού,
να καταλάβουν ότι τα αρχαία κείμενα έχουν διαχρονική αξία και η προ σφορά τους είναι μεγάλη.
Επίσης, να δουν τυπωμένες τις εργασίες τους και τις σκέ ψεις τους που
θα διαβαστούν από πολλούς συμμαθητές τους. Ακόμα να συνειδητοποιήσουν ότι τα γνωμικά είναι λόγια που συμπυκνώνουν τη σοφία διατυπω μένη σε λίγες λέξεις και μελετώντας αυτές τις απόψεις μπορούν να δια μορφώσουν τον χαρακτήρα τους και να υιοθετήσουν αξίες για τη ζωή
τους.
Τα ΑΡΧΑΙΑ εκτός από σχολικό μάθημα είναι μάθημα ζωής. Συντελούν
στην ανάπτυξη της κρίσης και η υιοθέτηση των αποφθεγμάτων στην κα θημερινότητά μας συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνίας. Η εκμάθηση
γραμματικών κανόνων δεν είναι στείρα απομνημόνευση καταλήξεων αλλά
βοηθάει να αντιληφθούμε τις αρχαίες λέξεις, τα νοήματα και το φιλο σοφικό λόγο των προγόνων μας.
Τέλος, τα παιδιά έχοντας κατακτήσει τη γνώση να γίνουν περισσότερο
δημιουργικά εκφράζοντας τις ιδέες τους στο χαρτί με έναν καλαίσθητο
τρόπο, που θα έλξει και άλλους να τις διαβάσουν.
Με την ελπίδα ότι αγάπησαν τα Αρχαία και εθελοντικά συμμετείχαν
στη δημιουργία του λευκώματος.

Εύη Συρίγα

