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Περίληψη: Τρία αδέλφια, η Φιλιώ, ο
Νάσος και ο Κωστής βρίσκουν κάποια
μέρα στον κήπο τους μια χελώνα. Τα
παιδιά τσακώνονται για το ποιος θα τη
φροντίζει και για το όνομα που πρέπει να
της δώσουν. Συγχρόνως τους
δημιουργούνται απορίες και ρωτούν τον
παππού Ανακρέοντα να τους εξηγήσει.
Επειδή όμως ο παππούς εκείνη τη στιγμή
δεν μπορεί, το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η
φιλιππινέζα οικιακή βοηθός, η Ιμέλντα.
Μέσα από τα παραμύθια που διηγείται η
Ιμέλντα στη Φιλιώ προκύπτουν οι
απαντήσεις που ζητάει η μικρή, ενώ ο
παππούς στο τέλος δίνει και τη δική του
εκδοχή μέσα από την ελληνική
μυθολογία.
ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ ΚΑΥΚΑΛΟ ΤΗΣ
ΧΕΛΩΝΑΣ. Όταν στη Γη κυβερνούσαν
τα ζώα και βασιλιάς της ήταν το
Λιοντάρι, είχε πέσει μεγάλη ξηρασία.
Όλα τα ζώα έκαναν μεγάλο δρόμο κάθε
μέρα για να μαζέψουν το νερό που
χρειάζονταν. Μόνο η τεμπέλα χελώνα
καθόταν σε μια ακρούλα και ζητούσε
από το κάθε ζώο που περνούσε από
μπροστά της να της γεμίσει το κανάτι
της. Κάποια στιγμή είχε τόσο νερό που
δεν ήξερε πού να το φυλάξει. Έτσι πήγε
στην πορτοκαλιά. Εκείνη κατάλαβε την
πονηρία της χελώνας και αποφάσισε να
της δώσει ένα μάθημα. Της είπε να
ανέβει στα κλαδιά της και μετά την
πέταξε κάτω. Έτσι το καύκαλό της
έσπασε. Η χελώνα πήγε στη Σαλιγκαρίνα
για να της το κολλήσει με το σάλιο της.

Επειδή όμως ήταν αγενής και αχάριστη η
Σαλιγκαρίνα της το κόλλησε έτσι που να
φαίνονται όλα τα μπαλώματα.
ΓΙΑΤΙ Η ΧΕΛΩΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟ
ΚΕΦΑΛΙ. Κάποια μέρα η Χελώνα
έκλεψε από τη Μαϊμού τους χουρμάδες
της και όταν εκείνη κατάλαβε τι είχε γίνει
θύμωσε και της έκοψε το κεφάλι. Η
Σαύρα που τότε είχε δύο κεφάλια, επειδή
την είχε βοηθήσει η χελώνα, της έδωσε
το ένα αλλά ήταν πολύ μικρό.
ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΑ ΔΥΟ
ΘΑΝΑΣΙΜΟΙ ΕΧΘΡΟΙ: Κάποτε η γάτα
και η χελώνα ήταν πολύ φίλες. Όταν
όμως τα τρόφιμα ήταν λιγοστά και ο
βασιλιάς κάλεσε όλα τα ζώα στο παλάτι
η Χελώνα άλλαξε το άδειο της καλάθι με
εκείνο της Γάτας με αποτέλεσμα ο
βασιλιάς να θυμώσει με τη γάτα. Από
τότε οι γάτες κυνηγούν τις χελώνες.
ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΕΛΩΝΗ…ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ.
Ο μύθος της Χελώνης που ξεχνιέται και
δεν πάει στο γάμο του Δία και της Ήρας
και έτσι ο Ερμής θυμώνει και την πετάει
μαζί με το σπίτι της στο ποτάμι. Λίγο
πριν πνιγεί όμως τη μεταμορφώνει σε
χελώνα και την καταδικάζει να
κουβαλάει πάντα στη ράχη της το σπίτι
της.
Θεματικοί άξονες:
9 Τα ελαττώματα των ζώων αλλά
και κατ’ επέκταση και των
ανθρώπων (πονηριά, αχαριστία,
κακία κ.ά.)
9 Ο μύθος της χελώνας σύμφωνα
με την ελληνική μυθολογία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:
Στη σελίδα 12 η Φιλιώ εκφράζει τις απορίες της σχετικά με τη χελώνα στην
Ιμέλντα. Αφού διαβάσουμε τα λόγια της Φιλιώς: «Γιατί το σπιτάκι που

κουβαλάει στην πλάτη της είναι όλο μικρά κομμάτια; Γιατί έχει τόσο μικρό
κεφάλι; Γιατί η Μπαλού την κυνηγάει και θέλει να της γρατσουνίσει το
κεφάλι;», μπορούμε να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες και να τους ζητήσουμε

να δώσουν τη δική τους εξήγηση στις απορίες της Φιλιώς. Κάποιοι ίσως να
γνωρίζουν σχετικά παραμύθια αλλά θα μπορούσαν να δουλέψουν και με τη
φαντασία τους. Αφού οι ομάδες διαβάσουν την εξήγηση που έδωσαν,
μπορούμε να τους αναθέσουμε να διαβάσουν δυνατά στην τάξη το αντίστοιχο
κεφάλαιο από το βιβλίο.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
9 Ο παππούς Ανακρέων έδωσε τη δική του εξήγηση στις απορίες των
παιδιών. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις, διηγήσου στους
φίλους ή στους γονείς σου τη μυθολογική εξήγηση του παππού.
Πρόσεξε όμως γιατί δύο λέξεις από αυτές δεν έχουν καμία σχέση με
την ιστορία μας!

∆ίας, Εύβοια, Χαλκιδική, Ήρα, Ωκεανός, Τηθύ, Σάμος, Ερμής,
γάμος, γαϊδουράκι, αλεπού, λαγός, λύκος, Χελώνη, πόλεις και
χωριά, αηδόνι, περιφρόνηση, λιοντάρι, φαράγγι, ποτάμι
9 Σε όλους τους γάμους συνηθίζεται οι καλεσμένοι να προσφέρουν δώρα
στο νιόπαντρο ζευγάρι. Προσπάθησε να αντιστοιχίσεις τα δώρα που
πρόσφεραν οι βασιλιάδες και οι κάτοικοι των νησιών στο γάμο του ∆ία
και της Ήρας.
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Οι υφάντρες της Σπάρτης
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Κάτασπρη
μσστίχα
Γλυκό και
μυρωδάτο κρασί
Πέπλο για τη
νύφη
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9 Παρατήρησε προσεκτικά τις χελώνες στη φωτογραφία. Η μία ζει στη
στεριά και η άλλη στη θάλασσα. Γράψε τις ομοιότητες και τις διαφορές
τους και προσπάθησε να καταλάβεις ποιες ανάγκες εξυπηρετούν τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά τους (χρώμα, πόδια, νύχια κ.ά.) Αν
χρειαστεί αναζήτησε περισσότερες πληροφορίες στην Εγκυκλοπαίδεια.
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9 Τι να λένε ή τι να σκέφτονται άραγε; Γράψε τα λόγια στα κενά!

