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Αναφορά στο κείμενο 6 

 Η εργασία μας βασίζεται στο κείμενο της ενότητας 6 του βιβλίου των αρχαίων 

ελληνικών της τρίτης γυμνασίου. Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στη 

σημασία της μουσικής στη ζωή των ανθρώπων στην αρχαιότητα. 

Αναφέρεται κυρίως στους Αρκάδες που η μουσική για εκείνους ήταν ένα 
σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. 

 Συγκεκριμένα, η μουσική ήταν τόσο σημαντική γι’ αυτούς που από τα 

παιδικά τους χρόνια ήταν υποχρεωτικό να μαθαίνουν μουσική και 

διάφορους χορούς. Επίσης, το θεωρούσαν μεγάλη ντροπή για έναν Αρκάδα 
να μην ξέρει μουσική και τους χορούς του τόπου του.



Ελληνικός 
Χορός: 

Φαιναρέτη

Πολεμικοί 
Χοροί από την 

αρχαιότητα 
στην 

παράδοση

Αυτόχθονες 
Έλληνες:

Ο Χορός στην 
Αρχαία Ελλάδα



1) …μουσικήν πᾶσι µὲν ἀνθρώποις 
ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ και 

ἀναγκαῖον…               
2) …χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτόν τοῖς 

∆ιονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς 
θεάτροις…              

3) …παρὰ µόνοις γὰρ Ἀρκάσι         
πρῶτον µὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν     

ἐθίζονται κατὰ νόµους                           
τοὺς ὕµνους καὶ                                                

παιᾶνας…                                                                                                           
4) …τήν γε µὴν ᾠδήν οὔτ’ ἀρνηθῆναι 
δύνανται διὰ τὸ κατ’ ἀνάγκην πάντας 

µανθάνειν…       

1)…είναι ωφέλεια για όλους τους 
ανθρώπους να ασκούν τη μουσική όμως 

για τους Αρκάδες ήταν αναγκαίο… 
2)…χορεύουν κάθε χρόνο µε τη 

συνοδεία των αυλητών του ∆ιονύσου                                        
στα θέατρα…

3) …γιατί µόνο στους Αρκάδες πρώτα τα 
παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία 

συνηθίζουν να τραγουδούν σύμφωνα 
µε τους μουσικούς ρυθμούς τους 

ύμνους και τους παιάνες…
4)...το τραγούδι όµως ούτε µπορούν να 
αρνηθούν επειδή υποχρεωτικά όλοι το 

µαθαίνουν…

Φράσεις του κειμένου που δηλώνουν την σημασία 
της μουσικής για τους Αρκάδες
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…παρὰ µόνοις
γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον 

µὲν 
οἱ παῖδες ἐκ νηπίων 
ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ

νόµους τοὺς 
ὕµνους 

καὶ παιᾶνας, οἷς 
ἕκαστοι

κατὰ τὰ πάτρια τοὺς 
ἐπιχωρίους ἥρωας

καὶ 
θεοὺς ὑµνοῦσι·…

…γιατί µόνο στους 
Αρκάδες πρώτα τα 

παιδιά από τη νηπιακή 
τους ηλικία συνηθίζουν 

να τραγουδούν 
σύµφωνα µε τους 

µουσικούς ρυθµούς 
τους ύµνους και τους 

παιάνες µε τους 
οποίους ο καθένας 

σύµφωνα µε τα 
πατροπαράδοτα υµνεί 
τους τοπικούς ήρωες 

και τους θεούς·…

Φράσεις του κειμένου που δηλώνουν τη 
διαχρονική σημασία της μουσικής
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Φράσεις που περιγράφουν την σχέση των 

ανθρώπων με τη μουσική 

‘‘…γιατί µόνο στους Αρκάδες πρώτα τα παιδιά από τη νηπιακή τους ηλικία συνηθίζουν 

να τραγουδούν σύµφωνα µε τους µουσικούς ρυθµούς τους ύµνους και τους παιάνες 

µε τους οποίους ο καθένας σύµφωνα µε τα πατροπαράδοτα υµνεί τους τοπικούς 
ήρωες και τους θεούς…’’
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Σύγχρονες χρήσεις της Μουσικής

 Στις μέρες μας η μουσική χρησιμοποιείται για να μας ψυχαγωγήσει, να μας 

ηρεμήσει και να μας διασκεδάσει. Οι στίχοι των τραγουδιών αναδεικνύουν τα 

συναισθήματά μας και μας βοηθούν να αποκωδικοποιούμε καλύτερα 

κάποιες καταστάσεις. Μερικές φορές η μουσική χρησιμοποιείται και ως μέσο 

διαμαρτυρίας και κατά τη γνώμη μας μάς βοηθάει στο να γίνουμε πιο 
δημιουργικοί και  παραγωγικοί.

 Κάποιοι μαθητές ακούν μουσική την ώρα της μελέτης τους για να 

μπορέσουν να συγκεντρωθούν καλύτερα. Επίσης πιστεύουμε πως οι 

περισσότεροι άνθρωποι διασκεδάζουν με μουσική και προσπαθούν να 
χαλαρώσουν



1ο Φύλλο 
Εργασίας



Μαγικές 
επικλήσεις 

από τα 
δρώμενα στο 

δράμα

Η ιστορία του 
χορού από 
την αρχαία 

Ελλάδα

Αγώνες χορού 
στην αρχαία 

Ελλάδα



Γνωριμία του χορού της 

Αρχαίας Ελλάδας 
 Ο χορός είχε κυρίαρχο ρόλο στην ζωή των 

Αρχαίων Ελλήνων. Είναι γνωστό ότι σε 

θρησκευτικές τελετές κι εν ώρα πολέμου οι 

περισσότερες περιοχές της Ελλάδας 

δημιουργούσαν χορούς για να τους 

ψυχαγωγήσουν και να τους εμψυχώσουν. Με 

αυτόν τον τρόπο στις τελετές οι άνθρωποι 

υμνούσαν τους Θεούς τους και ταυτόχρονα 

διασκέδαζαν. Αντιθέτως, πριν τον πόλεμο οι 

άντρες χόρευαν για να πάρουν δύναμη ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς

 Εκτός των άλλων ο χορός αποτελούσε σημαντικό 

κομμάτι στην καθημερινότητα των ανθρώπων 

εκείνης της εποχής. Συγκεκριμένα χόρευαν για να 

γιορτάσουν την ενηλικίωση ενός εφήβου αλλά και 
στις ονομαστικές εορτές, όπως ισχύει και σήμερα.

‘Ο χορός μας κύκλους κάνει…’

2ο Φύλλο 
Εργασίας



Φράσεις της έκτης ενότητας του βιβλίου

της Αρχαίας Ελληνικής 

 …χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτόν τοῖς ∆ιονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις…      

(…Χορεύουν κάθε χρόνο με την συνοδεία των αυλητών του Διονύσου στα 
θέατρα…)

 …ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόµους τοὺς ὕµνους καὶ παιᾶνας…            

(…Συνηθίζουν να τραγουδούν σύμφωνα με τους μουσικούς ρυθμούς τους ύμνους 

και τους παιάνες με τους οποίους ο καθένας σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα υμνεί 
τους τοπικούς ήρωες και θεούς…)

 …μουσικήν πᾶσι µέν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν…                             

(…Είναι ωφέλεια για όλους τους ανθρώπους να ασκούν την μουσική για τους 

Αρκάδες όμως είναι αναγκαίο…)
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Σε ποιες περιστάσεις χόρευαν 

οι Αρχαίοι Έλληνες;

 Οι αρχαίοι Έλληνες χόρευαν στις θρησκευτικές και λατρευτικές εκδηλώσεις για 

να υμνήσουν τους Θεούς τους. Στην καθημερινότητά τους χόρευαν σε 
συμπόσια που έκαναν, σε γάμους και σε κηδείες.

 Επιπλέον, αντλώντας πληροφορίες από την” Ελένη” του Ευριπίδη, φαίνεται πως  

συνήθιζαν να χορεύουν στις θεατρικές παραστάσεις για να ψυχαγωγούν τους 
θεατές.

 Η περίοδος της εκπαίδευσης κάθε παιδιού συνδεόταν άμεσα με την μουσική και 

την εκμάθηση του χορού.

 Επίσης, οι άντρες χόρευαν πριν από μία μάχη για να πάρουν δύναμη και να 
φοβίσουν τους εχθρούς τους.

 Τέλο,ς οι άνθρωποι χόρευαν για μαγικούς αλλά και για θεραπευτικούς λόγους. 
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Άντρες πριν 
τον πόλεμο 
χορεύοντας 

τον Πυρρίχιο

Παντρεμένοι 
χορεύουν 
τον πρώτο 
τους χορό

Σχολή χορού 
στο 

Περιστέρι



Ονόματα Αρχαίων Χορών

Ειρηνικοί Χοροί:
Θρησκευτικοί χοροί ( Γέρανος, 
Παιάνας, Ιεράκειο, Παρθένεια )
Λατρευτικοί – Εκστατικοί χοροί 
(Διονυσιακοί χοροί, Επιλήνιος χορός)
Θεατρικοί χοροί (Διθύραμβος, 
Εμμέλεια, Κόρδακας, Σίκκινης)
Γαμήλιος χορός ( Υμέναιος )
Χοροί Συμποσίων
Χοροί Πένθους
Υπόρχημα (=συνδυασμός χορού και 
παντομίμας)

Πολεμικοί Χοροί
Χορός των Κουρήτων
Πρύλη 
Πυρρίχιος Χορός 
Γυμνοπαιδίαι
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Σύγχρονες χρήσεις της

Μουσικής σήμερα

 Στις μέρες μας η μουσική χρησιμοποιείται για να μας ψυχαγωγήσει, να μας 

ηρεμήσει και να μας διασκεδάσει. Οι στίχοι των τραγουδιών αναδεικνύουν τα 

συναισθήματά μας και μας βοηθούν να αποκωδικοποιούμε καλύτερα 

κάποιες καταστάσεις. Μερικές φορές η μουσική χρησιμοποιείται και ως μέσο 

διαμαρτυρίας και κατά τη γνώμη μας μάς βοηθάει στο να γίνουμε πιο 
δημιουργικοί και  παραγωγικοί.

 Κάποιοι μαθητές ακούν μουσική την ώρα της μελέτης τους για να 

μπορέσουν να συγκεντρωθούν καλύτερα. Επίσης πιστεύουμε πως οι 

περισσότεροι άνθρωποι διασκεδάζουν με μουσική και προσπαθούν να 
χαλαρώσουν. 
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Η Μουσική στην

Αρχαία Ελλάδα



 Στην Αρχαία Ελλάδα η Μουσική ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την

καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και σαν μια σύνθετη καλλιτεχνική και 

πνευματική έκφραση είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της 
προσωπικής και της κοινωνικής ζωής.

 Από τους αρχαϊκούς ήδη χρόνους η Μουσική άρχισε να αποκτά ένα όλο και 

πιο σύνθετο χαρακτήρα και ρόλο, με αποκορύφωμα την δημιουργία 

Μουσικών Αγώνων σε πολλές πόλεις. Οι αρχαιότεροι τέτοιοι καταχωρημένοι 

Αγώνες είναι τα “Κάρνεια” στην Αρχαία Σπάρτη, μια πόλη όπου η Μουσική 

γενικότερα κατείχε εξέχουσα θέση και ήταν άρρηκτα δεμένη με την 

εκπαίδευση των νέων
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Ερυθρόμορφο 
αγγείο που 
αναπαριστά 

μουσικούς της 
Αρχαίας Ελλάδας

Γυναίκες 
χορεύουν στην 

Επίδαυρο 

Ερυθρόμορφο 
αγγείο που 

αναπαριστά έναν 
αυλητή κι έναν 

χορευτή



Αξιότιμη κυρία Υπουργός,

Είμαστε  μαθητές της  Γ τάξης  του  1ου Γυμνασίου Περιστερίου. Στο πλαίσιο μιας διαθεματικής  εργασίας στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  ερευνήσαμε τη σημασία της Μουσικής στη ζωή του 
ανθρώπου. Πήραμε  την απόφαση να  σας στείλουμε αυτή την επιστολή  και να σας προτείνουμε τρόπους, ώστε η μουσική να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο σχολείο τόσο από τους μικρότερους όσο  και 
από τους μεγαλύτερους μαθητές.

Όπως γνωρίζετε και εσείς, η Μουσική ,από τη φύση της, βοηθά τους  μαθητές  να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ανακαλύπτουν καινούριες πτυχές του χαρακτήρα τους. Μέσα από αυτήν, 
εξάλλου, ο άνθρωπος εκτονώνεται, ψυχαγωγείται και διαπλάθει τον χαρακτήρα του. Το σχολείο αποτελεί έναν χώρο, στον οποίο οι μαθητές εκτός από το να μορφώνονται αρμόζει και  να ψυχαγωγούνται. 
Πιστεύουμε, λοιπόν,  πως η μουσική αποτελεί καταλυτικό  παράγοντα στο συγκεκριμένο θέμα. Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να εφοδιάσετε κάθε σχολείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό,  ώστε να γίνει πιο 
ενδιαφέρον το μάθημα της Μουσικής. Θα ήταν πράγματι εξαιρετικό να την προσεγγίζουμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά: μουσικά όργανα, ηχητικός εξοπλισμός, κατάλληλα διαμορφωμένη 
αίθουσα , όλα θα βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση.

Μία ακόμα πρότασή μας αφορά τη συνεργασία δύο γνωστικών αντικειμένων με αρκετές μεταξύ τους συνάφειες, αυτό δηλαδή της Μουσικής με το αντίστοιχο της Γυμναστικής. Αν το πρόγραμμα σπουδών 
της Δευτεροβάθμιας διαφοροποιόταν έτσι ώστε η Γυμναστική να  ήταν μάθημα με περισσότερες από δύο ώρες διδασκαλίας , θα ήταν δυνατό  οι μαθητές να διδάσκονται χορούς του τόπου τους και να « 
παντρεύονται» δημιουργικά με τον τρόπο αυτό τα δύο γνωστικά αντικείμενα. Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης της μουσικής στον σχολικό χώρο είναι η διοργάνωση συναυλιών . Με αυτό τον τρόπο οι 
μαθητές θα συνδύαζαν την ευθύνη μιας ποιοτικής διοργάνωσης με την έρευνα γύρω από σπουδαίους συνθέτες και στιχουργούς. Θα μπορούσε αυτό να είναι και η αφορμή να «υιοθετήσουν» νοοτροπία 
προώθησης της  ποιοτικής μουσικής, ενώ ταυτόχρονα θα ψυχαγωγούνταν. Αλήθεια, πόσο ευχάριστο θα ήταν ,τις ώρες αναπλήρωσης ενός καθηγητή, οι μαθητές να άκουγαν μουσική! Κάτι τέτοιο  θα τους  
εκτόνωνε και θα τους επέτρεπε να είναι προσεκτικότεροι  τις ώρες διδασκαλίας.

Είναι κοινώς αποδεκτό πως  η μουσική που ακούει ο άνθρωπος  αντικατοπτρίζει  και τον  χαρακτήρα του . Επίσης , η ευρύτερη έννοια της παιδείας  συμπεριλαμβάνει και τη μουσική αγωγή. Θα ήταν ιδανικό 
εάν  στο σχολείο ερχόμασταν σε επαφή με την ποιοτική μουσική, η οποία οδηγεί σε συναισθηματική ανάπτυξη και αισθητική απόλαυση. Καλλιεργεί  θετικά τα παιδιά και τα βοηθά να υιοθετήσουν ένα 
συγκροτημένο τρόπο συμπεριφοράς. Να τονίσουμε εδώ πως θα ήταν ωφέλιμη και η διοργάνωση ενός πολιτιστικού προγράμματος, μέσω του οποίου οι μαθητές θα μπορούσαν να πάρουν συνεντεύξεις 
από σπουδαίους καλλιτέχνες  για να μάθουν περισσότερα για τη μουσική τους πορεία, να εμπνευστούν και να ονειρευτούν. Κάτι τέτοιο θα είχε  σημαντικό αντίκτυπο στη διάπλαση του χαρακτήρα τους. 

Είναι βέβαιο πως τα οφέλη της μουσικής μπορεί να προκύψουν μόνο μέσα από τη συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση  και όχι μέσω μιας   τυχαίας μονόωρης  επαφής. Και αυτό, διότι ο άνθρωπος, 
περισσότερο από όλα τα είδη, βασίζεται στην εκμάθηση προκειμένου να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Φαίνεται πως οι οργανωμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες είναι τα αληθινά κλειδιά για την ανάπτυξη όλων 
των δεξιοτήτων. Να γιατί  πιστεύουμε πως η δημιουργική αξιοποίηση της μουσικής στα σχολεία θα βοηθούσε τους μαθητές ψυχολογικά και πνευματικά. Αφού σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που 
διαθέσατε να διαβάσετε το γράμμα μας, ευελπιστούμε  κάποιες από τις προτάσεις μας να πάρουν « σάρκα και οστά».

Με εκτίμηση,

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου
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Σας ευχαριστούμε πολύ για τον 

χρόνο σας!!

Τραμπούλη Μαρία-Άρτεμις

Λάγκα Μάνια

Μητσόπουλος Κωνσταντίνος

Θαρουνιάτης Τάσος


