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Γνωρίζουμε τον φανταστικό κόσμο 
των παραμυθιών, ακολουθούμε τα 
βήματα του Οδυσσέα, αρμενίζουμε στη 
Μεσόγειο θάλασσα. Από τη γη ως τη 
σελήνη τα ταξίδια είναι μια θαυμάσια 
περιπέτεια.

  1

2

  3
       
4

5
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Και τι δε μου έλεγε εμένα ο παππούλης μου όταν ήμουνα μικρός. Ώρες ολόκληρες έλεγε, 
έλεγε, κι εγώ δε χόρταινα να τον ακούω. Για χώρες μακρινές, για μέρη άγνωστα κι αλαργινά*, 
που δεν τα βάνει ο νους του ανθρώπου. Για της θάλασσας τον αφαλό, που καταπίνει τα 
καράβια, και για τη χώρα των Σκυλοκέφαλων, κι ακόμα για τη Γοργόνα, την αδελφή του 
Μεγαλέξαντρου, και γι' άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά που κρύβει τούτη η πλάση.
- Αλήθεια, παππού; τον ρωτούσα.
- Αλήθεια, ψυχή μου, απαντούσε εκείνος.

Βασιλοπούλες όμορφες περίμεναν μέσα σε πλουμιστά παλάτια το ραφτόπουλό τους, κι 
εγώ δεν έβλεπα την ώρα να μεγαλώσω λίγο και να φύγω απ' το χωριό, να βγω στον κόσμο, 
να πάω στην Πόλη* και στην Αγια-Σοφιά. Δεν άργησε να ’ρθει αυτή η ώρα. Η μάνα μού 
ετοίμασε το μπογαλάκι* μου και μ’ έστειλε στην Πόλη, σ' έναν ράφτη σπουδαίο και τρανό.
- Να πας να μάθεις την τέχνη, να γίνεις ραφτόπουλο, να βγάζεις το ψωμί σου. Έτσι μου είπε.

Πήγα, λοιπόν, κι εγώ στην Πόλη κι είδα την Αγια-Σοφιά, κι είδα τον Βόσπορο, και 
θαμπώθηκα απ' την ομορφιά. Όμως, η δουλειά στο ραφτάδικο ήτανε σκληρή και το αφεντικό 
δε χωράτευε*. Είχε και μια πήχη*, κι άμα τεμπέλιαζε κανένα από τα ραφτόπουλα, μ' αυτή 
μας βάραγε για να στρωθούμε στη δουλειά. Κι όσο για βασιλοπούλες, που έλεγε ο παππούς, 
αυτές δεν τις είδα πουθενά! 

* αλαργινά: απομακρυσμένα
* Πόλη: Κωνσταντινούπολη
* μπογαλάκι: δέμα με ρούχα και πράγματα, τυλιγμένα με ένα κομμάτι ύφασμα
* χωράτευε: αστειευόταν
* πήχη: λεπτή ξύλινη σανίδα που χρησιμοποιείται σαν μέτρο

- Αχ, παππούλη, έλεγα μέσα μου, 
αναστενάζοντας, με τη μέση μου 
πιασμένη απ' το ράψιμο. Πότε θα 
’ρθει κι εμένα η βασιλοπούλα μου, 
να φύγουμε απ' το ραφτάδικο, 
να πάμε να χτίσουμε το παλάτι 
μας και στο τέλος να ζούνε αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα!

(συνεχίζεται) Γεώργιος Βιζυηνός

8
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Αρίθμησε τις παραγράφους του κειμένου.

Αντιστοίχισε το κύριο νόημα με τον τίτλο κάθε παραγράφου.
 

 

 

 

 

Τι περιμένει ότι θα συναντήσει ο εγγονός στην Πόλη και τι συμβαίνει τελικά; 

Ο Συμπλήρωσε τις φράσεις του κειμένου.

Ώρες ολόκληρες έλεγε, έλεγε, κι εγώ δε χόρταινα.................................................................... .
Ο αφαλός της ....................................... που καταπίνει ............................................................... .
Να πας να μάθεις την τέχνη, να γίνεις ραφτόπουλο, να βγάζεις .......................................... .
Αχ, παππούλη, έλεγα μέσα μου, αναστενάζοντας, με τη μέση μου.........................................
απ' το ράψιμο.

Κύκλωσε τις μεταφορικές εκφράσεις που υπάρχουν στην προηγούμενη άσκηση και εξή-
γησέ τες στην τάξη.

Κύριο νόημα Τίτλος

1η παράγραφος

2η παράγραφος

3η παράγραφος

Όταν ήμουνα μικρός,
ο παππούς μού έλεγε ιστορίες
για άγνωστα μέρη.

Μόλις  μεγάλωσα  η   μητέρα 
μου με έστειλε στην Πόλη για 
να γίνω ραφτόπουλο.

Η δουλειά στο ραφτάδικο 
ήταν σκληρή και το αφεντικό 
αυστηρό.

Η αναχώρηση

 
Η σκληρή δουλειά

 
Οι ιστορίες του παππού

Ήτανε μια φορά... ● ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1  

2   

3

4

5

9

Ξεκλειδώνω το κείμενο

Παίζω με τις λέξεις
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Γράψε τα λόγια που είπε η μάνα στον γιο της λίγο πριν αυτός φύγει για την Πόλη.
 
 
 
 
 

 

Συμπλήρωσε τα κενά στα ρήματα με (αβ) ή (αυ) και βάλε τόνο όπου χρειάζεται.

«Μια και δυο, ρ_ _ ω τον θησαυρό του δράκου μέσα σε ένα σακί, σκ_ _ ω βαθιά
και τον θ_ _ ω κάτω από το δέντρο της αυλής. Αν_ _ ω το τζάκι, αναπ_ _ ομαι
και σε λίγο π_ _ ω να θυμάμαι τις δύσκολες στιγμές που πέρασα...»

Ψάξε στο κείμενο για λέξεις που ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια με τη λέξη «ράβω». 
Πρόσθεσε και άλλες λέξεις που μπορείς 
να θυμηθείς ή να βρεις στο λεξικό σου.

Η αψήγηση του παππού συνεχίζεται

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

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

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

Ήτανε μια φορά... ● ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γράφω σωστά

Ράβω6  

7

5

8

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

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

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

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

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

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

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

........................................
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Μια μέρα ήρθε ο Θύμιος, ο υπηρέτης του παππού, και με γύρευε. Ο παππούς ήτανε, λέ-
ει, άρρωστος βαριά και ζητούσε να με δει. [...]
- Ήρθες, ψυχή μου; φώναξε ο παππούς μόλις με είδε.
Ο παππούλης μου ήταν καλά! Η χαρά μου δε λεγόταν! Αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε 
ώρα πολλή, κι εγώ άρχισα να του λέω για την Πόλη και για τα καλά της, για τα καράβια 
που έπλεαν στον Βόσπορο, για την Προποντίδα και την Αγια-Σοφιά.

Εκείνος όμως με έκοψε και μου είπε:
- Άσ' τα αυτά! Πέρασες απ’ τη χώρα που ψήνει ο ήλιος το ψωμί; Και είδες τους Σκυλοκέφαλους;
- Όχι, παππού, δεν τους είδα. [...]
- Πέρασες, τότε, απ' της θάλασσας τον αφαλό, εκεί που το νερό γυρίζει γύρω-γύρω και κα-
ταπίνει τα καράβια;
- Όχι παππού, δεν πέρασα.
- Ωχ, ψυχή μου! Δεν είδες τίποτε λοιπόν! [...]
- Να δεις, παππού, τι μεγάλη που είναι η Πόλη! Και τι πολλοί άνθρωποι που είναι εκεί και...
- Άσ' τα αυτά! με διέκοψε ο παππούς. Είδες τον τόπο που είναι οι άνθρωποι οι μαρμαρωμένοι;
- Όχι, παππού! Δεν τον είδα!
- Αχ, ψυχή μου! Τίποτα δεν είδες στη ζωή σου, τίποτα!
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Εγώ τον άκουγα και στεναχωριόμουν που δεν ήθελε να με ακούσει κι όλο έλεγε και μου 
ξανάλεγε: «Άσ' τα αυτά, άσ' τα αυτά!». Όμως καμάρωνα κιόλας, που είχα έναν παππού τόσο 
ταξιδεμένο.
- Πολλά ταξίδια θα έκανες στη ζωή σου, παππού! του είπα.
- Ποιος, εγώ; είπε ξαφνιασμένος ο παππούς, που δεν περίμενε την ερώτηση. Εγώ όχι, ψυχή 
μου, συνέχισε μετά, η γιαγιά σου, η Χρουσή, αυτή έκανε τα ταξίδια! [...]
- Και στη χώρα που ψήνει ο ήλιος το ψωμί, πότε πήγες, παππού; τον ρώτησα εγώ, απογοη-
τευμένος.
- Ω! είπε τότε εκείνος. Αυτού, ψυχή μου, δεν επήγα, με τ’ αφηγήθηκε η γιαγιά μου, όταν 
ήμουνα μικρός.
- Και στη Γοργόνα, την αδελφή του Μεγαλέξαντρου, και στη χώρα των Σκυλοκέφαλων, ούτε 
κι εκεί επήγες;
- Όχι, ψυχή μου! Δεν τους είδα τους Σκυλοκέφαλους. Η γιαγιά μου με τ’ αφηγήθηκε, η γιαγιά 
μου.
- Κι οι βασιλοπούλες, παππού; Αυτές που ερωτεύονται τα ραφτόπουλα κι από τον έρωτά τους 
αρρωσταίνουν, και τρέχει ο μπαμπάς τους ο βασιλιάς και τα παρακαλεί;
- Αχ, ψυχή μου! κι αυτό η γιαγιά μου με τ’ αφηγήθηκε. Μα θαρρώ πως μήτε κείνη το είδε με 
τα μάτια της!

Γεώργιος Βιζυηνός, Το μόνο ταξίδι της ζωής του, 
διασκευή: Κώστας Πούλος, εκδ. Παπαδόπουλος

Γράψε έναν ταιριαστό τίτλο για τη συνέχεια της ιστορίας που μόλις διάβασες.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Το ραφτόπουλο έχει ακούσει πολλές ιστορίες από τον παππού του. Βάλε τίτλους σε αυτές 
τις ιστορίες:

              Η χώρα που ψήνει ο ήλιος το ψωμί
 
 

 
 
 
 
 
 

Ξεκλειδώνω το κείμενο

12

1
  

2

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

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

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

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

............................................................................ 
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ώρα πολλή, πολλοί άνθρωποι, πολλά ταξίδια

13

Ον.       
Γεν.
 
Αιτιατ.
Κλητ.
 

Ον.       
Γεν.
 
Αιτιατ.
Κλητ.

ο πολύς θόρυβος
του πολύ / πολλού

 
τον πολύ ...................

-

Πρόσεξε την ορθογραφία του επιθέτου 
στον πίνακα κλίσης και συμπλήρωσε το 
συμπέρασμα:

Συμπλήρωσε τον πίνακα κλίσης του 
επιθέτου: ο πολύς, η πολλή, το πολύ

η πολλή βροχή
της πολλής ...............
 
την πολλή .................

-

το πολύ χρώμα
του πολύ / πολλού
το πολύ .....................

-

Παρατηρώ και μαθαίνω

Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ γράφεται με ένα λ και υ στο........................................
και........................................γένος του........................................αριθμού.

Με ένα ή δύο λ, με η ή υ;

GG Ενικός αριθμός

GG Πληθυντικός αριθμός
οι πολλοί ...................
των πολλών ...................
τους πολλούς θορύβους

-

οι πολλές ..........................
των πολλών .....................
τις πολλές .........................

-

τα πολλά ...................  
των πολλών ..............
τα πολλά ...................
                 -  

Ήτανε μια φορά... ● ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Συμβουλέψου το λεξικό σου και         
γράψε λέξεις που ανήκουν στην
ίδια οικογένεια με τη λέξη «ταξίδι».
Πρόσθεσε και άλλες λέξεις που
μπορείς να θυμηθείς.  
 
 

Ένα ταξίδι μπορεί να είναι... ευχάριστο, σύντομο, βαρετό, περιπετειώδες. 
Πώς αλλιώς μπορείς να χαρακτηρίσεις ένα ταξίδι; Γράψε και δικά σου επίθετα:
.............................................................................................................................................
 
Ποια επίθετα θα ταίριαζαν στα παρακάτω ταξίδια;

Ονειρεύτηκα πως ταξίδεψα στον Άρη με ένα διαστημόπλοιο.
Ήταν ένα ταξίδι ................................................................................

Ταξιδεύαμε είκοσι ώρες με το αεροπλάνο για την Αυστραλία.
 Ήταν ένα ταξίδι ................................................................................

Επιστρέψαμε από την Κρήτη με ένα πολυτελέστατο πλοίο.
Το ταξίδι μας ήταν .......................................................................

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το απόσπασμα της ιστορίας.
Όμως καμάρωνα κιόλας, που ....................... έναν παππού τόσο ........................... . 
- ....................... ταξίδια θα έκανες στη ζωή σου ...........................! του ..................... .

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις του επιθέτου πολύς και βάλε τόνο.
πο____ άνθρωποι, πο____  ήλιος, πο____ ώρες, πο____ κόπος, πο___ βροχή
 

Παίζω με τις λέξεις

Γράφω σωστά

3

6

7

Ήτανε μια φορά... ● ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ταξίδι
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Αύριο Ανθολόγιο

4

5

Πώς ήταν το ταξίδι σου;

GlossaGdimotikouGteuxos andreana.indd   14 13/3/2013   11:12:48 πμ



Επειδή είχα βαρεθεί όλο τα ίδια και τα ίδια, ναύλωσα μια μέρα ένα καλό καράβι και βγήκα 
στο πέλαγο να γνωρίσω τον κόσμο. Για πλήρωμα πήρα νέους διαλεχτούς, στην ηλικία μου, 
και καπετάνιο βρήκα τον καλύτερο, αφού, δίχως να κάνω τσιγκουνιές, του έταξα τον μισθό 
που μου ζήτησε.

Ξάφνου, κατά το μεσημεράκι, σηκώθηκε τυφώνας δυνατός, που μας πήρε και μας σήκωσε 
με όλο το καράβι ψηλά, στον αέρα. Με φουσκωμένα τα πανιά αεροδρομούσαμε εφτά με-
ρόνυχτα, ταξίδι δύσκολο για πλοίο, αλλά ευτυχώς ο καπετάνιος άξιζε τον μισθό του και με 
το παραπάνω. Έτσι, την όγδοη μέρα αράξαμε στο φεγγάρι, που ήταν ένα λαμπερό νησί στον 
αέρα. Μόλις νύχτωσε, είδαμε αμέτρητα άλλα νησάκια σκορπισμένα εδώ κι εκεί. Ένα από 
αυτά είχε πάνω του δάση και πολιτείες και θάλασσες απέραντες. Κάποιος είπε ότι ήταν η 
γη που κατοικούσαμε, πράγμα που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Αντί όμως να φοβηθούμε, 
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα.

Δεν προφτάσαμε ωστόσο να πάμε μακριά, γιατί μας σταμάτησαν οι Ιππόγυποι και μας 
οδήγησαν στον βασιλιά τους τον Ενδυμίωνα. Οι Ιππόγυποι ήταν τεράστιοι γύπες που τους 
οδηγούσαν άντρες. Δουλειά τους ήταν να προστατεύουν το φεγγάρι από ανεπιθύμητους επι-
σκέπτες.
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- Μήπως είστε Έλληνες; μας ρώτησε ο Ενδυμίωνας μόλις μας είδε.
- Ναι.
- Και πώς καταφέρατε να περάσετε όλο τον αέρα και να φτάσετε ίσαμε δω; 
Εμείς του τα είπαμε όλα χαρτί και καλαμάρι και τότε εκείνος μας διηγήθηκε τα δικά του.
- Κατοικούσα κι εγώ σαν άνθρωπος στη γη, ώσπου μια μέρα με πήρε ένας αέρας και με 
σήκωσε και μ' έφερε εδώ πέρα. Μην έχοντας σε τούτο το μέρος τι άλλο να κάνω, αποφάσισα 
να γίνω βασιλιάς.

Ώρες πολλές καθίσαμε παρέα με τον Ενδυμίωνα και τα λέγαμε, για τη ζωή στο φεγγάρι 
και για όλα τα παράξενα κι αλλόκοτα πλάσματα που ζούσαν σε κείνο το μέρος. Εκείνος, 
χαρούμενος που βρήκε ελληνική παρέα στο φεγγάρι, μας μιλούσε με ευχαρίστηση για 
πράγματα που, αν δεν τα δει κανείς με τα ίδια του τα μάτια, δύσκολα τα πιστεύει.

Λουκιανός, Ταξίδι στο φεγγάρι, απόδοση: Κώστας Πούλος, εκδ. Παπαδόπουλος

Γιατί νομίζεις ότι ο συγγραφέας έδωσε αυτό τον τίτλο;
Αρίθμησε τις παραγράφους του κειμένου. Συμπλήρωσε τα κύρια νοήματα και τους τίτλους 
των παραγράφων, όπου λείπουν.
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Κύριο νόημα

Ξεκλειδώνω το κείμενο

Τίτλος

1η παράγραφος

2η παράγραφος

3η παράγραφος

4η παράγραφος

Κάποιος ναύλωσε ένα καράβι με 
διαλεχτό πλήρωμα και ξεκίνησε για 
να γνωρίσει τον κόσμο.

Στο φεγγάρι συνάντησαν έναν πα-
ράξενο στρατό, τους Ιππόγυπους, 
και τον βασιλιά τους τον Ενδυμίωνα.

Το ταξίδι προς 
το φεγγάρι

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  
2
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