
H χελώνα και ο Pεβιθάκης



Το επεισόδιο  «Αυτή η γυναίκα πόχεις εσύ, δεν είναι για σένα...» «και γλιτώνει ο ψαράς 
τη γυναίκα του».  επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

1. Διαβάσατε προσεκτικά το παραμύθι με το Ρεβιθάκη;

Υπάρχουν μικρά επεισόδια που επαναλαμβάνονται και σε κάθε επανάληψη κάτι αλλάζει. 

Μπορείτε να βρείτε αυτά τα επεισόδια στο παραμύθι; 

π.χ. «Αυτή η γυναίκα πόχεις εσύ, δεν είναι για σένα...» «και γλιτώνει ο ψαράς τη γυναίκα του». 

Πόσες φορές επαναλαμβάνεται αυτό το επεισόδιο; Τι αλλάζει κάθε φορά;

1ο επεισόδιο: Ο βασιλιάς ζήτα από το ψαρά να φιλέψει με ψάρια όλο το στράτευμά του. Ο 
ψαράς με την βοήθεια της γυναίκας του και της πεθεράς του τα καταφέρνει.

2ο επεισόδιο: Ο βασιλιάς ζητά από το ψαρά να ταΐσει με σταφύλια όλο το στράτευμά του. Ο 
ψαράς με την βοήθεια της γυναίκας του και της πεθεράς του τα ξανακαταφέρνει.

3ο επεισόδιο: Ο βασιλιάς ζητά από το ψαρά να φέρει έναν άνθρωπο να έχει δυο πιθαμές το 
μπόι του και τρεις πιθαμές τα γένια του. Ο ψαράς με την βοήθεια της γυναίκας του, της 
πεθεράς του και του γιού της, Ρεβιθάκη, όχι μόνο τα καταφέρνει, αλλά θα γίνει και βασιλιάς 
στη θέση του βασιλιά.

Αυτό που αλλάζει κάθε φορά είναι η απαίτηση του βασιλιά από το ψαρά.



ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
ηύρε = βρήκε
έδωκε = έδωσε
φιλέψεις = κεράσεις
έβγα  = βγες
αγαπάς = θέλεις
κοπιάσετε = έλθετε
σώνουνε = τελειώνουν
μηνάει = ειδοποιεί
βάνετε = βάζετε

2. Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το παραμύθι σάς φαίνεται διαφορετική από αυτήν 

που μιλάμε συνήθως σήμερα; Π.χ. κάποιοι τύποι ρημάτων, έδωκε, πόχεις, και κάποιοι τύποι 

ονομάτων, παστρεμένο, αυτού.

Μπορείτε να βρείτε και άλλα τέτοια παραδείγματα;

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
Ορισμός = θέληση 
θυγατέρα = κόρη
φαγιά = φαγητά
νομάτοι = άνθρωποι
αράδα = σειρά
οκά =  μονάδα βάρους
πιθαμή = η απόσταση ανάμεσα στον 
αντίχειρα και το μικρό δάχτυλο
σκαφίδι =  κούνια



Σκέψεις και συναισθήματα του ψαρά
 Αυτή ήταν το τυχερό μου, ας την πάρω 

στο σπίτι
 θαύμασε ο καημένος ο ψαράς ποιος τα 

κάνει αυτά
 Εμ, αυτού αν εμένα μονάχα κάνεις να 

μαγειρέψεις δε φτάνει
 έφυγε και πάει με το παράπονο στο 

σπίτι και λέει στη γυναίκα
 Σ’ έβαλε στο μάτι, γυναίκα, ο βασιλιάς 

και έβαλε τα δυνατά του να σε πάρει 
από τα χέρια μου. 

 Αυτά τα σταφύλια εμένα μονάχα δε 
σώνουνε. 

 Τώρα τα μπλέξαμε, γυναίκα· 

3. Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που δείχνουν τι σκέφτονται ή τι αισθάνονται τα πρόσωπα της 

ιστορίας; Μπορείτε να τις βρείτε;

Αν δεν είναι αρκετές, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες παρόμοιες λέξεις ή φράσεις;

Σε ποια σημεία του κειμένου θα τις βάζατε;

Σκέψεις και συναισθήματα του  βασιλιά
 Άμα την είδε αυτός, τρελάθηκε από την 

ομορφιά της.

Σκέψεις και συναισθήματα  της γυναίκας 
του ψαρά
 Απ’ αυτό το πλάι να κοιμηθεί ο βασιλιάς
 Έννοια σου, άντρα, κι εγώ δε γίνομαι 

γυναίκα του βασιλιά, μόνο εσένα θα 
κάνω βασιλιά. 

 Έννοια σου, άντρα, κι αυτό θα ταιριάξει. 



4. Διαβάστε το παραμύθι που ακολουθεί:

Ο μανδαρίνος* και ο γάτος

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μανδαρίνος που είχε ένα γάτο παχουλό και καλοταϊ-

σμένο που τον αγαπούσε πολύ. Ήταν τόσο περήφανος για το εξαιρετικά όμορφο και δυνα-

τό ζώο του, που το ονόμασε «Ουρανό».

Όμως μια μέρα ένας φίλος του του λέει:

- Επίτρεψέ μου να παρατηρήσω ότι υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από τον ουρανό, είναι τα σύν-

νεφα, αφού μπορούν να κρύψουν τον ουρανό.

- Έχεις δίκιο, απάντησε ο μανδαρίνος, και σ’ ευχαριστώ. Από δω και πέρα θα φωνάζω τον 

υπέροχο γάτο μου «Σύννεφο».

Λίγο καιρό αργότερα ένας άλλος μανδαρίνος πήγε στο σπίτι του για να πιουν τσάι.

- Τι, ρώτησε έκπληκτος, φωνάζετε «Σύννεφο» αυτό το εξαίσιο ζώο; Αφού υπάρχει κάτι πιο 

δυνατό από τα σύννεφα, είναι ο άνεμος που τα διώχνει από μπροστά του.

Έτσι λοιπόν ο αφέντης του ονόμασε «Άνεμο» το γάτο για τον οποίο ήταν τόσο περή-

φανος. Δεν είχε περάσει μια βδομάδα και ο δήμαρχος της πόλης, καλεσμένος στο σπίτι 

του μανδαρίνου, είδε το γάτο...

κινέζικος μύθος (διασκευή)

Όπως βλέπετε, το παραμύθι δεν έχει τελειώσει. Προσπαθήστε τώρα να γράψετε τη 

συνέχεια και το τέλος του, συνεχίζοντας την ίδια επαναληπτική δομή μικρών 

επεισοδίων.



Έτσι λοιπόν ο αφέντης του ονόμασε «Άνεμο» το γάτο για τον οποίο ήταν τόσο περή- φανος. Δεν είχε περάσει 
μια βδομάδα και ο δήμαρχος της πόλης, καλεσμένος στο σπίτι του μανδαρίνου, είδε το γάτο...

και έκπληκτος  λέει του μανδαρίνου:
- Επίτρεψέ μου να σας παρατηρήσω. Αποκαλείτε τον γάτο σας «Άνεμο» αφού γνωρίζετε ότι υπάρχει κάτι πιο 
δυνατό  από τον άνεμο, ο ήλιος που δίνει ζωή σε όλα.
- Έχετε δίκιο κύριε δήμαρχε, απάντησε, και σας ευχαριστώ πολύ. Στο εξής θα αποκαλώ τον γάτο μου «Ήλιο».
Λίγο καιρό αργότερα ο βασιλιάς κάλεσε το μανδαρίνο στο παλάτι του για να γνωρίσει τον πανέμορφο γάτο του.
Πηγαίνει, λοιπόν, ο μανδαρίνος με το γάτο του στο παλάτι, τον βλέπει ο βασιλιάς και τον ρωτά:
- Πώς τον λένε το γάτο σου; 
- «Ήλιο» εξοχότατε, απάντησε ο μανδαρίνος.
-Τι, λέει νευριασμένος ο βασιλιάς, λες «Ήλιο» αυτό το υπέροχο ζώο; Αφού δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από 

εμένα. Εγώ αποφασίζω για τη ζωή όλων.
- Έχετε δίκιο εξοχότατε, ψέλλισε ο μανδαρίνος, συγνώμη. Από δω και πέρα θα λέω τον γάτο μου «Βασιλιά».

Στο παλάτι  ο μανδαρίνος γνώρισε και την όμορφη βασιλοπούλα που την ερωτεύτηκε αμέσως.  
Δεν πέρασε καιρός και  ο μανδαρίνος με τη βασιλοπούλα παντρεύτηκαν.  Τότε ο μανδαρίνος σκέφτηκε και 
αποφάσισε να αλλάξει  το όνομα του γάτου του για τελευταία φορά . Τον ονόμασε  «Αγάπη»
Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!



Αν θέλεις να κρατήσεις τη γυναίκα σου,

θα κάνεις ένα τραπέζι από ψάρια.

Η εξαρτημένη πρόταση που εισάγεται με το σύνδεσμο αν ή εάν ονομάζεται υπόθεση, 

ενώ η ανεξάρτητη ονομάζεται απόδοση.

υπόθεση

απόδοση



5. Αν θέλεις να κρατήσεις τη γυναίκα σου, θα κάνεις ένα τραπέζι από ψάρια να χορτάσει 

όλο το στράτευμα, είπε ο βασιλιάς στο φτωχό ψαρά.

Βρείτε παρόμοιες προτάσεις μέσα στο κείμενο και διατυπώστε τες με όλους τους 

δυνατούς τρόπους:

Αν ήθελες ……………………………….……………………………………………....……………......

………………………………………………………………………………………………………....……

Αν θελήσεις………………………………………………………....…………………………………….

……………………………………………...………………....…………………………………………....

Αν θα ήθελες ….………………………………………………....……………………………………...

…………………………………………………………………………………………....…………………

να κρατήσεις τη γυναίκα σου, θα έκανες ένα τραπέζι από ψάρια να 

χορτάσει όλο το στράτευμα. 

να κρατήσεις τη γυναίκα σου, θα κάνεις ένα τραπέζι από ψάρια να 

χορτάσει όλο το στράτευμα. 

να κρατήσεις τη γυναίκα σου, θα έκανες ένα τραπέζι από ψάρια να 

χορτάσει όλο το στράτευμα. 

αν κοπιάσετε, το τραπέζι θα είναι έτοιμο.
Αν κοπιάζατε, το τραπέζι θα ήταν έτοιμο.

Αν  θα κοπιάζατε, το τραπέζι θα ήταν έτοιμο.

αν δεν ταΐσεις αύριο όλο το στράτευμά μου με σταφύλια, θα σου πάρω τη γυναίκα σου.

Αν δεν τάιζες όλο το στράτευμά μου με σταφύλια, θα σου έπαιρνα τη γυναίκα σου.

Αν δεν ήθελες να ταΐσεις το στράτευμά μου με σταφύλια, θα σου έπαιρνα τη γυναίκα σου.

Αν κοπιάσετε μαζί με το στράτευμα σου αύριο, τα σταφύλια είναι έτοιμα.
Αν κοπιάζατε μαζί με το στράτευμα σου αύριο, τα σταφύλια θα ήταν έτοιμα.

Αν θα κοπιάζατε μαζί με το στράτευμα σου αύριο, τα σταφύλια θα ήταν έτοιμα.



6. Ξέρετε ότι στη χώρα των παραμυθιών τα πράγματα μιλάνε;

Το μαγικό τεντζεράκι είπε στην όμορφη κοπέλα μερικά μυστικά μαγειρικής για να 

εντυπωσιάσει το βασιλιά και το στράτευμα του.

Εσείς μπορείτε να της πείτε μερικά ακόμα; Γράψτε τα δικά σας μαγειρικά μυστικά! 

Θα γλείφουν και τα δάχτυλα τους αν …..………………………………………....………….…......

………………………………………………………………………………………………………....……

Θα τους κόψεις την πείνα αν…………………………………....…………………………………….

……………………………………………...………………....…………………………………………....

Θα ξεγελάσεις την πείνα τους αν ……………………….…....……………………………………...

…………………………………………………………………………………………....…………………

Θα τα κάνεις κάθε φορά σαλάτα αν..………………………....……………………………………...

…………………………………………………………………………………………....…………………

μαγειρέψεις την αγαπημένη μου σπανακόπιτα. 

τους  δώσεις μήλα. 

τους προσφέρεις ξηρούς καρπούς.

δεν προσέχεις.



7. Αν διαβάσετε τις δυο παραγράφους «Πήγανε και ρωτήσανε το βασιλιά… και γλιτώνει ο ψαράς τη γυναίκα του», θα δείτε 

ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά του βασιλιά.

Τα ίδια φαγητά όμως έχει και το διάσημο εστιατόριο «Το πιρούνι του καλοφαγά».

Ο ιδιοκτήτης του θέλει να φτιάξει έναν κατάλογο για να διαφημίσει τα φαγητά του μαγαζιού του. Για να τον βοηθήσετε, 

διορθώστε το κείμενο και γράψτε το στο τετράδιο σας βάζοντας άρθρα όπου χρειάζεται.

Το πιρούνι του καλοφαγά

Το ψωμί μας είναι ζυμωτό!

Τα βραστά ψάρια μας μοσχοβο-

λάνε θάλασσα!

Φτιαγμένη από ποικιλία χίλιων

ψαριών είναι ψαρόσουπά μας!

Το στιφάδο μας από ψάρια λιώ-

νει στο στόμα!

Ψάρια μας τηγανίζονται σε φρέ-

σκο ελαιόλαδο!

Ανεπανάληπτες είναι σάλτσες μας

για τα ψητά ψάρια!

Το πιρούνι του καλοφαγά

Το ψωμί μας είναι ζυμωτό!

Τα βραστά ψάρια μας μοσχοβο-

λάνε θάλασσα!

Φτιαγμένη από ποικιλία χίλιων  ψαριών 

είναι  η ψαρόσουπά μας!

Το στιφάδο μας από ψάρια λιώ-

νει στο στόμα!

Τα ψάρια μας τηγανίζονται σε φρέ-

σκο ελαιόλαδο!

Ανεπανάληπτες είναι οι σάλτσες μας 

για τα ψητά ψάρια!



8. Οι λέξεις τρελάθηκαν! Κάτι έκανε η κοπέλα με το τεντζεράκι της και από μέσα 

πετάγονται λέξεις που κάποια διαλυτικά τους έχουν μπει σε λάθος θέση, ενώ άλλα 

έχουν φύγει τελείως. Μπορείτε να βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων;

φαί ………… 

πλάϊ ………… 

άϊντε …………

μπόϊ ………… 

τάϊσες …………

φαΐ  

πλάι

άιντε

μπόι

τάισες 



9.α. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις εκφράσεις που είπε το μαγικό τεντζεράκι στην κοπέλα. 

Μήπως μπορείτε να τις γράψετε σωστά;

1. Κάποιο πάτο έχει η λάβα. …………………………………………………………………………

2. Καίγομαι σε μια πιρουνιά σανό. …..………………………………………………………………  

3. Μασάω τα πόδια μου. ……………………………………….………………………………………

4. Από την πύλη έρχομαι και στην κορφή καρότο. ………………………………………………

5. Στύβω χυμό στ’ όνομα του. ΄……………………………………………………………………….

β. Μπορείτε τώρα να βρείτε τη σημασία τους; Γράψτε δίπλα σε κάθε εξήγηση τον αριθμό 

της έκφρασης που ταιριάζει:

 Αποφεύγω να μιλήσω ξεκάθαρα. …..………………..………………….……………………..

 Δείχνω σε κάποιον απεριόριστη εμπιστοσύνη.    ….………….…………..…………………

 Κάτι ύποπτο συμβαίνει. ….…………..………….…………..…………………………………… 

 Η απάντηση που δίνω ή παίρνω δεν είναι ακριβής.  .……….…………..…………………

 Αδυνατώ ν’ αντιμετωπίσω και την παραμικρή δυσκολία. .…….………..…………………

Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. 

Πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό.

Μασάω τα λόγια μου. 

Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή 

κανέλα. 
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4 
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Πίνω νερό στ’ όνομα του. 




