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Η λέξη “φροντιστήριον”, ευρέως διαδεδοµένη στο σηµερινό ελληνικό
λεξιλόγιο, ελάχιστες είναι οι φορές που απαντά στα κείµενα της αρχαίας
ελληνικής γραµµατείας. Αν και τα παράγωγα της εν λόγω λέξης λαµβάνουν
χώρα επανειληµµένως στις αρχαίες πηγές, το “φροντιστήριον” καθεαυτό
δείχνει να βρίσκει την πρωταρχική του σηµασία µέσα από τα λόγια του
κωµικού ποιητή Αριστοφάνη.
Πιο συγκεκριµένα, και αρχίζοντας µε την ετυµολογία της λέξης,
διαπιστώνεται η συγγένειά της µε τα ρήµατα: “φροντίζω” και “φρονέω- ω”, που
αµφότερα θα πουν: «σκέπτοµαι», «συλλογίζοµαι», «µελετώ», «µεριµνώ περί
τινός», «είµαι πλήρης φροντίδων ή ανησυχίας» (βλ. H. G. Lidell- R. Scott,
Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήναι 2001, τόµος ∆’,
σελ. 577- 579). Όσο αφορά στο θέµα της, η λέξη σχετίζεται µε το “φρην/ ενός”, φανερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άµεση νοηµατική της
συγγένεια µε τη λογική ικανότητα και γενικά µε το πνεύµα (βλ. J. B. Hofmann,
Ετυµολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής (µτφρ. Α. ∆. Παπανικολάου),
Αθήναι 1994, σελ. 481- 482).
Επιστρέφοντας στην ίδια τη λέξη “φροντιστήριον” στρεφόµαστε στον
κωµικό ποιητή Αριστοφάνη (5ος - 4ος π. Χ. αιώνας), ο οποίος διακωµωδώντας
το φιλόσοφο Σωκράτη αναφέρθηκε (πρώτος) στο “φροντιστήριόν” του. Η λέξη
επαναλαµβάνεται στο έργο του Νεφέλαι, στους στίχους 941, 127- 1282, 1423,
1814 και 14875.
1

. Αριστοφάνης, Νεφέλαι 94: «ψυχών σοφών τουτ’ έστιν φροντιστήριον».
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Να σηµειωθεί ότι ο ∆ίων ο Κάσσιος (2ος - 3ος µ. Χ. αιώνας) χρησιµοποιεί το
“φροντιστήριον”

του

Αριστοφάνη

και

το

µετασχηµατίζει

νοηµατικά

αποδίδοντάς το ως «curia» (εξ ου και η µοναχική “cura”), σηµαίνοντας αυτή τη
φορά το «µοναστήριον»6 και όχι τον τόπο όπου προωθείται η διεξοδική µελέτη
κάποιων αντικειµένων.
Στη συνέχεια ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Ευάγριος ο Σχολαστικός (6ος
µ. Χ. αιώνας) δανείζεται τη λέξη “φροντιστήριον” και την απευθύνει εκ νέου
στη µοναστική κοινότητα κάνοντας λόγο για «φροντιστήριον µοναχών»7.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί η πορεία της συγγενικής
λέξης “φροντιστής”, δηλαδή «εκείνου που φροντίζει για τα πράγµατα», «του
βαθέως εξετάζοντα για εκείνα». Η έρευνα δείχνει ότι εκτός από τις συχνές
αναφορές του Αριστοφάνη8, τόσο ο Ξενοφών9 και ο Πλάτων10 κάνουν λόγο
για το “φροντιστή”, νοώντας αµφότεροι το φιλόσοφο.
Παράλληλα, σε αρχαία ελληνικά κείµενα απαντούν τα παρεµφερή
“φροντιστικός” («ο ανήκων εις το φροντίζειν») και “φρόντισµα” («ό,τι σκέπτεται
η σκέψις»). Την πρώτη λέξη τη διαβάζουµε στον Αριστοτέλη11, ενώ τη δεύτερη
στον Αριστοφάνη12.
Το συγγενικό “φροντιστέον” («δει φροντίζειν») εµφανίζεται µε τη σειρά του
στον Ευριπίδη13, τον Πλάτωνα14 και το Στράβωνα15.
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Επιπροσθέτως, το ίδιο το ρήµα “φροντίζω” απαντά µε την κλασική του
σηµασία ως «σκέπτοµαι», «συλλογίζοµαι», «µελετώ περί τινός» στον
Ηρόδοτο16 και τον Αισχύλο17, αλλά και µε την παρεµφερή ερµηνεία ως «είµαι
πλήρης ανησυχίας» στον Ευριπίδη18.
Ενδεικτικά θα αναφερθεί και η επανάληψη του ουσιαστικού “φροντίς”, που
σηµατοδοτεί τη «µέριµνα περί τινός προσώπου ή πράγµατος». Με την
παραπάνω ερµηνευτική προσέγγιση το βρίσκουµε για παράδειγµα στον
Ευριπίδη19, τον Ηρόδοτο20, τον Πλάτωνα21 και τον Ξενοφώντα22. Η “φροντίς”
δύναται να αποδοθεί ως «σκέψις», «µέριµνα», «µελέτη» σε αναφορές του
Αισχύλου23, του Σοφοκλή24, του Ξενοφώντα25, του Ηρόδοτου26 και εκ νέου του
Αριστοφάνη27. Η ίδια λέξη, τέλος, απαντά µε τη σηµασία της «δυνάµεως του
σκέπτεσθαι» σε προτάσεις των Σοφοκλή28 και Ευριπίδη29, ενώ ως «επιθυµία
του ανθρώπου» µπορεί κάλλιστα να προσεγγιστεί σε χωρίο του Πίνδαρου30.
Από όλα τα παραπάνω ο µελετητής συµπεραίνει ότι: α) Οι συχνές και
πολυσήµαντες αναφορές των όρων “φροντίς”, “φροντίζω”, “φροντιστέον”,
“φροντιστής” και “φροντιστικός” έχουν να κάνουν µε την έννοια της σκέψης
και του συλλογισµού. “Φροντιστής” καθίσταται εκείνος που εξετάζει τα
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πράγµατα σε βάθος, αφού “φροντίζω” σηµαίνει σκέπτοµαι και “φροντίς” τη
µέριµνα προς ένα πρόσωπο ή πράγµα. β) Από την άλλη µεριά η λέξη
“φροντιστήριον” απαντά κατά αποκλειστικότητα στον αριστοφανικό λόγο και
αποδίδεται µε τρόπο ειρωνικό, αφού ο βαλλόµενος Σωκράτης και το
“φροντιστήριόν” του αντιµετωπίστηκαν περιπαικτικά από τον κωµικό ποιητή.
γ) Η επανάληψη της λέξης εµφανίζεται στη συνέχεια σε εκκλησιαστικά κείµενα
και περιγράφει τη µοναστική κοινότητα. Στα κείµενα αυτά η λέξη σαφώς και
προσεγγίζεται µε την κυριολεκτική της σηµασία και συγγένεια προς τη
“φροντίδα” (µελέτη) επί των πραγµάτων, όµως η ίδια εκείνη η περιγραφόµενη
µοναστική κοινότητα πολύ απέχει από τον αρχαίο εκείνο τόπο, στον οποίο
περιµέναµε να βρούµε το “φροντιστή”, το φιλόσοφο, δηλαδή, που εξετάζει τα
πράγµατα σε βάθος.
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