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Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
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… και όλα αυτά διασκεδάζοντας
με αστείες ιστορίες!

™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
l Θα μάθουμε τα χαρακτηριστικά μιας αστείας εικονογραφημένης ιστορίας.

l Θα διαβάσουμε και θα γράψουμε αστείες ιστορίες.

l Θα μάθουμε επίσης:

w Πώς κλίνονται τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος.

w Πώς κλίνονται στον αόριστο τα ανώμαλα ρήματα.

w Να χρησιμοποιούμε σωστά τα επιφωνήματα.

w Να ξεχωρίζουμε τα διαφορετικά είδη ομοιοκαταληξίας.

l Θα γνωρίσουμε ήρωες από εικονογραφημένες ιστορίες για παιδιά.

Γελάσαμε με την ψυχή μαςΓελάσαμε με την ψυχή μας
Eνότητα
11
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E N O T H T A11

*ονόματα πλατειών του Λονδίνου
*κελάρι: αποθήκη τροφίμων ή ποτών

Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης

O Μπελάς κι o Ρουμποτύρης, διάσημο ζευγάρι γάτες, 

ήταν κλόουν γκαφατζήδες, κωμικοί και ακροβάτες. 

Φημισμένοι, είχαν έδρα την Πλατεία Βικτωρίας

έδρα μόνο, γιατί ήταν οπαδοί της φασαρίας. 

Κένσιγκτον, Κόρνγουολ Γκάρντεν, Λόνστον Πλέις*, στην απάτη, 

φήμη είχαν σαν πενήντα, κι όχι μόνο σαν δυο γάτοι.

Αν στο σπίτι το φεγγίτη ανοιχτό τον βρεις να στάζει,

το κελάρι* αν πεις πως μάλλον με πεδίο μάχης μοιάζει,

αν στη στέγη καταλάβεις να ’χει φύγει κεραμίδι, 

γιατί γίνονται από κάτω όλοι οι ένοικοι μουσκίδι,

αν προσέξεις να ’ναι χάμω πεταμένο το συρτάρι,

και το μάλλινο γιλέκο να σου το ’χει κάποιος πάρει, 

ή μετά το δείπνο πάλι, αν καμιά απ’ τις κοπέλες 

έχει χάσει αιφνιδίως το κολιέ της με τις πέρλες,

θα πουν όλοι: «Αυτές οι γάτες! Πο, πο, πο! Πανάθεμά τες! 

Ο Μπελάς να ’ταν, ή μήπως ο φτωχός ο Ρουμποτύρης; 

Μήπως ήτανε κι οι δυο τους; Ποιον να πιάσεις, ποιον να δείρεις;»

8
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Κυριακή όταν καθίσει η φαμίλια στο τραπέζι 

σοβαρή, γιατί κανένας με το γεύμα του δεν παίζει, 

κι ενώ όλοι περιμένουν το ψητό και τη σαλάτα,

η μαγείρισσα θα έρθει, ξαφνικά, με άδεια πιάτα.

Και θα πει θορυβημένη, θυμωμένη, ντροπιασμένη: 

«Η όρεξή σας πρέπει μάλλον για πολύ να περιμένει! 

Από μέσ’ από το φούρνο έκανε φτερά το μπούτι. 

Θα μου στρίψει! Επιτέλους, μα τι γάτοι είναι τούτοι;»

Κι όλοι λένε: «Αυτές οι γάτες! Πο, πο, πο! Πανάθεμά τες!

Ο Μπελάς να ’ταν, ή μήπως ο φτωχός ο Ρουμποτύρης;

Μήπως ήτανε κι οι δυο τους; Ποιον να πιάσεις, ποιον να δείρεις;»

Όταν θόρυβο ακούσεις, από την τραπεζαρία, 

γυαλικά κρατς μπουμ! να πέφτουν με κακό και φασαρία,

όταν δεις και το ντουλάπι κατσαρόλια να πετάει, 

και το βάζο Μινγκ στη σάλα μ’ ένα πινγκ! απλά να σπάει, 

θα πουν όλοι τρομαγμένοι: «Είναι πάλι οι γάτοι εκείνοι! 

Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης!» Όμως τι μπορεί να γίνει;

Τ.Σ. Έλιοτ, Το εγχειρίδιο πρακτικής γατικής του γερο-Πόσουμ, εκδ. Άγρα, 
Αθήνα, 2000, μετάφραση Παυλίνα Παμπούδη - Γιάννης Ζέρβας

9

1. Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης ήταν ένα ζευγάρι διάσημων γάτων. Υπογραμμίστε
τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις για να μάθετε περισσότερα γι’
αυτούς:

α) Πού έμεναν οι δύο γάτοι; Έμεναν…

Α. στην πλατεία Βικτωρίας. B. στο Λόνστον Πλέις. Γ. πουθενά μόνιμα.

β) Γιατί το κελάρι έμοιαζε με πεδίο μάχης; Γιατί οι δυο γάτοι…

Α. τσακώθηκαν μεταξύ τους. Β. έκαναν πολλές ζημιές. Γ. έδωσαν μάχη με
έναν σκύλο.

γ) Γιατί η μαγείρισσα επιστρέφει με άδεια πιάτα στο τραπέζι; Γιατί το
φαγητό…

Α. το άρπαξαν οι γάτες. Β. της έπεσε από τα χέρια Γ. κάηκε. 

όταν το έβγαλε 

από τον φούρνο.

Γ ε λ ά σ α μ ε  μ ε τ η ν ψ υ χ ή μ α ς
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E N O T H T A11

10

2. Ανακαλύψτε τις σκανταλιές που έκαναν οι δύο γάτοι συμπληρώνοντας τις λέξεις
από το ποίημα που λείπουν στο παρακάτω κείμενο:

O Mπελάς και ο Pουμποτύρης άνοιξαν τον ................................................. και στάζει μες

στο σπίτι. Έσπασαν μερικά ......................................... στη στέγη και το νερό μπήκε στα

δωμάτια. Πέταξαν κάτω το ....................................... και πήραν το μάλλινο

..................................... Μια κοπέλα έχασε το ....................................... της με τις

.......................................... Πήραν μέσα από τον φούρνο το ..........................................

Έσπασαν το ......................................... στο σαλόνι. Στην τραπεζαρία έσπασαν τα

......................................... και από τα ντουλάπια της κουζίνας πέταξαν έξω τα

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

3. Φανταστείτε ότι είστε καλεσμένοι σ’ ένα σπίτι απ’ όπου πέρασαν οι δυο γάτοι.
Συζητήστε στην τάξη: 

l Τι θα βλέπατε γύρω σας; Ποιες σκανταλιές των γάτων θα μπορούσατε να ανα-
καλύψετε;

l Τι ήχους θα ακούγατε από την τραπεζαρία, την κουζίνα, το σαλόνι; 

4. Ο Μπελάς και ο Ρουμποτύρης έκαναν κι άλλες σκανταλιές. Για να μάθετε ποιες
είναι αυτές, γράψτε στα κενά τα αντίθετα επίθετα από αυτά που είναι στην παρέν-
θεση.

_ Με τα ...................................... (μαλακά) τους νύχια ξηλώνουν το ........................................

(φτηνό) ......................................... (μονόχρωμο) χαλί της σάλας.

_ Τρέχουν και πηδούν μέσα στις .................................... (παλιές) γλάστρες της γιαγιάς. 

_ Σκαρφαλώνουν πάνω στον ....................................... (χαμηλό) και ......................................

(στενό) μαντρότοιχο της αυλής και κοροϊδεύουν το .........................................

(ήμερο) σκυλί του γείτονα.

_ Τρυπούν τις ......................................... (ανοικτές) σακούλες με τα σκουπίδια που

υπάρχουν στα ......................................... (φωτεινά) δρομάκια ψάχνοντας για κανένα

ψαροκόκαλο.

5. Βρείτε στο ποίημα και αντιγράψτε τους τέσσερις στίχους όπου ακούγεται πολλή
φασαρία.
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Ο Αργύρης και το πρόβλημα

Δυστυχώς στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα θέλεις. Τα περισσότερα σου
’ρχονται ανάποδα. Να η απόδειξη: η φοβερή φράση, που συχνά την άκουγε μες
στον εφιάλτη του και πεταγόταν όρθιος, ακούστηκε πάλι:
— Αργύρης Μαλαματής, στον πίνακα!...

Όταν την ακούσεις στον ξύπνιο σου είναι χειρότερα. Στην αρχή νιώθεις ένα
μούδιασμα και το παίρνεις σαν ακουστικό λάθος. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου
ελπίζεις σε κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως σεισμό ή να τρελαθεί το κουδούνι και να
χτυπήσει μόνο του διάλειμμα! Δε γίνονται όμως τέτοια πράματα. Το μόνο που σου
απομένει λοιπόν είναι να βγάλεις το τετράδιο αριθμητικής απ’ τη σάκα, αργά αργά,
και να τραβήξεις, αργά αργά, προς την έδρα, ώστε τουλάχιστο να φαίνεσαι
άρρωστος. 
— Τι έχεις, παιδί μου, και πας σαν γέρος εκατό χρονών; του λέει ο κύριος Μπουρε -

τσάνος.
— Πονάει η κοιλιά μου... 
— Οχ, το καημένο το παιδί! είπε ο κύριος. Και φυσικά δε θα μπόρεσες να διαβάσεις,

ε;
— Πώς δε διάβασα, διάβασα αλλάαα... 
— Τι αλλάαααα; 
Ο Αργύρης πέταξε τις λέξεις ανάκατα:
— Χτες το βράδυ έκοψα για ξύλα με την κοσόρα* και το έδεσα…
— Θες να πεις ότι δεν μπορείς να κρατήσεις την κιμωλία, επειδή έκοψες το δάχτυλό

σου με την κοσόρα; 

11

* κοσόρα: είδος πριονιού

Γ ε λ ά σ α μ ε  μ ε τ η ν ψ υ χ ή μ α ς
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— Μάλιστα.
— Δεν πειράζει. Έλα, Δέσποινα, πάρε την κιμωλία και γράφε ό,τι σου υπαγορεύει ο

Αργύρης. 
Ο Αργύρης υπαγορεύει στη Δέσποινα. 

— Ένας μανάβης αγόρασε απ’ τον χοντρέμπορο 152 κιλά πατάτες προς 0,50 ευρώ
το κιλό. Πόσο πρέπει να πουλήσει το κιλό για να κερδίσει συνολικά 15,20 ευρώ;

Η Δέσποινα έγραψε τα νούμερα στον πίνακα κι έβαλε στο τέλος ένα
ερωτηματικό. Ο Αργύρης βλέπει τον πίνακα κι αρχίζει ν’ απαγγέλλει αποφασιστικά,
χωρίς να λο γαριάζει πού θα τον βγάλει η άκρη. 
— Ένας μανάβης αγόρασε απ’ τον αυτόνε 152 κιλά πατάτες προς 0,50 ευρώ το κιλό.

Πόσο... (εδώ άρχισε να σκοντάφτει). Πόσοοο... Πόσοοο...
Ο δάσκαλος βοηθάει:.

— ... πρέπει να πουλήσει το ένα κιλό... Ο Αργύρης επαναλαμβάνει:
— ... πρέπει να πουλήσει το ένα κιλόοο... Ο δάσκαλος ξαναβοηθάει:
— ... για να κερδίσει 15,20 ευρώ;
— ... για να κερδίσει 15,20 ευρώ;
— Ωραία. Σ’ ακούμε λοιπόν.
— Λοιπόν, κάνει ο Αργύρης. Για να λύσω αυτό το πρόβλημα, θα κάνω

πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζω το 152 με το 0,50 για να βρω την τιμή αγοράς.
— Πολύ ωραία. Παρακάτω. 

Παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω; Είναι αδύνατο να συγκε ντρώσει το μυαλό του.
Παύση.
— Ξαναπές το πρόβλημα. (Αυτό είναι εύκολο, ευκολότατο):
— Ένας μπακάλης (ο προηγούμενος μανάβης δηλαδή) αγό ρασε απ’ αυτόνε 152 κιλά

πατάτες προς 0,50 ευρώ το κιλό. Πόσο, πόσοοο...
— ... πρέπει να πουλήσει το ένα κιλό...
— ... πρέπει να πουλήσει το ένα κιλό για να κερδίσει 15,20 ευρώ; Για να βρω αυτό το

πρόβλημα, θα κάνω πολλαπλασιασμό για να το βρω… Θα πολλαπλασιάσω το 152
με το 0,50... (Παύση).

Τώρα ο κ. Μπουρετσάνος έσκασε. 
— Πόσο θα το πουλήσεις, παιδάκι μου, το κιλό; Πόσο θα το πουλήσεις; Λέγε πόσο;

ΠΟΣΟΟΟ; 
Μες στις φωνές του κύριου Μπουρετσάνου κάτι πνιχτό και βραχνό ακούστηκε

από τον Αργύρη.
— Τι είπες; τον ρώτησε ο δάσκαλος.
— Δε θα το πουλήσω! του λέει ο Αργύρης, κοιτάζοντάς τον στα μάτια.
— Τι; Τι;
— Δε θα πουλήσω τίποτα!...

Ο κ. Μπουρετσάνος δεν άντεξε άλλο. Πήγε και σωριάστηκε στην καρέκλα του.
— Να ’ρθεις αύριο με τον κηδεμόνα σου...

Παντελής Καλιότσος, Πατέρας και γιος, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1987 (διασκευή)

12
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1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να καταλάβετε γιατί ο Αργύρης πιστεύ-
ει ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή σού έρχονται ανάποδα:

l Πώς ένιωσε ο Αργύρης, όταν άκουσε το όνομά του στην τάξη; Ποιες λέξεις ή
φράσεις στο κείμενο δείχνουν τα συναισθήματά του;

l Ήταν πραγματικά άρρωστος ο Αργύρης; Τον πίστεψε ο δάσκαλος; Δικαιολο-
γήστε την απάντησή σας μέσα από το κείμενο. 

l Τι άλλο σκαρφίστηκε ο Αργύρης για να αποφύγει να λύσει το πρόβλημα; Πώς
αντέδρασε ο δάσκαλος;

l Τι σκέφτηκε ο Αργύρης για να λύσει το πρόβλημα; 

l Γιατί εκνευρίστηκε ο δάσκαλος; Από πού φαίνεται ο εκνευρισμός του στο κείμενο;

2. «Ο Αργύρης βλέπει τον πίνακα κι αρχίζει ν’ απαγγέλλει αποφασιστικά, χωρίς να 
λο γαριάζει πού θα τον βγάλει η άκρη». 

w Συζητήστε στην τάξη για τη σημασία του ρήματος λογαριάζω στην παραπά-
νω πρόταση. 

w Διαλέξτε από το συννεφάκι και γράψτε τη σημασία που έχει κάθε φορά το ρήμα
λογαριάζω στις παρακάτω προτάσεις. 

_ Ο αδελφός του Αργύρη, παρόλο που δεν πάει σχολείο, ξέρει να λογαριάζει
μέχρι το 20.

_ Ο Αργύρης, αφού λογάριασε τα λεφτά του, είδε πως δεν του φτάνουν για
να αγοράσει κομπιουτεράκι.

_ Όταν νευριάζει ο Αργύρης, κάνει πάντα το δικό του. Δε λογαριάζει κανέναν.

_ Το Σαββατοκύριακο ο Αργύρης λογαριάζει να πάει στα γενέθλια της Δέσποι-
νας. 

κάνω αριθμητικές πράξεις, σχεδιάζω να,
υπολογίζω κάποιον, υπολογίζω κάτι

Γ ε λ ά σ α μ ε  μ ε τ η ν ψ υ χ ή μ α ς
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3. Βάλτε τις λέξεις της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση και στον κατάλληλο αριθ-
μό και διαβάστε τι είπε ο Αργύρης σ’ έναν φίλο του μετά το σχολείο:

Την ώρα των Μαθηματικών έπρεπε να λύσω δύο ............................... (πρόβλημα) με

............................... (κλάσμα). Η λύση του πρώτου ............................... (πρόβλημα) ήταν

εύκολη. Στο δεύτερο δυσκολεύτηκα λίγο, γιατί δε θυμόμουν τον πολλαπλασια-

σμό των ....................................... (κλάσμα). Το μόνο .......................................... (πράγμα)

που είχα στο μυαλό μου ήταν η ώρα του ................................ (διάλειμμα). Είχαμε

κανονίσει με τους φίλους μου να παίξουμε ποδόσφαιρο.

4. Η Δέσποινα διάλεξε μερικές δύσκολες λέξεις του κειμένου για να τις γράψει στην
παράξενη γραφομηχανή της. 

w Βρείτε και υπογραμμίστε ποιες από τις παρακάτω λέξεις μπορεί να γράψει:

ΣΕΙΣΜΟΣ 

ΑΡΡΩΣΤΟΣ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΚΟΙΛΙΑ 

ΚΙΜΩΛΙΑ

ΜΥΑΛΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

w Γράψτε τες τώρα με μικρά γράμματα και τονίστε σωστά:

5. Συμπληρώστε τα κενά βάζοντας τα ρήματα που είναι στην παρένθεση στον
κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο αριθμό και στο κατάλληλο πρόσωπο και ξανα-
θυμηθείτε τη στιγμή που ο Αργύρης σηκώθηκε στον πίνακα.

Όταν ο Αργύρης ....................................... (σηκώνομαι) στον πίνακα και ο δάσκαλος τον

............................. (ρωτώ) αν ....................................... (διαβάζω) τα μαθήματά του, αυτός

............................... (δικαιολογούμαι) και ................................. (λέω): «Χθες το βράδυ ούτε

................................. (διαβάζω) ούτε ............................. (γράφω) τα μαθήματά μου, γιατί ο

πατέρας μου μου ............................. (ζητώ) να ......................... (κόβω) ξύλα με την κοσόρα.

Εγώ δεν ............................... (προσέχω) και ............................... (κόβω) το δάχτυλό μου». 

Π Ο Λ A

Τ Σ Ε Η

Μ Ι Ω Κ Δ

10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA  12/19/12  10:43 AM  Page 14



15

Η Φρουτοπία, η χώρα των φρούτων, γιορτάζει τον πρώτο χρόνο
της ανεξαρτησίας της από τους μανάβηδες. Ο Αιμίλιος το μήλο,
ο αρχηγός των φρούτων, υποδέχεται σε μεγάλη δεξίωση στο
προεδρικό μέγαρο τους πολλούς καλεσμένους του. Ανάμεσά
τους η διάσημη σοπράνο Ευρυδίκη Ντεσιμπέλ, που δίνει μια
συνέντευξη στον δημοσιογράφο της εφημερίδας «Τρέχα
γύρευε» Πίκο Απίκο. 

Φρουτοπία

Γελάσαμε με την ψυχή μας
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Ευγένιος Τριβιζάς, Φρουτοπία-4, Ο μανάβης και η σοπράνο, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1994, 
σκίτσα Ν. Μαρουλάκης

ερίτιμη: σεβαστή
πριμαντόνα: η πρωταγωνίστρια μουσικού θεάτρου
όπερα: μελοποιημένη θεατρική παράσταση 
δεσποσύνη: δεσποινίδα
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