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       Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο απνθαζίζακε λα θέξνπκε, εηο πέξαο, έλα εθπαηδεπηηθό 

πνιηηηζηηθό πξόγξακκα, πνπ αθνξά ηνλ Αίζσπν θαη ηνπο κύζνπο ηνπ. 

      Ο Αίζσπνο ήηαλ έλαο ζπνπδαίνο αξραίνο Έιιελαο ζπγγξαθέαο παξακπζηώλ θαη γλσζηόο κπζνπνηόο. 

Έγξαςε πνιινύο κύζνπο, ζηνπο νπνίνπο πξσηαγσληζηνύλ, σο ήξσεο ,ηα δώα. 

      Οη κύζνη, πνπ επεμεξγαζηήθακε είλαη 17, όπσο π.ρ.  νη  «Ο ιαγόο θαη ε ρειώλα» , «Σν παγώλη θη ν 

γεξαλόο», «Ο άρξεζηνο ζθύινο», «Σν ιηνληάξη θαη ην πνληηθάθη »,  «Ο γεσξγόο θαη ηα παηδηά ηνπ» θ.α. 

ηε ζπλέρεηα, εμάγακε ηα κελύκαηά ηνπο. 

      Οη ζηόρνη, πνπ ζέζακε ήηαλ νη αθόινπζνη: 

 Αξρηθά, λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο, κε ηνλ Αίζσπν θαη ηνπο κύζνπο ηνπ, λα γλσξίζνπλ  θάπνηεο βαζηθέο 

πνιηηηζκηθέο αμίεο, όπσο είλαη ε ηζόηεηα, ε πξνζσπηθή αμία θ.α., λα αλαπηύμνπλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο, λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα δεκηνπξγήζνπλ θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε θαη λα δηαζθεδάδνπλ. 

       Δθηόο, από απηά, πξώηα, έγηλε ε επηινγή ησλ πην ζεκαληηθώλ, απιώλ θαη θαηαλνεηώλ κύζσλ θαη έπεηηα, 

ηνπο επεμεξγαζηήθακε, δεκηνπξγώληαο έλα κηθξό βηβιίν θαη πξνγξακκαηίζακε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο. 

      ην πξόγξακκά καο ζπκκεηείραλ πέληε καζεηέο. Τπεύζπλεο, γηα ηνλ ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

ηξεηο θαζεγήηξηεο . Ζ εθαξκνγή ηνπ γηλόηαλ, εληόο δύν δηδαθηηθώλ σξώλ ηεο εβδνκάδαο.       

       Σέινο, ηα απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ζεηηθά , θαηαθέξακε λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο.        

 

    

 

 

 

 

Κείκελν ηεο εηζήγεζεο 

 

 

       Καηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, απνθαζίζακε λα θέξνπκε, εηο πέξαο, έλα εθπαηδεπηηθό, πνιηηηζηηθό 

πξόγξακκα, πνπ αθνξά ηνλ Αίζσπν θαη ηνπο κύζνπο ηνπ. 

       Ο Αίζσπνο, ινηπόλ, ήηαλ έλαο ζπνπδαίνο αξραίνο Έιιελαο ζπγγξαθέαο παξακπζηώλ θαη γλσζηόο 

κπζνπνηόο. Γηαθξηλόηαλ, γηα ηελ επθπΐα ηνπ θαη αγαπνύζε πνιύ ηελ ειεπζεξία, ελώ ήηαλ ζθιάβνο πνπ 

αξγόηεξα ειεπζεξώζεθε.  

       Ο Αίζσπνο έγξαςε πνιινύο κύζνπο, κέζα, από ηνπο νπνίνπο, έδηλε ζπκβνπιέο, ζηνπο αλζξώπνπο θαη 

ζηνπο νπνίνπο πξσηαγσληζηνύλ, σο ήξσεο ,ηα δώα θαη ζε θάπνηνπο άιινπο, νη ζενί θαη νη άλζξσπνη. Έδηλε 

ζηα δώα ραξαθηεξηζηηθά αλζξώπσλ θαη δεκηνπξγνύζε δηαιόγνπο, κεηαμύ ηνπο. Οη δηάινγνη ήηαλ απινί, γηα 

λα κπνξνύλ λα είλαη θαηαλνεηνί. Δθηόο, από απηά, ζεκαληηθό ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί, όηη ήηαλ θαη ν ίδηνο 

άηνκν, κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε ήηαλ πεξίεξγε. Δίρε κεγάιν θεθάιη , κπηεξή κύηε, 

κεγάιν ζηόκα θαη ήηαλ βξαδύγισζζνο. 

      Δλδεηθηηθά, ζα αλαθεξζνύλ θάπνηνη, από ηνπο κύζνπο, πνπ επεμεξγαζηήθακε, όπσο θαη ηα κελύκαηα, πνπ 

εμάγακε, από απηνύο. 

 Αξρηθά, έλαο, από απηνύο ήηαλ ν κύζνο «Ο ιαγόο θαη ε ρειώλα »,  όπνπ θαηαιάβακε , όηη, κε ζέιεζε 

θη επηκνλή, πεηπραίλνπκε, πάληα, απηό, πνπ ζέινπκε. 



  Δπίζεο, δηαβάζακε ην κύζν «Σν παγώλη θη ν γεξαλόο» θαη θαηαιάβακε, όηη ππάξρνπλ πνιύ πην 

ζπνπδαία πξάγκαηα, από ηελ νκνξθηά θαη ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε.  

 Αθόκε, αζρνιεζήθακε, κε ην κύζν «Ο άρξεζηνο ζθύινο» θαη νη καζεηέο καο αληηιήθζεθαλ, πσο ν 

θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ ζεκαληηθέο θαη ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο, πνπ κπνξεί λα ηνπ θαλνύλ 

ρξήζηκεο. 

  Δπηπιένλ, δηαβάζακε ην κύζν «Σν ιηνληάξη θαη ην πνληηθάθη». Σν κήλπκα, πνπ απνθνκίζακε είλαη, 

όηη δελ πξέπεη λα πεξηγειάκε ηνπο πην αδύλακνπο αλζξώπνπο, γηαηί ηνπο πιεγώλνπκε θαη γηαηί θαη 

απηνί κπνξνύλ λα θαλνύλ ηόζν ρξήζηκνη όζν θαη νη πην δπλαηνί. 

  Δπίζεο επεμεξγαζηήθακε ην κύζν «Ο γεσξγόο θαη ηα παηδηά ηνπ» θαη ηα παηδηά θαηάιαβαλ, όηη ν 

θαιύηεξνο ζεζαπξόο είλαη ε εξγαζία, αθνύ, κέζα, από απηή αηζζαλόκαζηε ρξήζηκνη θαη ηθαλνί θαη 

απνθνκίδνπκε πνιιά θέξδε, αιιά θαη άιινπο κύζνπο. 

       Πέξα, από απηά, νη ζηόρνη, πνπ ζέζακε ήηαλ νη αθόινπζνη: 

 Αξρηθά, λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο, κε ηνλ Αίζσπν θαη ηνπο κύζνπο ηνπ. ε απηό, ζπλέβαιε θαη ε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή . 

 Έπεηηα, λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο θάπνηεο βαζηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο, όπσο είλαη ε ηζόηεηα, ε 

πξνζσπηθή αμία, ην ζάξξνο, ε ζέιεζε, ε επηκνλή, ε εξγαηηθόηεηα, ε αληαπνδνηηθόηεηα θ.α. 

  Αθόκε, λα αλαπηύμνπλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο, απνθαζίδνληαο, κόλνη ηνπο πνηνη κύζνη είλαη πην 

ζεκαληηθνί, γηα ηνπο ίδηνπο. 

  Να ζπλεξγάδνληαη νη καζεηέο, κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

  Να δεκηνπξγήζνπλ θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε, βξίζθνληαο ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

θάζε κύζνπ θαη  

 θπξίσο, κέζα, από απηή ηε δηαδηθαζία, νη καζεηέο λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα ληώζνπλ, επράξηζηα. 

 

       Δθηόο, από απηά, ζρεδηάζακε ην πξόγξακκά καο, σο εμήο: 

 Πξώηα, έγηλε ε επηινγή ησλ πην ζεκαληηθώλ, απιώλ θαη θαηαλνεηώλ κύζσλ. 

  Έπεηηα, δηαβάζακε ηνλ θάζε κύζν, ρσξηζηά, απινπνηήζακε ηνπο δηαιόγνπο θαη κέζα, από απιέο θαη 

ζύληνκεο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο, πξνο ηνπο καζεηέο, νη ίδηνη θαηαλόεζαλ ην ζέκα θαη ην 

πεξηερόκελν, αιιά θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε κύζνπ, όπσο πνηνη είλαη νη βαζηθνί ήξσεο, πνύ 

θαη πόηε δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία, αιιά θαη πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο ησλ εξώσλ. 

  Μεηά, γξάθακε ην κήλπκα, πνπ βγαίλεη, κέζα, από θάζε κύζν.  

 ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο έθαλαλ κηα δσγξαθηά, γηα ηνλ θάζε κύζν, ρσξηζηά, βαζηδόκελνη, πάληα, 

ζηελ απηελέξγεηά ηνπο, απνηππώλνληαο, ζε απηή, ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε κύζνπ, κε απιό ηξόπν. 

Τπήξραλ, όκσο θαη θάπνηνη καζεηέο, πνπ δπζθνιεύνληαλ θαη έηζη, είραλ ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπο . 

 Αθόκε, πξνγξακκαηίζακε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, νη δύν, εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ, ζηε 

δεκνηηθή βηβιηνζήθε ηεο Καηεξίλεο θαη νη άιιεο δύν, ζην 2
ν
 ΔΠΑ.Λ. Καηεξίλεο, όπνπ ηα παηδηά 

είραλ ηελ επθαηξία, λα έξζνπλ, ζε επαθή θαη κε άιια κηθξά θαη απιά ινγνηερληθά έξγα.  

 Σέινο ζπληάμακε θαη δεκηνπξγήζακε έλα βηβιίν, πνπ πεξηείρε ηνπο κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ θαη δίπια, 

από απηνύο ηελ αληίζηνηρε δσγξαθηά ηνπ θάζε κύζνπ, πνπ έθαλαλ νη καζεηέο. 

 

      ην πξόγξακκά καο ζπκκεηείραλ πέληε καζεηέο, από δύν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ζπγθεθξηκέλα ηξία 

αγόξηα θαη δύν θνξίηζηα. Τπεύζπλεο, γηα ηνλ ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηξεηο θαζεγήηξηεο. 

       Δπηπξόζζεηα, ν ηξόπνο, πνπ εθαξκόζακε ην πξόγξακκά καο ήηαλ ν εμήο: 

 Καζνξίζακε δύν δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα, όπνπ ζπδεηνύζακε, γηα ην πξόγξακκα, ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, αιιά θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, πνπ ζα πξνγξακκαηίδακε.  

 Ζ κία δηδαθηηθή ώξα αθνξνύζε ηελ αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θάζε κύζνπ θαη ε άιιε ηε 

δεκηνπξγία ηεο δσγξαθηάο ησλ καζεηώλ. 

 

       Σέινο, ηα απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ηα αθόινπζα. : 



 Οη καζεηέο βειηίσζαλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη γλώξηζαλ βαζηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο. 

 Δπίζεο, ελζαξξύλζεθαλ θαη επηβξαβεύηεθαλ, γηα ηε πξνζπάζεηά ηνπο. 

 Δθαξκόζηεθε  ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη βειηηώζεθαλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

καζεηώλ, αιιά θαη ε κέζνδνο ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, θαζώο νη καζεηέο ππνδύνληαλ ηνπο 

ξόινπο ησλ εξώσλ θαη θαηαιάβαηλαλ, θαιύηεξα, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 Δπηπιένλ, ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, πνπ είλαη ε παγθόζκηα εκέξα ησλ Α.Μ.Δ.Α., ην ζρνιείν καο 

πξαγκαηνπνίεζε κία εθδήισζε, ζηελ νπνία παξνπζηάζακε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ο ιαγόο θαη ε 

ρειώλα», βαζηζκέλε, ζηνλ νκώλπκν κύζν, ζηελ νπνία νη καζεηέο καο ππνδύζεθαλ ηνπο ξόινπο ησλ 

εξώσλ, κε επηηπρία. 

 

       Ωο, εθ ηνύησλ, νη πξνηάζεηο, πνπ ζέινπκε λα θαηαζέζνπκε, είλαη νη αθόινπζεο: 

 Αξρηθά, λα εθαξκόδνληαη πεξηζζόηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο 

αγσγήο, ώζηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη καζεηέο λα καζαίλνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη 

λα δηακνξθώλνπλ, αλάινγα, ην ήζνο ηνπο. 

 Δπίζεο, λα γίλεηαη ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ηεο ηππηθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο, ώζηε λα 

αιιειεπηδξνύλ θαη λα απνθνκίδνπλ θαη νη δύν πιεπξέο ζεηηθά ζηνηρεία. 

 Να πξνγξακκαηίδνληαη πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, γηα λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα 

καζαίλνπλ θαηλνύξηα πξάγκαηα θαη λα αλνίγνληαη, ζηε θνηλσλία. 

  Σέινο, λα γίλεηαη  δεκηνπξγία θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ, ζε θάζε κάζεκα, ώζηε, κε ηε ρξήζε ησλ 

εηθόλσλ θαη ησλ ζπκβόισλ, νη καζεηέο λα ην θαηαλννύλ θαιύηεξα. 

 

       Έηζη, κέζα, από ηε κάζεζε θαη ην παηρλίδη…νη καζεηέο έθηηαμαλ έλαλ δηθό ηνπο απιό θαη δίθαην θόζκν! 

 

       Έρνπκε ζπιιέμεη θαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο, πνπ δείρλνπλ ηελ εξγαζία ησλ παηδηώλ. Αθόκε, κπνξείηε, αλ 

ζέιεηε λα δείηε θαη ην βηβιίν, πνπ θηηάμακε, ην νπνίν ππάξρεη, παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΑΣΉΡΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

 

 
 

 

 

ΣΟ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΓΗΑΚΔΓΑΕΔΗ 

ΔΞΔΡΔΤΝΩΝΣΑ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ ΣΟΤ 

ΑΗΩΠΟΤ 

 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ 2015 

 



 
 

Σν κηθξό απηό βηβιίν απνηειεί κηα δξάζε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Καηεξίλεο. 

Με ηνπο καζεηέο, ησλ ηκεκάησλ Σ΄2 (Φάλε Γθνπδγθνύξε, Ραθαέια 

Λαβαληζηώηε) θαη Σ΄6 (Αζαλαζία Γξακκαηηθνπνύινπ, Κσλζηαληίλν 

ηεθαλή, Ραθαήι Παπαδόπνπιν), δηαβάζακε κύζνπο ηνπ Αηζώπνπ, από ην 

βηβιίν  «118 Μύζνη, από ηνλ Αίζσπν» , εθδόζεηο Η ηδέξε. 

Δπηιέμακε ηνπο πην γλσζηνύο, πνπ έρνπλ λα δώζνπλ έλα απιό, αιιά 

δπλαηό θαη πάληα, δηαρξνληθό κήλπκα θαη ηνπο δσγξαθίζακε.  

Φηηάμακε, ινηπόλ , ηα δηθά καο παξακύζηα. Καη κέζα, από απηά,  

γλσξίζακε θαη ζπδεηήζακε, γηα θάπνηεο ζεκαληηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο, 

όπσο ηελ ηζόηεηα, ηελ πξνζσπηθή αμία, ηελ εκπηζηνζύλε, ηελ επηκνλή , 

ηελ επγλσκνζύλε, ηελ αληαπνδνηηθόηεηα, ην ζάξξνο, ηελ πξνλνεηηθόηεηα, 

ηελ εξγαηηθόηεηα, ηελ ειεπζεξία, ηε ζέιεζε,  ηελ ππνκνλή, αιιά θαη ηελ 

θνιαθεία, ηελ πιενλεμία, ηελ ηεκπειηά, ηελ ακέιεηα, ην ςέκα  θαη ηελ 

ππεξνςία. 

Κπξίσο, όκσο, ηα παηδηά δεκηνύξγεζαλ θάηη δηαθνξεηηθό, έλαλ δηθό 

ηνπο … απιό θαη δίθαην θόζκν. 

 

Τπεύζπλεο, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ βηβιίνπ απηνύ είλαη ε αλαπιεξώηξηα 

δηεπζύληξηα ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Καηεξίλεο, Μπαιαθνύηε Διέλε  ΠΔ 18-35  

θαη νη θαζεγήηξηεο Βατνπνύινπ Παξαζθεπή ΠΔ 03 θαη Ίηζηνπ Βαζηιηθή 

ΠΔ02. 

          Σν βηβιίν αθηεξώλεηαη, κε αγάπε, ζηα παηδηά ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 

Καηεξίλεο. 

   ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2015 

 

 



 

 

 

Ο Αίσωπος ήηαλ πεξίθεκνο αξραίνο Έιιελαο ζπγγξαθέαο παξακπζηώλ 

θαη  κπζνπνηόο. 

Πόηε γελλήζεθε θαη πόηε πέζαλε δελ είλαη απόιπηα γλσζηό. Γηα 

ρξνλνινγία, ζηε γέλλεζή ηνπ αλαθέξεηαη ην ηέινο ηνπ 7νπ αηώλα ή ε αξρή 

ηνπ 6νπ, δειαδή, πεξίπνπ ην 600 π.Υ. Παηξίδα ηνπ ιέλε, πσο είλαη ην 

Ακόξην ηεο Φξπγίαο, ε Λπδία, ε Θξάθε ή ε άκνο. 

Ο Αίζσπνο ήηαλ πξνηθηζκέλνο, από ηε θύζε, κε κεγάιε εμππλάδα, 

αγαπνύζε ηελ ειεπζεξία θη έγηλε γλσζηόο, ζηελ αξραηόηεηα, γηα ηνπο 

κύζνπο ηνπ, ζε όιν ηνλ θόζκν. Ζ δσή, όκσο ηνλ ηηκώξεζε λα είλαη 

ζθιάβνο. Ήηαλ ν αζρεκόηεξνο, από ηνπο αλζξώπνπο. Δίρε καθξνπιό 

θεθάιη, θνληό ιαηκό, πιαηηά κύηε, κεγάια ρείιε, ζηξαβά πόδηα, θακπνύξα, 

θνηιηά θαη ήηαλ βξαδύγισζζνο. 

Σν ρξώκα ηνπ ήηαλ καύξν, γηα ηνύην θαη ηνπ έδσζαλ η' όλνκα Αίζσπνο, 

πνπ είλαη ην ίδην, κε ηε ιέμε Αηζίνπαο, πνπ ζα πεη Αξάπεο. 

ηαλ ήζειε λα δώζεη θάπνηα ζπκβνπιή, κεηαρεηξηδόηαλ, πάληνηε, ην 

παξακύζη, ρξεζηκνπνηώληαο δώα, ζηε δηήγεζή ηνπ, πνπ κηινύζαλ, κεηαμύ 

ηνπο, παξαζηαηηθά. Μεξηθνί ιέλε, πσο ν Αίζσπνο ήηαλ πξόζσπν 

θαληαζηηθό. Ο ηζηνξηθόο Ζξόδνηνο, όκσο, αλαθέξεη, πσο ππήξμε θαη 

κάιηζηα, πσο ήηαλ δνύινο, πνπ αξγόηεξα ειεπζεξώζεθε. 

(http://arkoleon.blogspot.com/2011/03/blog-post) 
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1. ΣΟ ΛΗΟΝΣΑΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΟΝΣΗΚΑΚΗ 

 

 

   Έλα πνληηθάθη θάπνηε πεξπαηνύζε πάλσ ζην θνξκί ελόο ιηνληαξηνύ, 

πνπ θνηκόηαλ. Σόηε, εθείλν μύπλεζε, ην άξπαμε θαη ήηαλ έηνηκν λα ην 

θάεη. 

 Σν πνληηθάθη, κε δάθξπα παξαθάιεζε ην ιηνληάξη λα ηνπ ραξίζεη ηε δσή: 

  - Αλ κνπ ραξίζεηο ηε δσή, ζα κνπ δώζεηο ηελ επθαηξία λα ζνπ 

αληαπνδώζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ. 

   Σν ιηνληάξη, ηόηε, έβαιε ηα γέιηα.     

  - Δζύ λα κε ζώζεηο ; είπε. Πώο κπνξεί λα γίλεη απηό ; 

 Καη γηα λα δηαζθεδάζεη, ην άθεζε λα θύγεη. 

   Μεηά, από ιίγεο κέξεο, θάπνηνη θπλεγνί ήξζαλ, ζην δάζνο λα πηάζνπλ 

έλα ιηνληάξη λα ην πνπιήζνπλ, ζε έλα ηζίξθν, πνπ έδηλε παξαζηάζεηο κε 

άγξηα ζεξία.  Απηνί θαηάθεξαλ λα πηάζνπλ ην ιηνληάξη θαη λα ην δέζνπλ 

γεξά, ζε έλα δέληξν. 

Σν πνληηθάθη, πνπ βξηζθόηαλ, εθεί, θνληά, όηαλ άθνπζε ηα βνγθεηά ηνπ 

ιηνληαξηνύ, έηξεμε λα ην βνεζήζεη: 

  - Σώξα, ήξζε ε ζεηξά κνπ λα ζε ιεπηεξώζσ, ηνπ είπε. 

Καη κε ηα θνθηεξά ηνπ δνληάθηα άξρηζε λα θόβεη ηα ζθνηληά, πνπ 

θξαηνύζαλ δεκέλν ην ιηνληάξη. Καη αθνύ ην ιεπηέξσζε, ηνπ είπε: 

- Δζύ, ηόηε, γέιαζεο, καδί κνπ, γηαηί δελ κπνξνύζεο λα ζθεθηείο, πσο ζα 

δεηο θαιό, από κέλα. 

 

 

Γελ πξέπεη λα θνξντδεύνπκε ηνπο κηθξόηεξνπο θαη ηνπο 

αδύλακνπο, γηαηί θη απηνί κπνξνύλ λα είλαη ρξήζηκνη όζν 

νη κεγάινη θαη δπλαηνί. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

2. H ΑΛΔΠΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΡΑΚΗ 

 

     Έλαο θόξαθαο, θάπνηε, βξήθε έλα θνκκάηη λόζηηκν ηπξί. Σν άξπαμε θαη 

πέηαμε, ζ’ έλα δέληξν, γηα λα θαζίζεη, κε ηελ εζπρία ηνπ, λα ην θάεη. 

   Δθείλε ηελ ώξα, πεξλνύζε θάησ, από ην δέληξν κηα αιεπνύ. Μόιηο είδε 

ην ηπξί, ζην ζηόκα ηνπ θόξαθα, ζθέθηεθε κε πνηόλ ηξόπν ζα ηνπ ην 

έπαηξλε, γηα λα ην θάεη απηή. Βιέπνληαο, όκσο ην ςειό δέληξν, θαηάιαβε, 

πσο δελ κπνξνύζε λα ηνλ θπλεγήζεη, εθεί, πάλσ θαη πσο, κόλν, κε πνλεξηά 

ζα πεηύραηλε απηό, πνπ είρε, ζην λνπ ηεο. 

    Πιεζίαζε, ινηπόλ, ην δέληξν θη άξρηζε, κε γιπθηά θσλή λα ηνλ 

θνιαθεύεη : 

  - Καιέ κνπ θόξαθα, πόζν κεγαιόζσκνο θη όκνξθνο είζαη !Δζύ αμίδεηο 

πεξηζζόηεξν, από ηνλ θαζέλα λα γίλεηο ν βαζηιηάο ησλ πνπιηώλ! 

   Ο θόξαθαο, όκσο, δελ απάληεζε. Κξαηνύζε γεξά ην ηπξί, ζην ζηόκα ηνπ 

θαη γη’ απηό, δελ κπνξνύζε λα κηιήζεη. Έηζη θη εθείλε ζπλέρηζε ηηο 

πνλεξηέο θαη ηηο θνιαθείεο ηεο: 

   - Αλ είρεο θαη σξαία θσλή, ηόηε ζη’ αιήζεηα ζα ήζνπλα ν βαζηιηάο ησλ 

πνπιηώλ! 

   Ο θόξαθαο δελ θαηάιαβε, όηη ηα ιόγηα ηεο αιεπνύο έθξπβαλ θνιαθεία 

θαη πνλεξηά, κέζα ηνπο, θαη γηα λα ηεο απνδείμεη όηη έρεη σξαία θσλή, 

άλνημε ην ζηόκα ηνπ θάλνληαο « θξα θξα ».Σελ ίδηα ζηηγκή, ηνπ έπεζε ην 

ηπξί, πνπ η’ άξπαμε ε αιεπνύ θαη ηνπ είπε, θνξντδεπηηθά: 

   - Κόξαθα, αλ είρεο  κπαιό, ηόηε ζα ήζνπλα ν βαζηιηάο ησλ πνπιηώλ. 

 

Απηά παζαίλεη όπνηνο αθνύεη ηηο θνιαθείεο ησλ 

άιισλ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



3. Ο ΓΔΩΡΓΟ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ 

 

 

     Έλαο γεσξγόο, κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ δνύζε επηπρηζκέλνο, 

νξγώλνληαο ηα ρσξάθηα ηνπ. Από ηελ θξνληίδα, πνπ είραλ ηα θηήκαηα ηνπ, 

έδηλαλ πνιύ θαξπό θη έηζη, ε νηθνγέλεηα δνύζε πινύζηα. 

   κσο, ν γεσξγόο είρε θαεκό, πνπ ηα παηδηά ηνπ δελ αγαπνύζαλ ηα 

θηήκαηα ηνπο, ζαλ απηόλ. Φνβόηαλ, κήπσο, όηαλ πεζάλεη ηα παηδία ηνπ 

αθήζνπλ ηα ρσξάθηα αθαιιηέξγεηα θαη πάλε ρακέλνη νη θόπνη όιεο ηνπ 

ηεο δσήο. 

   Γη’ απηό, όηαλ γέξαζε πνιύ, ζέινληαο λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηνπ ηε 

γλώζε ηεο γεσξγίαο, ηα θάιεζε θνληά ηνπ θαη ηνπο είπε: 

    - Παηδηά κνπ, εγώ πηα θεύγσ, από ηνλ θόζκν απηό. Δζείο λα ςάμεηε, 

κέζα, ζην ακπέιη, όηη έρσ λα ζαο αθήζσ, είλαη όια εθεί . 

   ηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπο, ηα παηδηά λνκίδνληαο, πσο, κέζα, ζην 

ακπέιη ζα είρε θξπκκέλν ζεζαπξό, ην έζθαςαλ όιν, απ’ άθξε ζ’ άθξε. 

Αιιά, δελ βξήθαλ θαλέλα ζεζαπξό θαη ήηαλ πνιύ ζηελαρσξεκέλα.  

  Σν ακπέιη, όκσο, από ην θαιό ζθάςηκν έδσζε πινύζην θαξπό θαη 

γέκηζαλ, κε απηό ηηο απνζήθεο ηνπο. Έηζη, ήηαλ επηπρηζκέλνη, όπσο ζα 

ήζειε λα ηνπο βιέπεη ν παηέξαο ηνπο, αλ δνύζε. 

   Καη πάληα, ζπκόηαλ ηνλ παηέξα ηνπο, γηαηί, ράξε, ζε απηόλ έκαζαλ, όηη  

 

ν θαιύηεξνο ζεζαπξόο είλαη ε εξγαζία. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ο ΣΕΗΣΕΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΤΡΜΖΓΚΗΑ 

 

 

     Μηα θνξά, έλαο ηδίηδηθαο θαζόηαλ, ζηα θιαδηά κηαο ειηάο θαη 

ηξαγνπδνύζε μέγλνηαζηνο,  κέζα ζηε δέζηε ηνπ θαινθαηξηνύ.  

    ηαλ είδε, από ςειά ηα κπξκήγθηα λα  καδεύνπλ ζπόξνπο θαη λα 

ηνπο θνπβαινύλ, ζηε θσιηά ηνπο , ζπιινγίζηεθε: 

  -  Γηα θνίηαμε ηη θνπηά πνπ είλαη. Γνπιεύνπλ, από ην πξσί, κέρξη ην 

βξάδπ, ζθνηώλνληαη, ζηελ θνύξαζε θαη ηη θεξδίδνπλ. Έλα κηθξό ζπόξν 

ζηηαξηνύ, πνπ ηνλ θξύβνπλ βαζηά, ζηε θσιηά ηνπο. Μα ηελ αιήζεηα δελ 

ππάξρνπλ πην θνπηά πιάζκαηα, από ηα κπξκήγθηα. 

   Σν θαινθαίξη, όκσο, έθπγε, ν ήιηνο θξύθηεθε, πίζσ, από καύξα 

απεηιεηηθά ζύλλεθα θαη ην θξύν έγηλε ηζνπρηεξό. Σν ρηόλη ζθέπαζε ηα 

δέληξα, ηα ρσξάθηα θαη ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ. Ο θαεκέλνο ν ηδίηδηθαο 

θόληεπε λα πεζάλεη, από ην θξύν θαη ηελ πείλα. Σόηε, ζθέθηεθε ην 

κπξκήγθη. 

Γελ δεηάσ θαί, από ην γείηνλά κνπ, ην κπξκήγθη ; Οη απνζήθεο ηνπ είλαη 

γεκάηεο θαη θάηη ζα κνπ δώζεη. 

Σξέκνληαο, ινηπόλ, από ην θξύν θαη ηελ πείλα θίλεζε, γηα ηε θσιηά ηνπ 

κπξκεγθηνύ θαη ηνπ δεηνύζε λα ηνπ δώζεη θαί. ηαλ ηνλ άθνπζε ην 

κπξκήγθη, ηνπ είπε:   

- Καη ηη έθαλεο όιν ην θαινθαίξη; 

- Σξαγνπδνύζα, απάληεζε ν ηδίηδηθαο. 

Σόηε, γέιαζε ην  κπξκήγθη θαη ηνπ είπε: 

     - Αθνύ ην θαινθαίξη ηξαγνπδνύζεο, ηώξα, πνπ είλαη ρεηκώλαο, ρόξεπε. 

Κη ακέζσο, θαηέβεθε, ζην βάζνο ηεο θσιηάο ηνπ, θνληά, ζηε δέζηε 

θαη ζηα θαγεηά ηνπ, πνπ είρε καδέςεη, κε ηόζν θόπν θαη κεγάιε θξνληίδα. 

Έηζη, ν ηδίηδηθαο πιήξσζε πνιύ αθξηβά ηελ θαινθαηξηάηηθε 

μεγλνηαζηά. 

 

 

 

Γηα απηό, δελ πξέπεη λα είκαζηε ηεκπέιεδεο. 
 

 



 
 

 

 



5. Ο ΒΟΡΗΑ ΚΑΗ Ο ΖΛΗΟ 

 

 

Μηα θνξά, ν βνξηάο θαη ν ήιηνο κάισλαλ, γηα ην πνηνο, από ηνπο δπν 

ήηαλ ν πην δπλαηόο. Δπεηδή, όκσο, δελ κπνξνύζε θαλείο ηνπο λα ην 

απνδείμεη απηό, απνθάζηζαλ λα αγσληζηνύλ. πκθώλεζαλ, ινηπόλ, λα 

αλαθεξπρζεί ληθεηήο εθείλνο, πνπ ζα θαηόξζσλε λα γδύζεη, κε ηε δύλακε 

ηνπ έλαλ άλζξσπν. 

Άξρηζε, ακέζσο, ν βνξηάο λα θπζά δπλαηά. Ο άλζξσπνο ηόηε 

ηπιίρζεθε, ζην ξνύρν ηνπ, γηαηί άξρηζε λα θξπώλεη. Ο βνξηάο, όκσο 

δπλάκσζε πεξηζζόηεξν. Ο άλζξσπνο βιέπνληαο, όηη ην θξύν γηλόηαλ 

ηζνπρηεξό, έξημε θη άιιν ξνύρν πάλσ ηνπ, γηα λα κελ θξπώλεη. 

Βιέπνληαο ν Βνξηάο, όηη δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηε, είπε, ζηνλ 

Ήιην: 

   - Δγώ δελ κπνξώ λα θάκσ απηόλ ηνλ άλζξσπν λα γδπζεί. Γηα λα δνύκε 

εζύ ηη ζα θαηαθέξεηο. 

    Ο Ήιηνο, ζηελ αξρή έξημε κηα γιπθηά θαη επράξηζηε δεζηαζηά θη 

ακέζσο, ν άλζξσπνο πέηαμε, από πάλσ ηνπ ην ξνύρν, πνπ είρε πξνζζέζεη. 

Έπεηηα, από ιίγν ν Ήιηνο έζηεηιε ηηο αρηίλεο ηνπ θαπηέο, ώζπνπ ν 

άλζξσπνο, κε κπνξώληαο λα αληέμεη ηελ θνβεξή δέζηε, γδύζεθε θαη πήγε 

ηξέρνληαο λα θνιπκπήζεη, ζε έλα πνηάκη, πνπ θπινύζε εθεί θνληά. 

 

 

 

Έηζη απηό, πνπ δελ κπόξεζε λα θάκεη ν Βνξηάο, κε ηε 

βία, θαηόξζσζε λα ην πεηύρεη ν Ήιηνο, κε θαιό ηξόπν. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



6. Ζ ΓΤΝΑΊΚΑ ΚΑΗ Ζ ΚΌΣΑ 

 

Μηα θησρή γπλαίθα είρε, ζηελ απιή ηεο κηα θόηα, πνπ θάζε πξσί 

γελλνύζε έλα αβγό. 

    -  ε επραξηζηώ, θνηνύια κνπ, ηεο έιεγε θάζε θνξά, πνπ έπαηξλε ην 

αβγό, από ηε θσιηά ηεο, θαη ηε ράηδεπε. 

  θέθηεθε, ηόηε, πσο, αλ ηεο έξηρλε πεξηζζόηεξν θξηζάξη, ζα γελλνύζε 

δύν θνξέο` ηελ εκέξα. Άξρηζε, ινηπόλ λα ηεο ξίρλεη ζπλέρεηα θξηζάξη, θαη 

ε θόηα ην έηξσγε, κε επραξίζηεζε. Από ην πνιύ θαί, όκσο παξαπάρπλε θη 

έηζη, δελ κπνξνύζε νύηε κηα θνξά ηελ εκέξα λα γελλήζεη. 

- Γπζηπρία , ηη έπαζα… έιεγε, ηόηε ε γπλαίθα. Από ηελ πιενλεμία κνπ, 

έραζα θη εθείλα, πνπ ήηαλ  ιίγα, αιιά ζηαζεξά. 

 Καη ε θόηα, πνπ δελ κπνξνύζε πηα λα πεξπαηήζεη, από ην πνιύ θαί, ηεο 

είπε:   

 

 

 

 

Απηά παζαίλνπλ όζνη, από πιενλεμία δεηάλε πεξηζζόηεξα, 

από απηά, πνπ έρνπλ. 

 ην ηέινο, ηα ράλνπλ όια. 

 



 
 

 



7. Ο ΑΔΣΟ ΚΑΗ Ζ ΥΔΛΩΝΑ 

 

    Ο αεηόο είλαη έλα πνπιί, πνπ κπνξεί λα πεηάμεη πνιύ ςειά, γη’ απηό 

θαη ρηίδεη ηελ θσιηά, ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλώλ. Από εθεί ςειά κπνξεί θαη 

βιέπεη ηε γε θαη όια ηα δώα. 

 Μηα κέξα, είδε κηα ρειώλα λα ζέξλεηαη αξγά – αξγά αλάκεζα, ζηα 

ρόξηα. Σε ιππήζεθε, έηζη αδύλακε, πνπ ήηαλ θη απνθάζηζε λα πεηάμεη 

θνληά ηεο, κήπσο ήζειε θακία βνήζεηα. ηαλ ηελ πιεζίαζε, ηε ξώηεζε: 

   -  Καιεκέξα, θπξά – ρειώλα. Πσο πεξλάο εδώ θάησ, ζηε γε; Μπνξώ λα 

ζνπ θαλώ ρξήζηκνο ; 

   -  Καιεκέξα, ατηέ, ηνπ είπε ε ρειώλα. Γε κνπ ιείπεη ηίπνηε. Δδώ, ζην 

ιηβάδη βξίζθσ άθζνλα θαη ηξπθεξά ρόξηα, γηα λα ηξώσ. Σν κόλν κνπ 

παξάπνλν είλαη, πνπ δελ κπνξώ λα πεηάμσ ςειά, ζαλ εζέλα. Γη’ απηό, ζε 

παξαθαιώ λα κε κάζεηο λα πεηώ, γηα λα αλεβώ θη εγώ, ζηα ιεκέξηα ζνπ θαη 

λα δσ ηνλ θόζκν, από ςειά. 

Ο αεηόο γέιαζε, ζαλ άθνπζε ηα ιόγηα ηεο ρειώλαο. 

   -  Απηό, πνπ κνπ δεηάο ρειώλα, δελ κπνξεί λα γίλεη, γηαηί είλαη νιόηεια 

αηαίξηαζην, κε ηε θύζε ζνπ, ηεο απάληεζε. 

   - ε παξαθαιώ ατηέ κνπ, θάλε κνπ απηή ηε ράξε, ηνλ παξαθάιεζε κε 

πεξηζζόηεξε επηκνλή ε ρειώλα. 

Βιέπνληαο ηελ επηκνλή ηεο ν αεηόο ηελ πήξε, ζηα λύρηα ηνπ θαη ηελ 

αλέβαζε, πεηώληαο, ςειά, ζηνλ νπξαλό. 

- Πώο ζνπ θαίλεηαη ν θόζκνο, από εδώ ;Σε ξώηεζε. 

- Θαπκάζηνο! Σνπ είπε ε ρειώλα, θαη δελ ρόξηαηλε ην κάηη ηεο λα 

απνιακβάλεη ηελ ππέξνρε ζέα. Άθεζε κε όκσο , ηώξα λα πεηάμσ, όπσο 

εζύ, επέκελε ε ρειώλα. 

Ο αεηόο ηελ άθεζε. Βαξηά, όκσο, όπσο ήηαλ θαη ρσξίο θηεξά, έπεζε 

πάλσ, ζε βξάρνπο θη έγηλε θνκκάηηα. 

Έηζη, ηηκσξήζεθε ζθιεξά ε ρειώλα, πνπ δελ άθνπζε ηα θξόληκα ιόγηα 

ηνπ αεηνύ. 

 

 

 

Γηαηί όζνη ζέινπλ λα θάλνπλ πξάγκαηα πέξα από ηε 

θύζε ηνπο, ζην ηέινο θαηαζηξέθνληαη. 



 



8. Ο ΠΟΝΣΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΝΤΦΗΣΑ 

 

Μηα λπθίηζα είρε κέξεο λα θάεη θαη γηα απηό ήηαλ πνιύ αδύλαηε. ηη θη 

αλ έθαλε, δελ κπνξνύζε λα βξεη ηίπνηε λα θάεη, γηα λα ρνξηάζεη ηελ πείλα 

ηεο .Δθεί, ινηπόλ, πνπ πεξπαηνύζε απειπηζκέλε, ρώζεθε, ρσξίο λα ην 

θαηαιάβεη, ζε κηα ζηελή ραξακάδα θη ακέζσο, βξέζεθε, ζε κηα απνζήθε, 

πνπ ήηαλ γεκάηε ιηρνπδηέο. Καη ηη δελ είρε! Σπξηά, ζαιάκηα, γιπθά, 

θξέαηα. Ρίρηεθε, ακέζσο, ζην θαί θαη δελ άθεζε ηίπνηε, πνπ λα κελ 

δνθηκάζεη. 

- Σώξα, ζα ρνξηάζσ. Θα θάσ γηα όιε κνπ ηε δσή, είπε. 

Έκεηλε, ζηελ απνζήθε πνιιέο κέξεο θη αθνύ ρόξηαζε, απνθάζηζε λα 

θύγεη. ηαλ όκσο δνθίκαζε λα πεξάζεη, από ηε ραξακάδα, δελ ηα 

θαηάθεξε. Ήηαλ αδύλαηνλ, γηαηί ηώξα είρε παρύλεη πνιύ, κεηά, από ηόζν 

θαγνπόηη. 

- Ση λα θάλσ ηώξα; Έιεγε αλήζπρε. Πώο ζα θύγσ, από εδώ κέζα; 

Γηαηί δελ κπνξώ λα πεξάζσ, από απηήλ ηελ ηξύπα; Ση έρσ πάζεη; 

ηελ ίδηα απνζήθε, δνύζε πνιιά ρξόληα έλαο γέξνο πνληηθόο. ηαλ 

άθνπζε ηα ιόγηα ηεο λπθίηζαο, ηεο είπε: 

- Σίπνηα  δελ έθαγεο. Σν πνιύ θαί θηαίεη. ηαλ κπήθεο εδώ κέζα, 

ήζνπλ αδύλαηε. Σώξα έθαγεο, πάρπλεο θαη δε ρσξάο. 

- Καη ηη λα θάλσ ; Ρώηεζε ζηελαρσξεκέλε ε λπθίηζα. 

     -  Να γίλεηο, όπσο ήζνπλ, όηαλ κπήθεο, ηεο απάληεζε ν γέξν – πνληηθόο. 

Γηα λα ην πεηύρεηο όκσο απηό, πξέπεη λα κε βάδεηο κπνπθηά, ζην ζηόκα 

ζνπ. Γηαθνξεηηθά ζα κείλεηο, γηα πάληα, εδώ κέζα θιεηζκέλε. 

 

Έηζη, ε λπθίηζα πιήξσζε αθξηβά ηε ιαηκαξγία ηεο. Δίρε γύξσ ηεο 

όια ηα αγαζά, αιιά δελ κπνξνύζε λα θάεη ηίπνηε, γηαηί έπξεπε λα 

αδπλαηίζεη. 

 

 

 

Γη’ απηό, πξηλ, από θάζε πξάμε, πξέπεη πξώηα λα 

ζθεθηόκαζηε ηηο ζπλέπεηεο. 

 
 

 



 
 

 



 

9. Ο ΒΟΚΟ, ΠΟΤ ΔΚΑΝΔ ΑΣΔΗΑ. 

 

Μηα θνξά, ήηαλ έλαο βνζθόο, πνπ ζπλήζηδε, όηαλ έβγαδε ην θνπάδη ηνπ 

γηα βνζθή, λα θάλεη αζηεία θαη λα θνξντδεύεη ηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπ. 

- Βνήζεηα! Σξεράηε! πκθνξά! Ρίρηεθαλ ιύθνη, ζηα πξόβαηά κνπ, ηνπο 

θώλαδε. 

Έηξεραλ νη ρσξηαλνί, κε καγθνύξεο θαη ινζηνύο, γηα λα ζθνηώζνπλ 

ηνπο ιύθνπο, αιιά δελ έβξηζθαλ θαλέλαλ. Γπν, ηξεηο θνξέο πίζηεςαλ, ζηα 

ιόγηα ηνπ βνζθνύ, αιιά γειάζηεθαλ. 

Μηα θνξά, ήξζαλ, ζη αιήζεηα ιύθνη θη άξρηζαλ λα θαηαζπαξάδνπλ ην 

θνπάδη ηνπ βνζθνύ. Απηόο, όκσο θώλαδε θαη παξαθαινύζε ηνπο 

ρσξηαλνύο ηνπ λα έξζνπλ λα ηνλ βνεζήζνπλ, γηα λα κε ράζεη ην θνπάδη 

ηνπ. 

- Βνήζεηα, ρσξηαλνί! Σώξα, ζη αιήζεηα νη ιύθνη κνπ ηξώλε 

ηα πξόβαηα. 

Μα απηνί δελ ηνλ πίζηεςαλ, λνκίδνληαο, πσο έθαλε πάιη αζηεία. Καη ηνπ 

απάληεζαλ: 

- Σόζεο θνξέο καο είπεο ςέκαηα. Σώξα δε ζε πηζηεύνπκε. 

Κη έηζη, έραζε ην θνπάδη ηνπ. 

 

 

 

Οη ςεύηεο δελ γίλνληαη πηζηεπηνί, αθόκε θαη όηαλ ιέλε 

ηελ αιήζεηα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



10. Ο ΛΑΓΟ ΚΑΗ Ζ ΥΔΛΩΝΑ 

 

ηελ άθξε, ελόο θαηαπξάζηλνπ ρσξαθηνύ, έλαο ιαγόο βξήθε κηα 

ρειώλα, πνπ έηξσγε αξγά ην ηξπθεξό ρνξηάξη, πνπ ήηαλ γύξσ ηεο. 

Έπηαζαλ θνπβέληα θη άξρηζαλ λα κηιάλε, γηα ηε δσή ηνπο. 

- Σν κόλν, πνπ κε ζώδεη από ηνπο ερζξνύο κνπ είλαη ε γξεγνξάδα κνπ. 

Καλέλα δών δελ κπνξεί λα κε ζπλαγσληζηεί, ζηελ ηαρύηεηα έιεγε, 

θακαξώλνληαο ηα πόδηα ηνπ ν ιαγόο. 

- Δγώ όηαλ ζπλαληήζσ ερζξό, ρώλνκαη, ζην θαύθαιό κνπ, κέλσ 

αθίλεηε θη έηζη ηνλ μεγειάσ, είπε ε ρειώλα, κε αξγή θσλή.  

ηγά ζηγά, έγηλαλ θίινη, γηαηί θαηάιαβαλ, όηη θαλείο δελ είρε λα θνβεζεί 

ηνλ άιινλ. Μεηά, από ιίγν ε ρειώλα είπε: 

- ε δειεύσ, γηα ηε γξεγνξάδα ζνπ. Θα ήζεια θη εγώ λα δνθηκάζσ ηα 

πόδηα κνπ. Πνπ μέξεηο; Μπνξεί λα ζπλεζίζσ θη εγώ, ζην γξήγνξν 

πεξπάηεκα. 

Ο ιαγόο γέιαζε θνξντδεπηηθά, κε ηα ιόγηα ηεο ρειώλαο. 

- Βάδνπκε ζηνίρεκα πνηνο ζα θηηάζεη πξώηνο, ζ  εθείλε ηελ πέηξα, 

ζηελ άθξε ηνπ ρσξαθηνύ; 

- Γέρνκαη, απάληεζε ε ρειώλα. 

Ο ιαγόο ήηαλ όιν ραξά, γηαηί ζεσξνύζε, πσο είρε ζίγνπξε ηε λίθε, 

αθνύ ήμεξε θαιά πόζν αξγά πεξπαηά ε ρειώλα. 

Ζ ρειώλα θαη ν ιαγόο μεθίλεζαλ. Ο ιαγόο όκσο, βιέπνληαο ηε λα 

πξνρσξεί ηόζν αξγά,  δε λνηάζηεθε γηα ην ηξέμηκν, αιιά μάπισζε, ζην 

ρνξηάξη θαη θνηκήζεθε. Ζ ρειώλα, γλσξίδνληαο, πσο είλαη αξγή, από ηε 

θύζε ηεο, δελ ζηακάηεζε νύηε ζηηγκή λα πεξπαηά θη όηαλ ν ιαγόο άλνημε 

ηα κάηηα ηνπ, ηελ είδε, ζην ηέξκα. Γεκάηνο αγσλία, άξρηζε λα ηξέρεη, ζαλ 

ηξειόο, γηα λα πξνιάβεη. Ήηαλ όκσο αξγά. Σν ζηνίρεκα ην είρε ράζεη. 

    -  Μνπ θαίλεηαη, πσο έραζεο, ηνπ είπε ε ρειώλα. 

    - Με πήξε ν ύπλνο, είπε  ν ιαγόο, πξνζπαζώληαο λα θξύςεη ηε ιύπε ηνπ. 

    -   Καη ηη ζνπ θηαίσ εγώ; Σνπ απάληεζε ε ρειώλα. 

Ο ιαγόο αλαγλώξηζε ηελ ήηηα ηνπ θη έθπγε απαξεγόξεηνο. 

Απηό ζπκβαίλεη θαη ζηε δσή. 

 

Όηαλ έρνπκε ζέιεζε θαη επηκνλή, πεηπραίλνπκε απηό, πνπ 

ζέινπκε.. 



 



11. ΣΟ ΜΤΡΜΖΓΚΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

 

Μηα κέξα, έλα κπξκήγθη δίςαζε θαη πήγε, ζε κηα πεγή γηα λα μεδηςάζεη 

θαη λα δξνζηζηεί. Καζώο όκσο έζθπβε, ην ξέκα ην παξέζπξε θαη θόληεπε 

λα πληγεί. Γηα θαιή ηνπ ηύρε, όκσο ην είδε έλα πεξηζηέξη, πνπ έθνςε, 

ακέζσο έλα θισλαξάθη, από δέληξν, ην έξημε, ζην ξέκα θαη ην κπξκήγθη 

αλέβεθε πάλσ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ζώζεθε. 

- ’ επραξηζηώ πνιύ, είπε ην κπξκήγθη. Γε ζα μεράζσ πνηέ ην θαιό, 

πνπ κνπ έθαλεο. Δίζαη έλαο αιεζηλόο θίινο. 

Σν πεξηζηέξη δελ άθνπζε ηα ιόγηα απηά ηνπ κεξκεγθηνύ, γηαηί είρε 

θηόιαο πεηάμεη ςειά. Σν κπξκήγθη, όκσο δελ μέραζε ηνλ θίιν ηνπ θαη 

πεξίκελε ηε ζηηγκή, πνπ ζα ηνπ αληαπόδηλε ηελ επεξγεζία. Καη 

πξαγκαηηθά, απηή ε ώξα δελ άξγεζε λα έξζεη. 

Έλαο θπλεγόο βξέζεθε, κέζα, ζην δάζνο, θπλεγώληαο πνπιηά. ηαλ είδε ην 

πεξηζηέξη, θώλαμε ραξνύκελνο: 

- Σπρεξόο είκαη. Θα θάλσ πινύζην γεύκα ζήκεξα, κε ην πεξηζηέξη. Κη 

εηνηκάζηεθε λα ην ρηππήζεη, κε ην όπιν ηνπ. 

Ξαθληθά, όκσο, έλησζε έλα δπλαηό ηζίκπεκα, ζην πόδη ηνπ, θη από ηνλ 

πόλν πέηαμε ην όπιν ηνπ. Ση είρε ζπκβεί: 

To κπξκήγθη, πνπ επεξγεηήζεθε, από ην πεξηζηέξη είρε δαγθώζεη ηνλ 

θπλεγό, ζην πόδη θη έηζη δελ πξόιαβε λα ξίμεη, κε ην δίθαλό ηνπ. 

- Απηό ην παιηό - κύξκεγθν, είπε ζπκσκέλνο ν θπλεγόο θη άπισζε ην 

πόδη ηνπ, γηα λα ην παηήζεη. 

Σν κπξκήγθη, όκσο γξήγνξα – γξήγνξα ρώζεθε, ζηε θσιηά ηνπ 

επραξηζηεκέλν, πνπ κπόξεζε λα αληαπνδώζεη ην θαιό, πνπ ηνπ είραλ 

θάλεη. 

Ζ πξάμε ηνπ κεξκεγθηνύ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. 

 

 

 

Όινη έρνπκε ππνρξέσζε λα αληαπνδίδνπκε, ζηνλ 

επεξγέηε καο ην θαιό, πνπ καο έθαλε, αθόκα θη όηαλ δελ 

καο γλσξίδεη. Κη όηαλ θάλνπκε ην θαιό, λα μέξνπκε, πσο 

ζα καο ην αληαπνδώζνπλ. 
 



 
 

 



12. Ζ ΑΛΔΠΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΣΑΦΤΛΗΑ 

 

 

Μηα κέξα, πεξλνύζε έμσ, από έλα ζπίηη κηα αιεπνύ, πνπ πεηλνύζε πνιύ, 

γηαηί είρε λα θάεη δύν κέξεο. Γύξσ, από ην ζπίηη απηό ήηαλ κηα 

θιεκαηαξηά, θνξησκέλε, κε σξαία καύξα ζηαθύιηα. 

 ηαλ ηα είδε ζθέθηεθε, πσο ζα κπνξνύζε λα ρνξηάζεη ηελ πείλα ηεο, κε 

απηά. Κνίηαμε, γύξσ ηεο λα ζηγνπξεπηεί, κήπσο ήηαλ εθεί θνληά θαλέλαο 

ζθύινο θαη πιεζίαζε, ζηγά ζηγά ηελ θιεκαηαξηά, 

Άξρηζε, ηόηε ηα πεδήκαηα, γηα λα θηάζεη, κέρξη ηα ηζακπηά θαη λα ηα 

θάεη, αιιά δελ θαηόξζσζε λα ηα πιεζηάζεη, γηαηί ήηαλ πνιύ ςειά. 

Πξνζπάζεζε πνιύ ώξα, θη όρη κόλν δελ κπόξεζε λα πεηύρεη απηό, πνπ 

ήζειε, αιιά ρηύπεζε θηόιαο, ζην ηειεπηαίν ηεο  πήδεκα. 

ηελαρσξεκέλε, γηα ηελ απνηπρία ηεο απηή, ηελ ώξα, πνπ έθεπγε, είπε:  

- Δίλαη άγνπξα θη άζρεκα απηά ηα ζηαθύιηα. Γηαηί λα ράλσ ηελ ώξα 

κνπ κε ηα παιηνζηάθπια ! 

Κη έθπγε θακαξσηή θακαξσηή. 

Έηζη, ζπκβαίλεη θαη κε πνιινύο αλζξώπνπο:  

 

 

 

 

Όηαλ, από δηθή ηνπο αληθαλόηεηα δελ θαηνξζώλνπλ 

θάηη, ην ζεσξνύλ αλάμην θη άρξεζην. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



13. ΣΟ ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΗ Ο ΓΔΡΑΝΟ 

 

 

Κάπνηε, δνύζε έλα παγώλη, ζε έλα πάξθν. πλέρεηα, άλνηγε ηα θηεξά 

ηεο νπξάο ηνπ θαη ηξηγύξηδε πεξήθαλν θαη θακαξσηό, κέζα, ζην πάξθν, 

πνπ ήηαλ θξαγκέλν, κε ππθλό ζπξκαηόπιεγκα. 

Έλαο γεξαλόο, πνπ πεηνύζε, από ην βνξξά, ζην λόην, ζηάζεθε πάλσ, 

ζην θξάρηε λα μεθνπξαζηεί. 

- Μπα, πνηνο είζαη εζύ; Πώο είζαη, έηζη θαεκέλε, είπε ην παγώλη. 

- Γηαηί ηη έρσ; Λέεη ν γεξαλόο. 

- Δίζαη αζήκαληνο, άρξσκνο θαη θαλείο δελ ζε πξνζέρεη. Κνίηα εκέλα, 

είπε ην παγώλη θαη άλνημε ηα θηεξά ηνπ αθόκε πεξηζζόηεξν. 

Έιακςαλ ηα πξάζηλα, κπιε , κσβ ρξώκαηά ηνπ. 

- Άθνπ ςσξνπεξήθαλν παγώλη, ιέεη ν γεξαλόο. Γελ έρσ θαληαρηεξά 

ρξώκαηα, αιιά είκαη ειεύζεξνο. Έρσ δπλαηά θηεξά θαη πεηάσ, σο 

ηνλ ήιην ςειά. Σαμηδεύσ πάλσ, από βνπλά πνηάκηα θαη ζάιαζζεο. 

Βιέπσ άιινπο ηόπνπο, ελώ εζύ βιέπεηο κόλν ηνλ ηνίρν θαη ην 

ζπξκαηόπιεγκα. ε ζαπκάδνπλ, δελ ζαπκάδεηο…. Λνηπόλ, ηνλ εαπηό 

ζνπ λα ιππάζαη. ρη εκέλα! Άληε , γεηα ζνπ θαη λα κελ έρεηο 

αιαδνλεία. 

 

 

 

 

 

Τπάξρνπλ πνιύ πην ζπνπδαία πξάγκαηα, από ηελ 

νκνξθηά θαη ηελ εκθάληζε. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

14. ΒΑΣΡΑΥΟΗ ΚΑΗ ΛΑΓΟΗ 

 

 

Κάπνηε, όινη νη ιαγνί καδεύηεθαλ λα ζπδεηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπο .πκθώλεζαλ, πσο δελ κπνξνύλ λα δήζνπλ άιιν, έηζη. ινη λα ηνπο 

θπλεγνύλ θαη ηα δώα θαη νη άλζξσπνη, θαη απηνί λα ηξέρνπλ λα θξπθηνύλ, 

λα ηνπο ιέλε θνβεηζηάξεδεο θαη όινη λα ηνπο πεξηθξνλνύλ. 

Άξρηζαλ λα θιαίλε θαη λα ιέλε, πσο δελ αμίδεη λα δνπλ, κε θόβν θαη 

ρσξίο ππόιεςε. 

- Ση λα θάλνπκε; Ρώηεζαλ ηνλ αξρεγό ηνπο. 

- Μηα ιύζε έρνπκε… Πάκε λα πληγνύκε, ζηε ιίκλε. 

Ξεθίλεζαλ, ινηπόλ θαη έθηαζαλ, ζηε ιίκλε. 

Σα βαηξάρηα κόιηο είδαλ ηνπο ιαγνύο, άξρηζαλ λα θσλάδνπλ: 

- Κναμ, βξεθεθέμ. Γξήγνξα, όινη, ζην λεξό. 

- ηνπ, θσλάδεη ηόηε ν αξρεγόο ησλ ιαγώλ. Μαο θνβήζεθαλ. 

Τπάξρνπλ θαη άιια δώα πην αδύλακα, από εκάο…δελ ππάξρεη ιόγνο 

λα πληγνύκε! 

Έηζη, έθπγαλ ηξαγνπδώληαο,  πσο: 

 

 

 

Αμίδεη λα δεηο, κε όπνηα βάζαλα θαη λα έρεηο, γηαηί άιινη 

κπνξεί λα έρνπλ ρεηξόηεξα, από ζέλα. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

15. Ο ΑΥΡΖΣΟ ΚΤΛΟ 

 

Ήηαλ, θάπνηε, έλαο θπλεγόο, πνπ είρε έλα πνιύ θαιό θη έμππλν 

ζθύιν. Ο θπλεγόο ηνλ αγαπνύζε πνιύ. Ο ζθύινο, όηαλ άθνπγε ηνλ 

θπλεγό, ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο. 

Μηα κέξα, όκσο, έλα ακάμη ηνλ ρηύπεζε θη έζπαζε ην πόδη ηνπ 

Ο ζθύινο δελ κπνξνύζε πηα λα θπλεγήζεη θη ν θπλεγόο ηνπ έιεγε, 

πσο είλαη άρξεζηνο, ηώξα. 

Ο ζθύινο ζηελνρσξήζεθε πνιύ θη απνθάζηζε λα θύγεη, ζην 

δάζνο. Δθεί, κύξηζε έλα πνιύ όκνξθν καληηάξη. Άξρηζε λα ζθάβεη 

θαη βξήθε πνιιά ίδηα καληηάξηα.  

Σόηε, ν θπλεγόο ράξεθε θαη ηνπ είπε, πσο είλαη πνιύ θαιόο θαη 

όηη, κε ηα καληηάξηα ζα βγάινπλ πνιιά ιεθηά θαη όλησο, έγηλε, έηζη! 

 

 

 

Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηέο ηνπ 

θαη  κε απηέο κπνξεί λα βνεζήζεη πνιινύο αλζξώπνπο 

θαη λα θάλεη πνιιά, ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά 

πξάγκαηα, ζηε δσή ηνπ! 

 

 

 

 

 

 



 
 



16. Η ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ 

 

Κάπνηε, ζηε δνύγθια, δνύζαλ δύν κηθξά πηζεθάθηα. ιε ηελ 

εκέξα, έπαηδαλ. Μηα κέξα, βξήθαλ έλα θαηλνύξην παηρλίδη. Δίδαλ κηα 

θακεινπάξδαιε, αλέβαηλαλ, ζην ιαηκό ηεο θη έθαλαλ ηζνπιήζξα. Ζ 

θακεινπάξδαιε, όκσο, ζύκσλε θαη ηα έιεγε λα ζηακαηήζνπλ. Απηά, 

όκσο, ζπλέρηδαλ θαη ε θακεινπάξδαιε ηα έιεγε, πσο είλαη αλίθαλα! 

Σόηε, έλα κηθξό πηζεθάθη ηεο είπε  

«Α, είζαη πνιύ απζηεξή εζύ! Γελ ζα ζε ελνριήζνπκε, μαλά, 

αιιά, θάπνηα ζηηγκή, ζα καο ρξεηαζηείο!» 

Λίγεο κέξεο, αξγόηεξα, ε θακεινπάξδαιε είρε θάεη όια ηα 

θύιια ησλ θιαδηώλ. Σα ππόινηπα θιαδηά ήηαλ πνιύ ςειά θαη δελ 

κπνξνύζε λα ηα θηάζεη! 

Σα πηζεθάθηα, όκσο, ηε ιππήζεθαλ θαη αλέβεθαλ, ζην δέληξν 

θαη ηεο έθνςαλ θύιια, γηα λα θάεη! Σόηε, ε θακεινπάξδαιε 

κεηάλησζε, γηα απηά, πνπ είπε θαη έγηλαλ θίινη! 

 

 

 

Δίλαη ζεκαληηθό, ν θάζε άλζξσπνο λα βνεζάεη 

ηνλ άιιν θαη λα ηνλ ππνζηεξίδεη! 

 
 

 



 
 

 



17. Η ΥΔΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΡΑΥΟ 

 

 

Μηα κηθξή θαη ηεκπέια ρειώλα είπε, κηα κέξα, ζηε κεηέξα ηεο : 

-Μεηέξα, εκείο νη ρειώλεο είκαζηε δπζηπρηζκέλεο, γηαηί 

θνπβαιάκε απηό ην βαξύ θαύθαιν θαη δελ κπνξνύκε λα ηξέμνπκε. 

-Με ζηελαρσξηέζαη, θόξε κνπ εκάο καο δειεύνπλ, πνπ 

θνπβαιάκε απηό ην θαύθαιν, είπε ε κεηέξα ηεο. 

-Μα...ηη ιεο, κεηέξα, είπε ε ρειώλα! Καλέλα δών δε καο 

δειεύεη. Γλώξηζα ηνλ βάηξαρν θη απηόο ηξέρεη, γξήγνξα! 

Ζ κεηέξα ηεο είπε, πσο πξέπεη λα είλαη επηπρηζκέλε, γηα απηό, 

πνπ είλαη. 

Μηα κέξα, ε ρειώλα θη ν βάηξαρνο ήηαλ, ζην δάζνο. Σόηε, έλα 

άινγν, πνπ έηξερε, γξήγνξα, έπεζε, πάλσ ηνπο. Ζ ρειώλα, όκσο, 

ζώζεθε, γηαηί θξύθηεθε, ζην θαβνύθη ηεο, ελώ ν βάηξαρνο, όρη. 

 

 

 

Ο θάζε άλζξσπνο είλαη θηηαγκέλνο, κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ είλαη σθέιηκα θαη ρξήζηκα, 

ζηε δσή ηνπ. 
 

Βηβιηνγξαθία:118 κύζνη, από ηνλ Αίζσπν, εθδόζεηο Η. ηδέξε 

 

 

 

 

 
 


