
 

Εισαγωγή 

 

Για το δεύτερο τετράμηνο της Α΄ Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία 

πεζών αφηγηματικών κειμένων.  

 

Τα κείμενα είναι συντομότερα σε διάρκεια, και η διδασκαλία τους 

προβλέπεται να ολοκληρώνεται σε 2 ή 3 (για τις μεγαλύτερες ενότητες) 

διδακτικές περιόδους. Για τον λόγο αυτό οι ασκήσεις είναι κατά κανόνα 

λιγότερες από ό,τι στα βιβλία του Α΄ Τετραμήνου, και περιορίζονται στα 

φαινόμενα που πρέπει να διδαχθούν.  

 

Τα κείμενα στηρίζονται σε αυθεντικά κείμενα, έχουν όμως τροποποιηθεί 

με τρόπο που ο βαθμός δυσκολίας τους να είναι ο κατάλληλος και επίσης 

να περιέχουν τα γλωσσικά εκείνα φαινόμενα που προορίζονται για 

διδασκαλία (εκμάθηση ή βαθμιαία εξοικείωση).  

 

Τα κείμενα κατά κανόνα περιέχουν φράσεις σε ευθύ λόγο, και γενικά 

περιέχουν διαλογικές σκηνές, ώστε η μετάβαση από τους διαλόγους σε 

αφηγηματικού τύπου κείμενα να είναι ομαλή.  

 

Η δομή των ενοτήτων ακολουθεί την οικεία από το Α΄ τετράμηνο δομή. 

Ωστόσο στο σενάριο σχολιάζονται και ζητήματα αφηγηματολογικά. 

Θίγεται επίσης (μέσω και των δραστηριοτήτων) και η κοινωνική 

λειτουργία ή χρήση των κειμένων, ώστε να εξοικειώνονται οι μαθητές και 

μαθήτριες με ερωτήματα που θα τους απασχολήσουν συστηματικότερα 

στη Β΄ τάξη.  

 

 

 

 

 

 



 

Ενότητα 1 

 

Ἀρχίδαμος παιδεύων τὸν στρατόν 

 

 

 

Εισαγωγή: τυπολογικά στοιχεία του κειμένου 

 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το μέρος προορίζονται κυρίως για τον/την 

εκπαιδευτικό. Η χρήση στοιχείων σε κάποιο στάδιο της διδασκαλίας μπορεί να γίνει 

κατά την κρίση των εκπαιδευτικών.  

 

Το κείμενο αυτό, όπως και το επόμενο, παρουσιάζουν τη χαρακτηριστική 

δομή του ανεκδότου (που δεν πρέπει να συγχέεται με τη σημασία του όρου 

στα Νέα Ελληνικά): ενός δηλαδή σύντομου περιστατικού που αποτυπώνει 

μια ευφυή, αναπάντεχη και διδακτική συμπεριφορά ενός προσώπου (πολύ 

συχνά λεκτική) μπροστά σε ένα πρόβλημα. 

 

Η δομή αυτή συνίσταται σε τρία κυρίως μέρη: 

Α) Παρουσίαση μιας αφετηριακής κατάστασης 

Β) Περιπλοκή (ένα πρόβλημα ή μια εξέλιξη που δημιουργεί την 

αφορμή για την κορύφωση) 

Γ) Κορύφωση  (pointe): ένας λόγος ή μια πράξη του κεντρικού 

προσώπου. 

 

Τα ανέκδοτα αφθονούν στην αρχαία βιογραφία, δεν είναι άγνωστα στην 

ιστοριογραφία, αλλά κυρίως εμφανίζονται αυτόνομα σε συλλογές ή σε 

διδακτικές πραγματείες της ρητορικής.  

 

Στόχοι 

 
 παρατατικός 

 διά + γενική 

 αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα, πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις 

 απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής (δύο από τα τρία είναι συνηρημένα) 

 έναρθρο απαρέμφατο  

 

Διδακτικό σενάριο 

Αξιοποιούμε τον τίτλο της ενότητας για αφόρμηση. 

 

Τίτλος: Ἀρχίδαμος παιδεύων τὸν στρατόν 

Τι νομίζετε ότι σημαίνει ο τίτλος;  

 



Ἀρχίδαμος Λακεδαιμονίων βασιλεὺς διεβίβαζε τὸν λαὸν διὰ στενοχώρου καὶ 

ἀνύδρου ὁδοῦ.  

 

Ποιοι είναι οι Λακεδαιμόνιοι; 

[Σπαρτιάτες] 

Θυμάστε ποιο άλλο επίθετο χρησιμοποιείται για τις γυναίκες από τη 

Σπάρτη; [Λάκαιναι] – Πώς σχηματίζεται το αρσενικό του; [Λάκων] 

 

Ποια σημασία έχει εδώ το ουσ. λαός; 

 

Ποιες λέξεις σε αυτή την πρόταση νομίζετε ότι είναι σύνθετες, από ποια 

συνθετικά αποτελούνται (εξαιρούμε τα κύρια ονόματα).  

[Διὰ + βιβάζω 

στενός + χῶρος 

ἀ + ὕδωρ] 

 

Τι παρατηρείτε για τη θέση του τόνου στα δύο επίθετα; Συμβαίνει κάτι 

ανάλογο στα Νέα Ελληνικά; (ασύνδετος, ἄμυαλος, αδέξιος) 

 

Η πρόθεση διά με ποια πτώση συνδυάζεται στο κείμενό μας;  

Τι σημαίνει; 

[διὰ μέσου] 

 

Βουλόμενος δὲ παραμυθεῖσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐπῆλθε λάθρᾳ τοῖς πολεμίοις, 

οὓς ῥᾳδίως διέφθειρεν (οὐ  γὰρ ἦσαν παρεσκευασμένοι), καὶ λείαν πολλὴν 

ἐλάβετο.  

 

Τι σημαίνει το ἐπῆλθε; 

[επιτέθηκε] 

Σε ποιον επιτέθηκε; 

[Στους εχθρούς] 

Αυτή την έννοια που κι εμείς δεν την εκφράζουμε με απλή αιτιατική, 

αλλά με την αιτιατική συνοδευμένη από την πρόθεση εἰς/σε, στα αρχαία 

με ποια πτώση την εξέφραζαν; 

 

Αντίστοιχα η Πηνελόπη ρώτησε Ἔστιν οὖν πολέμιος καινός, ὃς ἐπιβουλεύει 

τῇ Ἰθάκῃ καὶ ἡμῖν; (3.9) και πιο κάτω Καὶ τίνα αἰτίαν Ἰθάκῃ Πριάμῳ 

ἐπιφέρει; (3.12). Ο Αρίστων πάλι ισχυριζόταν ότι ἡ ἀλήθεια συμμαχεῖ μοι. 

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι για να εκφράσουν και την έννοια της συμμαχίας, 

της φιλικής διάθεσης ή φιλικής ενέργειας, αλλά και την έννοια της 

εχθρικής διάθεσης και της εχθρικής ενέργειας, τα Αρχαία Ελληνικά 

χρησιμοποιούν τη δοτική.  

 



Γιατί επιτέθηκε στους εχθρούς;  

[Επειδή ήθελε να παρηγορήσει τους άνδρες του: βουλόμενος.] 

Και στα Νέα Ελληνικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετοχή με 

αντίστοιχη σημασία: «Θέλοντας να…» (μόνο που στα Νέα Ελληνικά, η 

μετοχή αυτή, όταν είναι στην ενεργητική φωνή, δηλ. το ρήμα έχει 

κατάληξη –ω, δεν κλίνεται).  

 

Παρατηρούμε ότι το ρήμα θέλω στα Αρχαία Ελληνικά έχει τη μορφή 

βούλομαι, δεν υπάρχει δηλαδή εξωτερική (μορφολογική) αντιστοιχία ως 

προς τη φωνή.  

 

Επίσης το παραμυθοῦμαι στα ΝΕ αποδίδεται με το ενεργητικό παρηγορώ.  

 

Αλλά και παρακάτω, χρησιμοποιείται το ἐλάβετο, ενώ υπάρχει και ο 

τύπος ἔλαβεν. (Δεν χρειάζεται όμως να συζητήσουμε περισσότερο τους 

λόγους της χρήσης του μέσου τύπου και την ακριβή σημασία του).  

 

Εκτός από το βουλόμενος υπάρχει άλλη μετοχή στην περίοδο αυτή; 

[παρεσκευασμένοι] 

 

Ποιου ρήματος εκτιμάτε ότι είναι αυτή η μετοχή; 

[παρασκευάζομαι] 

 

Τι μπορεί να σημαίνει; Με ποια μέρα της εβδομάδες συνδέεται και γιατί; 

[προετοιμάζομαι. Παρασκευή: ημέρα προετοιμασίας πριν το Σάββατο, 

που παλιά ήταν ό,τι είναι για μας σήμερα η Κυριακή.] 

 

Το οὐ γὰρ ἦσαν παρεσκευασμένοι ποια λέξη που προηγήθηκε δικαιολογεί; 

[ῥᾳδίως] 

 

Εἶτα ὁρῶν τοὺς στρατιώτας εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ νίκῃ  καὶ ᾅδοντας 

παιᾶνας, ἠρώτησεν, ὁπότε οἴονται καὶ διὰ ποίων ἔργων κατεπράχθη τὸ 

ἀνδραγάθημα. 

 

Σε ποια συναισθηματική κατάσταση βρίσκονταν οι στρατιώτες; Μπορείτε 

να εντοπίσετε τις φράσεις που τη δηλώνουν;  

[εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ ᾅδοντας παιᾶνας] 

Ποιες λέξεις δείχνουν κυρίως την αντίδραση των στρατιωτών όταν 

νίκησαν; 

[εὐφραινομένους,  ᾅδοντας] 

 

Είναι κι αυτές μετοχές όπως πριν τα βουλόμενος και παρεσκευασμένοι; 

Ποια είναι τα ρήματα;  

[Ναι, η πρώτη στη ΜΦ, η δεύτερη στην ΕΦ] 



Θυμηθείτε: χρησμοὺς πεποιημένους ᾅδει. – Τί ᾅδουσιν οἱ στρατιῶται;  

[παιᾶνας (να δοθούν αρχαιογνωστικές πληροφορίες)] 

 

Ποια φράση δηλώνει την αιτία της χαράς; 

[ἐπὶ τῇ νίκῃ] 

Με ποια πτώση έχουμε συναντήσει την πρόθεση ἐπί; 

[αιτιατική] 

Ποια σημασία είχε εκεί; 

[Κίνηση προς/ κίνηση εναντίον/ σκοπό, γενικά κατεύθυνση  κυριολεκτικά 

ή μεταφορικά] 

Εδώ με ποια πτώση τη συναντάμε; 

[δοτική] 

Τι δηλώνει; 

[αιτία]  

 

Τίς ἠρώτησεν; Ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος; 

[Ἀρχίδαμος] 

 

Τι ακριβώς τους ρώτησε; 

[Στρέφουμε τους μαθητές στις εικόνες για να διαβάσουν τον διάλογο στον 

ευθύ λόγο.] 

 

Τι εκφράζει το  διὰ ποίων ἔργων; Ξαναείδαμε αυτό το φαινόμενο; 

[Μέσο,  διὰ στενοχώρου καὶ ἀνύδρου ὁδοῦ] 

 

Γιατί κατεπράχθη και όχι απλά ἐπράχθη; 

[Το κατὰ ενισχύει, επιτείνει την έννοια του ρήματος, σημαίνει ότι έγινε 

κάτι πλήρως, εντελώς, στον μέγιστο βαθμό. Ο κύριος στο 4.17 είπε στον 

δούλο: Πάντα κατήκουσα, ὦ κατάρατε, καὶ νὴ Δία κατέδομαί σε ζῶντα. Και 

σήμερα λέμε κατακεραυνώνω, είμαι καταχρεωμένος κ.ά.] 

 

Ποιες λέξεις στην περίοδο αυτή δηλώνουν χρόνο;  

[εἶτα, ὁπότε] 

 

Ἀπεκρίναντο δὲ αὐτῷ οἱ μὲν ”ἡνίκα προσεβάλλομεν”, οἱ δὲ ”ἡνίκα 

ἐτοξεύομεν”, αὐτὸς δὲ ”οὐδαμῶς”, ἔφη, ”ἐκ τούτων δοκεῖ μοι τὸ κατόρθωμα 

κατορθοῦσθαι, ἀλλὰ τότε, ὁπότε τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα· 

τὸ γὰρ βούλεσθαι πονεῖν πάντων κρατεῖ”.  

 

Ποιες λέξεις δηλώνουν εδώ τον χρόνο;  

[ἡνίκα, τότε, ὁπότε] 

 

Τι μέρος του λόγου είναι η κάθε λέξη που είδαμε;  



[Να εξηγηθεί η διαφορά επιρρήματος και συνδέσμου: Το επίρρημα 

εκφράζει αυτοτελώς χρόνο, δηλ. δηλώνει μια χρονική στιγμή. Ο 

σύνδεσμος εισάγει δευτερεύουσα πρόταση. Ολόκληρη αυτή η πρόταση 

εξυπηρετεί τη δήλωση του χρόνου και ονομάζεται χρονική. Μπορούν να 

δοθούν παραδείγματα από τα ΝΕ.] 

 

Πώς θα διατυπώνατε εσείς, αν ήσαστε παρόντες, την ίδια ερώτηση προς 

τους στρατιώτες;  

[Πότε οἴεσθε, ὦ στρατιῶται, καὶ διὰ ποίων ἔργων κατεπράχθη τὸ 

ἀνδραγάθημα;] 

 

Έδωσαν όλοι την ίδια απάντηση; Πώς δηλώνεται η διαφοροποίηση στα 

πρόσωπα;  

[Όχι. Οἱ μέν, οἱ δέ] 

 

Με ποια λέξη που προηγήθηκε είναι συνώνυμη η λέξη προσεβάλλομεν; 

[ἐπῆλθε] 

 

Η αντωνυμία αὐτὸς είναι εδώ οριστική ή επαναληπτική;  

[Επαναληπτική] 

 

Ξέρετε και ένα συνώνυμο του ἔφη; 

[εἶπε] 

 

Σε ποιο βαθμό ο Αρχίδαμος συμφωνεί με τους στρατιώτες του; 

[καθόλου, οὐδαμῶς (οὐδαμῶς μετριόσιτός ἐστι)] 

 

Είναι απόλυτος ως προς τη θέση του;  

[Όχι, δοκεῖ μοι (έχω την άποψη, πιστεύω ότι)] 

 

Μπορείτε να εντοπίσετε στο κείμενο κάποια λέξη που να έχει 

ετυμολογική συγγένεια με το κατορθοῦσθαι;  

[Κατόρθωμα] 

Τι παρατηρείτε; 

[Οι δύο λέξεις που συνδέονται νοηματικά, έχουν την ίδια ρίζα (ρήμα + 

σύστοιχο αντικείμενο)] 

Συμπληρώστε ανάλογα: τοξεύω ..., λέγω ..., ἀκούω ..., νικῶ ..., ἀγωνίζομαι 

..., πονῶ ... 

[τοξεύω τόξον, λέγω λόγον, ἀκούω ἀκοήν, νικῶ νίκην, ἀγωνίζομαι ἀγῶνα, 

πονῶ πόνον] 

 

ὁπότε τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα: ποια λέξη λείπει; πώς θα 

συμπληρώνατε τη φράση; 

[ὁδόν] 



 

Θυμάστε τον Ηρακλή που μετακόμιζε; Νομίζετε ότι ἐβούλετο πονεῖν; 

[Όχι (ἕτερος πόνος οὗτος)] 

Συνεπώς το ρήμα πονῶ σημαίνει … 

[κοπιάζω, μοχθώ] 

Με ποια λέξη συνδέεται εδώ το πονεῖν;  

[βούλεσθαι] 

Τι ρηματικός τύπος είναι αυτός;  

[απαρέμφατο] 

 

Έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και αξία τὸ βούλεσθαι πονεῖν; 

[κρατεῖ πάντων] 

 

Ποια ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το συγκεκριμένο απαρέμφατο;  

[Δεν εξαρτάται από ρήμα, αλλά συνοδεύεται από άρθρο (έναρθρο).] 

τὸ βούλεσθαι πονεῖν:  πώς μπορεί να αποδοθεί;  

[το να θέλει κανείς να …, η επιθυμία να ... /ή: το ότι θέλει κανείς να …] 

Σε ορισμένες πινακίδες παλιότερα γραφόταν: απαγορεύεται το καπνίζειν. 

Δηλ.;  

[το κάπνισμα] 

Το έναρθρο απαρέμφατο συνεπώς ισοδυναμεί με…; 

[ένα ουσιαστικό] 

Παραδείγματα από την κυπριακή (το δειν κλπ. )  

 

κρατεῖ: θυμηθείτε ἐὰν ἐγὼ τῇ σῇ ψήφῳ κρατήσω... Ποιο ρήμα 

χρησιμοποιούμε σήμερα αντί του κρατῶ; 

[επικρατώ] 

 

Για εσάς που είστε μαθητές ποιο νόημα παίρνει τὸ βούλεσθαι πονεῖν; 

Ποιος μπορεί να είναι ο δικός σας πόνος; 

[Τὸ βούλεσθαι μελετᾶν πάντων κρατεῖ, τὸ βούλεσθαι γυμνάζεσθαι πάντων 

κρατεῖ, τὸ βούλεσθαι μανθάνειν πάντων κρατεῖ. Ο εκπαιδευτικός βοηθά 

τους μαθητές, δίνοντας ενδεχομένως το πρώτο παράδειγμα και τα 

ρήματα των υπολοίπων απαρεμφάτων που πρέπει να συμπληρωθούν. 

Είναι μεγάλο κέρδος ακόμα και η επανάληψη της πρότασης από τους 

μαθητές.] 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση  

 

 Μπορείτε να εντοπίσετε το επιμύθιο της ιστορίας; Ποια είναι η 

άποψή σας για το νόημά του;  

 



 Ο Αρχίδαμος ήταν βασιλιάς των Σπαρτιατών. Από τις γνώσεις που 

έχετε από το μάθημα της ιστορίας, μπορείτε να εντοπίσετε στο 

κείμενο χαρακτηριστικά του σπαρτιατικού τρόπου ζωής/ αγωγής;  

-Η συνεχής προετοιμασία, η αντοχή και ο μόχθος (τὸ γὰρ βούλεσθαι 

πονεῖν πάντων κρατεῖ) 

-Η χρήση τεχνασμάτων, η εξαπάτηση του εχθρού [ἐπῆλθε λάθρᾳ 

τοῖς πολεμίοις, οὓς ῥαδίως διέφθειρεν (οὐ γὰρ ἦσαν 

παρεσκευασμένοι)] 

 

Ασκήσεις  

 

Οι ασκήσεις 1,2, 5 και 6 μπορούν να δοθούν για το σπίτι, ενώ οι 3 και 4 

μπορούν να γίνουν στην τάξη. 

Στην άσκηση 1 μπορεί να επαναληφθεί (ή να εξηγηθεί εδώ, αν δεν έχει 

γίνει μέχρι τώρα) το κατέβασμα του τόνου από την προπαραλήγουσα, 

όταν η λήγουσα είναι μακρά. Έχουμε εφαρμογή του νόμου της 

τρισυλλαβίας (η μακρά λήγουσα προφερόταν ως διπλός φθόγγος). 

 

Οδηγίες για συστηματικότερη προσέγγιση του καταβιβασμού του 

τόνου 

 

Με αφορμή τα στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ὁδὸν – διὰ στενοχώρου καὶ ἀνύδρου 

ὁδοῦ επισημαίνουμε και εξηγούμε στους μαθητές τον καταβιβασμό του 

τόνου. Στην ενότητα 4 του βιβλίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α΄ 

τάξη του Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν (βλ. την αντίστοιχη ενότητα στο 

βιβλίο του εκπαιδευτικού) εξηγήσαμε στα παιδιά τον βασικό νόμο της 

τρισυλλαβίας. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, καμιά 

λέξη δεν τονίζεται πέρα από την τρίτη από το τέλος συλλαβή (δηλαδή πιο 

πάνω από την προπαραλήγουσα). Υπενθυμίζουμε επίσης την ποσότητα 

των φωνηέντων: βραχύ φωνήεν (σύντομη διάρκεια προφοράς), μακρό 

φωνήεν (μεγαλύτερη διάρκεια προφοράς, περίπου ίση με δύο βραχέα). 

Άρα, στις λέξεις στενόχωρος και ἄνυδρος τονίζεται η τρίτη από το τέλος 

συλλαβή (η λήγουσα είναι βραχύχρονη). Στη γενική όμως που η λήγουσα 

άλλαξε και από βραχύχρονη έγινε μακρόχρονη, άρα από έναν χρόνο 

διάρκειας απέκτησε δύο (1 μακρό = 2 βραχέα), τρίτη συλλαβή είναι στην 

πραγματικότητα η παραλήγουσα, γι' αυτό ο τόνος κατέβηκε σε αυτήν: 

στενοχώρου και ἀνύδρου. 

Προφορικά καλούμε τους μαθητές να σχηματίσουν τη γενική στα 

παραδείγματα: ὁ πολέμιος – τοῦ πολεμίου, ὁ Ἀρχίδαμος – τοῦ Ἀρχιδάμου, 

ὁ διδάσκαλος – τοῦ διδασκάλου κ.λπ. 

Το θέμα της θέσης του τόνου θα επεκταθεί με αφορμή την άσκηση 2. 

 

 

 



Δραματοποίηση 

 

Στο πλαίσιο της εξοικείωσης των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό λόγο 

ενθαρρύνουμε την αποστήθιση τμημάτων του κειμένου, μεμονωμένων 

προτάσεων ή φράσεων. Το συγκεκριμένο κείμενο, και ειδικά το δεύτερο 

μισό, προσφέρεται για δραματοποίηση.  

 

Πρόσωπα:  Αρχίδαμος 

           δύο ομάδες  στρατιωτών 

Σκηνές: α΄ σκηνή. Σε μια πλευρά της τάξης μας, ο στρατός περνά μέσα 

από κάποιο στενόχωρο σημείο που δημιουργούμε, δείχνει 

ταλαιπωρημένος και διψασμένος. 

     β΄ σκηνή. Ο ίδιος στρατός τώρα χαίρεται και τραγουδά. 

Εμφανίζεται μπροστά τους ο βασιλιάς Αρχίδαμος. Ακολουθεί ο διάλογος. 

 

Αρχίδαμος: ”Πότε, ὦ ἄνδρες, καὶ διὰ ποίων ἔργων οἴεσθε, ὦ στρατιῶται, 

ὅτι κατεπράχθη τὸ ἀνδραγάθημα; ” 

α΄ ομάδα: ”Ἡνίκα προσεβάλλομεν” 

β΄ ομάδα: ”Ἡνίκα ἐτοξεύομεν” 

Αρχίδαμος: ”Ουδαμῶς ἐκ τούτων τὸ κατόρθωμα κατεπράχθη ἀλλ᾽ ὁπότε 

τὴν στενόχωρον καὶ ἄνυδρον ἐπορευόμεθα. Το βούλεσθαι πονεῖν πάντων 

κρατεῖ! ” 

 

Προκαλούμε το ενδιαφέρον των μαθητών και μοιράζουμε τους ρόλους 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που ενδιαφέρονται να λάβουν 

μέρος. 

 

Δραστηριότητες 

 

 Το κείμενο που διαβάσαμε προέρχεται από συλλογή στρατιωτικών 

τεχνασμάτων. Ποια χρησιμότητα νομίζετε ότι μπορεί να έχει για 

έναν στρατιωτικό αξιωματούχο;  

[Διδάσκει ότι πρέπει να βρίσκει τρόπους, ώστε να νουθετεί τους 

άνδρες του. Επίσης να φροντίζει για το ηθικό του στρατεύματος.] 

 

Υπάρχει κάποιο δίδαγμα με γενικότερη χρησιμότητα;  

[Η άποψη ότι η εξάσκηση και οι κακουχίες οδηγούν στην επιτυχία.]  

 

 Το συγκεκριμένο απόσπασμα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που 

είχαν επιλεγεί κατά τους βυζαντινούς χρόνους για μια μικρότερη 

συλλογή (1 βιβλίο) με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το έργο 

του Πολυαίνου. Γιατί νομίζετε ότι επιλέγηκε;  



[Το πνεύμα του ταιριάζει με το ιδεώδες της χριστιανικής άσκησης και με 

την ιδέα του αγώνα για την κατάκτηση της αρετής και, πιο γενικά, για την 

επίτευξη των στόχων του ανθρώπου.] 

 



 

Ενότητα 2 

Ἀλώπηξ καὶ δρυτόμος 

 

 

 

Διδακτικό σενάριο 

 

Αφόρμηση 

Διαβάζουμε τον τίτλο της ενότητας (Ἀλώπηξ καὶ δρυτόμος) και βοηθούμε 

τους μαθητές να τον κατανοήσουν. Οι εικόνες βοηθούν στο να 

καταλάβουν τι σημαίνει ἀλώπηξ, ενώ για το δρυτόμος μπορεί να τους 

βοηθήσει η ανάλυση της λέξης στα συνθετικά της μέρη ή τουλάχιστον 

λέξεις από την ίδια ρίζα: δρυς, τέμνω-τομή. (Ίσως κάποια παιδιά 

γνωρίζουν και τις λέξεις υλοτόμος, λατόμος). 

 

Ζητούμε από τους μαθητές να μας πουν αν ξέρουν ιστορίες με ζώα ή 

ιστορίες που συνδέουν ανθρώπους με ζώα και αναμένουμε να 

αναφερθούν σε παραμύθια και μύθους (το πιθανότερο είναι ότι 

γνωρίζουν τον Αίσωπο μέσα από μεταφρασμένους μύθους).  

 

Δίνουμε σύντομα τις απαραίτητες πληροφορίες της εισαγωγής (ή την 

διαβάζουμε). 

 

Υποενότητα 1 

 

Ἀλώπηξ κυνηγοὺς ἔφευγεν, ὡς δ’ ἐθεάσατό τινα δρυτόμον, τοῦτον ἱκετεύει 

κατακρύπτειν αὐτήν.  

Ποια είναι τα «πρόσωπα» που συμμετέχουν στην ιστορία;  

1. Αλεπού 

2. Κυνηγοί 

3. Δρυτόμος 

 

Ποια είναι τα γεγονότα με τη σειρά που συμβαίνουν; 

1. Η αλεπού αποφεύγει τους κυνηγούς 

2. Η αλεπού βλέπει τον δρυτόμον 

3. Η αλεπού ικετεύει τον δρυτόμον 

 

Σε ποιους χρόνους βρίσκονται τα τρία ρήματα; 

1. Παρατατικό 

2. Αόριστο 

3. Ενεστώτα 



 

Τι εκφράζει εδώ ο κάθε χρόνος; 

1. Κάτι που γινόταν και είχε διάρκεια 

2. Κάτι που έγινε και δεν είχε διάρκεια 

3. Κάτι που έγινε, και αποτελεί την κορύφωση της αφήγησης. Η 

αφήγηση θα επιμείνει στο συγκεκριμένο γεγονός.  

 

Ποια λέξη δηλώνει χρόνο;  

[ὡς] 

Τι μέρος του λόγου είναι;  

[σύνδεσμος] 

Με ποιες άλλες σημασίες έχουμε γνωρίσει αυτόν τον σύνδεσμο;  

[σύνδεσμος (ειδικός) ή αναφορικό επίρρημα] 

 

Όταν κάποιος μας κυνηγά, εμείς τι τον κάνουμε; 

[Τον αποφεύγουμε] 

Η αλεπού τι κάνει; 

[Φεύγει τοὺς κυνηγούς.] 

 

Ποια αίσθηση της ἀλώπεκος ενεργοποιείται;  

[όραση, ἐθεάσατο<θεῶμαι. Στα Ν.Ε. θέαμα, θέατρο] 

 

Τίνα ἐθεάσατο ἡ ἀλώπηξ;  

[δρυτόμον τινά] 

 

Με ποιον τρόπο τονίζεται η δύσκολη θέση της ἀλώπεκος;  

[ἱκετεύει] 

 

Τί ἱκετεύει ἀλώπηξ τὸν δρυτόμον; 

[Κατακρύπτειν αὐτήν] 

 

Ποιο μόριο συνοδεύει το ρήμα στα Ν.Ε.;  

[να ] 

Στα Α.Ε. το να με τι μπορεί να αποδοθεί; Με ποιον τύπο συνδέεται το 

ρήμα;  

[τελικό απαρέμφατο, κατακρύπτειν] 

 

Ὁ δὲ αὐτῇ παραινεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ καλύβην κρύπτεσθαι. 

Για ποια πρόσωπα γίνεται λόγος στη φράση αυτή;  

1. … 

2. … 

 

Με ποιον τρόπο δηλώνονται τα πρόσωπα αυτά; 

[ὁ δέ, αὐτῇ ] 



 

παραινεῖ: ποια νεοελληνική λέξη προέρχεται από το ρήμα;  

[παραίνεση] 

 

Όπως προηγουμένως με το ἱκετεύει, έτσι κι εδώ το παραινεῖ από τι 

ακολουθείται;  

[τελικό απαρέμφατο, κρύπτεσθαι] 

 

Αν ήσασταν εσείς ο δρυτόμος, τι θα λέγατε στην ἀλώπεκα;  

[κρύπτου εἰς τὴν ἐμὴν καλύβην! 

Θυμηθείτε: Σύ δ᾽ ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε... / Φυλάττου, ὦ τᾶν...] 

 

Υποενότητα 2 

 

Μετ’ οὐ πολὺ δὲ παρεγένοντο οἱ κυνηγοὶ πυνθανόμενοι εἰ εἶδεν ἀλώπεκα 

τῇδε παριοῦσαν 

Πώς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια καινούργια υποενότητα του 

κειμένου;  

[Μετ’ οὐ πολύ: δηλώνει ότι πέρασε λίγος χρόνος, άρα πρόκειται για 

αφήγηση μιας νέας σκηνής].  

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε το μετ’ οὐ πολύ; 

[Μετ’ ὀλίγον] 

 

Ποια πρόσωπα συμμετέχουν προς το παρόν σε αυτή τη σκηνή; 

1. Κυνηγοί 

2. Δρυτόμος [Προσοχή, δεν αναφέρεται, αντιθέτως αναφέρεται η 

ἀλώπηξ που δεν συμμετέχει! Από πού φαίνεται ότι ο δρυτόμος 

συμμετέχει  στη σκηνή; Είναι αυτός στον οποίο απευθύνεται η 

ερώτηση.] 

  

Από ποιο ρήμα προέρχεται η μετοχή πυνθανόμενοι; Θυμάστε πού το 

ξανασυναντήσαμε; 

[πυνθάνομαι. Το είπε ο Οδυσσέας προς την Πηνελόπη: Καὶ πάντες οἱ ἐξ 

Ἑλλάδος βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ εἰσί, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι. (Οὐ φέρω τύχην 

ἐμήν 3.6)] 

Εκεί σήμαινε … 

[Μαθαίνω, πληροφορούμαι] 

Εδώ οι κυνηγοί μαθαίνουν ή μήπως ρωτούν για να μάθουν; 

[Ρωτούν για να μάθουν] 

Πώς ρώτησαν οι κυνηγοί; 

[Εἶδες ἀλώπεκα τῇδε παριοῦσαν;] 

 

Το παριοῦσαν θα πρέπει αρχικά να διευκρινισθεί με κινήσεις (κίνηση του 

χεριού που δείχνει ότι κάποιος περνά δίπλα από κάτι άλλο).  



Στη συνέχεια θα διευκρινισθεί η σημασία της πρόθεσης παρά (με 

παραδείγματα και από τα Νέα Ελληνικά, ως πρόθεση και σε σύνθετα) και 

θα δοθεί η πληροφορία ότι η μετοχή αυτή συνδέεται με το ρήμα 

παρέρχομαι, περνώ δίπλα από κάτι.  

(Μπορούμε επίσης να επισημάνουμε τη διαφορά από τη μετοχή 

παροῦσαν). 

 

Εκτός από τον χρόνο, τι άλλο διευκρινίζεται στο κείμενο με επιρρηματικό 

τρόπο; 

[τόπος: τῇδε] 

 

Έχουμε ξανασυναντήσει το ρήμα εἶδεν (σε άλλη μορφή του) να 

συνοδεύεται από μετοχή;  

[Στο προηγούμενο κείμενο: ὁρῶν τοὺς στρατιώτας εὐφραινομένους ἐπὶ τῇ 

νίκῃ καὶ ᾅδοντας παιᾶνας] 

 

Υποενότητα 3 

 

Ὁ δὲ δρυτόμος τῇ μὲν φωνῇ ἠρνεῖτο εἰδέναι, τῇ δὲ χειρὶ νεύων ἐσήμαινεν 

ὅπου κατεκρύπτετο.  

Ο δρυτόμος στην απάντησή του χρησιμοποιεί τόσο τη γλώσσα 

(κυριολεκτικά) όσο και τη "γλώσσα" του σώματος. Μπορείτε να 

εντοπίσετε τις σχετικές εκφράσεις;  

[τῇ μὲν φωνῇ ἠρνεῖτο εἰδέναι, τῇ δὲ χειρὶ νεύων ἐσήμαινεν] 

 

Με ποιον τρόπο δηλώνεται στο κείμενο η αντίθεση στις ενέργειες του 

δρυτόμου; 

[μέν-δέ] 

 

Ποια μέσα χρησιμοποιεί για κάθε ενέργεια; 

[τῇ φωνῇ, τῇ χειρί: Αντίθεση λόγων - έργων] 

Αναγνωρίζετε την πτώση των λέξεων αυτών; 

[δοτική] 

 

εἰδέναι: πρόκειται για απαρέμφατο του ρ. οἶδα. Θυμηθείτε εὖ ἴσθι, οὐκ 

οἶσθα. Το ρήμα σημαίνει… 

[γνωρίζω] 

 

Το ἔνευε με ποια νεοελληνική λέξη συνδέεται ετυμολογικά; 

[νεύμα, νεύω] 

 

Τί ἐσήμαινεν ὁ δρυτόμος νεύων; 

[Ὅπου κατεκρύπτετο ἡ ἀλώπηξ] 

 



Τι δηλώνει το ὅπου; 

[Τόπο. Παραπέμπουμε για το σχηματισμό στην σχέση πότε-ὁπότε, που 

είδαμε στην προηγούμενη ενότητα.] 

 

Ποιος θα ήθελε να παραστήσει ζωντανά τι ακριβώς έκανε ο ξυλοκόπος; 

[Θα πρέπει να πει «οὐκ οἶδα» - Αν παραδόξως δεν υπάρχει ανταπόκριση 

από τους μαθητές, αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός.] 

 

Αν ήσασταν στη θέση των κυνηγών και σας απαντούσε ο ξυλοκόπος με 

τον τρόπο που απάντησε τι θα κάνατε; […] 

Θα δυσκολευόσασταν να αποφασίσετε τι θα κάνετε; […] 

 

Οἱ δὲ οὐχ οἷς ἔνευε προσεῖχον τὸν νοῦν, οἷς δ’ ἔλεγε ἐπίστευσαν. 

Οι κυνηγοί τι έκαναν; 

[… Αφήνουμε αρχικά τα παιδιά να απαντήσουν ελεύθερα. Στην πορεία 

κατευθύνουμε τις απαντήσεις στο ακριβές νόημα του κειμένου και 

ενθαρρύνουμε τη χρήση των εκφράσεων του κειμένου προσεῖχον τὸν νοῦν 

και ἐπίστευσαν. Επισημαίνουμε ότι και τα δύο ρήματα θέλουν αντικείμενο 

σε δοτική. Φροντίζουμε να διευκρινιστεί το νόημα των δύο αναφορικών 

προτάσεων με κατάλληλο τρόπο στα Νέα Ελληνικά. Μπορούμε να 

ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας δευτερεύουσες προτάσεις «δεν πρόσεχαν 

αυτά που τους έδειχνε με νεύματα», «πίστεψαν αυτά που τους είπε» – 

προσοχή: όχι έλεγε! –, και να περάσουμε σε απόδοση με ουσιαστικά, για 

να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει ο μεταφραστής: «δεν πρόσεχαν τα 

νεύματά του», «πίστεψαν τα λόγια του».] 

 

Προαιρετικά: Με ποιον ήρωα των ιστοριών μας θυμάστε να συνδέεται η 

φράση προσέχω τὸν νοῦν; 

[Θησέα] 

Προαιρετικά: Εντοπίζετε και σε αυτή την πρόταση κάποια αντίθεση; 

[οὐχ οἷς ἔνευε - οἷς δ’ ἔλεγε. Αντίθεση πράξης - λόγου] 

Προαιρετικά: Πέτυχε το κόλπο του ξυλοκόπου; 

[Όχι, οι κυνηγοί δεν το αντιλήφθηκαν.] 

 

Οὕτω δὴ ἀπῆλθον.  

Αντίθετο του ἀπῆλθον; 

[Προσῆλθον, παρεγένοντο] 

Τι μέρος του λόγου είναι το οὕτω; Τι δηλώνει;  

[Τροπικό επίρρημα] 

 

Το δὴ τι προσθέτει στο νόημα της πρότασης; Με ποια λέξη συνδέεται 

περισσότερο;  

[Με την λέξη που προηγείται, δηλ. εδώ με το οὕτω] 

Γιατί μπαίνει στο συγκεκριμένο σημείο; 



[Γιατί είναι σημαντικό όχι απλώς ότι οι κυνηγοί έφυγαν, αλλά ο τρόπος με 

τον οποίο έφυγαν: έκαναν λάθος οι ίδιοι, άρα η αλεπού δεν οφείλει τη 

διάσωσή της στον ξυλοκόπο!] 

 

Οὕτω δὴ ἀπῆλθον: ποιοι είναι το υποκείμενο του ρήματος;  

[οἱ κυνηγοί] 

 

Ὡς δ’ ἀπηλλάγησαν, ἡ ἀλώπηξ ἀπροσφωνητὶ ἐπορεύετο· 

Ὡς δ’ ἀπηλλάγησαν: ποιοι είναι το υποκείμενο του ρήματος;  

[οἱ κυνηγοί] 

 

Τι έκαναν δηλαδή οι κυνηγοί; Έκαναν κάτι άλλο από ό,τι ξέρουμε;  

[Όχι, έφυγαν] 

Άρα εδώ τα ἀπῆλθον και ἀπηλλάγησαν είναι… 

[συνώνυμα] 

 

Η αλεπού μιλά στον μύθο; 

[Ναι] 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλά; 

[Όχι, ἀπροσφωνητί  (θυμηθείτε το ἀποινί)] 

Πότε ἐπορεύετο ἡ ἀλώπηξ ἀπροσφωνητί; 

[Ὡς ἀπηλλάγησαν οἱ κυνηγοί.] 

Άρα το ὡς δηλώνει … 

[Χρόνο. Είναι χρονικός σύνδεσμος.] 

 

ἐπεὶ δ’ αὐτὴν ὁ δρυτόμος ἐμέμφετο, ὅτι διασωθεῖσα ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ διὰ 

φωνῆς αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, ἔφη ἡ ἀλώπηξ «ἀλλ’ ἔγωγε ηὐχαρίστησα ἄν σοι, 

εἰ τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες». 

Πόσα πρόσωπα εμφανίζονται σε αυτή τη σκηνή;  

1. Ο δρυτόμος 

2. Η αλεπού 

 

Τι εμφανίζονται να κάνουν; 

[μιλούν] 

 

Πώς χειρίζεται ο αφηγητής  τα λόγια τους;  

[Του δρυτόμου σε πλάγιο λόγο, της αλεπούς σε ευθύ λόγο] 

Γιατί; 

[Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα λόγια της αλεπούς] 

 

Φαίνεται στο κείμενο με ποια σειρά μίλησαν τα δύο πρόσωπα; Από πού; 

[ἐπεί… – Προσοχή: δεν είναι σωστή απάντηση ότι τα λόγια του 

αναφέρονται πρώτα στο κείμενο. Η αφήγηση μπορεί να ανατρέπει τη 



σειρά των γεγονότων της ιστορίας, λ.χ. «ο Α είπε Χ, αφού ο Β είχε πει Ψ» 

κ.λπ.] 

Άρα το ἐπεί εδώ λειτουργεί ως σύνδεσμος: 

[χρονικός] 

Προαιρετικά: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι;  

[αιτιολογικός, επειδή] 

 

Ποιο γεγονός  προκαλεί τον συγκεκριμένο διάλογο; 

[Ότι η αλεπού έφυγε χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει τίποτε.] 

 

Ο ξυλοκόπος χάρηκε με την ήσυχη αποχώρηση της αλεπούς; Από πού 

συμπεραίνουμε τη διάθεση που εκδηλώνει με τα λόγια του; 

[Όχι, ἐμέμφετο αὐτήν] 

Τι μπορεί να σημαίνει μέμφομαι; 

[κατηγορώ, επικρίνω] 

Ξέρετε παράγωγα του μέμφομαι στα ΝΕ; 

[μομφή] 

Τι περιμένουμε να ακολουθήσει μετά την κατηγορία; 

[Η αιτία, ο λόγος της κατηγορίας, του παραπόνου] 

Πώς δηλώνεται εδώ η αιτία; 

[Ὅτι, αιτιολογικός σύνδεσμος] 

Τίνος ἕνεκα δρυτόμος ἀλώπεκα ἐμέμφετο; 

[ὅτι ... ἐμαρτύρησεν] 
 

Ποιο ακριβώς είναι το παράπονο του ξυλοκόπου; 

[Παρόλο που την έσωσε, αυτή δεν είπε τίποτε, δεν τον ευχαρίστησε.] 

Την κατηγορεί δηλ. ως τι; 

[ως αχάριστη, αγνώμονα] 

 

Πώς περίμενε ο ξυλοκόπος να μαρτυρήσει η αλεπού τη σωτηρία της; 

[Διὰ φωνῆς] 

 

Η αλεπού δεν τον ευχαρίστησε γιατί ήταν αχάριστη και αγενής; 

[Όχι, κατάλαβε την πονηριά του] 

Σε ποια περίπτωση θα τον ευχαριστούσε; 

[Αν τα λόγια του συμβάδιζαν με τα έργα του.] 

Το εἰ εδώ εισάγει την ίδια πρόταση με την προηγούμενη φορά που το 

είδαμε στο κείμενο; 

[Όχι, εδώ είναι υποθετική, προηγουμένως πλάγια ερωτηματική] 

 

ηὐχαρίστησα ἄν σοι: τον ευχαρίστησε; Ποιος ο ρόλος του ἄν;  Σε τι χρόνο 

και σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα που συνοδεύει;  



[Όχι, θα σε ευχαριστούσα (θα μπορούσα να σε...), δείχνει κάτι που θα 

ήταν δυνατόν να συμβεί, το ρήμα σε οριστική αορίστου (ιστορικός 

χρόνος)] 

Η αλεπού επισημαίνει και πάλι την αντίθεση … 

[λόγων-έργων, τοῖς λόγοις – τὰ ἔργα τῆς χειρός] 

 

Προαιρετικά (κυρίως για την περίπτωση που τεθεί το ερώτημα από 

την τάξη): 

Γιατί η ἀλώπηξ στην απάντησή της χρησιμοποιεί το ἔγωγε κι όχι το ἐγώ;  

Το γε εκφράζει γενικά τη συμφωνία με κάτι που έχει λεχθεί ή υπονοείται 

σε όσα έχουν λεχθεί. (Και βέβαια θα σε ευχαριστούσα…, όπου το και 

βέβαια έχει την ίδια σημασία της επικύρωσης ενός νοήματος που έχει 

εμφανισθεί νωρίτερα στο διάλογο).  

Συνάπτεται ειδικά στο ἐγώ όχι επειδή η βεβαιωτική του ισχύς 

κατευθύνεται σε αυτή τη λέξη, αλλά επειδή είναι ο πρώτος όρος της 

πρότασης στην οποία  αναφέρεται.  

 

Υποενότητα 4 (επιμύθιο)  

 

Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς τοὺς χρηστὰ μὲν ἐπαγγελλομένους, δι’ ἔργων 

δὲ φαῦλα δρῶντας.  

Ποιον σκοπό είχαν οι μύθοι του Αισώπου; 

[Να διδάξουν. Άρα αυτό που ακολουθεί μετά τον μύθο είναι το 

συμπέρασμα, το δίδαγμα, το ἐπιμύθιον.] 

 

Το επιμύθιο χτίζεται πάνω στην αντίθεση που κυριαρχεί στον μύθο. Ποια 

είναι αυτή; 

[Αντίθεση λόγων-έργων. Άλλα λέει και άλλα κάνει κάποιος.] 

Εντοπίστε στο επιμύθιο τις συγκεκριμένες λέξεις που δημιουργούν 

αντίθεση. 

[χρηστά-φαῦλα, μέν-δέ, ἐπαγγελλομένους-δρῶντας] 

 

Ἐπαγγέλλομαι εδώ σημαίνει ό,τι και στα ΝΕ, ασκώ επάγγελμα; 

[Όχι. Ως αντίθετο του δρῶ (=κάνω), σημαίνει λέω] 

 

Ποιο μέρος της λέξης αυτής αναγνωρίζετε ότι συνδέεται με τον λόγο; 

[αγγελία, αγγέλλω, ἐπί +ἀγγέλλω] 

Ξέρετε επίσης τη Γη της Επαγγελίας, δηλαδή; 

[Η γη που υποσχέθηκε (= είπε, ανήγγειλε) ο Θεός στους Ισραηλίτες.] 

 

Τι ανέμενε, επομένως, η αλεπού από τον ξυλοκόπο; 

[Τα έργα του να συμφωνούν με τα λόγια του.] 

 



Ας υποθέσουμε ότι ο ξυλοκόπος βοήθησε πραγματικά την αλεπού και οι 

πράξεις του συμφωνούσαν με τα λόγια του. Πώς θα τον ευχαριστήσει; 

[Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι τοῖς λόγοις ὅμοια τὰ ἔργα τῆς χειρὸς εἶχες.] 

 

Δραστηριότητα  

 

Η αλεπού πρωταγωνιστεί σε αρκετούς αισώπειους μύθους. Σε αρκετούς 

εμφανίζεται ως παράδειγμα αρνητικής συμπεριφοράς, σε πολλούς όμως ο 

ρόλος της είναι να επικρίνει με εύστοχο τρόπο τις αδυναμίες των άλλων. 

Σταθερό, πάντως, είναι το βασικό της γνώρισμα: είναι ποικίλη 

(πολυμήχανη, πονηρή). 

 

Σύγκρινε τα γνωρίσματα της αλεπούς όπως εμφανίζεται στο κείμενο της 

ενότητας αυτής με την εικόνα της στον ακόλουθο μύθο από την ίδια 

συλλογή: 

 
 

Γάιδαρος, αλεπού και λιοντάρι 

 

Ο γάιδαρος κι η αλεπού κάνανε μεταξύ τους συμμαχία και βγήκαν για 

κυνήγι. Συνάντησαν ένα λιοντάρι, κι η αλεπού φοβήθηκε μπροστά στον 

κίνδυνο. Πάει λοιπόν στο λιοντάρι και του προτείνει να του παραδώσει 

τον γάιδαρο, αν της υποσχεθεί να την αφήσει ήσυχη. Εκείνο της είπε ότι 

θα την αφήσει να φύγει, έτσι η αλεπού φώναξε τον γάιδαρο και τον έκανε 

να πέσει σε μια παγίδα. Το λιοντάρι τότε, βλέποντας πως ο γάιδαρος δεν 

μπορούσε να φύγει, βούτηξε πρώτα την αλεπού, κι αφού την έφαγε 

γύρισε στον γάιδαρο. 

 

Έτσι, όσοι πάνε να κάνουν κακό στους φίλους τους, καταστρέφουν συχνά 

και τους εαυτούς τους χωρίς να το πάρουν είδηση. 

 

 

 

 Ασκήσεις  

 

Οι ασκήσεις 4 και 5 μπορούν να γίνουν στο σπίτι.  

Η άσκηση 2 πρέπει να γίνει στην τάξη.  

 

Οι ασκήσεις 1 και 3 καλό είναι να συζητηθούν πρώτα στην τάξη (να 

γίνουν προφορικά, ή να γίνουν τουλάχιστον 2 παραδείγματα) και στη 

συνέχεια να ολοκληρωθούν (ή/και να γραφούν) στο σπίτι. 


