
Θεµατική ενότητα:
Παράρτηµα



Πίνακες ζωγραφικής

Νικηφόρος Λύτρας, «Ο γαλατάς»

Νίκος ∆ραγούµης, «Βοσκός»

!



Aelbert Cuyp, «Ο νεαρός Herdsman µε τις αγελάδες του»

Βάσος Γερµενής, «Αγροτική αυλή µε αγελάδες»

!



Vermeer Van Delft’s, 1680, “The Milkmaid” (www.1st-art-gallery.com) 

A woman selling milk and vegetables, 1828, Johannes Franciscus Christ, (www.1st-art-gallery.com)

!

!

!
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Milk Bar, Jozefa Wnukowa, (www.1st-art-gallery.com)

Milk Bar, Jozefa WnPoster advertising Milk, Charles Verneau, Paris, 1894,

(www.1st-art-gallery.com)ukowa, (www.1st-art-gallery.com)

!



Its no use Crying over Spilt Milk, 1880 Frank Paton, (www.1st-art-gallery.com)

The Bowl of Milk by Berthe Morisot (www.wikiart.org)
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Child Drinking Milk, Mary Cassatt, 1868, (www.wikiart.org)

A Milk Maid With Cows And Sheep, Julien Dupre (http://www.most-famous-paintings.org)

!



Ποιήµατα

Κώστας Βάρναλης, «Γάλα αντρειάς και λευτεριάς» 

Ήταν δεν ήταν έντεκα χρονώ. 
Κολύμπαγε στη θάλασσα γυμνό 
κι άκρην άκρη στα κρούσταλλα νερά, 
φως και χαρά μες στη φωτοχαρά.
Πρωτόβλεπε τη θάλασσα. 
Και πρώτη φορά ’μπαινε στην μπλάβη αιωνιότη. 
Σε μάκρη καταφάνερη και σε ύψη, 
δεν είχε τί να δείξ’ ή τί να κρύψει.
Μάγεμα, θάμα, αλήθεια η Πλάση κι όλη, 
πρωί και βράδυ, πάσαν ώρα, σκόλη. 
Να ’χε φτερά τ’ αψήλου να πετιέται, 
όπου ο Καιρός μ’ αιώνες δε μετριέται.
Δικά της όλα, αγάπη και δροσιά, 
κι ένα πράμα ζωή και φαντασιά. 
Αληθινή, πρωθόρμητη, 
πηγαία απ’ τα πρώτα της ώς τα τελευταία.
Μεγάλωσε, πετάχτηκε ζαρκάδα 
με γέλιο, με τραγούδι, με σπιρτάδα. 
Κι ο κόρφος ο γλυκός να περιμένει 
ν’ αναστήσει καλύτερ’ οικουμένη!
Που ’ναι σκλάβα, δεν το ’μαθεν ακόμα, 
πουλημένη από κούνια, νους και σώμα· 
κι εκειό το γλυκοβύζαστό της γάλα, 
θα το βυζαίνουν στόματα μεγάλα.
Γλυκά στ’ αυτί θε να της κελαηδούνε: 
—«Όχι δικό μας, θέλημα θεού ’ναι. 
Ρίχ’ το στα θεία, ψευτοβολέψου κάπου 
στον ψεύτικο ντουνιά πάππου προσπάππου»!
«Μα εκεί ψηλά θε νά βρεις την αιώνια 
χαρά και νιότη, τέκνα σου κι αγγόνια, 
που άλλα ο Νόμος τα σκότωσε, άλλα η πείνα, 
ξαναζωντανεμένα μες στα κρίνα…»!



—«Σώπα, κανάγια! Ξύπνησα»! απ’ τα βύθη 
τ’ αφανισμού στριγκά η Σκλαβιά βρυχήθη. 
«Κι εκδικήτρα μανάδων κι αδερφώνε 
σε μάγκωσ’, αγιογδύτη, δολοφόνε»! …
«Πλια δε θα τρέφει ο κόρφος μου για σένα 
σκλάβα, τυφλή κι αλυσωμένη γέννα. 
Με γάλ’ αντρείας και λευτεριάς την Πλάση 
Μάνα — Λαός θα τηνε ξαναπλάσει!»

Γιάννης Ρίτσος,  «Ευανδρία»

Βγάζουν σπίθες τα μάρμαρα, τα νύχια των ποδιών, οι ρώγες•
βουίζουν τα μελίγγια. Μια σπασμένη υδρία. Τ' άνθινο στεφάνι στην έδρα
μαράθηκε κιόλας. 
Και το βόδι δεμένο μουγκανίζει. Πέφτει το λυκόφως.
Πολύ βραδύνουν οι κριτές.

Γιάννης Ρίτσος «Ο τόπος µας»

Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον τόπο μας –
φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες, λιόδεντρα.
Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. Δίπλα στ’ αλέτρι
καπνίζει μια μικρή φωτιά. Του παππουλή τα ρούχα
τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις κάργιες. Οι μέρες μας
παίρνουν το δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες.
Κάτω απ’ τις λεύκες φέγγει ένα ψάθινο καπέλο.
Ο πετεινός στο φράχτη. Η αγελάδα στο κίτρινο.
Πώς έγινε και μ’ ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε
το σπίτι μας και τη ζωή μας; Πάνω στ’ ανώφλια
είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, απ’ τα κεριά του Πάσχα –
μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι πεθαμένοι
γυρίζοντας απ’ την Ανάσταση. Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος
με υπομονή και περηφάνεια. Κάθε νύχτα απ’ το ξερό πηγάδι
βγαίνουν τ’ αγάλματα προσεχτικά κι ανεβαίνουν στα δέντρα.



Ζαχαρίας Παπαντωνίου, «Αγροτικό»

Στὸ στάβλο ἦρθ᾿ ἀπόψε τὸ φεγγάρι...
Ἐκοίταξεν ἀπ᾿ τὸ παράθυρό του,
εἶδε τὴν ἀγελάδα, τὸ μοσκάρι,
τὸ βόδι ποὺ μασοῦσε τὸ σανό του.

Στὸ κῆπο μας ἀνήσυχα γλιστροῦσε,
ἀνέβηκεν ἐπάνω στὴ συκιά μας,
ἐμέτρησε τὰ λίγα πρόβατά μας,
εἶδε τὸ γάϊδαρό μας καὶ γελοῦσε.

Πῆγε στ᾿ ἀμπέλι, πῆγε στὸ λιοστάσι,
ἄκουσε τὰ κουδούνια ἀπ᾿ τὸ κοπάδι,
χωρὶς κουβᾶ κατέβη στὸ πηγάδι
κι ἤπιε πολὺ νερὸ νὰ ξεδιψάσει.

Στῆς λεύκας μας τὰ φύλλα παιχνιδίζει,
στὸν οὐρανὸ τὸ καθαρὸ ἀνεβαίνει.
Μιὰ χήνα τὸ κοιτάζει σαστισμένη
κι ὁ σκύλος μας ἀκόμα τὸ γαβγίζει.



Colan Haji, Σύριος πρόσφυγας (µετάφραση: ∆ηµήτρης Καλαντζής)

Οι επιβάτες στα μίνιμπας πλήρωσαν τον θάνατό τους το πρωί με δέκα λίρες.
Το ντουλάπι έθαψε τις παντόφλες, τα τζάμια έσκισαν τις κουρτίνες και τους
λαιμούς σαν γκιλοτίνες. Μία σιωπηλή λίμνη αίματος στην άσφαλτο όπου αιωρείται
η οχλοβοή. Μετά ήρθαν, ακύρωσαν τις υποχρεώσεις τους, πήραν τα δόντια τους και
έριξαν τα απομεινάρια των καρδιών μας στα μυρμήγκια.
Και φώναξαν: «Κανείς δεν είναι κατηγορούμενος. Όλοι είναι καταδικασμένοι!"
Έκλεισαν τα φαρμακεία και τις γέφυρες, μπλόκαραν τις εισόδους των πόλεων,
και τις εισόδους στις πλατείες και έβαλαν μία λάθος διεύθυνση στην άκρη της
λόγχης τους: Είτε το βάραθρο, είτε ο τοίχος.
Μας άφησαν άυπνους και μία λίστα από ονόματα, σκόνη που οι πεινασμένοι έγλυψαν
από τα παπούτσια τους, οπλισμό από σκουπιδοντενεκέδες, σάβανα που τραβούσαν
τις τίγρεις στους αμπελώνες, κανάτες με θολά νερά, ένα παπούτσι στο δρόμο,
κρύο και κεριά, τη φτυσιά των εμπόρων, σφαίρες στην πόρτα του ψυγείου, στην
οθόνη και στη δεξαμενή, ένα στρατώνα σε μουσείο, μώλωπες στους ζωγράφους,
την κάπα του μοναχού, ένα ξεριζωμένο νύχι και τη ζεστασιά των όρχεων.
Και πήραν τους ερασιτέχνες ηθοποιούς, τον γιατρό, τον περαστικό, μουσικούς,
ανθρώπους που έψαχναν για ψωμί, πωλητές λαχείων και τερματοφύλακες.
Συνέτριψαν τον ουρανό και χρωμάτισαν τα τανκς με το χρώμα του για να αυξήσουν
τον ήχο του πιάνου, το φέρετρο της μουσικής
Σκότωσαν τον τρελό της γειτονιάς, το μηχάνημα γάλακτος και τον πωλητή μαϊντανού.
Σκότωσαν το παράθυρο και την αδελφή που κοίταζε από αυτό.
Ούτε η αγελάδα του γείτονα επέζησε. Ούτε η λάμπα του δρόμου.
Έφτυσαν στην πηγή και κατέστρεψαν τα φώτα, το δακρυσμένο αισιόδοξο μάτι
της ζωής, το μάτι της ελπίδας.
Με μαχαίρια ξέσκισαν τους χρησιμοποιημένους καναπέδες.
Τη βαλίτσα και τις τυλιγμένες κουβέρτες. Σταύρωσαν τον μαραγκό, στραγγάλισαν
την καρδερίνα και έσφαξαν τον τραγουδιστή. Έκαψαν τις θημωνιές, τα βιβλία και
τα ποδήλατα. Και μετά ξάπλωσαν στο γρασίδι της παιδικής χαράς.
Και πήραν έναν υπνάκο.
Αυτές δεν είναι εικόνες.
Αυτοί είναι οι φύλακες των παραστάσεων.



Κινηµατογραφικές ταινίες:

!

«Η αγελάδα που έπεσε από τον ουρανό»

Μια αγελάδα στο Παρίσι

!

!

!



«Η Αγελάδα» (1968) του Dariush Mehrjui

!



1.Η καλή µας αγελάδα, https://www.youtube.com/watch?v=ICknXogQybQ 

2.Η αγελάδα, https://www.youtube.com/watch?v=6vnsu9D-OmA 

3.Ξυπνά η αγελάδα, https://www.youtube.com/watch?v=gq1EkyEsXIA

Τραγούδια για την αγελάδα

Το παγωτό στον κινηµατογράφο

Μια αγελάδα στο Παρίσι

Down by law, https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=7rK3s_BP9kE

!

!



Μια αγελάδα στο ΠαρίσιDown by law,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=7rK3s_BP9kE!

Ice cream, µια ταινία µικρού µήκους για τη διαφορετικότητα

https://www.youtube.com/watch?v=Mqp4IB7xuLc

!

Anytime is ice cream time, animation

https://www.youtube.com/watch?v=VXeQDCNEyCM

!!



1.Στρουµφάκια, «Χωνάκι παγωτό»

https://www.youtube.com/watch?v=Tmsh9DT126E

2.Σοφία Παπάζογλου, «Ο παγωτατζής»

https://www.youtube.com/watch?v=d2ch2OJDqL0

3.Πάνος Κατσιµίχας – Μάνος Ξυδούς, «Μέχρι να πάρεις παγωτό»

https://www.youtube.com/watch?v=x1vUyaRb1DU

Τραγούδια για το παγωτό

Ice Cream | Kahaan, µικρού µήκους

https://www.youtube.com/watch?v=VKUyls36oR4

! !



Ένα βράδυ, εκεί που κάθονταν στο στάβλο, έπιασαν κουβέντα. Λέει ο γάιδαρος στο βόδι:

«Βόδι, άκουσε εµένα που σου µιλώ. Εγώ είµαι δάσκαλος, ξέρω πολλά. Αύριο που θά 'ρθει

το αφεντικό να σε πάρει για ζευγάρι, να του κάνεις το ζαβλακωµένο, το άρρωστο.

Μη φας 'πόψε το φαΐ σου, για να σ' έβρει αποκαµωµένο ο γεωργός και να µη σε πάρει στη δουλειά».

Το βόδι, που δεν είναι καθόλου έξυπνο, γι' αυτό το λένε και «βόδι» και πιστεύει εύκολα ό,τι του λένε,

άκουσε το γάιδαρο. Ήκατσε σ' ένα καντούνι κι 'κανένε το άρρωστο.

 Έκλεισε τα µάτια του, κατέβασε την κεφάλα του και δε µιλούσε.

Την άλλη µέρα, µπαίνει µέσα η γυναίκα του γεωργού. (Τους γεωργούς τους λέµε εµείς ξωτάρηδες. 

Τα παλιά χρόνια, οι γεωργοί εδώ στη Λέρο δεν όργωναν µόνο, έκαναν και άλλες δουλειές.) 

Βλέπει το βόδι σε κακό χάλι. Φεύγει τροµαγµένη και πάει µέσα στο σπίτι.

«Φουρτούνα µας βρήκε σήµερα. Το ζωντανό µας δεν είναι στα καλά του. 

Το βλέπω ζαβλακωµένο σαν άρρωστο στο καντούνι του και δε θα µπορέσεις

να το πάρεις στη δουλειά!».

Στενοχωρέθηνε ο κακοµοίρης ο αγωγιάτης, ίντα θα κάνει;

Πάει, ρωτάει τη γυναίκα του:

«Τι 'α κάµουµένε, γυναίκα; Α βάλουµένε, στη θέση του, το γάδαρο!

Να ζευγαρίσουµε σήµερα µε το γάδαρο και θα δούµε, ώσπου να γίνει καλά το βόδι µας!».

Πάει λοιπόν ο αγωγιάτης, παίρνει το γάδαρο, τον πάει στο χωράφι,

τον ζώνει στ' αλέτρι και ξεκινάει το ζευγάρι. Νάσου 'πόδω ο γάδαρος, νάσου 'πό κει, ξεθεώθηνε.

Περνούσε η ώρα, πού να σταµατήσει το ζευγάρι!

Ο γεωργός είχε πολλή δουλειά.

Κάποτε, πέρασε η ώρα, τελείωσε η δουλειά, µόλις ήφτασεν ο ήλιος να δύσει.

«Ε, καλά είναι για σήµερι λέει ο αγωγιάτης. 

Ας πααίνουµεν τώρα και αύριο πάλι µε το καλό.» 

Παίρνει το γάιδαρο, καθίζει πάνω, τραβάει και το αλέτρι και φτάσανε στο στάβλο.

Σ' όλο το δρόµο ο γάιδαρος το φυσούσε και δεν κρύωνε το πάθηµά του.

«Αχου, ίντα ήπαθα! Τι ήταν αυτό που έπαθα! Τι βλακεία ήταν αυτή;»

Ο γάιδαρος και το βόδι...



ΠΗΓΗ: Παραδοσιακό παραµύθι της Λέρου

Μπήκε στο στάβλο αλλά πού να µιλήσει, για να µην πονηρέψει το βόδι.

Έκατσε σε µια µεριά λυπηµένο κι ήστυβε το µυαλό του: 

«Τι θα κάνω, πώς θα τη σκαπουλάρω αύριο;» Μετά από κάµποση ώρα, του ήρθε µια ιδέα.

Σηκώνεται πάει κοντά στο βόδι και του λέει: «Φίλε µου, εγώ που σ' αγαπώ, 'κούσε µε ίντα

θα σου ξαναπώ. Αύριο δεν τη βλέπω καλά τη µέρα. Ήκουσα το γεωργό πού 'πε ότι,

άµα είσαι έτσι κι αύριο θα σε σφάξει γιατί φοβάται µην του ψοφήσεις και θα πάθει µεγάλη

ζηµιά µετά. Λοιπόν, το καλό που σου θέλω, κάτσε φάε καλά καλά απόψε να καρδαµώσεις,

να σ' έβρει στα συγκαλά σου αύριο ο γεωργός, γιατί δε σε βλέπω καλά!

Το βόδι, ό,τι τού 'πε πάλι ο γάιδαρος έκαµε. Ήκουσε κι ότι, αν δεν είναι καλά αύριο,

θα το σφάξει κι εντεροκόπηνε1! Σηκώνεται και πέφτει µε τα µούτρα στο φαΐ. «Φάε και να φας»,

ηθέριεψε! Κοιµήθηνε του καλού καιρού και την άλλη µέρα µπαίνει µέσα η γυναίκα του

αγωγιάτη κι ήτανε της χαράς. «Αχ!», λέει, «Σήµερα είσαι της χαράς!

Πάω να τα πω στον άντρα µου».

Πάει µέσα: «Άντρα µου, άντρα µου εντάξει το βόδι µας, ηκαρδάµωσε2! Σήµερα είναι της χαράς,

γιατρέφτηνε! Μπορούµε να το πάµε στη δουλειά!». Το παίρνει τότε αυτός και φεύγουνε.

Ο γάιδαρος τότε ευχαριστηµένος, τους ήβλεπε που φεύγανε κι ήλεε:

«Αχ, πάλι καλά! Ευτυχώς που µέ 'κουσεν το βόδι και άλλη φορά να προσέξω,

να µη χώνω τη µούρη µου εκεί που δε µε σπέρνουν!».

«Όπου δε σε σπέρνουνε, να µη 'νεµάς3», έλεγε η γιαγιά µου.

εντεροκόπηνε = τρόµαξε

ηκαρδάµωσε = δυνάµωσε

ανεµάς = φυτρώνεις



Όταν ο ∆ίας έφτιαξε τον κόσµο και τα ζώα, που θα τον κατοικούσαν, όριζε, στο καθένα από αυτά,

πόσα χρόνια θα ζούσε. Σ' άλλα, όπως στη θαλασσινή χελώνα λόγου χάριν,

όρισε να ζει ως τριακόσια χρόνια, σ΄ άλλα, σαν το κοράκι για παράδειγµα, διακόσια,

στον ελέφαντα εκατόν πενήντα, στη φάλαινα πεντακόσια, στις πεταλούδες τρεις µέρες. 

Κι επειδή όλα ήταν για πρώτη φορά φτιαγµένα από το ∆ία και τότε θ' άρχιζαν να ζούνε,

κανένα τους δεν περηφανεύτηκε, ούτε παραπονέθηκε για τα χρόνια που του είχε ορίσει.

Αφού έφτιαξε όλα τα ζώα, ο ∆ίας έφτιαξε και τον άνθρωπο.

Σ' αυτόν έδωσε και κάτι, που δεν είχε δώσει στα άλλα ζώα. Του έδωσε το λογικό. 

-Και πόσα χρόνια ορίζεις να ζω; Ρώτησε ο άνθρωπος. -Σαράντα! Του απαντάει ο ∆ίας.

-Καλά!  Λέει ο άνθρωπος. Αµέσως, µε το λογικό του, σκέφτηκε πως σαράντα χρόνια είναι πολύ λίγα,

όταν ένα κοράκι, λόγου χάρη, ζει τουλάχιστον εκατό.

∆εν είπε όµως τίποτα, για να µην του τα πάρει κι αυτά ο ∆ίας. 

Όταν βγήκε στη ζωή ο άνθρωπος ήταν άνοιξη, όλα ήτανε όµορφα γύρω του, αλλά, 

τις νύχτες έκανε δροσιά και καθώς δεν είχε χοντρό δέρµα, όπως τα άλλα ζώα, 

για να προφυλάσσεται, σκέφτηκε να φτιάξει. Μάζεψε φύλλα τα ‘ραψε και τα φόρεσε. 

Αλλά τα φύλλα µαραίνονταν και τρίβονταν. 

Τότε χρησιµοποίησε προβιές αγριµιών. 

Έπειτα είδε πως τα πουλιά χτίζανε φωλιά, και σκέφτηκε κι αυτός να φτιάξει µια φωλιά, 

αλλά να είναι σκεπασµένη από πάνω, κι όχι ξέσκεπη, όπως οι φωλιές των πουλιών. 

Με το λογικό, λοιπόν, που του είχε χαρίσει ο ∆ίας, έφτιαξε ένα σπίτι µε σκέπη, 

µε πόρτα για να µπαινοβγαίνει και µε παράθυρα, 

που του χρησίµευαν για να βλέπει τι γίνεται έξω, χωρίς να αναγκάζεται να βγαίνει από το σπίτι του.

Πέρασε η άνοιξη κι ήρθε το καλοκαίρι µε τις ζέστες του.  

Τα ζώα έτρεχαν να βρούνε κανένα δέντρο για να ξαπλώσουν κάτω από τον ίσκιο του. 

Μύθος του Αισώπου:
Το Άλογο, το Βόδι, ο Σκύλος και ο Άνθρωπος



Πηγή: Παραδοσιακό παραµύθι της Λέρου

Ο άνθρωπος, όµως, είχε το σπίτι του, κι έτσι είχε όσο ίσκιο ήθελε. 

Ήρθε κι ο χειµώνας κι άρχισαν οι βροχές, τα κρύα, τα χιόνια. 

Τα ζώα έτρεµαν από το κρύο και στριµώχνονταν το ένα πλάι στο άλλο για να ζεσταθούν. 

Ο άνθρωπος όµως κλεινότανε µέσα στο σπίτι του και δεν κρύωνε καθόλου. 

Ένα βράδυ, που έκανε κρύο δυνατό, χτύπησαν την πόρτα του.

- Ποιος είναι; Ρώτησε από µέσα ο άνθρωπος.

- Είµαι εγώ, το άλογο, ακούστηκε απ' έξω µια φωνή. Πάρε µε µαζί σου,

  άνθρωπε, γιατί κρυώνω κι εγώ θα σου δουλεύω για να σε ξεπληρώσω.

-Μου χαρίζεις δέκα χρόνια από τη ζωή σου για να σε πάρω;

- Σου χαρίζω! Υποσχέθηκε το άλογο. 

Κι ο άνθρωπος το πήρε µέσα στο σπίτι του και το άλογο ζεστάθηκε κι άρχισε να του δουλεύει. 

Το άλλο βράδυ, παρουσιάστηκε το βόδι. 

-Πάρε µε άνθρωπε, να ζεσταθώ, κι εγώ θα σου δουλεύω! Τον παρακάλεσε.

- Σε παίρνω, αν µου χαρίσεις δέκα χρόνια από τη ζωή σου, είπε ο άνθρωπος.

-Μ' όλη µου την καρδιά, απάντησε το βόδι. 

Κι ο άνθρωπος το πήρε µέσα στο σπίτι του και το ‘στρωσε στη δουλειά. 

Το τρίτο βράδυ, ήρθε κι ο σκύλος, τουρτουρίζοντας. 

- Πάρε µε, άνθρωπε, στο σπίτι σου κι εγώ θα σου δουλεύω, του είπε. 

- Εσύ για δουλειά δεν κάνεις, αποκρίθηκε ο άνθρωπος. 

  Θα σε πάρω όµως για να φυλάς το σπίτι µου, όταν θα λείπω, 

  φτάνει να µου χαρίσεις δέκα χρόνια από τη ζωή σου.

-Σου τα χαρίζω! Φώναξε ο σκύλος πρόθυµα. 

Κι ο άνθρωπος τον πήρε στο σπίτι του και τον έβαλε να το φυλάει, 

κι εκείνος το φύλαγε πιστά. Κι έτσι ο άνθρωπος κέρδισε τριάντα χρόνια. 

Μόνο που, όταν τελείωσε τα σαράντα δικά του κι άρχισε να ζει τα δέκα του αλόγου, 

άρχισε να καµαρώνει σαν εκείνο. Στο δέκα του βοδιού, έγινε βαρύς και στενοκέφαλος 

κι ήθελε να γίνεται πάντα το δικό του. Και, στα τελευταία δέκα χρόνια, 

που είχε πάρει από το σκύλο, έγινε γκρινιάρης και θύµωνε µε το παραµικρό. 

Γι' αυτό, από τότε, οι άνθρωποι έχουν τέτοιο χαρακτήρα: είναι γιατί ζούνε τα χρόνια, 

του αλόγου, του βοδιού και του σκύλου.



"Ω Πατέρα», 

είπε ένα µικρός βάτραχος στον µεγάλο που καθόταν στην άκρη της λιµνούλας, 

«Είδα ένα πολύ τροµερό τέρας! 

Ήταν τόσο µεγάλο όσο ένα βουνό,

µε κέρατα στο κεφάλι του, και µια µακριά ουρά, και διπλές οπλές. "

"Μη κάνεις έτσι παιδάκι µου," είπε ο γέρο-βάτραχος, 

"αυτό που είδες ήταν απλά το βόδι  του κυρ - Λούκα, του γεωργού

που έχει εκείνο το χωράφι, και δεν είναι και τόσο µεγάλο όσο νοµίζεις.

Μπορεί να είναι λίγο πιο ψηλό από µένα, αλλά θα µπορούσα εύκολα να κάνω τον εαυτό µου 

τόσο µεγάλο. Απλά κοίτα." Έτσι, άρχισε να παίρνει βαθιές ανάσες και να φουσκώνει και 

παραφουσκώνει. «Ηταν τόσο µεγάλος;" ρώτησε ο ίδιος.

"Ω, πολύ µεγαλύτερο από αυτό», είπε ο νεαρός βάτραχος.

Και πάλι το γέρο-βάτραχος πήρε βαθιά ανάσα, και ρώτησε τον νεαρό έαν 

το βόδι ήταν τόσο µεγάλο όσο εκείνος.

" Μεγαλύτερο , πατέρα, πολύ µεγαλύτερο," ήταν η απάντηση. Έτσι, ο Βάτραχος 

πήρε µια πιο βαθιά ανάσα, και φύσηξε και φύσηξε και φύσηξε, και πρήστηκε και

πρήστηκε και  πρήστηκε. 

Και τότε είπε: "Είµαι σίγουρος ότι το βόδι δεν είναι τόσο µεγάλο

όσο αυτή τη στιγµή είµαι εγώ." Όµως, εκείνη τη στιγµή έσκασε.

Η έπαρση και η αλαζονία µπορούν να οδηγήσουν στην αυτοκαταστροφή.

Μύθος του Αισώπου:
Ο Βάτραχος και το βόδι



Ξεκίνησαν λοιπόν το άγνωστο ταξίδι τους και καθώς περπατούσαν, 

βρήκαν µια βρύση µέσα στην ερηµιά. Όπως ήταν εξαντληµένοι και αδύναµοι αποφάσισαν 

να καθίσουν για λίγο εκεί, να ξαποστάσουν. Μαγείρεψαν και την ώρα που έτρωγαν αντίκρισαν 

έναν γέρο να τους πλησιάζει, κουτσαίνοντας και κρατώντας µια µαγκούρα. 

Σαν έφτασε κοντά τους, τους χαιρέτησε καλόκαρδα!

Γεια χαρά σας παλικάρια!

Καλή σου ώρα και σε σένα γέροντα…

…του αποκρίθηκαν εκείνοι ενώ ο µικρότερος αδερφός έκοψε ένα κοµµάτι ψωµί και 

του το πρόσφερε λέγοντάς του: Κόπιασε παππούλη να φας λίγο ψωµί µαζί µας.

Ο γέρος που δεν αρνήθηκε, πήρε το ψωµί και κάθισε δίπλα τους. 

∆άγκωσε λίγο ψωµί κι ενώ µασούσε, γύρισε και είπε προς τον µεγαλύτερο αδερφό…

Πες µου παλικάρι µου, τί θα επιθυµούσες περισσότερο στον κόσµο αυτό;

Εκείνη την στιγµή, πάνω από τα κεφάλια τους, πετούσε ένα σµήνος από αµέτρητα κοράκια

που έκανε τον ουρανό να µαυρίσει. Ο µεγαλύτερος αδερφός, 

που δεν µπορούσε να πάρει τα µάτια του από το σµήνος, 

απάντησε στον γέρο χωρίς να το σκεφτεί…

Θα ήθελα, όλα αυτά τα κοράκια που πετούν από πάνω µας, να γινόντουσαν 

πρόβατα και να ήτανε δικά µου!

Πολύ ωραία… Και δεν µου λες; Αν ερχόταν κανένας φτωχός, 

πεινασµένος και διψασµένος, θα του πρόσφερες λίγο γάλα;

Τον ξαναρώτησε ο γέρος και το παλικάρι αµέσως του αποκρίθηκε…

Μόνο γάλα; Θα του πρόσφερα ό,τι τραβούσε η όρεξή του… και γάλα και τυρί και µυτζήθρα!

Ο γέρος τότε, χτύπησε τη µαγκούρα του στο χώµα και µε µιας τα κοράκια πέσανε στη γη και 

γίνανε πρόβατα κι άσπρισε ο τόπος γύρω τους από τα τόσα ζωντανά!

Αυτό ήταν. Το παλικάρι, αποφάσισε τότε να εγκατασταθεί εκεί. 

Μάζεψε τα πρόβατα και µε την βοήθεια των άλλων χτίσανε κι ένα µαντρί και η ζωή του 

θα κυλούσε έτσι από εδώ και στο εξής.

Αµέσως µετά, τα άλλα δυο αδέρφια κίνησαν να συνεχίσουνε το ταξίδι τους και 

µιας κι ο γέρος δεν είχε που να πάει, τους ακολούθησε. 

Μετά από ώρες περπάτηµα, βρέθηκαν µπροστά σε µια όαση.

Κάθισαν να ξαποστάσουν κι ο γέρος ρώτησε τον δεύτερο αδερφό:

Εσύ, παλικάρι µου, τι θα επιθυµούσες περισσότερο να έχεις;

Παραµύθι:
Ο γέρος και τα τρία αδέρφια



Γέροντα, βλέπεις όλα αυτά τα πουρνάρι α εδώ µπροστά µας; 

Αν αυτά, αντί για πουρνάρια ήταν ελιές θα ήµουν ευτυχισµένος!

Πολύ ωραία. Και δεν µου λες… Κι αν κανένας φτωχός χτυπούσε την πόρτα σου για βοήθεια, 

θα του έδινες λίγο λαδάκι να έχει να ρίχνει στο φαγητό του;

Και το ρωτάς; Και βέβαια θα του έδινα…

Χτύπησε και πάλι ο γέρος τη µαγκούρα καταγής και αµέσως τα πουρνάρια µεταµορφώθηκαν 

σε ελαιόδεντρα κι από τα κλαδιά τους κρέµονταν αµέτρητες ελιές. 

Ο δεύτερος αδερφός το πήρε κι αυτός απόφαση κι έµεινε σε εκείνον τον τόπο. 

Μάζευε τις ελιές και άλλες τις έκανε λάδι ενώ άλλες τις ετοίµαζε για φαγητό. 

Και µε το πέρασµα το χρόνου άρχισε να πουλάει τα αγαθά του, σε άλλα χωριά και πόλεις.

Τελευταίος έµεινε ο µικρότερος αδερφός και µαζί µε το γέρο ξεκίνησαν και πάλι το ταξίδι τους. 

Περπάτησαν αρκετά µέχρι που έφτασαν σε ένα σταυροδρόµι. 

Βρήκαν µια βρύση και αποφάσισαν να κάτσουν λίγο να ξαποστάσουν,  να ξεδιψάσουν και

να ξεκουραστούν. ∆εν πέρασε πολύ ώρα και ο γέρος ρώτησε του µικρού αδερφού:

Εσύ µικρέ µου, µε τί θα ήσουν ευχαριστηµένος;

Εγώ καλέ µου γέροντα, θα ήθελα αυτή η βρύση να τρέχει συνέχεια µε µέλι.

Κι αν φτωχοί άνθρωποι σου χτυπήσουν την πόρτα και σου ζητήσουν µέλι, θα τους δώσεις;

Και βέβαια γέροντα! Θέλει και ρώτηµα;

Χτύπησε ξανά ο γέρος την µαγκούρα στο έδαφος και η βρύση έπαψε να τρέχει µε νερό και 

ξαφνικά µέλι άρχισε να στάζει. Λίγο στην αρχή κι ύστερα περισσότερο. 

Και ο νέος αποφάσισε να µείνει εκεί και να πουλάει µέλι στους περαστικούς µα και στους εµπόρους. 

Κι όποτε κάποιος φτωχός του ζητούσε λίγο µέλι για να γλυκάνει την όρεξή του µα και 

για να πάρει δύναµη, αυτός δεν του έλεγε όχι.

Μετά κι από αυτό, ο γέρος σηκώθηκε και έφυγε µόνος τους, κουτσαίνοντας και 

βαστώντας την µαγκούρα του.

Πέρασε αρκετός καιρός κι ο µικρότερος αδερφός θέλησε να δει τα αδέρφια του. 

Αφού άφησε στην θέση του έναν υπηρέτη, κίνησε να πάει να τους βρει. 

Μόλις έφτασε όµως στο µέρος που ο αδερφός του είχε τις ελιές, 

αντί για ελαιόδεντρα είδε τον κάµπο γεµάτο µε πουρνάρια, 

όπως ακριβώς όταν τον αντίκρισαν για πρώτη φορά. 

Κι όταν αναζήτησε τον µεγαλύτερο αδερφό του που είχε γίνει βοσκός, 

αντί για τα πρόβατα, είδε και πάλι αµέτρητα κοράκια να πετάνε στον ουρανό.



Σαστισµένος όπως καθότανε και χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, 

εµφανίστηκε µπροστά του ο γέρος. Με καλόκαρδη φωνή γύρισε και του είπε…

Μην απορείς… Τα αδέρφια σου δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους. 

∆εν βοήθησαν τους φτωχούς που τους ζήτησαν βοήθεια και έτσι ό,τι καλό τους δόθηκε το έχασαν. 

Σε αντίθεση µε εσένα όµως που έχεις µεγάλη και καλοσυνάτη καρδιά, 

βοηθώντας όποιον έχει ανάγκη, συνεχίζεις να έχεις το δώρο που σου δόθηκε. 

Να έχεις την ευχή µου κι έτσι να συνεχίζεις την ζωή σου.

Κι ο γέρος χάθηκε πριν ο µικρότερος αδερφός προλάβει να πει οτιδήποτε…

Ψέµατα ή αλήθεια, έτσι λεν’ στα παραµύθια!

Πηγή: http://taparamythiatisgiagias.blogspot.com/2015/04/blog-post_26.html 

∆ιήγηµα: Η θλιµµένη αγελάδα, του Ευγένιου Τριβιζά

∆είτε το εδώ: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2167,7919/


