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Greek Educational Materials
The Rare Equine Trust presents an educational film series using visual footage about rare horses as a tool to engage audiences and classrooms in
many subjects including preservation, anthropology, science, foreign language, arts, psychology, politics, music, culture, and general interest.
The film series uses the strong human attraction to the horse to capture the beauty, history, and the fragile position of vanishing equestrian species
and establishes a necessary and compelling educational compilation for equine enthusiasts, cultural historians, teachers, and general audiences. This
is achieved through the innovative and inspirational methods of multi-media film, music, bi-lingual text, audio language samples, graphics, scientific
origins, lifeline charts, lifestyle and world culture, genetic exploration, and preservation efforts. The educational series presents information without
the use of dictionaries and encyclopedias, thus easily attracting a wide audience of students, educators, and adult readers.
General reading material, subject exploration, and lessons plans are included, for classroom students and adults of all ages. These materials are
designed to be used in both educational and personal enjoyment settings, as a study guide and classroom resource.
Goals to educate readers to the wonderful world of rare horse breeds and their connections to humanity are:












To encourage the preservation of wonderful rare equines
To review the history of the horse in a cultural context
To display and explain the use and importance of the horse in diverse world civilizations
To discuss any current political issues in Greece related to the horse
To introduce new and possibly rare languages in an inspirational format, promoting further language study and exploration
To show the scientific origins and development of the horse
To present the horse in symbolism, mythology, and spirituality (e.g. Images from the Greek Parthenon)
To underscore the importance of the horse in new applications, such as equine therapy for psychological issues
To inspire artists and musicians in horse imagery
To utilize culturally relevant music, often using ethnic musicology and rare instruments in the background scores
To introduce cultural authors of the country who write poems or stories related to horses
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Introduction (Eισαγωγ):
The first in this educational film series is “Of Gods and Kings” -- The story of the rare
horses on the Island of Skyros, Greece
Future series will include the titles, countries, and languages listed below. A dictionary of
some terms and a chart of the language alphabet is included in the Appendix. Space is left
under the text for the student who might like to write the alternate letters for each language.
For instance, the Greek characters such as αλογάκι could be underwritten as “alogaki”, the
word for the horse, and thus show a literal translation, encouraging the additional study and
development of languages, alphabets, idioms, and foreign script. Initial lessons are
described using publically available film trailers from the RET website. The full 30 minute
films, and transcriptions, are available for readers and teachers who want to pursue more
data.
We strongly recommend the use of the Google translation programs
(https://translate.google.com) to learn additional words, write and check responses in
another language, and hear an audio statement of how to pronounce the foreign or English
transcriptions. The overall intent is to allow these films to inspire MANY subjects.

Painting of Skyrian Horse with Parthenon Horses by Cherry Sweig

Future film lesson plans, languages, and locations will include:





Tarpan – Bulgaria
Talking to the Air – Tibet
Path to Glory – Poland
White Camarillo Horse - California
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The Horses of Skyros (Τα Aλογα της Σκύρου)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

The Skyrian horse, one of the rarest horse breeds in the world, is
believed to have been used by Alexander the Great in his
conquests, and possibly depicted in the friezes of the Parthenon!
It is a very unique and gentle horse found on the Island of
Skyros.

Το Σκυριανό αλογάκι, ένα από τα σπανιότερα φυλές αλόγων στον κόσμο,
πιστεύεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Μέγα Αλέξανδρο στην
κατακτήσεις του και, ενδεχομένως, απεικονίζονται στις ζωφόρους του
Παρθενώνα! Είναι ένα πολύ μοναδικό και απαλή άλογο που βρέθηκαν στο νησί
της Σκύρου.

Known for its gentle disposition, small statue, love of people,
and use with children, it is a breed unique to all others.
The Rare Equine Trust is dedicated to drawing attention to the
preservation of this rare equine species.

Γνωστή για την ευγενή διάθεση του, μικρό άγαλμα, την αγάπη των ανθρώπων,
και να χρησιμοποιούν με τα παιδιά, είναι μια φυλή μοναδική για όλους τους
άλλους. Η Σπάνιες Ιπποειδών εμπιστοσύνη είναι αφιερωμένο στην εφιστώντας
την προσοχή στην διατήρηση αυτού του σπάνιου είδους ιπποειδών.

In the 3rd century BC, Alexander the Great went forth from
Greece and conquered the world. Many allege the Skyros Horse
paved the way to Alexander’s victories. Their small size and
docility made them ideal for an army on the move, and harnessed
to chariots in groups of 3 or 4 their strength and courage was
likely unequalled.

Τον 3ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε εμπρός από την Ελλάδα και
κατέκτησε τον κόσμο. Πολλοί ισχυρίζονται η Σκύρος άλογο άνοιξε το δρόμο για
τις νίκες του Αλέξανδρου. Μικρό μέγεθος και ευπείθεια τους τους έκανε ιδανικό
για έναν στρατό σχετικά με την κίνηση, και να αξιοποιηθεί άρματα σε ομάδες
των 3 ή 4 δύναμη και το κουράγιο τους ήταν πιθανό απαράμιλλη.

The monumental stone friezes of the Parthenon teem with small
horses. For centuries it was thought the horses’ diminutive
stature was intended to give the men a god-like appearance.
Some believe however, the art actually represented the noble
little Skyros Horse.

Τα μνημειακά πέτρινα διαζώματα του Παρθενώνα βρίθουν με μικρά άλογα. Για
αιώνες θεωρήθηκε το μικρό του ανάστημα των αλόγων είχε ως στόχο να δώσει
στους ανθρώπους μια θεός-όπως εμφάνιση. Ορισμένοι πιστεύουν, ωστόσο, η
τέχνη αντιπροσώπευε στην πραγματικότητα το ευγενές μικρό άλογο Σκύρου.

Their physical appearance (conformation) is more similar to that
of a horse than a pony, despite their small stature. For this reason
the Skyrian has been designated Equus Caballus Skyros Poni or
Equus Caballus Skyriano.

Φυσική εμφάνιση τους (διαμόρφωση) είναι παρόμοια με εκείνη του ένα άλογο
από ένα πόνι, παρά το μικρό ανάστημα τους. Για το λόγο αυτό, τα σκυριανά έχει
οριστεί Equus Caballus Σκύρος Πόνι ή Equus Caballus Σκυριανό.
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The characteristics of the Skyros horse are well defined:
A pretty head with wide frontal bone, large prominent eyes,
short ears, wide muzzle and strong neck, thick mane, wide chest,
level back with a low-set tail, black durable feet.
The horse comes in a variety of colors but are predominantly
brown, bay and black with no white markings. A dark dorsal
stripe is common.

Τα χαρακτηριστικά του αλόγου της Σκύρου είναι σαφώς καθορισμένες:
Μια όμορφη κεφάλι με μεγάλη οστική μετωπική, μεγάλα προεξέχοντα μάτια,
τα αυτιά μικρή, μεγάλη και ισχυρή ρύγχος του λαιμού, παχιά χαίτη, ευρύ
στήθος, επίπεδο πίσω με ένα χαμηλό-set ουρά, μαύρο ανθεκτικό πόδια.
Το άλογο έρχεται σε μια ποικιλία χρωμάτων, αλλά είναι κυρίως καφέ, μαύρο
κόλπο και χωρίς λευκά σημάδια. Ένα σκοτεινό ραχιαία λωρίδα είναι κοινή.

Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To learn about the rare horses of Skyros and the importance of preserving animal species
2. To become exposed to another language other than English
3. To practice forming self-generated questions, take notes, summarize and outline new ideas..
Teacher Directions/Notes:
1. Read the text above to help summarize what the students will see. They can take notes.
2. Show the film trailer as an introduction (2 1/2 min) at: http://www.rareequinetrust.com/ofgodsandkings
3. Provide a set of questions that they can either write down or answer verbally, geared at the level of the class
Potential Questions:
1. In what country do the horses of Skyros live?
2. What do these horses look like, and what is their disposition?
3. How is it believed they were used in ancient history?
4. How might they be used now?
5. Draw one example of how they might interact with humans
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Film Translation (Tαινία Μετάφραση):
ENGLISH with time segments
00.00
The history of man is the history of the horse. From the sword to the
plowshare, through our most arduous and treacherous endeavors,
humanity owns an incalculable debt to the noble horse, building our
civilization on the backs of the horse.

GREEK (Ελληνικά)

Our unique relationship with the equine has been decisive in victory and
defeat, life and death. In Greece, arguably the birthplace of modern
civilization, a remarkable and ancient horse, genetically unlike any other,
is facing extinction.

Η μοναδική σχέση μας με τον ιπποειδών υπήρξε καθοριστική για τη νίκη
και την ήττα, ζωής και θανάτου. Στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα η
γενέτειρα του σύγχρονου πολιτισμού, μία αξιόλογη και αρχαίο άλογο,
γενετικά διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο, απειλείται με εξαφάνιση.

00:44
Lady 1: Give me a horse that can trace it’s roots back from this place for
those many years, why the bloody H should we allow it to become
extinct?
Man 1: The world loses every time any breed goes extinct.
Lady 2: It is a part of the Greek heritage.
00:59
Narrator: Showing no close relationship with any other breed, the
diminutive Skyrian horse, with their loving disposition, and elegant
movement, has been critically endangered for decades.
Lady 3: They say it’s probably the oldest horse on this planet right now,
and it’s like a rare breed. The connection to humans is incredibly strong.

Η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία του αλόγου. Από το σπαθί στο
υνίο, μέσω της πιο επίπονη και ύπουλη προσπάθειές μας, η ανθρωπότητα
έχει μια ανυπολόγιστη χρέους προς την ευγενή άλογο, Την οικοδόμηση
μας πολιτισμών στις πλάτες του αλόγου,

Kυρία 1: Δώσε μου ένα άλογο που μπορεί να αναζητήσει τις ρίζες του
πίσω από αυτό το μέρος για αυτά τα πολλά χρόνια, γιατί η αιματηρή H
πρέπει να επιτρέψουμε να εξαφανιστεί;
Άνδρας 1: Ο κόσμος χάνει κάθε στιγμή και σε κάθε φυλή πηγαίνει
εξαφανιστεί.
Kυρία 2: Είναι ένα μέρος της ελληνικής κληρονομιάς.
Αφηγητής: Βλέπετε καμία στενή σχέση με κάθε άλλη φυλή, το
υποκοριστικό Σκυριανό αλογάκι, με αγάπη διάθεσή τους, και κομψή
κίνηση, έχει τεθεί σε κίνδυνο κριτικά για δεκαετίες.
Kυρία 3: Λένε ότι είναι πιθανότατα το αρχαιότερο άλογο σε αυτόν τον
πλανήτη αυτή τη στιγμή, και είναι σαν μια σπάνια ράτσα. Οι συνδέσεις
για τον άνθρωπο είναι απίστευτα ισχυρή.

01:27
Narrator: In recent history, the Skyrian horse lived wild on the mountain Αφηγητής: Στην πρόσφατη ιστορία, το Σκυριανό αλογάκι ζούσαν άγρια
for half the year, and worked alongside humans for the other.
στο βουνό για ένα εξάμηνο, και συνεργάστηκε με τους ανθρώπους για
τους άλλους.
Man 2: To see a horse without the natural environment, it’s like
Άνδρας 2: Για να δείτε ένα άλογο χωρίς το φυσικό περιβάλλον, είναι
orphaned.
σαν ορφανά.
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Man 1: Especially older people see farm animals, they just remember the
hard times they lived in their village.
Narrator: Mechanization has deprived them of their agricultural use, and
their natural habitat on the wild vouno (mountain) is threatened by
overgrazing, and the looming hazard of plans for the largest wind farm in
Europe.

Άνδρας 1: Ειδικά οι ηλικιωμένοι δείτε τα εκτρεφόμενα ζώα, απλά να
θυμάστε τις δύσκολες στιγμές που έζησαν στο χωριό τους.
Αφηγητής: Εκμηχάνιση τους στέρησε από τη γεωργική χρήση τους, και
το φυσικό βιότοπό τους στην άγρια Βουνό (βουνό) απειλείται από την
υπερβόσκηση και η διαφαινόμενη επικινδυνότητας των σχεδίων για το
μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ευρώπη...

Man 3: Our dream is to see an image of the horse running freely on the
mountain.
Narrator: The debt to history remains. These horses are an integral part
of who we are, and who we become.
Lady 2: We must always be sure, that they could still survive on that
mountain, they must have that wilderness.
2:30
Narrator: Their fate lies in our hands.

Άνδρας 3: Το όνειρό μας είναι να δούμε μια εικόνα από το άλογο
τρέχει ελεύθερα στο βουνό.
Αφηγητής: Το χρέος παραμένει στην ιστορία. Αυτά τα άλογα είναι
αναπόσπαστο μέρος του ποιοι είμαστε, και που γινόμαστε.
Kυρία 2: Πρέπει πάντα να είστε βέβαιοι, ότι θα μπορούσαν να
εξακολουθούν να επιβιώνουν σε αυτό το βουνό, πρέπει να έχουν αυτή
την ερημιά.
Αφηγητής: Η μοίρα τους βρίσκεται στα χέρια μας.

Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To enhance knowledge about the rare horses of Skyros and the importance of preserving animal species
2. To understand how people owe a debt to horses, from both culture and lifestyle
3. To learn how rare horses can be protected
4. To gain some exposure to the country where these horses live
Teacher Directions/Notes:
1. Show the film trailer at: http://www.rareequinetrust.com/ofgodsandkings
2. Provide a set of questions that they can either write down or answer verbally, geared at the level of the class
Potential Questions:
1. What is the dream of the people trying to protect this horse, and Why is that important?
2. How can a horse help explain the heritage of a culture?
3. How do Skyrian horses relate to people; do they like them, are they afraid of them?
4. How were they used in the past to help the people on the island?
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Origin and Purpose for the Skyrian Horse (Προέλευση και το σκοπό για τον Σκυριανό Άλογο)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

Many archeologists believe that the Skyrian horses' earthly
ancestors originated in North America around 100,000 years
ago, migrating over the frozen land bridge of the Bering Strait
into Asia and Europe.

Πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν πως η επίγεια πρόγονοί τα σκυριανά άλογα
»κατάγονται από τη Βόρεια Αμερική περίπου 100.000 χρόνια πριν,
μεταναστεύουν πάνω από την παγωμένη γη της γέφυρας του Βερίγγειου
Πορθμού στην Ασία και την Ευρώπη.

They lived in small herds preferring open, rough country.
Their predecessors had certain characteristics retained by the
modern Skyrian breed but researchers have determined the
Skyros Horse shows no close relationship to any modern
breed. Still the subject of much debate, genetic testing proves
that the diminutive Skyros Horse has much more in common
with large horses than ponies.

Ζούσαν σε μικρές αγέλες, προτιμώντας ανοιχτό, τραχιά χώρα. Προκάτοχοί τους
είχαν ορισμένα χαρακτηριστικά που διατηρούνται από τη σύγχρονη φυλή
σκυριανά αλλά οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα η Σκύρος άλογο
δεν δείχνει στενή σχέση με οποιαδήποτε σύγχρονη φυλή. Εξακολουθεί να
αποτελεί αντικείμενο μεγάλης συζήτησης, ο γενετικός έλεγχος αποδεικνύει ότι
το υποκοριστικό Σκύρος άλογο έχει πολύ περισσότερα κοινά με μεγάλα άλογα
από αλογάκια.

The prehistoric horse began about fifty-five million years ago,
weighed about eighty pounds, had toes on their feet, small
teeth, and ate a diet of fruit and leaves. As they increased in
numbers they spread across North America and, it is believed,
migrated to Asia and then Europe. Humans also used the land
bridge, going in the other direction – from Asia into North
America, some 13,000 to 13,500 years ago.

Το προϊστορικό άλογο άρχισε περίπου πενήντα πέντε εκατομμύρια χρόνια πριν,
ζύγιζε περίπου £ 80, τα δάχτυλα στα πόδια τους, μικρά δόντια, και έτρωγαν μια
διατροφή με φρούτα και φύλλα. Καθώς αυξάνονται σε αριθμούς που
εξαπλώθηκε σε όλη τη Βόρεια Αμερική και, όπως πιστεύεται, μετανάστευσε
στην Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται,
επίσης, τη γέφυρα της γης, που πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση - από την
Ασία στη Βόρεια Αμερική, περίπου 13.000 13.500 χρόνια πριν

About 15,000 years ago, the North American habitat and
climate started to change and the prehistoric horses there
began to disappear as the vegetation became more scarce.
Horses were also a food source for Paleo-Indians, which
contributed to horses becoming extinct on this continent.
The Plains Indian horses were brought to North America by
Spanish explorers in the 16th century. They are not
genetically related to the Skyros horses.

Περίπου 15.000 χρόνια πριν, ο οικότοπος και το κλίμα της Βόρειας Αμερικής
άρχισαν να αλλάζουν και τα προϊστορικά άλογα εκεί άρχισαν να εξαφανίζονται,
όπως η βλάστηση έγινε πιο σπάνιο. Τα άλογα ήταν επίσης μια πηγή τροφής για
Παλαιό Ινδοί, οι οποίες συνέβαλαν στα άλογα εξαφάνισή σε αυτήν την ήπειρο.
Τα άλογα Plains Indian έφεραν στη Βόρεια Αμερική από τους Ισπανούς
εξερευνητές το 16ο αιώνα. Δεν είναι γενετικά σχετίζονται με τα άλογα της
Σκύρου.
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Many efforts are underway to restore and protect the
remaining Skyrian horses. The Silva Project, a non-profit
group in Corfu, Greece, established by conservationist Sylvia
Dimitriadis Steen, is working for their preservation. In
addition to breeding the remaining Skyros horses, the Silva
Project also includes a therapeutic riding center, a vocational
training program for people with disabilities, and a tourist
program for the disabled in Corfu and nearby islands.

Πολλές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση και την
προστασία των υπόλοιπων Σκυριανά άλογα. Το Silva Έργου ένας μη
κερδοσκοπικός σε Κέρκυρα, Ελλάδα, εργάζεται για τη συντήρησή τους. Εκτός
από την αναπαραγωγή των υπόλοιπων Σκύρος άλογα, το Silva έργο
περιλαμβάνει επίσης ένα θεραπευτικό κέντρο ιππασίας, ένα πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και ένα
τουριστικό πρόγραμμα για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Κέρκυρα και τα
κοντινά νησιά.

Saving an animal that lived in Greece since antiquity, and
finding a new meaningful purpose, is not easy. Along with
scientific support and assistance from various Universities
around the world (Edinburgh, Belgium, and Kentucky), pure
blood lines were established by the Silva Project, and the herd
on Corfu stands at over 30.

Αποθήκευση ενός ζώου που ζει στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, και
βρίσκοντας ένα νέο σημαντικό σκοπό, δεν είναι εύκολο. Μαζί με την
επιστημονική υποστήριξη και βοήθεια από διάφορα Πανεπιστήμια σε όλο τον
κόσμο (Εδιμβούργο, το Βέλγιο, και το Κεντάκυ), το καθαρό γραμμές αίματος
θεσπίστηκαν από το Silva Project, και η αγέλη στην Κέρκυρα ανέρχεται σε πάνω
από 30.

Today, these friendly horses have an opportunity to restore
their value to humans and to do something very meaningful.
Because the Skyrian horses are ideally suited for children and
those with special needs of all ages, the horses are used daily
for Equine Therapy and introducing the joys of riding to
children. Skyrian horses are now being protected abroad in
Scotland, Ireland, France and various other parts of Greece.
Many of these horses are being used at therapy centers. More
people worldwide are benefiting from this small gentle horse.

Σήμερα, αυτά τα φιλικά προς τα άλογα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν
την αξία τους για τον άνθρωπο και να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή τα
Σκυριανά άλογα είναι ιδανικά για τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
όλων των ηλικιών, τα άλογα που χρησιμοποιούνται καθημερινά για την
ανίχνευση και θεραπεία εισάγοντας τις χαρές της ιππασίας για παιδιά. Σκυριανά
άλογα τώρα προστατεύονται στο εξωτερικό στη Σκωτία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία
και διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδα. Πολλά από αυτά τα άλογα που
χρησιμοποιούνται σε κέντρα θεραπείας. Περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο επωφελούνται από αυτό το μικρό άλογο απαλό.

A relationship with horses teaches us many things: patience,
persistence, responsibility, and firmness balanced with
kindness and boundaries. In particular, these pint-sized horses
bring a rare opportunity in our hurried modern world to stop,
play with, and admire their natural beauty, and reconnect us to
the natural world.

Μια σχέση με τα άλογα μας διδάσκει πολλά πράγματα: την υπομονή, την
επιμονή, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα ισορροπημένο με ευγένεια
και όρια. Ειδικότερα, οι εν λόγω πίντα μεγέθους άλογα φέρει μια σπάνια
ευκαιρία έσπευσε σύγχρονο κόσμο μας για να σταματήσει, να παίξει με, και να
θαυμάσετε τη φυσική ομορφιά τους, και επανασύνδεση μας με τον φυσικό
κόσμο
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Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To enhance knowledge about the origin of rare horses
2. To understand how these horses may have developed from a North American lineage
3. To distinguish between rare equine breeds and the horses the Spaniards brought to the New World
4. To know who is trying to preserve this horse, and where are they being cared for
5. To learn how the disposition of the Skyrian horse is useful for improving lives today
Teacher Directions/Notes:
1. Read the first few sections of the dialog above
2. Look at the map of the Bering Strait. Show how the Skyrian horse migrated in the reverse direction as humans
3. Provide a set of questions that they can either write down or answer verbally, geared at the level of the class
Potential Questions:
1. What continent is it believed was the original location of the Skyrian horse?
2. How did they get to Greece?
3. Why did they become extinct in North America?
4. Are they related to the horses that the Spanish brought to the New World?
5. How are they being preserved?
6. How are they different from other horses or ponies, and how can they help people’s lives?
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IMAGE Migration. Retrieved from: http://www.ishtarsgate.com/forum/showthread.php?286-Maps-amp-Migrations/page3

Page 12 of 32

The Horse in Greek Society and Politics (Το Aλογο στην Eλληνική Kοινωνία και πολιτική.)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

Horses are frequently depicted in Greek art and sculpture through all
periods of Greek history, showing their importance to the culture.
Painted or carved horses are shown pulling chariots, and being led or
ridden in processions.

Άλογα συχνά απεικονίζονται στην ελληνική τέχνη και τη γλυπτική με όλες τις
περιόδους της ελληνικής ιστορίας, δείχνει τη σημασία τους για τον πολιτισμό.
Τα ζωγραφισμένα ή σκαλισμένα άλογα φαίνεται τραβώντας τα άρματα, και
να οδηγήσει ή να επιβαίνουν σε λιτανείες

(1). Horses often look small in Greek art, but Greek horses really
were significantly smaller than modern horses. They may also have
been illustrated small in relation to humans to show that people are
dominant. The Greeks believed horses were created by Poseidon,
god of the sea, and are often portrayed as pounding waves.

(1). Άλογα συχνά φαίνεται μικρό στην ελληνική τέχνη, αλλά ελληνικά άλογα
ήταν πολύ σημαντικά μικρότερες από τις σύγχρονες άλογα. Μπορούν επίσης
να έχουν απεικονιστεί μικρός σε σχέση με τον άνθρωπο για να δείξει ότι οι
άνθρωποι είναι κυρίαρχη. Οι Έλληνες πίστευαν άλογα δημιουργήθηκαν από
τον Ποσειδώνα, το θεό της θάλασσας, και συχνά παρουσιάζονται ως κύματα
χτυπάει.

(2). Horses were first domesticated in Europe during the Neolithic
period, and were important to the Greeks for battle, racing, traveling,
and hunting. Horses were originally used to pull chariots and later
used for cavalry. Homer said the best horses were fed wheat instead
of barley, and even given wine to drink

(2). Τα άλογα εξημερώθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά τη
Νεολιθική περίοδο, και ήταν σημαντική για τους Έλληνες για τη μάχη,
αγωνιστικά, τα ταξίδια, και το κυνήγι. Τα άλογα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά
για να τραβήξει τα άρματα και αργότερα χρησιμοποιήθηκε για το ιππικό.
Ομήρου είπε τα καλύτερα άλογα είχαν τραφεί σιταριού αντί του κριθαριού,
και ακόμη δοθεί κρασί για να πιει

Chariot races were very popular entertainment and they became an
Olympic event in 680 BCE . Horse racing with riders, not chariots,
was introduced somewhat later. The races took place on courses
called hippodromes (from the Greek words hippos , or horse, and
dromos , meaning course). Other equestrian events included
horseback acrobatics, and military sports, such as throwing javelins
from horseback.

Οι αρματοδρομίες ήταν πολύ δημοφιλής ψυχαγωγία και έγινε ολυμπιακό
γεγονός στο 680 π.Χ.. Ιπποδρομίες με τους αναβάτες, δεν άρματα, εισήχθη
λίγο αργότερα. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στις σειρές μαθημάτων που
ονομάζεται ιπποδρόμους (από τις ελληνικές λέξεις ιπποπόταμοι, ή το άλογο,
και δρόμος, που σημαίνει φυσικά). Άλλες ιππικά αγωνίσματα που
περιλαμβάνονται έφιππος ακροβατικά, και των στρατιωτικών αθλήματα,
όπως η ρίψη ακοντίων από το άλογο.

The Parthenon Marbles (aka Elgin Marbles) depict various Greek
horses in action. Around 1812 Lord Elgin took the sculpture from
the Acropolis in Athens to Britain while Greece was under Turkish

Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα (γνωστός και ως Ελγίνεια Μάρμαρα)
απεικονίζουν διάφορα ελληνικά άλογα σε δράση. Περίπου 1812 ο Λόρδος
Έλγιν πήρε το γλυπτό από την Ακρόπολη στην Αθήνα, στη Μεγάλη
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rule.

Βρετανία, ενώ η Ελλάδα ήταν υπό τουρκική κατοχή.

The Greek government has asked for their return, but the British
government and British Museum have refused. Melina Mercouri
was a Greek actress, singer, and politician, and the Minister of
Culture for ten years. She fought for the return of the Parthenon
Marbles and established a foundation to support this effort.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την επιστροφή τους, αλλά η βρετανική
κυβέρνηση και Βρετανικό Μουσείο αρνήθηκαν. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν
μια Ελληνίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και πολιτικός, και τον Υπουργό
Πολιτισμού για δέκα χρόνια. Πάλεψε για την επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα και δημιούργησε ένα ίδρυμα για να στηρίξει αυτή την
προσπάθεια.

More recently (2014) lawyer Amal Alamuddin Clooney has been
working to petition both governments to return the marbles. The
New Acropolis Museum in Athens, which is located adjacent to the
original site, was completed in 2008, and a large space is devoted to
the Parthenon Marbles.

Πιο πρόσφατα (το 2014) ο δικηγόρος της Αμάλ Alamuddin Clooney έχει
εργαστεί αναφοράς προς τις δύο κυβερνήσεις να επιστρέψουν τα μάρμαρα.
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην
αρχική τοποθεσία, ολοκληρώθηκε το 2008, και ένας μεγάλος χώρος
αφιερώνεται στην Γλυπτών του Παρθενώνα.

Parthenon Marbles horse:
http://www.parthenon.newmentor.net/children.htm

Parthenon looking from the west at the west facade. The architects were
Iktinos and Kallikrates.
https://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/arth200/politics/parthenon.html
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Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To understand how people owe a debt to horses, from both culture and lifestyle
2. To gain knowledge of the unique importance of the horse to a specific country
3. To understand how politics can play a role in art and preservation
Teacher Directions/Notes:
1. Read the text above
2. Show additional material related to the horse in Greece (eg. Show photos of where and how it was used)
3. Discuss current issues related to the horse in Greece
4. Provide a set of questions that they can either write down or answer verbally, geared at the level of the class
5. View images of the Greek horse in ancient artifacts, at http://www.penn.museum/sites/expedition/a-view-of-the-horse-from-the-classicalperspective/
6. Read about the political debate over the Parthenon Marbles: http://www.parthenon.newmentor.net/children.htm
Potential Questions:
1. Where are the horse images found?
2. How was the horse used in Greek history?
3. Why is the horse important to Greek culture?
4. What current political issues does Greece have in relation to the horse?
5. Should the Parthenon Marbles be returned to Greece or stay in England. Why?
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IMAGE: Greek Horse Lineage. Retrieved from: http://www.agrobiodiversity.net/greece/pdf/Heavy_Animal/Greek_Horses.pdf
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The Horse in Greek Mythology (Το Aλογο στην Ελληνική Μυθολογία)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)
Ελληνική τέχνη προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από εικόνες του αλόγου
Greek art offers an extensive selection of images of the horse to illustrate
για να τονίσει τα πλάσματα του μύθου, για να εκθέσουν τους αναβάτες
creatures of myth, to exhibit horsemanship of the time, and to illustrate the του χρόνου, και να παρουσιάσει τα είδη των αλόγων και εξοπλισμού που
types of horses and equipment that were in use. Still others depict the
ήταν σε χρήση. Ακόμα άλλοι απεικονίζουν το άλογο με αξιοσημείωτη
horse with remarkable sensitivity to its physical structure, its way of
ευαισθησία στην φυσική δομή της, τον τρόπο της μετακίνησης, και το
moving, and its depth of expression.
βάθος της έκφρασης.
Greek Attic vases depicted Athenian men with their horses engaged in
hunting, riding in the countryside, and other leisure time activities. Scenes
drawn on vases comprise a cornerstone of our knowledge of Greek
folktales, legends, and myths.

Ελληνική αττικά αγγεία απεικονίζεται αθηναϊκή άνδρες με τα άλογά τους
που ασχολούνται με το κυνήγι, ιππασία στην ύπαιθρο, και άλλες
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Σκηνές που σε αγγεία
περιλαμβάνουν τον ακρογωνιαίο λίθο της γνώσης μας για ελληνικά
λαϊκά παραμύθια, θρύλους, και μύθους.

Many Greek poets have included horses in their poetry, and mention of
the taking of art, including Constantine P. Cavafy (See the Appendix).

Πολλοί Έλληνες ποιητές έχουν συμπεριληφθεί τα άλογα στην ποίηση
τους, και η αναφορά της διεξαγωγής της τέχνης, συμπεριλαμβανομένων
Κωνσταντίνος Καβάφης (Βλέπε Παράρτημα).
Πήγασος, το φτερωτό άλογο, ασχολήθηκε με τις σχέσεις του Ποσειδώνα
και της Αθηνάς .είναι χρησιμεύει ως βροντή-κομιστή για το Δία και
φέρνει Ηώς, η θεά της αυγής, πέρα από τον ουρανό.
Στην Ιλιάδα, ο Αχιλλέας ξοδεύει πολλά χρόνια στο νησί της Σκύρου, γι
'αυτό είναι λογικό να πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν τα άλογα που
τράβηξε το άρμα του στην Τροία
Ποσειδώνα (Έλληνα θεό της θάλασσας, σεισμούς, και άλογα) ήταν ένας
από τους δώδεκα Ολύμπιους θεούς του Πανθέου, των οποίων άρμα είχε
δύο Hippokampoi (ψάρια ουρά άλογα) πέρα από τη θάλασσα.
Η Άνεμοι (Hippoi Αθανάτων) ήταν οι θεοί των τεσσάρων κατευθύνσεων
ανέμους. Κάθε μεταμφιέζεται ως ένα άλογο, οι θεοί του ανέμου
επέστησε το άρμα του Δία. Ένας κένταυρος (Ελληνική Κένταυρος,
Κένταυρος) είναι ένα μυθολογικό πλάσμα, όπου το πάνω μέρος του
σώματος είναι ανθρώπινο και το κάτω μέρος του σώματος είναι ότι από
ένα άλογο.

Pegasus, the winged horse, was involved with the relationships of
Poseidon and Athena .He serves as thunder-bearer for Zeus and carries
Eos, goddess of the dawn, across the sky.
In The Iliad, Achilles spends many years on the island of Skyros, so it is
reasonable to think that they may have been the horses that pulled his
chariot at Troy.
Poseidon (Greek god of the sea, earthquakes, and horses) was one of the
twelve Olympian deities of the Pantheon, whose chariot was drawn by
two Hippokampoi (fish-tailed horses) across the sea.
The Anemoi (Hippoi Athanatoi) were the gods of the four directional
winds. Each disguised as a horse, the wind gods drew the chariot of Zeus.
A centaur ( Greek Κένταυρος, Kéntauros) is a mythological creature
where the upper body is human and the lower body is that of a horse.
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This half-human and half-horse combination has led many people to think
of them as liminal beings, caught between the two human-animal natures.
This reflects the theory that horses are very intelligent beings, simply
lacking the ability to speak, and that they are more similar to us than to
other animals, a belief system held by many cultures.

Αυτός ο συνδυασμός μισή άνθρωπος και μισός άλογο έχει οδηγήσει
πολλούς ανθρώπους να σκέφτονται τους ως liminal όντα, τα οποία
αλιεύονται μεταξύ των δύο φύσεων του ανθρώπου-ζώου. Αυτό
αντανακλά τη θεωρία ότι τα άλογα είναι πολύ ευφυή όντα, απλά δεν έχει
την ικανότητα να μιλούν, και ότι είναι πιο παρόμοιο με εμάς από ό, τι σε
άλλα ζώα, ένα σύστημα πεποίθησης που κατέχονται από πολλούς
πολιτισμούς..

CENTAUR on a Greek vase:
http://static.ddmcdn.com/gif/blogs/6a00d8341bf67c53ef0168e4a3a360970c-320wi.jpg

Greek vase image: http://www.penn.museum/sites/expedition

IMAGE: Poseidon - http://www.theoi.com/Gallery/Z2.11.html

Pegasus - Horses of Helios
http://www.theoi.com/Gallery/T17.1.html
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Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To understand what role the horse plays in Greek mythology and culture
2. To learn how philosophy can reflect the thinking of a civilization
3. To be exposed to new stories of life and death through mythology
Teacher Directions/Notes:
1. Read the text above
2. Explore the myths behind the stories and how they came about (see References)
Potential Questions:
1. Why is mythology important?
2. How does art help educate us in the history of horses?
3. What human characteristics does a horse have?
4. Do you think animals can talk to us in their own way?

Page 19 of 32

Modern Greek Language (Νέα Ελληνική Γλώσσα)
ENGLISH
Greek belongs to the Indo-European language family, and is spoken
mainly in Greece and Cyprus by about 13 million people. Greek is also a
minority language in parts of Italy, Albania, Armenia, and Romania.
Greek was first written with a script known as Linear B, used between
about 1500 and 1200 BC, in Mycenae. This variety of Greek is known
as Mycenaean. On Crete another script (Cypriot syllabary) was used to
write Greek between about 1200 and 300 BC.

GREEK (Ελληνικά)
Ελληνική ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών και ομιλείται
κυρίως στην Ελλάδα και η Κύπρος κατά περίπου 13 εκατομμύρια
ανθρώπους. Τα ελληνικά είναι επίσης μια μειονοτική γλώσσα σε
ορισμένες περιοχές της Ιταλίας, της Αλβανίας, της Αρμενίας, και της
Ρουμανίας.
Ελληνική γράφτηκε για πρώτη φορά με ένα σενάριο γνωστό ως
Γραμμική Β, χρησιμοποιούνται μεταξύ περίπου 1500 και 1200 π.Χ., στις
Μυκήνες. Αυτή η ποικιλία των ελληνικών είναι γνωστή ως Μυκηναϊκή.
Στην Κρήτη ένα άλλο σενάριο (κυπριακό συλλαβάριο) χρησιμοποιήθηκε
για να γράψει ελληνικά μεταξύ 1200 και 300 π.Χ..

Modern Greek began about 750 BC, developed from the
Canaanite/Phoenician alphabet and the order and names of the letters are
derived from Phoenician.
Σύγχρονη Ελληνική ξεκίνησε πριν από περίπου 750 π.Χ., που
αναπτύχθηκε από την χαναανιτική / φοινικικό αλφάβητο και τη σειρά και
τα ονόματα των επιστολών που προέρχονται από φοινικικές.
Notable features
Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά
• Type of writing system: alphabet - the first one to include vowels.
• Τύπος συστήματος γραφής: αλφάβητο - η πρώτη που περιλαμβάνει
φωνήεντα.
• Markings use to represent stress and breathings (diacritics) were
• Ενδείξεις χρησιμοποιούμε για να αναπαραστήσουμε το στρες και
added to the alphabet in around 200 BC. But in 1982 those representing αναπνοές (διακριτικά) προστέθηκαν στο αλφάβητο γύρω στο 200 π.Χ..
breathings, little used after 1976, were officially removed. These are
Αλλά το 1982 και εκείνων που εκπροσωπούν αναπνοές,
still seen in Biblical text.
χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα μετά το 1976, απομακρύνθηκαν επίσημα.
Αυτά εξακολουθούν να εμφανίζονται σε βιβλικό κείμενο.
• The letter sigma has a special form, used when at the end of a word.
• Το γράμμα σίγμα έχει μια ειδική μορφή, που χρησιμοποιείται όταν στο
τέλος μιας λέξης.
The Greeks have two words for horse, which are “alogo” and “hippo”.
The second word is mostly used in combinations, such as horsemanship
or seahorse. The hippopotamus loves water, which is why the Greeks
named this the "river horse."

Οι Έλληνες έχουν δύο λέξεις για το άλογο, το οποίο είναι “άλογο” και
“ίππος”. Η δεύτερη λέξη είναι ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται σε
συνδυασμούς, όπως ιππασίας ή ιππόκαμπου
Ο ιπποπόταμος αγαπά το νερό, το οποίο είναι ο λόγος που οι Έλληνες
ονόμαζαν αυτό το “ίππος ποτάμι.”
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Practice Table to work on Greek letters and words
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

The history of man is the history of the horse. From

Η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία του αλόγου.

the sword to the plowshare, through our most arduous

Από το σπαθί στο υνίο, μέσω της πιο επίπονη και

and treacherous endeavors, humanity owns an

ύπουλη προσπάθειές μας, η ανθρωπότητα έχει μια

incalculable debt to the noble horse, building our

ανυπολόγιστη χρέους προς την ευγενή άλογο, την

civilizations on the backs of the horse.

οικοδόμηση μας πολιτισμών στις πλάτες του αλόγου.

Our unique relationship with the equine has been

Η μοναδική σχέση μας με τον ιπποειδών υπήρξε

decisive in victory and defeat; life and death. In

καθοριστική για τη νίκη και την ήττα? ζωής και

Greece, arguably the birthplace of modern civilization, θανάτου. Στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα η γενέτειρα
a remarkable and ancient horse, genetically unlike any

του σύγχρονου πολιτισμού, μία αξιόλογη και αρχαίο

other, is facing extinction.

άλογο, γενετικά διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο,
απειλείται με εξαφάνιση.
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Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To instill an interest in the Modern Greek language and alphabet through the story of rare horses
2. To learn how to write Greek script
3. To gain knowledge of some basic Greek words
4. To invent new ways of combining words to write a new story
5. To practice translation of another language
Teacher Directions/Notes:
1. Show the first 44 seconds of the film trailer at: http://www.rareequinetrust.com/ofgodsandkings
2. Have students write their names using Greek letters using the chart below
3. Have students write the English letters under each of the Greek letters in the right column.
4. Compare the words and find which are similar in both English and Greek.
5. Look up some of the other words in the attached dictionary
6. Put some Greek words together to form a new sentence using phonetic English letters, leaving space between
7. Write the Greek letters under your story
Potential Exercises:
1. List how many other words contain the word “horse”. Look these up in Greek using the Google translator.
2. Have students work in pairs: Read the text and determine what the other student wrote
3. Change pairs and read aloud the story to each other slowly. Determine what each story is about
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The Geography of Skyros (Η Γεωγραφία της Σκύρου)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

Skyros is apart from the rest of the Sporades island group. It is
green and wooded in the north; and much more dry, windy, rocky
and barren in the south. Most inhabitants live around the island
capital of Chora. The population is around 3,000 people, mostly
engaged in farming, crafts, and fishing. Traditional festivals play
a large part in island life and Skyros has long been noted for its
arts and crafts, its beautiful pottery, and hand-carved furniture.

Η Σκύρος είναι εκτός από το υπόλοιπο του νησιωτικού συμπλέγματος των
Σποράδων. Είναι πράσινο και δασώδες στα βόρεια? και πολλά άλλα ξηρά, αέρα,
πετρώδη και άγονα στο νότο. Οι περισσότεροι κάτοικοι ζουν γύρω από την
πρωτεύουσα του νησιού της Χώρας. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 3.000
άτομα, ως επί το πλείστον ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία και
την αλιεία. Παραδοσιακά πανηγύρια παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή του νησιού
και η Σκύρος έχει από καιρό γνωστή για τις τέχνες και βιοτεχνίες, όμορφα
κεραμικά της, και χειροποίητα έπιπλα.

Skyros has two distinct regions - a fertile, agricultural north, and
the mountainous arid vouno in the south. This geography
determined a unique two-part life for the Skyros Horse over
centuries.
Traditionally, around May when pasture was scarce, the Skyros
Horse migrated north in search of water and food and allowed
themselves to be approached by farmers, often at the local spring.
They worked all summer threshing barley and wheat while
grazing fallow ground. The threshing season concluded with
festivities that included bare-back races and decoration of horses
and riders. At the end of the festival, the Skyros horses were
turned loose onto the wild vouno until the next year.

Η Σκύρος έχει δύο διακριτές περιοχές - ένα γόνιμο, γεωργικά βόρεια, και το
ορεινό άγονο Βουνό στο νότο. Αυτή η γεωγραφία καθορίζεται μια μοναδική ζωή
σε δύο μέρη για τη Σκύρο Άλογο στο πέρασμα των αιώνων.
Παραδοσιακά, γύρω στο Μάιο, όταν βοσκότοπους ήταν λιγοστό, η Σκύρος
Άλογο μετανάστευσαν βόρεια σε αναζήτηση του νερού και των τροφίμων και
επέτρεψαν στους εαυτούς τους να προσεγγιστεί από τους αγρότες, συχνά σε
τοπικό άνοιξη. Δούλεψαν όλο το καλοκαίρι αλώνισμα κριθαριού και σιταριού,
ενώ βόσκουν πρόσφορο έδαφος. Η εποχή αλώνισμα συναφθεί με εκδηλώσεις
που περιλαμβάνονται γυμνό πίσω αγώνες και τη διακόσμηση των αλόγων και
των ιππέων. Στο τέλος της γιορτής, τα άλογα της Σκύρου στράφηκαν χαλαρά
πάνω στο Βουνό άγρια μέχρι το επόμενο έτος.

But then overgrazing and the mechanization of farming became a
peril. When modern equipment was introduced in the mid 1960s,
the symbiosis between man and horse waned, challenging their
survival.
In addition to mechanization, grants that encouraged farmers to
keep sheep and goats resulted in massive overgrazing of the
vegetation on the vouno (mountain). Another challenge was the

Στη συνέχεια, όμως η υπερβόσκηση και η μηχανοποίηση της γεωργίας έγινε
κίνδυνο. Όταν σύγχρονος εξοπλισμός εισήχθη στα μέσα της δεκαετίας του 1960,
η συμβίωση ανάμεσα στον άνθρωπο και το άλογο εξασθενίσει, αμφισβητώντας
την επιβίωσή τους.
Εκτός από τη μηχανοποίηση, οι επιχορηγήσεις που ενθάρρυνε τους αγρότες να
κρατήσει αιγοπρόβατα οδήγησε σε μαζική υπερβόσκηση της βλάστησης στο
Βουνό (βουνό). Μια άλλη πρόκληση ήταν το διασταύρωσης με γαϊδουράκια, την
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interbreeding with donkeys, preventing propagation of purebreds.
Having lost both their habitat and function, the Skyros horses
became threatened with extinction.

πρόληψη της διάδοσης purebreds. Έχοντας χάσει τόσο των ενδιαιτημάτων και
της λειτουργίας τους, τα άλογα της Σκύρου έγινε απειλούνται με εξαφάνιση.

Skyros has cube-like white-washed houses stacked up the
mountainsides, separated by a narrow labyrinth of paths. Many
folk traditions continue which include the Skyrian Carnival
Festival, a reminder of Dionysian worship and the “Wish of Man
to strengthen the revitalizing forces of Nature”. A nice reflection
on the current efforts to preserve this unique horse. In 2014 the
island produced the first “Festival of the Skyrian Horse”
.

Η Σκύρος έχει κύβος-όπως ασβεστωμένα σπίτια στοιβάζονται μέχρι τις πλαγιές
των βουνών, που χωρίζονται από ένα στενό λαβύρινθο από μονοπάτια. Πολλές
λαϊκές παραδόσεις συνεχιστεί η οποία περιλαμβάνει το Σκυριανό Καρναβάλι
Φεστιβάλ, μια υπενθύμιση της Διονυσιακής λατρείας και την «Επιθυμία του
ανθρώπου να ενισχύσει τις αναζωογονητικές δυνάμεις της Φύσης". Ένα ωραίο
προβληματισμό σχετικά με τις τρέχουσες προσπάθειες για να διατηρηθεί αυτό
το μοναδικό άλογο. Το 2014 το νησί παρήγαγε το πρώτο «Φεστιβάλ του
Σκυριανού αλόγου"

http://www.greekisland.co.uk/maps/11map-skyros.jpg

SKYROS: Google maps (not to scale)
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http://www.pyrgoskymis.gr/lifeastyle/2014-06-28-16-0544/vacations/578-skyros

IMAGE: Threshing, by Έλενα Κανάκη
http://www.pathfinder.gr/stories/3740705/to-skyriano-alogaki/

http://www.goevia.com/images/SKYROS/Skyros.jpg

http://skyrosislandhorsetrust.com/2014/05/05/exciting-news-invitation-to-thefirst-festival-of-the-skyrian-horse/
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Lesson Plan (Sχέδιο Μαθήματος):
Class Objectives:
1. To explain how the geography and culture of Skyros affects the future of the Skyian horses
2. To show how the horses are an integral part of the Skyrian culture
3. To demonstrate how the horse has helped with the island industry
4. To read maps and understand the significance of location
5. To show what current events are helping to protect the horses of Skyros

Teacher Directions/Notes:
1. Read the first few sections of the dialog above
2. Discuss how the island geography and industry can affect a horse
Potential Questions:
1. Where and how do Skrian horses normally live?
2. What things are affecting their relationship with the island?
3. How are they integral to the island festivals?
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Modern Greek Alphabet: (Σύγχρονη Ελληνική Αλφάβητο)
Notice there are no equivalent letters for the English letters: C, F, H, J, Q, W, and Y;
but Greeks have a few new letters of their own, such as Phi (φ ) = F
Note: The pronunciation table below is for American terms, Greeks use a slightly different sound shown in the alternate table.
IMAGE: http://www.preceptaustin.org/Greek_to_Me.htm
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Greek Alphabet (Modern pronunciation)
IMAGE: http://www.omniglot.com/writing/greek.htm
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Poetry of Constantine Petrou Cavafy (Ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη Πέτρου)
The Horses of Achilles (Τα άλογα του Αχιλλέα)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

When they saw Patroklos dead
—so brave and strong, so young—
the horses of Achilles began to weep;
their immortal nature was upset deeply
by this work of death they had to look at.
They reared their heads, tossed their long manes,
beat the ground with their hooves, and mourned
Patroklos, seeing him lifeless, destroyed,
now mere flesh only, his spirit gone,
defenseless, without breath,
turned back from life to the great Nothingness.

Όταν είδε νεκρό του Πατρόκλου
-έτσι Γενναίοι και δυνατοί, οπότε-Young
τα άλογα του Αχιλλέα άρχισε να κλαίει?
αθάνατη φύση τους ανατράπηκε βαθιά
από το έργο του θανάτου θα έπρεπε να εξετάσουμε.
Αυτοί που εκτρέφονται κεφάλια τους, πέταξε μακριά χαίτες τους,
κτύπησε το έδαφος με τις οπλές τους, και θρήνησε
Πάτροκλος, βλέποντάς τον νεκρό, καταστρέφονται,
τώρα απλώς σάρκα μόνο, το πνεύμα του πάει,
ανυπεράσπιστο, χωρίς ανάσα,
γύρισε πίσω από τη ζωή στη μεγάλη ανυπαρξία.

Zeus saw the tears of those immortal horses and felt sorry.
“At the wedding of Peleus,” he said,
“I should not have acted so thoughtlessly.
Better if we hadn’t given you as a gift,
my unhappy horses. What business did you have down there,
among pathetic human beings, the toys of fate.
You are free of death, you will not get old,
yet ephemeral disasters torment you.
Men have caught you up in their misery.”
But it was for the eternal disaster of death
that those two gallant horses shed their tears.

Ο Δίας είδε τα δάκρυα αυτών των αθανάτων αλόγων και λυπήθηκα.
«Στο γάμο του Πηλέα», είπε,
«Δεν θα έπρεπε να ενεργήσει έτσι απερίσκεπτα.
Καλύτερα αν δεν σας είχε δοθεί ως δώρο,
δυσαρεστημένοι άλογα μου. Τι επιχειρήσεων είχατε εκεί κάτω,
μεταξύ αξιολύπητο άνθρωπο, τα παιχνίδια της μοίρας.
Είστε ελεύθεροι θανάτου, δεν θα πάρει παλιά,
ακόμη εφήμερο καταστροφές που βασανίζουν.
Οι άνδρες που έχουν παγιδευτεί στη δυστυχία τους. »
Αλλά ήταν για την αιώνια καταστροφή του θανάτου
ότι οι δύο αυτές γενναίος άλογα δάκρυσαν τους.
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Ionic (ιωνικό)
ENGLISH

GREEK (Ελληνικά)

That we’ve broken their statues,
that we’ve driven them out of their temples,
doesn’t mean at all that the gods are dead.
O land of Ionia, they’re still in love with you,
their souls still keep your memory.
When an August dawn wakes over you,
your atmosphere is potent with their life,
and sometimes a young ethereal figure,
indistinct, in rapid flight,
wings across your hills.

Ότι έχουμε σπασμένα αγάλματα τους,
ότι έχουμε τους οδήγησε έξω από τους ναούς,
δεν σημαίνει καθόλου ότι οι θεοί είναι νεκροί.
O γη της Ιωνίας, είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί σου,
οι ψυχές τους εξακολουθούν να διατηρούν τη μνήμη σας.
Όταν μια αυγουστιάτικη αυγή ξυπνά πάνω σου,
ατμόσφαιρα σας είναι ισχυρή με τη ζωή τους,
και μερικές φορές μια νεαρή αιθέρια φιγούρα,
αόριστη, με ταχεία πτήση,
φτερά σε όλη λόφους σας.

IMAGE: J. M. W. Turner, "The Temple of Poseidon at Sunium" (c. 1834)
http://firstknownwhenlost.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
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Brief Dictionary English – Greek, & Phonetics (Σύντομη Λεξικό Αγγλικά - Ελληνικά, Φωνητική)
English

Greek

Phonetics

horse
rare
man
lady
narrator
Skyros
music
film
God
kings
mountain
wind farm
chariot
therapy
disability
child
pony
festival
Olympic games

άλογο, ίππος
σπάνιος
άνδρας
κυρία
αφηγητής
Σκύρος
μουσική
ταινία
θεός
βασιλιάδες
βουνό
αιολικό πάρκο
άρμα
θεραπεία
αναπηρία
παιδί
πόνυ
φεστιβάλ
ολυμπιακοί Αγώνες

alogo, ippos
spánios
άndras
kyría
afi̱ gi̱ tí̱ s
Skýros
mousikí̱
tainía
theós
vasiliádes
vounó
aiolikó párko
árma
therapeía
anapi̱ ría
paidí
pony
festival
olympiakoí Agó̱nes
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