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ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η  

 

Η εκπαίδεσρη ςωμ παιδιώμ ρςημ αουαία Αθήμα 

 

Μετάφραση 

 

Σςημ Αθήμα διδάρκξσμ και μξσθεςξύμ ςα παιδιά 
με τοξμςίδα. Ποώςα η παοαμάμα και η μηςέοα και ξ παι-
δαγχγόπ και ξ ίδιξπ ξ παςέοαπ τοξμςίζξσμ πώπ θα γίμει 
πξλύ καλό ςξ παιδί, διδάρκξμςαπ όςι ςξ έμα είμαι δίκαιξ, 
ςξ άλλξ άδικξ, ασςό καλό, ςξ άλλξ άρυημξ. Έπειςα, όςαμ 
ςα παιδιά τςάρξσμ ρςημ καςάλληλη ηλικία, ξι γξμείπ ςα 
ρςέλμξσμ ρςα ρπίςια ςχμ δαρκάλχμ, όπξσ ξι δάρκαλξι ςηπ 
γοατήπ και ςηπ αμάγμχρηπ τοξμςίζξσμ μα μάθξσμ ςα παι-
διά γοάμμαςα και μα καςαλαβαίμξσμ ασςά πξσ είμαι γοαμ-
μέμα, και ξι δάρκαλξι ςηπ μξσρικήπ με ςξ μα παίζξσμ λύοα 
ποξρπαθξύμ μα κάμξσμ ςα παιδιά πιξ ήοεμα και ενξικειώ-
μξσμ ςιπ φσυέπ ςχμ παιδιώμ με ςξ οσθμό και ςημ αομξμία. 
Ακόμα, ςα παιδιά ρσυμάζξσμ ρςα γσμμαρςήοια και ρςιπ 
παλαίρςοεπ, όπξσ ξι δάρκαλξι ςηπ γσμμαρςικήπ κάμξσμ πιξ 
δσμαςά ςα ρώμαςά ςξσπ, για μα μημ αμαγκάζξμςαι μα δει-
λιάζξσμ εναιςίαπ ςηπ κακήπ ρχμαςικήπ ςξσπ καςάρςαρηπ.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η  

 

Επαγγέλμαςα ςωμ αουαίωμ Αθημαίωμ 

 

Μετάφραση 

 

Οι Αθημαίξι, όπχπ και ασςξί πξσ καςξικξύμ ρςιπ 
άλλεπ πόλειπ, αρκξύμ πξλλά επαγγέλμαςα ρςη ζχή ςξσπ, 
για μα απξκςξύμ ςα απαοαίςηςα. Ο Νασρικύδηπ πξσ είμαι 
ιδιξκςήςηπ πλξίξσ μεοιμμξύρε για ςη ρσμςήοηρη ςξσ εασ-
ςξύ ςξσ και ςχμ δικώμ ςξσ, και ςξ ίδιξ ακοιβώπ έκαμε ξ 
Ξέμχμ ξ έμπξοξπ και ξ Ξεμξκλήπ ξ μικοξπχληςήπ. Ο Πξλύ-
ζηλξπ από ςημ παοαρκεσή κοιθάλεσοξσ ρσμςηοξύρε ςξμ 
εασςό ςξσ και ςξσπ ξικιακξύπ δξύλξσπ, επιπλέξμ πξλλέπ 
τξοέπ ποξρέτεοε δημόρια σπηοερία ρςημ πόλη με δικά ςξσ 
υοήμαςα. Ο Γλαύκχμ από ςξ Χξλαογό ήςαμ γεχογόπ και 
ενέςοετε βόδια, εμώ ξ Δημέαπ ρσμςηοξύμςαμ από ςημ ςέυμη 
ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ υλαμύδχμ, και ξι πεοιρρόςεοξι από 
ςξσπ Μεγαοείπ (ρσμςηοξύμςαμ) από ςημ ςέυμη ςηπ καςα-
ρκεσήπ ενχμίδχμ. Αοκεςξί από ςξσπ πξλίςεπ μάθαιμαμ κα-
λά κάπξια ςέυμη, όπχπ ασςή ςχμ μαομαοάδχμ, ςχμ κεοα-
μέχμ, ςχμ ξικξδόμχμ, ςχμ ςραγκάοηδχμ, και εναρτάλιζαμ 
με ςημ εογαρία πξλλά απαοαίςηςα για ςη ζχή.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η  

 

Έμα ςανίδι επιρςημξμικήπ ταμςαρίαπ 

 

Μετάφραση 

 

Πλέξσμε πεοίπξσ ςοιακόρια ρςάδια και αγκσοξβξ-
λξύμε ρε μηρί μικοό και έοημξ. Ατξύ μείμαμε ρςξ μηρί πέ-
μςε ημέοεπ, ςημ έκςη νεκιμξύμε και ςημ όγδξη βλέπξσμε 
πξλλξύπ αμθοώπξσπ μα ςοέυξσμ εδώ κι εκεί πάμχ ρςη θά-
λαρρα, πξσ έμξιαζαμ μ’ εμάπ ρε όλα και ρςα ρώμαςα και 
ρςξ μέγεθξπ, εκςόπ από ςα πόδια. Γιαςί ασςά ςα έυξσμ κα-
ςαρκεσαρμέμα από τελλό. Γι’ ασςό ςξ λόγξ μάλιρςα, μξμί-
ζχ, ξμξμάζξμςαι Φελλόπξδεπ. Απξοξύμε λξιπόμ βλέπξμςάπ 
ςξσπ μα μημ βξσλιάζξσμ, αλλά μα μέμξσμ πάμχ ρςα κύμαςα 
και μα βαδίζξσμ υχοίπ τόβξ. Ασςξί πληριάζξσμ και μαπ 
υαιοεςξύμ ρςα ελλημικά και λέμε όςι βιάζξμςαι (μα τςά-
ρξσμ) ρςημ παςοίδα ςξσπ, ςημ Φελλώ. Μέυοιπ εμόπ ρημείξσ, 
λξιπόμ, μαπ ρσμξδεύξσμ ςοέυξμςαπ δίπλα μαπ, έπειςα αλλά-
ζξσμ δοόμξ και ποξυχοξύμ εσυόμεμξι ρ’ εμάπ καλό ςανίδι.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η  

 

Η ξμξοτιά δεμ είμαι ςξ παμ 

 

Μετάφραση 

 

Έμα ελάτι μεγάλξ (ρε μέγεθξπ) δίφαρε ςημ επξυή 
ςξσ καλξκαιοιξύ και έτςαρε κξμςά ρε κάπξια πηγή καθα-
οή και βαθιά, και ατξύ ήπιε όρξ ήθελε, παοαςηοξύρε ςη 
μξοτή ςξσ ρώμαςόπ ςξσ. Και πεοιρρόςεοξ επαιμξύρε ςη 
μξοτή ςχμ κεοάςχμ ςξσ, με ςημ ιδέα όςι ήςαμ ρςξλίδι για 
όλξ ςξσ ςξ ρώμα. Καςέκοιμε, όμχπ, ςα λεπςά ςξσ πόδια, ε-
πειδή καςά ςη γμώμη ςξσ δεμ μπξοξύραμ μα αμςένξσμ όλξ 
ςξ βάοξπ (ςξσ ρώμαςξπ). Κι εμώ αρυξλξύμςαμ με ασςά, α-
κξύρςηκε νατμικά γάβγιρμα ρκύλχμ και κσμηγξί εκεί κξ-
μςά. Τξ ελάτι άουιρε μα ςοέυει ξομηςικά, για μα νετύγει, 
και όρξ έςοευε ρε ξμαλό έδατξπ, ρχζόςαμ από ςημ ςαυύςη-
ςα ςχμ πξδιώμ ςξσ. Όςαμ, όμχπ, έπερε ρε πσκμό δάρξπ, ε-
πειδή ςξσ μπλέυςηκαμ ςα κέοαςα (ρε κλαδιά), παγιδεύςηκε, 
και έμαθε εν ιδίαπ πείοαπ όςι ποάγμαςι ήςαμ άδικξπ κοιςήπ 
ςχμ ποξρχπικώμ ςξσ ιδιξςήςχμ, επειδή καςηγξοξύρε ασςά 
πξσ ςξ έρχζαμ, εμώ επαιμξύρε ασςά πξσ ςξ ποόδχραμ.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η  

 

Η λύρη ςξσ γόοδιξσ δερμξύ 

 

Μετάφραση 

 

Όςαμ έτςαρε ξ Αλέναμδοξπ ρςξ Γόοδιξ, ςξμ κσοί-
εσρε επιθσμία μα δει ςημ άμανα ςξσ Γξοδίξσ και ςξ δερμό 
ςξσ άνξμα ςηπ άμαναπ. Και μεςανύ άλλχμ, λεγόςαμ και ασ-
ςό ρυεςικά με ςημ άμανα, όςι δηλαδή, όπξιξπ λύρει ςξ δε-
ρμό ςξσ άνξμα ςηπ άμαναπ, ασςόπ ήςαμ ξοιρμέμξ από ςη 
μξίοα μα ενξσριάρει ςημ Αρία. Ο δερμόπ λξιπόμ ήςαμ από 
τλξιό κοαμιάπ και δεμ ταιμόςαμ ξύςε η αουή ξύςε ςξ ςέλξπ 
ςξσ. Ο Αλέναμδοξπ, επειδή αδσμαςξύρε μα βοει ςη λύρη 
ςξσ δερμξύ, αλλά και επειδή δεμ ήθελε μα ςξμ ατήρει, (τξ-
βξύμεμξπ) μήπχπ ασςό ποξκαλέρει αμαςαοαυή μέρα ρςξ 
πλήθξπ, ατξύ υςύπηρε με ςξ νίτξπ ςξσ ςξμ δερμό, ςξμ έκξ-
φε και είπε όςι λύθηκε. Απξμακούμθηκε λξιπόμ από ςημ 
άμανα ξ ίδιξπ και ξι ρύμςοξτξί ςξσ με ςημ ιδέα όςι ξ υοη-
ρμόπ για ςη λύρη ςξσ δερμξύ είυε εκπληοχθεί. Και ποάγμα-
ςι εκείμη ςη μύυςα βοξμςέπ και λάμφη από ςξμ ξσοαμό έ-
δχραμ ρημείξ επιδξκιμαρίαπ. Γι’ ασςό ςξ λόγξ ξ Αλέναμ-
δοξπ ποξρέτεοε θσρίεπ ςημ επόμεμη μέοα ρςξσπ θεξύπ πξσ 
ςξσ ταμέοχραμ ςα ρημάδια και ςξμ ςοόπξ λύρηπ ςξσ δε-
ρμξύ.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10Η  

 

Ο Σωκοάςηπ για ςη τιλία  

 

Μετάφραση  

 

Ακξύχ από πξλλξύπ ασςό, όςι δηλαδή απ’ όλα ςα 
πεοιξσριακά ρςξιυεία ςξ πιξ ρημαμςικό είμαι ξ γμήριξπ και 
καλόπ τίλξπ, όμχπ ξι πεοιρρόςεοξι τοξμςίζξσμ πεοιρρόςε-
οξ για ξςιδήπξςε άλλξ παοά για ςημ απόκςηρη τίλχμ. Για-
ςί ποάγμαςι απξκςξύμ με επιμέλεια ρπίςια και αγοξύπ και 
δξύλξσπ και κξπάδια ζώχμ και αμςικείμεμα, αλλά δεμ 
τοξμςίζξσμ μα απξκςήρξσμ τίλξ, ςξ ξπξίξ λέμε όςι είμαι ςξ 
μεγαλύςεοξ αγαθό. Και όμχπ πξιξ άλξγξ ή πξιξ ζεσγάοι 
ζώχμ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι ρε αγοξςικέπ εογαρίεπ είμαι 
ςόρξ αμώςεοξ όρξ βέβαια ξ εμάοεςξπ τίλξπ; Και πξιξπ δξύ-
λξπ είμαι ςόρξ καλξποξαίοεςξπ και ρςαθεοόπ; Ή πξιξ άλλξ 
απόκςημα είμαι ςόρξ υοήριμξ ρε όλα; Γιαςί ξ καλόπ τίλξπ 
ατιεοώμεςαι ρςημ κάλσφη ςχμ αμαγκώμ ςξσ τίλξσ ςξσ 
και, αμ υοειάζεςαι μα κάμει καλό ρε κάπξιξμ, ςξμ εμιρυύει 
βξηθώμςαπ ςξμ, και αμ κάπξιξπ τόβξπ ςξμ αμαρςαςώμει, 
ςξμ βξηθά, και όςαμ εσςσυεί, ςξύ ποξρτέοει μεγάλη εσυα-
οίρςηρη, εμώ, όςαμ δσρςσυεί, καςαβάλλει πάοα πξλλέπ 
ποξρπάθειεπ μα ςξμ ρςήρει πάλι ρςα πόδια ςξσ. Όμχπ μεοι-
κξί ποξρπαθξύμ μα καλλιεογήρξσμ δέμςοα για ςξμ καοπό 
ςξσπ, αλλά ςξ απόκςημα πξσ παοάγει κάθε λξγήπ καοπξύπ, 
ςξ ξπξίξ ξμξμάζεςαι τίλξπ, ξι πεοιρρόςεοξι ςξ τοξμςίζξσμ 
με βοαδύςηςα και αμέλεια.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11Η  

 

Η αγάπη ςξσ Αλέναμδοξσ για ςξμ Βξσκετάλα 

 

Μετάφραση  

 

Δκεί όπξσ ρσμέβη η μάυη και ρςξ ρημείξ από ςξ 
ξπξίξ νεκίμηρε και πέοαρε ςξμ Υδάρπη πξςαμό, ξ Αλέναμ-
δοξπ έκςιρε πόλειπ. Και έδχρε ρςημ πόλη ςξ όμξμα Νίκαια 
από ςη μίκη ςξσ καςά ςχμ Ιμδώμ, εμώ ςημ πόλη Βξσκετάλα 
(ςημ ατιέοχρε) ρςη μμήμη ςξσ αλόγξσ Βξσκετάλα, ξ ξ-
πξίξπ πέθαμε εκεί επειδή καςαβλήθηκε από ςξμ καύρχμα 
και ςα γηοαςειά, αλλά και ατξύ είυε σπξτέοει ποξηγξσμέ-
μχπ πξλλά και είυε πεοάρει πξλλξύπ κιμδύμξσπ μαζί με ςξμ 
Αλέναμδοξ, και ςξμ ξπξίξ (Βξσκετάλα) ίππεσε μόμξ ξ Α-
λέναμδοξπ, επειδή απέοοιπςε χπ αμάνιξσπ όλξσπ ςξσπ άλ-
λξσπ αμαβάςεπ, καθώπ ήςαμ και μεγάλξπ ρςξ μέγεθξπ και 
δσμαςόπ. Και είυε ρημάδι έμα κετάλι βξδιξύ υαοαγμέμξ 
πάμχ ςξσ, εναιςίαπ ςξσ ξπξίξσ λέμε όςι είυε και ασςό ςξ 
όμξμα. Κάπξιξι άλλξι λέμε όςι είυε έμα λεσκό ρημάδι ρςξ 
κετάλι, εμώ ξ ίδιξπ ήςαμ μαύοξπ, πξσ έμξιαζε πξλύ με κε-
τάλι βξδιξύ. Ασςό ςξ άλξγξ ξ Αλέναμδοξπ ςξ έυαρε ρςη 
υώοα ςχμ Οσνίχμ και ξ Αλέναμδοξπ διακήοσνε δημόρια ρε 
όλη ςη υώοα όςι θα ςξσπ εκςελέρει όλξσπ, αμ δεμ ςξσ επι-
ρςοέφξσμ ςξ άλξγξ. Τόρξ μεγάλξ ήςαμ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ 
Αλενάμδοξσ γύοχ από ασςό (ςξ άλξγξ).   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12Η  

 

Αθήμα και Αςλαμςίδα 

 

Μετάφραση 

 

Σςη μήρξ Αςλαμςίδα, λξιπόμ, ρσγκοξςήθηκε μια 
μεγάλη και ανιξθαύμαρςη δύμαμη βαριλιάδχμ, η ξπξία 
κσοιαουξύρε ρε ξλόκληοξ ςξ μηρί, αλλά και ρε πξλλά άλ-
λα μηριά και ρε μέοη ςηπ νηοάπ. Ατξύ ρσμεμώθηκε όλη ασ-
ςή η δύμαμη, ςξμ δικό ραπ και ςξμ δικό μαπ ςόπξ και όλη 
ςημ πεοιξυή πξσ βοίρκεςαι μέρα ρςξ ρςόμιξ επιυείοηρε κά-
πξςε μα σπξδξσλώρει με μια και μόμη επίθερη. Τόςε, λξι-
πόμ, Σόλχμα, η δύμαμη ςηπ πόληπ ραπ έγιμε νακξσρςή για 
ςη γεμμαιόςηςα και ςξ ρθέμξπ ςηπ ρε όλξσπ ςξσπ αμθοώ-
πξσπ. Γιαςί νευώοιρε απ’ όλεπ ρςη γεμμαιόςηςα και ρςιπ πξ-
λεμικέπ ςέυμεπ, ατξύ διέςοενε ςξσπ έρυαςξσπ κιμδύμξσπ, και 
ατξύ μίκηρε ςξσπ επιδοξμείπ, έρςηρε μμημείξ μίκηπ, και 
παοεμπόδιρε ςημ σπξδξύλχρη όρχμ δεμ είυαμ ακόμη σπξ-
δξσλχθεί, εμώ όλξσπ ςξσπ άλλξσπ ςξσπ ελεσθέοχρε με με-
γαλξφσυία. Και αογόςεοα, ατξύ έγιμαμ πξλύ δσμαςξί ρει-
ρμξί και καςακλσρμξί, η μήρξπ Αςλαμςίδα βσθίρςηκε και 
εναταμίρςηκε. Γι’ ασςό και ςώοα έυει γίμει αδιάβαςη και 
αμενεοεύμηςη εκείμη η θάλαρρα.  


