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18ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εηιηθξίλεηα αληακείβεηαη 

Μύζνο ηνπ Αηζώπνπ (δηαζθεπή) 

Σηνλ κύζν ηνπ Αηζώπνπ (βι. Ελόηεηεο 6 θαη 14) πνπ αθνινπζεί πξσηαγσληζηνύλ δύν δηαρξνληθνί 
αλζξσπηλνί ηύπνη. Ο έλαο, ηίκηνο θαη εηιηθξηλήο, ιέεη ηελ αιήζεηα, αθόκα θαη όηαλ απηή δελ ηνλ 
ζπκθέξεη. Ο άιινο, πνλεξόο θαη επηηήδεηνο, πξνζπαζεί κε δόιν λα επσθειεζεί από ηηο 
πεξηζηάζεηο. 

 

Ξπιεπόκελόο ηηο παξά ηηλα πνηακὸλ ηὸλ πέιεθπλ ἀπέβαιε. Τνῦ δὲ ῥεύκαηνο 

παξαζύξαληνο αὐηὸλ ὠδύξεην, κέρξηο νὗ ὁ ῾Εξκῆο ἐιεήζαο αὐηὸλ ἧθε. Καὶ 

καζὼλ παξ’ αὐηνῦ ηὴλ αἰηίαλ, δη’ ἣλ ἔθιαηε, ηὸ κὲλ πξῶηνλ θαηαβὰο ρξπζνῦλ 

αὐηῷ πέιεθπλ ἀλήλεγθε θαὶ ἐππλζάλεην, εἰ νὗηνο αὐηνῦ εἴε. Τνῦ δὲ εἰπόληνο 

κὴ ηνῦηνλ εἶλαη, ἀξγπξνῦλ ἀλήλεγθε θαὶ ἠξώηα, εἰ ηνῦηνλ ἀπέβαιελ. 

᾽Αξλεζακέλνπ δὲ θαὶ ηνῦηνλ ηὸ ηξίηνλ ηὴλ ἰδίαλ ἀμίλελ αὐηῷ ἐθόκηζε. Τνῦ δὲ 

ἐπηγλόληνο ἀπνδεμάκελνο αὐηνῦ ηὴλ δηθαηνζύλελ πάζαο αὐηῷ ἐραξίζαην. 

Καὶ ὃο παξαγελόκελνο πξὸο ηνὺο ἑηαίξνπο ηὰ γεγελεκέλα αὐηνῖο δηεγήζαην. 

Τῶλ δέ ηηο ἀλαιαβὼλ πέιεθπλ παξεγέλεην ἐπὶ ηὸλ αὐηὸλ πνηακὸλ θαὶ 

μπιεπόκελνο ἐπίηεδεο ηὴλ ἀμίλελ εἰο ηὰο δίλαο ἀθῆθε, θαζεδόκελόο ηε ἔθιαηε. 

῾Εξκνῦ δὲ ἐπηθαλέληνο θαὶ ππλζαλνκέλνπ, ηί ηὸ ζπκβεβεθὸο εἴε, ἔιεγε ηὴλ 

ηνῦ πειέθεσο ἀπώιεηαλ. Τνῦ δὲ ρξπζνῦλ αὐηῷ ἀλελεγθόληνο θαὶ 

δηεξσηῶληνο, εἰ ηνῦηνλ ἀπνιώιεθελ, ὑπὸ ηνῦ θέξδνπο ἐμαθζεὶο ἔθαζθελ 

αὐηὸλ εἶλαη. Καὶ ὁ ζεὸο αὐηῷ νὐθ ἐραξίζαην, ἀιι’ νὐδὲ ηὸλ ἴδηνλ πέιεθπλ 

ἀπνθαηέζηεζελ. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Τηο             μπιεπόκελόο      παξά        ηηλα   πνηακὸλ ἀπέβαιε ηὸλ πέιεθπλ.  
Κάπνηνο θαζώο έθνβε μύια  θνληά ζε θάπνην    πνηακό     έραζε    ην   ηζεθνύξη. 
 

Τνῦ δὲ παξαζύξαληνο   ῥεύκαηνο αὐηὸλ ὠδύξεην,  
Καη       επεηδή παξέζπξε  ην ξεύκα    απηό    έθιαηγε, 
 
κέρξηο  νὗ    ὁ ῾Εξκῆο  ἧθε    αὐηὸλ             ἐιεήζαο.  
κέρξηο  όηνπ  ν  Εξκήο  ήξζε ζε απηόλ επεηδή ηνλ ιππήζεθε.  
 
Καὶ   καζὼλ     παξ’ αὐηνῦ  ηὴλ αἰηίαλ,       δη’           ἣλ        ἔθιαηε,  
Κη   όηαλ έκαζε  από απηόλ    ηελ   αηηία,   εμαηηίαο ηεο νπνίαο  έθιαηγε, 
 
ηὸ κὲλ πξῶηνλ      θαηαβὰο       ἀλήλεγθε      αὐηῷ    ρξπζνῦλ  πέιεθπλ,  
ηελ πξώηε θνξά αθνύ βνύηεμε έθεξε επάλσ ζ’ απηόλ έλα ρξπζό  ηζεθνύξη,  
 
θαὶ       ἐππλζάλεην     εἰ   νὗηνο   εἴε    αὐηνῦ.  
θαη  ξσηνύζε λα κάζεη  αλ   απηό   ήηαλ δηθό ηνπ. 
 
Τνῦ δὲ        εἰπόληνο       κὴ    εἶλαη  ηνῦηνλ,  
Κη          όηαλ απηόο είπε όηη δελ ήηαλ    απηό, 
 
ἀλήλεγθε    ἀξγπξνῦλ  θαὶ   ἠξώηα,  εἰ  ηνῦηνλ ἀπέβαιελ.  
ηνπ αλέβαζε αζεκέλην   θαη  ξσηνύζε, αλ   απηό      έραζε. 
 
Ἀξλεζακέλνπ δὲ  θαὶ  ηνῦηνλ      ηὸ ηξίηνλ    ἐθόκηζε    αὐηῷ    ηὴλ  ἰδίαλ     ἀμίλελ.  
Καη όηαλ αξλήζεθε θαη     απηό  ηελ ηξίηε θνξά    έθεξε   ζε απηόλ  ην  δηθό ηνπ ηζεθνύξη.  
 
Τνῦ δὲ              ἐπηγλόληνο                ἀπνδεμάκελνο    ηὴλ δηθαηνζύλελ αὐηνῦ  
Καη        όηαλ απηόο ην αλαγλώξηζε  επεηδή επηδνθίκαζε  ηε     δηθαηνζύλε     ηνπ 
 
ἐραξίζαην     αὐηῷ    πάζαο.  
ράξηζε         ζε απηόλ    όια.  
 
Καὶ   ὃο    παξαγελόκελνο  πξὸο ηνὺο ἑηαίξνπο δηεγήζαην ηὰ γεγελεκέλα    αὐηνῖο.  
Καη απηόο    όηαλ   ήξζε         ζηνπο   ζπληξόθνπο    δηεγήζεθε   όζα είραλ γίλεη ζε απηνύο.  
 
Τῶλ δέ                   ηηο            ἀλαιαβὼλ          πέιεθπλ    παξεγέλεην ἐπὶ ηὸλ αὐηὸλ πνηακὸλ  
Καη από απηνύο θάπνηνο αθνύ πήξε καδί ηνπ έλα ηζεθνύξη         ήξζε         ζηνλ     ίδην    πνηακό 
 
θαὶ    μπιεπόκελνο     ἀθῆθε  ηὴλ ἀμίλελ εἰο ηὰο δίλαο,  θαζεδόκελόο ηε ἐπίηεδεο ἔθιαηε.  
θαη θαζώο έθνβε μύια  άθεζε  ηελ  αμίλα     ζηηο     δίλεο, θαη αθνύ θάζηζε    επίηεδεο έθιαηγε. 
 
Ἑξκνῦ δὲ             ἐπηθαλέληνο    θαὶ   ππλζαλνκέλνπ,  
Καη όηαλ ν Εξκήο παξνπζηάζηεθε θαη   ξσηνύζε λα κάζεη, 

 
ηί   εἴε      ηὸ ζπκβεβεθὸο,      ἔιεγε   ηὴλ ἀπώιεηαλ ηνῦ πειέθεωο.  
ηη  ήηαλ απηό πνπ είρε ζπκβεί, αλέθεξε ηελ απώιεηα     ηνπ ηζεθνπξηνύ.  
 
Τνῦ δὲ             ἀλελεγθόληνο             αὐηῷ     ρξπζνῦλ  θαὶ δηεξωηῶληνο,  
Καη       όηαλ απηόο είρε θέξεη επάλσ γη’ απηόλ έλα ρξπζό  θαη     ξσηνύζε, 
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εἰ  ηνῦηνλ ἀπνιώιεθελ,  
αλ   απηό      έρεη ράζεη,   
 
ἐμαθζεὶο                          ὑπὸ   ηνῦ   θέξδνπο          ἔθαζθελ   αὐηὸλ   εἶλαη.  
επεηδή έλησζε έμαςε  από ηελ επηζπκία ηνπ θέξδνπο   έιεγε     όηη απηό   είλαη.  
 
Καὶ ὁ ζεὸο  νὐθ ἐραξίζαην    αὐηῷ,  
Καη ν ζεόο   δελ  ην  ράξηζε  ζε απηόλ, 
 
ἀιι’  νὐδὲ      ηὸλ ἴδηνλ   πέιεθπλ              ἀπνθαηέζηεζελ. 
αιιά  νύηε  ην δηθό ηνπ ην ηζεθνύξη δελ έθεξε ζηε ζέζε ηνπ πίζσ.  
 
 
 
 
 

Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

ἐπηθαλέληνο: Όπσο είδαηε θαη ζηα νκεξηθά έπε, πεπνίζεζε ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ ήηαλ 
όηη νη ζενί κπνξνύζαλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηνπο ζλεηνύο κε αλζξώπηλε ή ζετθή κνξθή είηε 
γηα λα επηβξαβεύζνπλ ηε ζενζέβεηά ηνπο είηε γηα λα δνθηκάζνπλ ηελ πίζηε ηνπο. Η 
επηθάλεηα ζηνλ κύζν ηνπ Αηζώπνπ δελ πξέπεη ζπλεπώο λα καο μελίδεη. 
 
 
 
Εξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Γηαηί παξνπζηάζηεθε ν Εξκήο ζηνλ πξώην μπινθόπν; 

2. Γηαηί επηβξάβεπζε ν Εξκήο ηνλ πξώην μπινθόπν; 

3. Τη παξαθίλεζε ηνλ δεύηεξν μπινθόπν λα πξνζπαζήζεη λα εμαπαηήζεη ηνλ ζεό; Πνηα 
θαηάιεμε είρε ε απόπεηξά ηνπ; 

4. Πνην είλαη ην εζηθό δίδαγκα ηνπ κύζνπ; Πνηα αμία πξνβάιιεη θαη πώο αληηκεησπίδεηαη 
απηή ζηηο κέξεο καο; 
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