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1. Πρόλογος 
Η ομάδα μας ανέλαβε να βρει  μύθους από τους οποίους 
προέκυψαν παροιμίες και να τους αντιστοιχίσει με κάποιες από 
αυτές. Επίσης βρήκε μύθους οι οποίοι έχουν αποδοθεί σε έμμετρη 
μορφή αλλά και video σχετικά με τους συγκεκριμένους μύθους.  
 
 
 
2. Στόχοι 
Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε, να 
εκφραζόμαστε, να κάνουμε έρευνα και να αναζητούμε 
πληροφορίες για τις παροιμίες και τους μύθους. 
 
 
 
3. Μέθοδος -Τεχνική 

 
Καταιγισμός ιδεών 
 
Συζήτηση 
 
Έρευνα πεδίου 

 
Βιβλιογραφική έρευνα -  Άρθρα 
 
Χρήση Διαδικτυακών βάσεων 

 
 
 
4.  Πόροι, Υλικά, Εξοπλισμός 
-Φωτοτυπικό Χαρτί  
-Είδη  αρχειοθέτησης [ντοσιέ – φάκελοι]  
-Η/Υ - εργαστήριο πληροφορικής 
-Οθόνη, μηχανή προβολής 
- Φορητός υπολογιστής 
 
 
 

5. Ερευνητικό ερώτημα 
«Ποιες παροιμίες έχουν προκύψει από μύθους και το αντίστροφο;» 
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6. Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας 

Κάποτε ήταν ένα τζιτζίκι και ένα μυρμήγκι. Το τζιτζίκι είχε φτιάξει 
την φωλιά του στα κλαδιά ενός δέντρου ενώ το μυρμήγκι στις ρίζες 
του. Ήταν καλοκαίρι και μόλις ανέτειλε ο ήλιος, το μυρμήγκι 
ξεκινούσε την εργασία του. Έβγαινε από την φωλιά του και έψαχνε 
να βρει διάφορους σπόρους. Όταν έβρισκε κάποιον, τον 
φορτωνόταν στην πλάτη και τον μετάφερε στην φωλιά του όπου 
τον αποθήκευε. Μερικές φορές οι σπόροι ήταν τόσο μεγάλοι που 
έπρεπε να τους κομματιάσει πριν τους μεταφέρει και αυτό σήμαινε 
διπλάσιο κόπο για το μυρμήγκι. Εργαζόταν από την ανατολή μέχρι 
την δύση του ηλίου.  
Από την άλλη μεριά, το τζιτζίκι, ξυπνούσε αφού είχε σχεδόν 
μεσημεριάσει. Έβγαινε από την φωλιά του και αφού έτρωγε κάτι 
πρόχειρα, έπιανε το τραγούδι που μερικές φορές το συνέχιζε 
ακόμα και μετά τα μεσάνυκτα. Εκτός από το να τρώει και να 
τραγουδάει δεν έκανε τίποτα άλλο όλη μέρα. Τι όλη μέρα δηλαδή, 
την μισή μέρα αφού όπως είπαμε ξυπνούσε το μεσημεράκι. 
Έτσι περνούσαν οι μέρες η μία μετά την άλλη και ήρθε ο καιρός 
που έφυγε το καλοκαίρι και έδωσε την θέση του στο φθινόπωρο. Ο 
ουρανός συννέφιασε, ψιλή βροχή άρχισε να πέφτει και τα φύλλα 
τον δέντρων ένα ένα ξεράθηκαν και έπεσαν στην γη. 
Το μυρμήγκι έχοντας αρκετές προμήθειες για να περάσει μέχρι την 
άνοιξη, καθόταν και απολάμβανε τον ήχο που έκαναν οι σταγόνες 
της βροχής καθώς έπεφταν πάνω στα ξερά φύλλα. Από την άλλη 
μεριά, το τζιτζίκι έψαχνε απεγνωσμένα να βρει κάτι να φάει αλλά 
δεν υπήρχε τίποτα αφού όλα τα φύλλα, όπως είπαμε, είχαν 
ξεραθεί. Μην αντέχοντας άλλο την πείνα, πήγε στον γείτονα του, το 
μυρμήγκι, και του είπε: 



 6 

- Καλέ μου γείτονα, σε παρακαλώ, δώσε μου κάτι να φάω γιατί όλα 
τα φύλλα έχουν ξεραθεί και δεν υπάρχει τροφή πουθενά. 
- Καλά, όλο το καλοκαίρι τι έκανες; Ρώτησε το μυρμήγκι. 
- Α! Το καλοκαίρι δεν πρόλαβα να μαζέψω τροφές γιατί είχα πολύ 
κέφι και τραγούδαγα όλη μέρα. 
- Ε! Αφού τραγούδαγες το καλοκαίρι, ήρθε τώρα ο καιρός να 
χορέψεις. Είπε το μυρμήγκι και γύρισε να δει κάτι αργοπορημένα 
πουλιά που πετούσαν προς το νότο 

 
(Ηλεκτρονικήπηγή:http://www.babybaby.gr/showarticle.jsp?CMCC
ode=02050509&extLang) 
 
 
                Μυρμήγκι και τζιτζίκι 
 
Κει στου Ολύμπου τις πλάγιες βροχή, αέρας, χιόνι  
Κι ο τζίτζικας χωρίς φαγί στην ύπαιθρο παγώνει. 
 
Πάει στο φίλο μέρμηγκα, ζητά τροφή και στέγη 
Κι αυτός τ’ αρχοντικό καμαρωτά του λέγει 
 
Τον θεριστή  τι έκανες, δε μάζευες σιτάρι  
Μόλις οι πείνες σ’ έπιασαν, τότε πήρες χαμπάρι 
 
Τραγούδια έλεγα πολλά στους κάμπους και στα 
δάση,  
ευχαριστούσα ζωντανά, που ζούσανε στην πλάση 
 
Και το μυρμήγκι ξέσπασε σε γέλια τρανταχτά 
 Και στο τζιτζίκι λάλησε, κάπως ειρωνικά  
 
Τραγούδια έλεγες πολλά στο δάσος, στο λειμώνα, 
τροφές δε μάζευες λοιπόν, χόρευε το χειμώνα. 
 
 
Στυλιανίδης, Χ.  (2010), ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΣΩΠΟΥ , Δράμα, Εκδ. Βιβλιοθήκης Εταιρείας Δράμινων 
Μελετών 
 
 
 
 

http://www.babybaby.gr/showarticle.jsp?CMCCode=02050509&extLang
http://www.babybaby.gr/showarticle.jsp?CMCCode=02050509&extLang
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ: 
1. «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» 
2. «Τον καιρό σαν λογαριάζεις, δε θα πάψεις να σοδιάζεις…» 
 
 
 
 

VIDEO: 
http://www.youtube.com/watch?v=8PEJTkyetz8 το μυρμήγκι και ο 
τζίτζικας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8PEJTkyetz8
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        7. Ο Γάτος και τα ποντίκια  

Κάποτε, σ' ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι με πολλά δωμάτια, έμενε 

μια γριά. Το σπίτι ήτανε παμπάλαιο. Κανείς δεν το περιποιότανε 
πια κι οι τοίχοι του είχαν αρχίσει να ραϊζουν, οι σοβάδες να 

πέφτουν, τα πατώματα να σαπίζουν.  
Η γρια, που έμενε σ' αυτό το παλιό αρχοντικό σπίτι, κρατούσε 

μόνο δυο δωμάτια ανοιχτά, όπου έμενε αυτή στο ένα και στο άλλο 
η υπηρέτριά της. Όλα τα άλλα δωμάτια τα είχανε κλειστά και δεν 

άνοιγαν ποτέ τις πόρτες και τα παράθυρά τους ούτε έμπαιναν ποτέ 
εκεί μέσα.  

Όπου στα κλεισμένα δωμάτια, έστησαν φωλιά δυο ποντίκια που, 
σιγά σιγά, έγιναν μια πολυάριθμη οικογένεια, στρατός ολόκληρος 

από ποντίκια, που αλώνιζαν εκεί μέσα. Κανείς δεν τα πείραζε και 
εκείνα νύχτα μέρα ροκάνιζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους κι έγιναν 

όλα τετράπαχα.  
Μια μέρα, ένας γάτος του δρόμου, βρίσκοντας ανοιχτή την 

εξώπορτα του σπιτιού, μπήκε μέσα για να προφυλαχτεί από το 

κρύο και χώθηκε κάτω από το κρεβάτι της γριάς.  

Όταν τον είδε, την άλλη μέρα, η γριά χάρηκε που θα τον είχε και 
τον κράτησε. Ο γάτος καθώς περπατούσε αμέριμνος στο σπίτι, μια 

μέρα ανακάλυψε μια τρύπα η οποία οδηγούσε σε κάποιο άλλο 
δωμάτιο όπου ζούσαν τα ποντίκια. Καθώς τα ποντίκια έβγαιναν 

ανυποψίαστα από τη φωλιά τους αυτός τα καταβρόχθιζε.  
Κι επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ο γάτος βγήκε, ένα άλλο 

βράδυ από το δωμάτιο της γριάς και άρχισε να τριγυρνάει στο 
απέραντο παμπάλαιο σπίτι. Στον πρώτο διάδρομο που μπήκε, 

αντίκρυσε κοπάδι ολόκληρο από ποντίκια και έπεσε απάνω τους 
με μανία. Εκείνα, συνηθισμένα όπως ήταν να μην τα πειράζει 

κανένας, άργησαν να καταλάβουν τον κίνδυνο που τα απειλούσε 
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και ώσπου να κρυφτούνε στις τρύπες τους ο γάτος έφαγε αρκετά.  

Πού να ξεκολλήσει τώρα ο γάτος από το διάδρομο. Η γρια τον 
έχανε, γιατί εκείνος μέρα-νύχτα παραφύλαγε στο διάδρομο για 

ποντίκια.  
Έπειτα, βρίσκοντας καμιά τρύπα σε κάποια πόρτα, μπήκε και σ' 

ένα δωμάτιο, κι από κει σε άλλο κι έτρωγε τόσα ποντίκια, όσα δεν 
είχε φάει σε όλη του τη ζωή κανένας γάτος, σ΄ όλο τον κόσμο!  

Σιγά-σιγά όμως ξύπνησαν και τα ποντίκια και κατάλαβαν πόσο 
επικίνδυνος είναι ο γάτος. Κρύφτηκαν λοιπόν μέσα στις τρύπες 

τους και δεν ξαναβγήκαν.  

Ο γάτος περίμενε μια, περίμενε δυο μέρες, περίμενε τρείς, αλλά 

κανένα ποντίκι δεν φαινότανε και αυτός άρχισε να πεινάει.  
Σκέφτηκε λοιπόν να τα ξεγελάσει και πηδώντας πάνω σ' ένα ξύλινο 

χοντρό καρφί, στον τοίχο, κρεμάστηκε από αυτό και παρίστανε τον 
ψόφιο.  

Ύστερα από δυο-τρεις ώρες ένα ποντίκι, καθώς δεν άκουγε τις 
πατημασιές του γάτου, τόλμησε να μισοβγεί από την τρύπα του. 

Κοίταξε γύρω, είδε το γάτο που έκανε τον ψόφιο, και κατάλαβε τι 
είχε γίνει.  

- Άκουσε κυρ-γάτο του φώναξε. Και σακί να σε δω να γίνεις και να 
σε κρεμάσουν σε καρφί, εγώ δεν έρχομαι κοντά σου.  

Και κρύφτηκε πάλι, όσο το δυνατόν πιο βαθιά μπορούσε, μέσα 
στην τρύπα του. 

 

(Ηλεκτρονικήπηγή: 
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1049&Itemid=83&limit=1&limitstart=3) 
 
 
O γάτος και τα ποντίκια 
 
Σ’ ένα σπίτι με ποντίκια ένας γάτος βασιλεύει, 
ένα-ένα τα αρπάζει και την πείνα του βολεύει. 
 
Όμως με το πιάσε-φάε τα ποντίκια λιγοστεύουν 
Και στις τρύπες τις βαθιές, άσυλο εκεί γυρεύουν.  
 
Το αποτέλεσμα λοιπόν, πια ο γάτος δεν τα φτάνει 
και σκαρφίζετ΄ένα κόλπο, τα ποντίκια για να πιάνει. 
Κρέμεται σ΄ ένα παλούκι και τον ψόφιο παριστάνει,  
Ίσως κάποια γελάσουνε και ωραίο γεύμα κάνει. 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83&limit=1&limitstart=3
http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=83&limit=1&limitstart=3
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Όμως ένα ποντικάκι απ΄την τρύπα ξεπροβάλλει 
και στο πονηρούλη λέει, πού ΄ναι ίδιος με τσουβάλι: 
 
Εσύ, γάτε πονηρούλη, όσα κόλπα και αν κάνεις, 
δε μας ξεγελάς με τούτα κι απ΄την πείνα θα πεθάνεις… 
 
…Η κακία σου ειν΄ γνωστή σε γνωρίζω πια απ΄ έξω 
κι αν τσουβάλι παριστάνεις, στη φωλιά εγώ θα τρέξω. 
 
 
Στυλιανίδης, Χ.  (2010), ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΣΩΠΟΥ , Δράμα, Εκδ. Βιβλιοθήκης Εταιρείας Δράμινων 
Μελετών 
 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ: 

1. Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια . 
2. Τα μυαλά σου και μια λίρα και του μπογιατζή ο κόπανος. 
3. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. 

 
 
VIDEO: 
http://www.fairytales.dyndns.org/index.php/catrat  Ο Γάτος και τα 
ποντίκια 
 

 
 
 

http://www.fairytales.dyndns.org/index.php/catrat
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8. Ο βοσκός και ο λύκος (ο ψεύτης 
βοσκός) 

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας βοσκός που φύλαγε τα πρόβατά 
του. Μια μέρα, αποφάσισε να κάνει ένα αστείο στους 
συγχωριανούς του γιατί βαριόταν. Φώναξε, «Βοήθεια! Λύκος! 
Λύκος!» και οι συγχωριανοί του έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Όταν 
έφτασαν στο βουνό τον ρώτησαν που είναι ο λύκος. Εκείνος 
γέλασε και τους είπε ότι ήταν αστείο. 

Ο βοσκός έκανε το ίδιο αστείο πολλές φορές. Μια φορά όμως, 
ένας λύκος πράγματι εμφανίστηκε και επιτέθηκε στα πρόβατα. Ο 
βοσκός έτρεξε προς το χωριό και φώναξε: «Βοήθεια! Λύκος! 
Λύκος!». 

Οι συγχωριανοί του τον άκουσαν αλλά δεν τον πίστεψαν γιατί 
νόμιζαν ότι ήταν αστείο. Τότε, εκείνος τους εξήγησε ότι δεν έλεγε 
ψέματα. 

Τελικά, πήγαν όλοι στο βουνό και είδαν το λύκο να φεύγει 
τρέχοντας και τριγύρω τους βρίσκονταν πολλά σκοτωμένα 
πρόβατα. 

 
 
(Ηλεκτρονικήπηγή : 
http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_11.html)   
 
 
 

http://www.matia.gr/7/78/7804/7804_2_11.html
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ: 
1. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. 
2. Ο ψεύτης δεν πιστεύεται κι όταν αλήθεια λέει. 
3. Ο ψεύτης έχει κοντά πόδια… 
4. Όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα. 
5. Όποιος μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του θα τα βρει. 

 
 

VIDEO: http://stin-e-taxi.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9644.html 
ο ψεύτης βοσκός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stin-e-taxi.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9644.html
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9. Η κολοβή αλεπού 
 

Μια αλεπού πιάστηκε 
στο δόκανο ενός 

κυνηγού κι έκοψε την 
ουρά της. 

Η κολοβή πια αλεπού, 
στενοχωρημένη, 

σκεφτόταν τι να κάνει 
για να μην ξεχωρίζει 

από τις άλλες 
αλεπούδες με τις 

όμορφες, φουντωτές 
ουρές τους. Σκέφτηκε, 
τότε, να πείσει όλες τις 
αλεπούδες να κόψουν 
τις ουρές τους. Έτσι 

δεν θα ήταν μόνη της 
χωρίς ουρά και δεν θα 

ντρεπόταν να 
κυκλοφορεί. Για το 

σκοπό αυτό κάλεσε τις 
αλεπούδες σε 
συμβούλιο και 

υποστήριξε ότι οι 
ουρές τους όχι μόνο 
δεν ήταν όμορφες 
αλλά ήταν και ένα 
περιττό βάρος που 
κουβαλούσαν μαζί 

τους, γι' αυτό έπρεπε 
να τις κόψουν. Έλα, 

όμως, που δεν ήταν η 
μοναδική πονηρή 

αλεπού και μια άλλη 
της απάντησε:  

- Άκουσα με προσοχή 
όσα μας είπες αλλά 

αναρωτιέμαι: αν δεν σε 
συνέφερε να κόψουμε 
τις όμορφες ουρές μας, 
θα μας τα έλεγες όλα 

αυτά; 
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(Ηλεκτρονικήπηγή: http://www.gr-se.com/Aesop/Aesop.html Η 
κολοβή αλεπού) 
 
 
Η κολοβή αλεπού 
 
Μιας αλεπούς τής κόπηκε η φουντωτή ουρά 
σε μια παγίδα στο δρυμό, μεγάλη συμφορά 
 
΄Ενιωθε λύπη και ντροπή για το κατάντημά της, 
θά΄θελε κι οι γειτόνισσες, να ζουν το πάθημά της. 
 
Τις φίλες της παρότρυνε, να κόψουν την ουρά τους, 
να γίνουν όλες όμορφες, να βρούνε τη χαρά τους. 
 
Όμως αυτές αρνήθηκαν το κέφι να της κάνουν 

και την ουρά τους κράτησαν, την ομορφιά δε χάνουν 
 

Στυλιανίδης, Χ.  (2010), ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΣΩΠΟΥ , Δράμα, Εκδ. Βιβλιοθήκης Εταιρείας Δράμινων 
Μελετών. 

 
 
 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ: 
 

1. Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. 
2. Όποιος γελά τελευταίος, γελά καλύτερα. 
3. Κάνει το λογαριασμό, χωρίς τον ξενοδόχο. 
4. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. 
5. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. 
6. Η σκύλα από τη βιάση της στραβά κουτάβια κάνει. 

 
 
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=A7gd6-FRpO8 Η 
κολοβή αλεπού 
 
 

 
 
 

http://www.gr-se.com/Aesop/Aesop.html
http://www.youtube.com/watch?v=A7gd6-FRpO8
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10. Η κότα με τα χρυσά αυγά 

 

Είχε κάποιος μια κότα που του έκανε ένα 
χρυσό αυγό τη μέρα. Αλλά δεν του έφτανε του 
πλεονέκτη. Την άρπαξε λοιπόν, την έσφαξε, 
την ξεκοίλιασε κι άρχισε να ψάχνει τα εντόσθια 
της, για να βρει το μεγάλο θησαυρό! 

Φυσικά, δε βρήκε τίποτε και είπε στον εαυτό 
του: 

«Στηρίχτηκες στην ελπίδα πως θα βρεις μεγάλο θησαυρό, κι 
έχασες ακόμη και το λίγο που είχες!» 

 

(Ηλεκτρονικήπηγή : 
http://news.karpasha.com/index.php?id=3306:2010-07-21-04-12-
11&option=com_content&view=article ) 

 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ: 
1. Όποιος πάει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα.   
2. Ο λαίμαργος κι ο αχόρταγος σκάβουν το μνήμα τους με τα 

δόντια τους. 
3. Γλυκάθηκε η γριά στο μέλι, θα φάει και το κουβέλι. 
4. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. 
5. Μονά-ζυγά, δικά του τα θέλει. 
 

 
 
VIDEO: 
http://www.youtube.com/watch?v=y9Ta1YYWqpY  η κότα με τα 
χρυσά αυγά. 
http://www.youtube.com/watch?v=nijLIfSL11Q 
 
 
 
 

http://news.karpasha.com/index.php?id=3306:2010-07-21-04-12-11&option=com_content&view=article
http://news.karpasha.com/index.php?id=3306:2010-07-21-04-12-11&option=com_content&view=article
http://www.youtube.com/watch?v=y9Ta1YYWqpY
http://www.youtube.com/watch?v=nijLIfSL11Q
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      11.  Οι δύο φίλοι και η 
αρκούδα 

 

Δυο καλοί φίλοι βάδιζαν στον ίδιο δρόμο. Περπατούσαν σε ένα 
έρημο και άγνωστο δρόμο, μέσα από βουνά και κοιλάδες. Παρόλο 
που βάδιζαν σε ένα μέρος άγνωστο, ο άντρας ένοιωθε ήρεμος και 
ασφαλής γιατί, ήταν μαζί με τον φίλο του και ότι και να συνέβαινε 
θα το αντιμετώπιζαν μαζί. 

Εκεί λοιπόν που περπατούσαν και συζητούσαν, ξαφνικά 
εμφανίστηκε μπροστά τους μια μεγάλη αρκούδα. Ο ένας άντρας, 
έτρεξε γρήγορα και σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. Η αρκούδα δεν 
τον έβλεπε και έτσι γλύτωσε. Ο άλλος άντρας, έμεινε ακίνητος και 
μετά έπεσε στο έδαφος για να υποκριθεί ότι είναι νεκρός. 

Η αρκούδα, έτρεξε αμέσως να αρπάξει τον άντρα που ήταν στο 
έδαφος γιατί πεινούσε πολύ. Σήκωσε τον άντρα από το έδαφος και 
τον κούνησε. Εκείνος όμως από το φόβο του ήταν ακίνητος και είχε 
παγώσει τόσο πολύ που η αρκούδα νόμιζε πως ήταν πραγματικά 
νεκρός. 

Έτσι, παρά την μεγάλη της πείνα, τον πέταξε κάτω και έφυγε για 
να βρει φαγητό. 

Όταν ο άλλος άντρας βεβαιώθηκε ότι η αρκούδα είχε φύγει μακριά 
και ήταν πλέον ασφαλής, 

κατέβηκε από τον δέντρο που είχε σκαρφαλώσει και πλησίασε τον 
φίλο του. 
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Ήθελε να κάνει τον έξυπνο και είπε στο φίλο του με άνεση: «Πες 
μου καλέ μου φίλε, όταν ήσουν ξαπλωμένος, τρέμοντας από τον 
φόβο σου, τι ακριβώς σου είπε η αρκούδα;» 

Και ο άντρας του απάντησε απογοητευμένος: «Μου είπε να 
διαλέγω καλύτερα τους φίλους μου και άλλη φορά να μην ταξιδεύω 
με φίλους που με εγκαταλείπουν την ώρα που τους χρειάζομαι»     
 
 
http://www.mikrouli.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE
%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91-
%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%
94%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/
%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%8
5-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/229-
%CE%9F%CE%B9-%CE%B4%CF%85%CE%BF-
%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB%CE%BF%CE%B9-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81%CE%
B4%CE%B1.html 
 
(Ηλεκτρονικήπηγή:http://skouliki-
skoulikia.blogspot.gr/2011/03/blog-post_9641.html) 
 
 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ:   
  

1. Ο διπρόσωπος φίλος είναι φίδι κολοβό. 
 

2. Έξω από μένα κι ας είναι και στο φίλο μου. 
 

3. Κάλλιο δολερό εχθρό παρά δολερό φίλο. (ή φίλο σκύλο) 
 

4. Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. 
 

5. Μπροστά σ’ απλώνει χαλιά και πίσω ανοίγει λάκκο …  
 
 
 
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=9w6kKY1vYx8 
Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΡΜΗΓΚΑΣ - Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ 
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

http://skouliki-skoulikia.blogspot.gr/2011/03/blog-post_9641.html
http://skouliki-skoulikia.blogspot.gr/2011/03/blog-post_9641.html
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12.Ο λαγός και η χελώνα 

  
  
Κάποτε ζούσε ένας λαγός που του άρεσε να υπερηφανεύεται για 
τη γρηγοράδα του.  
   
<<Είμαι ο πιο γρήγορος στο δάσος>> έλεγε στους άλλους.  
<<Έπρεπε να είμαι βασιλιάς!>>  
   
     Μια μέρα ο τυφλοπόντικας έτυχε να τον ακούσει και νευρίασε 
πολύ.  
   
     Έτρεξε λοιπόν στη φίλη του τη χελώνα και της παραπονέθηκε.  
<<Ποιος νομίζει ότι είναι ο κυρ λαγός και θέλει να μας έχει 
όλους υπηκόους!>>  
Η χελώνα το σκέφτηκε διπλά και τριπλά, αλλά δεν ήξερε τι να 
κάνει.  
<<Πρέπει να πάμε στην κυρία κουκουβάγια, το πιο σοφό 
πουλί του δάσους>> είπε.  
<<Εκείνη θα μας πει>>.  
   
<<Καλή μας κουκουβάγια, πες μας, πως να τιμωρήσουμε τον 
ανόητο και περήφανο λαγό;>>  
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<<Μόνο η χελώνα μπορεί να δώσει ένα καλό μάθημα στο 
λαγό!>> είπε η σοφή κουκουβάγια.  
   
     Και γυρίζοντας στη χελώνα, που κοίταζε έκπληκτη, της είπε:  
<<Θα βάλεις στοίχημα με το λαγό ποιος από τους δύο θα 
φτάσει πρώτος στο λόγο μετά το ποταμάκι!   
Πάμε τώρα κιόλας να το κανονίσουμε>>.  
   
     Έτσι, πήγαν στο λαγό.  
<<Εσύ, το πιο αργό ζώο του δάσους, θέλεις να μου παραβγείς 
στο τρέξιμο; Χάλασε ο κόσμος!>>   
είπε έκπληκτος ο λαγός στη χελώνα.  
   
<<Έτσι ακριβώς!>> είπε η χελώνα.  
<<Κι όποιος κερδίσει  θα πάρει το χρυσό καρότο>>.  
   
<<Πες πως το πήρα ήδη!>> είπε ο λαγός, και όρισαν τη μέρα του 
διαγωνισμού.  
  
     Έφτασε λοιπόν η μέρα του διαγωνισμού.  
Η κυρία κουκουβάγια έδωσε το παράγγελμα και ο αγώνας άρχισε.  
<<Δε χρειάζεται να βιαστώ>> είπε ο λαγός.  
<<Αποκλείεται να με κερδίσει η αργοκίνητη χελώνα!  
Άσ' τη λοιπόν να ξεκινήσει πρώτη.  
Έχουμε καιρό μπροστά μας>>.  
   
     Έτσι, ο λαγός, σίγουρος για τη νίκη του, ξάπλωσε κάτω από 
ένα δέντρο να αναπαυτεί.  
<<Ας δώσω στη φτωχή χελώνα λίγο χρόνο>> σκέφτηκε <<και 
την κερδίζω αργότερα!>>  
Και πήρε έναν υπνάκο.  
   
Η <<φτωχή>> χελώνα όμως έκανε ό,τι μπορούσε. ¨Ετρεχε με όλη 
της τη δύναμη, κι έτσι κατά το μεσημέρι  
πέρασε το ποταμάκι και κατευθύνθηκε προς το λόφο.  
   
Ο λαγός, που μέχρι εκείνη την ώρα κοιμόταν του καλού καιρού, 
ξύπνησε απότομα και είδε πως η ώρα είχε περάσει.   
Πετάχτηκε έντρομος κι άρχισε να τρέχει σαν τρελός για να 
προλάβει.  
   
<<Πώς είναι δυνατόν!>>  σκέφτηκε ο λαγός.  

http://dim-amygd.gre.sch.gr/o%20lagos.htm
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<<Είμαι το πιο γρήγορο ζώο του δάσους και κινδυνεύω να 
χάσω από το πιο αργό! Δε θα αντέξω τέτοιο ρεζιλίκι!   
Ας τρέξω να προλάβω!>>  
   
Όταν έφτασε όμως ο λαγός στο τέρμα, η χελώνα ήταν ήδη εκεί και 
κρατούσε το έπαθλο στα χέρια της πανηγυρίζοντας τη νίκη της.  
   
<<Ήθελες να γίνεις και βασιλιάς!>> του φώναξε ο 
τυφλοπόντικας.  
<<Βασιλιάς της τεμπελιάς να γίνεις καλύτερα!>>  
 
(Ηλεκτρονικήπηγή : http://dim-amygd.gre.sch.gr/o%20lagos.htm )  
  
 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ: 

  
1.  Όποιος τον εαυτό του βάζει πάνω από όλους τον εαυτό του 

τυραννά .  
2. Οποίος πάει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα.  
3. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει.  

  
 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=wBq0G6uiakw Ο λαγός 
και η χελώνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dim-amygd.gre.sch.gr/o%20lagos.htm
http://dim-amygd.gre.sch.gr/o%20lagos.htm
http://www.youtube.com/watch?v=wBq0G6uiakw
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13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί 
μύθοι που έγιναν παροιμίες. Αυτές οι παροιμίες είναι  
σύντομα λαϊκά αποφθέγματα (έμμετρα ή πεζά) που εκφράζουν  
αλληγορικά ή σκωπτικά μια αλήθεια και που αποτελούν προϊόν 
μακρόχρονης πείρας και λέγονται για να παραδειγματίσουν, να 
διδάξουν ή να σχολιάσουν μια κατάσταση. Μάθαμε λοιπόν ότι οι 
παροιμίες έγιναν μύθοι και οι μύθοι παροιμίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 22 

15. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Στυλιανίδης, Χ.  (2010), ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΣΩΠΟΥ , Δράμα, Εκδ. Βιβλιοθήκης Εταιρείας Δράμινων 
Μελετών  . 
 
 
Video 
«Αισώπου μύθοι - Ο τζίτζικας και ο μέρμυγκας.mp4» 
7 Ιουνίου 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=8PEJTkyetz8 
 
 
« Ο Γάτος και τα ποντίκια» 
http://www.fairytales.dyndns.org/index.php/catrat 
 

«Ο ψεύτης βοσκός» 9 Απριλίου 2011                                   
http://stin-e-taxi.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9644.html 

 

«Η αλεπού με την κομμένη ουρά Αισώπου» 14 Αυγούστου 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=A7gd6-FRpO8  

 

«Η κότα με τα χρυσά αυγά» 30 Νοεμβρίου 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=y9Ta1YYWqpY 

 
 
«Οι Μύθοι του Αισώπου- Η Κότα με τα χρυσά αυγά» 23 
Ιανουαρίου 2013   
http://www.youtube.com/watch?v=nijLIfSL11Q 
 
 
«Οι μύθοι του Αισώπου Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΡΜΗΓΚΑΣ - Ο 
ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ» 13 Απριλίου 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=9w6kKY1vYx8 
 
 
«Ο λαγός και η χελώνα» 19 Οκτωβρίου 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=8PEJTkyetz8
http://www.fairytales.dyndns.org/index.php/catrat
http://stin-e-taxi.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9644.html
http://www.youtube.com/watch?v=A7gd6-FRpO8
http://www.youtube.com/watch?v=y9Ta1YYWqpY
http://www.youtube.com/watch?v=nijLIfSL11Q
http://www.youtube.com/watch?v=9w6kKY1vYx8
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http://www.youtube.com/watch?v=wBq0G6uiakw 

 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (ΧΡΟΝΟς ΕΚΔΟΣΗς) . ΤΙΤΛΟς  . ΤΟΠΟς 
ΕΚΔΟΣΣ.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗς. «ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ στις 5-
2-2013 ΑΠΌ ΗTTP.WWW.IN.GR 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.   

 
 

 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ixzz2MYEIn6jf 
 
 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ixzz2MYDwnkjd 
 
: 
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ixzz2MYDnQ5fo 
 
(http://www.mikrouli.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%C
E%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91-
%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%
94%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/
%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%8
5-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/229-
%CE%9F%CE%B9-%CE%B4%CF%85%CE%BF-
%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB%CE%BF%CE%B9-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81%CE%
B4%CE%B1.html 
 
 
http://aiswpoumuthoi.blogspot.gr/2010/08/vol-1.html  
 
http://skouliki-skoulikia.blogspot.gr/2011/03/blog-post_9641.html  
 
http://www.ultragreek.com/forums/showthread.php?t=529  
  
http://www.youtube.com/watch?v=wBq0G6uiakw 

http://www.youtube.com/watch?v=wBq0G6uiakw
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ixzz2MYEIn6jf
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ixzz2MYDwnkjd
http://www.sansimera.gr/proverbs/categories/129#ixzz2MYDnQ5fo
http://www.mikrouli.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/229-%CE%9F%CE%B9-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81%CE%B4%CE%B1.html
http://www.mikrouli.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/229-%CE%9F%CE%B9-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81%CE%B4%CE%B1.html
http://www.mikrouli.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/229-%CE%9F%CE%B9-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81%CE%B4%CE%B1.html
http://www.mikrouli.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%98%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/229-%CE%9F%CE%B9-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CF%86%CE%B9%CC%81%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CC%81%CE%B4%CE%B1.html
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