
4o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: __________________ 

Διδασκαλία : Άννα Μακράκη   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  6Η 

   Η ΟΜΟΡΦΙΑ   Πρόκειται για ένα μύθο  του Αισώπου  με πρωταγωνιστή ένα ζώο (συνηθισμένη   

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ     τεχνική του συγγραφέα)  με στόχο τόσο να ευχαριστήσει όσο και να διδάξει  τον   

   ΤΟ  ΠΑΝ        αναγνώστη. Έντονη είναι η χιουμοριστική τους διάθεση  με 

συγκεκριμένο όμως       στόχο: να αναδείξει ανθρώπινες αδυναμίες που μπορούν 

να διορθωθούν , ωστόσο,να διορθωθούν. Πλεονέκτημα, βέβαια, αποτελεί η 

ομορφιά  (το κάλλος) και αναμφισβήτητα προκαλεί αίσθηση και εντύπωση. Μόνη 

της όμως, αν δηλαδή δεν συνοδεύεται από συμπληρωματικές και σπουδαίες αρετές 

, αποδεικνύεται άχρηστη και καταντά ματαιοδοξία. Κάποτε μάλιστα το τίμημά της είναι πολύ 

ακριβό… 

 

Για σκέψου κι εσύ : 

 Γιατί συνηθίζουμε να λέμε μύθους προκειμένου να περάσουμε μηνύματα; 

 Ποιοι λόγοι κατά τη γνώμη σας κάνουν τους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη σημασία  στην  

εξωτερική τους εμφάνιση; 

 

Μετάφραση  

 

Ένα  μεγάλο  ελάφι την εποχή του ______________  επειδή διψούσε  ___________________   

_________________________και βαθειά  και αφού ήπιε  όσο  ήθελε ________________ 

_______________.  Και  μάλιστα  _________________________ με την ιδέα ότι ήταν 

στολίδι  ____________________________. Αντίθετα κατηγορούσε   ________________ 

__________________  _________________επειδή κατά τη γνώμη του δεν μπορούσαν να 

σηκώσουν ______________________________. Κι ενώ ____________________ 

_______________γαύγισμα σκυλιών ξαφνικά  ακούγεται και κυνηγοί κοντά. Κι αυτός 

__________________________κι όσο _________________________ 

_______________ σωζόταν από την ταχύτητα των ποδιών . Όταν όμως ______________ σε 

πυκνό δάσος, επειδή ___________________________________παγιδεύτηκε και έμαθε από 

την εμπειρία  του ότι πράγματι _______________________ των δικών του επειδή 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________    

 

 

 

 



 

 

Ερωτήσεις εμπέδωσης 

 

1. Να απαντήσετε γραπτά στην ερώτηση 3 και στην ερώτηση 4 του σχολικού βιβλίου.  

2. Στην ερώτηση 1 και 2 να δώσετε προφορικά την απάντησή σας. 

3. Σε ποια ηλικία νομίζετε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση; Πώς το 

δικαιολογείτε; (συζήτηση στην τάξη) 

4. Μπορείς να γράψεις ένα άρθρο για την σχολική εφημερίδα με τίτλο 

 « η ομορφιά δεν είναι το παν; »  (προαιρετική εργασία) 

 

Λεξιλογικές επισημάνσεις  

η πόσις  =  το να πίνει κάποιος 

κατάποσις =  το κατέβασμα τροφής ή ποτού από το στόμα 

ηδύποτο ( ηδύς + ποτό) = γλυκό αλκοολούχο ποτό 

πρόποση (προ +πίνω) = ευχή ή χαιρετισμός με υψωμένο το ποτήρι 

 

Α σ κ ή σ ε ι ς 

 Φτιάξε προτάσεις με τις λέξεις που ακολουθούν: 

πόσιμος  , οινοποσία,  συμπότης 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Βάλε την κατάλληλη λέξη από τον λεξιλογικό πίνακα του  πίνω 

Χώρισε με τον άντρα της γιατί ήταν μεγάλος ______________ 

Έπαθαν όλοι δηλητηρίαση γιατί το νερό τελικά δεν ήταν _______________ 

Επειδή έχω κρυώσει,  πονάει ο λαιμός μου όταν ______________ 

Την _______________ την έκανε ο πατέρας την νύφης, μόλις οι νεόνυμφοι κάθισαν 

στο τραπέζι. 

Έχω αντέξει πολλά αλλά αυτό δεν πρόκειται να το _______________ με τίποτα ! 

Τα _________________  στην αρχαία Ελλάδα  ήταν γνωστά για τα πλούσια 

εδέσματα (=φαγητά)  και το καλό κρασί. 

 

 

 

 


