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Α. Κείμενο: Η ομορφιά δεν είναι το παν 

 

Μύθος του Αισώπου ( διασκευή) 
 
 

῎Ελαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους Ένα μεγαλόσωμο ελάφι σε εποχή καλοκαιριού, 

διψῶν παραγίνεται καθώς διψούσε, φτάνει κοντά 

ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν σε κάποια καθαρή και βαθιά πηγή  

καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν   και, αφού ήπιε όσο (νερό) ήθελε, 

προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. παρατηρούσε τη μορφή του σώματός του. 

Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν 

κεράτων 
Και κυρίως επαινούσε τη φύση των κεράτων του 

ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι.  
με την ιδέα ότι αυτά ήταν στολίδι για όλο το 

σώμα του. 

Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα Αντίθετα, κατηγορούσε τα λεπτά του πόδια, 

ὠς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. 
επειδή, κατά τη γνώμη του, δεν μπορούσαν να 

αντέξουν όλο το βάρος του. 

Ἐν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν,  Και ενώ ασχολούνταν με αυτά, 

ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται ξαφνικά ακούγεται  γάβγισμα σκυλιών  

καὶ κυνηγέται πλησίον.  και κυνηγοί το πλησιάζουν. 

Ὁ δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα  Αυτό άρχισε να τρέχει ορμητικά, για να ξεφύγει, 

καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν 

δρόμον, 
και όσο έτρεχε σε ομαλό έδαφος, 

ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. σωζόταν από την ταχύτητα των ποδιών του.  

᾽Επεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην 

ἐνέπεσεν, 

Όταν όμως έφτασε σε αδιαπέραστο και πυκνό 

δάσος, 

ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, επειδή του μπλέχτηκαν τα κέρατα, παγιδεύτηκε 

πείρᾳ μαθὼν   και έμαθε εξ ιδίας πείρας 

ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς 
ότι πράγματι ήταν άδικος κριτής των ατομικών 

του γνωρισμάτων, 

ψέγων μὲν τὰ σῴζοντα, γιατί κατηγορούσε αυτά που το έσωζαν, 

ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν. ενώ επαινούσε αυτά που το πρόδωσαν. 



    
 
  Απαντήστε με βάση το κείμενο : 

 
1.   Πού παραγίνεται το ελάφι; 

2.   Τι προσεῖχεν το ελάφι; 

3.   Γιατί το ελάφι ἐπήνει τήν φύσιν τῶν κεράτων; 

4.   Γιατί το ελάφι ἔψεγεν τήν λεπτότητα τῶν σκελῶν; 

5.   Τι ἀκούεται αἰφνιδίως ; 

6.   Πώς αντέδρασε το ελάφι; 

7.   Τι συνέβη μέχρις ὅπου ἐποιεῖτο τόν δρόμον διά πεδίου ; 

8.   Τι έγινε έπεί δέ ἐνέπεσεν εἰς πυκνήν καί δασεῖαν ὕλην ; 

9.   Γιατί το ελάφι ἑάλω ; 

10. Τι έμαθε τελικά από το πάθημά του; 

 

 
 

 

Και τώρα ένας άλλος μύθος του Αισώπου που μιλά για ένα μονόφθαλμο ελάφι: 
 
Ένα ελάφι είχε χάσει το ένα του μάτι, μια μέρα που το κυνηγούσαν κάποιοι κυνηγοί. Στην 
προσπάθειά    του να σωθεί, ένα κλαδί είχε μπει στο μάτι του και δυστυχώς είχε τυφλωθεί. Από 
τότε λοιπόν, είχε μεγάλη αγωνία, επειδή δεν έβλεπε καλά. Έπρεπε να είναι προσεκτικό και να 
γυρίζει το κεφάλι του δεξιά κι αριστερά για να μπορεί να βλέπει ,εάν κάποιος το κυνηγάει. Μια 
μέρα έφτασε σε μια όμορφη πλαγιά με πολλά δέντρα που ήταν κατηφορική και έφτανε μέχρι την 
θάλασσα. 
«Πολύ ωραίο μέρος» σκέφτηκε το ελάφι. 
«Εδώ μπορώ να ζω και να βόσκω με ασφάλεια. Δε χρειάζεται να προσέχω και να γυρίζω το κεφάλι 
μου δεξιά κι αριστερά. Θα έχω πάντα το γερό μου μάτι προς την πλαγιά και το τυφλό μου μάτι 
προς την θάλασσα, αφού από την θάλασσα δεν υπάρχει κίνδυνος». 
Πέρασε λοιπόν ο καιρός και το ελάφι ζούσε εκεί ευτυχισμένο. Ώσπου μια μέρα περνούσε μία 
βάρκα, που οι επιβάτες της ήταν κυνηγοί. Μόλις είδαν το ελάφι που έβοσκε χαρούμενο 
,ετοίμασαν τα τόξα τους και του έριξαν τα βέλη τους. 
Το καημένο το ελάφι έπεσε στο χώμα και καθώς ξεψυχούσε και κατάλαβε το λάθος του είπε: «Εγώ 
φυλαγόμουν από τη στεριά κι ο θάνατος ήρθε απ’ τη θάλασσα». 

 
 
 

                      
    Σκεφτείτε λοιπόν: Ποιο είναι το δίδαγμα του μύθου; 
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