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Το ταξίδι στην Χωχαρούπα



Πίνακας του Σπύρου Κουρσάρη

Θα ήθελες να βρίσκεσαι στο τοπίο που βλέπεις σε αυτό 

τον πίνακα; Γιατί;

Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι σε αυτό το πανέμορφο φθινοπωρινό, ίσως και 
ανοιξιάτικο, παραθαλάσσιο τοπίο. 69

Μου αρέσει που βλέπω την φύση καταπράσινη και τον ουρανό καταγάλανο. 

Θα χαιρόμουν να έπαιζα και εγώ ξέγνοιαστα, δίπλα στην ελληνική σημαία, με τα παιδιά που 
βλέπω στον πίνακα. Θα ένιωθα υπέροχα, αν είχα την δυνατότητα να αγναντεύω στο βάθος του ορίζοντα 
την θάλασσα και το καράβι, ενώ πουλάκια θα φτερούγιζαν από επάνω μου.

Μακάρι και εγώ κάποτε να μπορώ να απολαμβάνω ένα τέτοιο τοπίο και όχι την γκρίζα 
τσιμεντούπολη που τώρα ζω.
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— Oυφ! Είμαι κουρασμένος

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Η αρχή του ταξιδιού

Η Γαλήνη, η Χαρά, ο Λουκάς και ο Αρμπέν επιτέλους ξεκίνησαν τον
ταξίδι τους για τη Χωχαρούπα. Περπάτησαν τρεις μέρες και τρεις
νύχτες, ώσπου έφτασαν σε μια παράξενη χώρα με κατοίκους που
μιλούσαν λίγο περίεργα…

— Λουκά, δεν είσαι μόνο εσύ κουρασμένος… Για δείτε! Μια                    
μεγάλη πολιτεία! Λέτε να φτάσαμε στη Χωχαρούπα;

— Ας ρωτήσουμε, για να είμαστε σίγουροι! Να! Κάποιος έρχεται 
προς τα εδώ.

— Καλημέρα σας! Πώς λένε αυτή την πολιτεία;



— Εγώ είμαι η Γαλήνη και αυτοί είναι οι φίλοι μου, η Χαρά, ο 
Λουκάς και ο Αρμπέν. Μήπως ξέρετε πώς μπορούμε να πάμε                          
στη Χωχαρούπα;

— Σας ευχαριστούμε. Αντίο!

— Καλημέρα καμηλιέρη, καμηλιέρη καλημέρα! Τούτη εδώ την 
πολιτεία τη λένε Λιλιμέρα. Και εσείς, φίλοι μου, ποιοι είστε;

— Α! Θα ρωτήσετε τον γιο του Ρουμπή, του Κουμπή, του 
ρουμποκομπολογή, που βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει,                          
να ρουμποκομπολογέψει, και τον βρήκαν οι ρουμπήδες,                                        
οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες και του πήραν τα                                  
ρουμπιά του, τα κουμπιά του, τα ρουμποκομπολογιά του.

— Ευχαριστούμε πολύ! Και πού θα βρούμε το γιό του Ρουμπή;

— Θα περάσετε την εκκλησιά τη μολυβωτή, πελεκητή,  
μολυβοκοντυλοπελεκητή, και αμέσως μετά θα βρείτε το σπίτι                                 
του Ρουμπή. Ρωτήστε τον να σας πει πού είναι ο γιος του!
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Το ταξίδι στην Χωχαρούπα

Σε ποιο μέρος έφτασαν οι τέσσερις φίλοι;

Πώς θα βρουν τον γιο του Ρουμπή;

Οι τέσσερις φίλοι έφτασαν στη 
Λιλιμέρα, μία παράξενη χώρα, 
στην οποία οι κάτοικοι μιλούσαν 
με γλωσσοδέτες.

Ποιον πρέπει να ρωτήσουν, για να μάθουν πού βρίσκεται
η Χωχαρούπα;

Οι τέσσερις φίλοι για να 
μάθουν που βρίσκεται
η Χωχαρούπα, πρέπει
να ρωτήσουν το γιο του 
Ρουμπή.

Για να βρουν οι τέσσερις φίλοι τον γιο 
του Ρουμπή, θα πρέπει να περάσουν 
την εκκλησιά τη μολυβωτή, πελεκητή, 
μολυβοκοντυλοπελεκητή, και αμέσως 
μετά θα βρουν το σπίτι του Ρουμπή, 
όπου μένει και ο γιος του!
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Υπογράμμισε στον παραπάνω διάλογο όσες φράσεις 

νομίζεις πως μπερδεύουν τη γλώσσα σου.                           

Έπειτα προσπάθησε να τις διαβάσεις γρήγορα.
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Τις φράσεις αυτές τις λέμε 

γλωσσοδέτες.                                           

Μπορείς να σκεφτείς γιατί;                                       
Εσύ ξέρεις άλλους γλωσσοδέτες;

Γλωσσοδέτες

• Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.

• Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι  απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη.

• Ανέβηκα στην τζιτζιριά  στην μιτζιριά στην τζιτζιμιτζιχοτζιριά να κόψω τζίτζιρα μίτζιρα  

τζιτζιμιτζιχότζιρα κι έπεσα από την τζιτζιριά την μιτζιριά την τζιτζιμιτζιχοτζιριά κι έχασα                                 
και τα τζίτζιρα τα μίτζιρα τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.

• Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

• Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε

ο ξεκαρεκλοποδαράς.

• Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο 

σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.
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Οι τέσσερις φίλοι βρήκαν τελικά τον γιο του Ρουμπή να παίζει με έναν φίλο 
του. Ο γιος του Ρουμπή τούς είπε πως, για να τους βοηθήσει να βρουν τη 
Χωχαρούπα, πρέπει να μιλήσουν και εκείνοι με γλωσσοδέτες.

Για να βοηθήσετε τον Αρμπέν, τη Χαρά, τη Γαλήνη και τον Λουκά                                 

να μιλήσουν με γλωσσοδέτες με τον γιο του Ρουμπή, χωριστείτε σε                         

δύο ομάδες και μαζέψτε όσους πιο πολλoύς γλωσσοδέτες 

μπορείτε. Ρωτήστε τους δικούς σας ή τους γνωστούς σας και                                                 

γράψτε τους γλωσσοδέτες στο τετράδιό σας.                                                                 

Για να δούμε, ποια ομάδα θα βρει τους περισσότερους;
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Γλωσσοδέτες
• Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.
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• Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

•

• Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά. Πάει ο 

σκύλος ο διπλός, ο διπλογυρι-γυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυρι-γυριστά.

Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδιάριασε

ο ξεκαρεκλοποδαράς.
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Οι τέσσερις φίλοι χρειάζονται και άλλους γλωσσοδέτες, για να 

μιλήσουν με τον γιο του Ρουμπή! Άνοιξε το Τετράδιο Εργασιών στη 

σελίδα 43 και κάνε την άσκηση 1 .

Το ταξίδι στην Χωχαρούπα

43

Άσκηση 1
Η Βάγια ξέρει μερικούς ακόμη γλωσσοδέτες, αλλά δεν τους θυμάται καλά. 
Συμπλήρωσε τους παρακάτω γλωσσοδέτες με τις λέξεις που λείπουν και έπειτα 
διάβασέ τους φωναχτά. Μάθε απέξω όσους μπορείς.
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ρινόκερος   ρο  ράβουν  ρέγγα    
τραγουδάνε   ραπτομηχανή

O ..............................
και η .................                                                                                                

..................... ροζ, ριγάτη 
τέντα. Ράβουν στη .............................  
μ’ ορμή και ................................

ραπτομηχανή

ρινόκερος

ρέγγα     
ράβουν

τραγουδάνε

ρο
«ντο, ρε, μι και ρε, και ρία ρία ρο» 
τραγούδι να ’χει πολλά ...............

ξεξασπρότερη πέτρα

Άσπρη ........................ξέξασπρη              

κι απ’ τον ήλιο......................... .ξεξασπρότερη
πέτρα

Από τη λαϊκή παράδοση

λαγός λουκουμάδες   λυχνάρι

Ελλάδα λουτρό
λουλούδι λουκέτο

Δίχως λάμδα δεν υπάρχουν                                 
o .........................................., λιγνός,  
..................................................,                                   
το ..............................................,                                      
το ............................................,                                 
το ............................................. και                       
το λιθάρι. 

λουκέτο

λαγός
λυχνάρι

λουλούδι
λουτρό

Νοστιμίζει λέξεις                     
όπως: .............................................., 
φασολάδα και στη μέση δυο                           
φοράει η πατρίδα μας 
................................................... .

λουκουμάδες 

Ελλάδα

Δέσποινα Στίκα,                                     

«Αλφαβήτα κόψε πίτα»,                                                 

εκδ. Gutenberg

Παυλίνα Παμπούδη,                                                       

«Με το Άλφα και το Βήτα», εκδ. Κέδρος
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Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Μπορείς να διαβάσεις γρήγορα τους παρακάτω γλωσσοδέτες;

• Πέμπτη, πέφτει ο πεύκος κάτω.

• Βρίσκω τις πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες                         
και κλειδαμπαρωμένες.

• Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο και ξέξασπρο μελάνι                    
και ξέξασπρη γραμματική, ξέξασπρο γράμμα κάνει.

Μάθε να γράφεις σωστά τον πρώτο γλωσσοδέτη.

Πέμπτη, πέφτει ο πεύκος κάτω.



3 Βρες τις λέξεις με τα μπλε γράμματα στον διάλογο                                                           
και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα.

1

ΤΟ ΡΗΜΑ είμαι

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Εγώ               είμαι

Εσύ               είσαι

Αυτός 
Αυτή        
Αυτό

είναι

Εμείς             είμαστε

Εσείς               είστε

Αυτοί 
Αυτές        
Αυτά

είναι

Μάθε να γράφεις σωστά το ρήμα είμαι .

Εγώ  είμαι                                                                                   
Εσύ  είσαι                                  
Αυτός  Αυτή  Αυτό   είναι

Εμείς είμαστε                                                                           
Εσείς  είστε                                                                                     
Αυτοί  Αυτές  Αυτά   είναι

Για να συνεχίσεις, πήγαινε στις ασκήσεις 2 και 3 στη                                       

σελίδα 44 του Τετραδίου Εργασιών.

72



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

44

Άσκηση 2

Η χελώνα καρέτα καρέτα ……........……. είδος υπό εξαφάνιση.                                                  

Η δασκάλα στο σχολείο λέει: «Όλοι μας …….......………………. υπεύθυνοι                                       

για τη σωτηρία της θαλάσσιας χελώνας». O μπαμπάς μου και η μαμά μου                                                                                       

..…….......…. μέλη του συλλόγου για τη διάσωσή της και έχουν                                               

υιοθετήσει μία. Εγώ ….......….........…… ο νονός της χελώνας που υιοθετήσαμε 

Της έδωσα το όνομα Χαρίκλεια. Oι γονείς μου λένε:                                                                  
«Τώρα που βάφτισες τη χελώνα, ….......…………. υπεύθυνος γι’ αυτή!».

είναι
είμαστε

είναι
είμαι

είσαι



Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

44

Άσκηση 3
Αν ενώσεις τα κομμάτια του παζλ, θα βρεις περίεργες εκφράσεις                                  
με το ρήμα είμαι! Ξέρεις τι σημαίνουν;

O δάσκαλός μας δεν αργεί ποτέ, •

O Κώστας και εγώ •

Αυτά που μου ζητάς •

Παίζετε και τραγουδάτε, •

Τα καρό ρούχα •

• είναι πάντα στην ώρα του.

• είμαστε εφτά χρονών.

• δεν είναι στο χέρι μου να τα κάνω.

• είστε μες στην καλή χαρά!

• είναι της μόδας.
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