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Τον περασμένο χρόνο βρέθηκε στα 

μέρη μου ένα τσίρκο με άλογα και 

κάθε λογής ακροβατικά. 

Το πιο ωραίο απ’ όλα ήταν 

τέσσερις ελέφαντες που έπιαναν 

έναν πέμπτο με την προβοσκίδα 

τους και τον σήκωναν ψηλά. 

Για να μην τεμπελιάζει, ο 

πέμπτος ελέφαντας άρπαζε με την 

προβοσκίδα του έναν γάτο και τον 

πετούσε στον αέρα σαν μπάλα. 

Οι θεατές ενθουσιάζονταν με 

το θέαμα και κάθε βράδυ ζητούσαν 

αυτό το ακροβατικό. 

- Την πυραμίδα! Θέλουμε την 

πυραμίδα!  φώναζαν. 

Τότε ο διευθυντής του τσίρκου καλούσε πάλι στη σκηνή τους 

πέντε ελέφαντες και το θέαμα ξανάρχιζε. 

Πρέπει να ξέρεις, βέβαια, πως 

ο γάτος ήταν πολύ ματαιόδοξος.  

Όταν ο κόσμος χειροκροτούσε, 

αυτός υποκλινόταν δεξιά κι 

αριστερά.  Όρθιος πάνω στην 

προβοσκίδα του πέμπτου ελέφαντα 

γουργούριζε, έστριβε τα μουστάκια 

του, χαιρετούσε με την ουρά του.  

Με δυο λόγια, έπαιρνε αυτός όλη τη 

δόξα. 

- Άντε, καημένοι, έλεγε στους 

ελέφαντες, αν δεν είχατε κι εμένα, 

όλοι θα σας γιουχάιζαν.  Δεν ακούτε 

τα χειροκροτήματα;  Σ’ εμένα το 

χρωστάτε, ανόητα κι αχάριστα ζώα. 

Οι ελέφαντες έκαναν υπομονή 

και δεν του απαντούσαν καθόλου. 



Όμως ένα βράδυ, στο τέλος του ακροβατικού ο γάτος απαίτησε 

να μιλήσει στο κοινό. 

- Κυρίες και κύριοι, άρχισε να νιαουρίζει, σας παρακαλώ να 

συγχωρέσετε αυτούς τους πέντε χοντροκέφαλους που δεν αξίζουν 

δεκάρα κι είναι ανίκανοι να σας διασκεδάσουν.  Καλά που είμαι κι 

εγώ εδώ… 

Μα δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του, γιατί ο ελέφαντας 

που τον στήριζε με την προβοσκίδα του, με μια ανάλαφρη σπρωξιά, 

τον εκσφενδόνισε στην εξέδρα των μουσικών.  Ο γάτος σφήνωσε 

μέσα στο τρομπόνι, ενώ οι θεατές ξεκαρδίστηκαν στα γέλια.  Και 

μόλις τέλειωσε η παράσταση, το έσκασε από το τσίρκο, χωρίς να 

πάρει ούτε το μεροκάματο. 1 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 «Ζώα έξω απ’ το κλουβί», εκδόσεις Μεταίχμιο 



1. Περιγράφω το ακροβατικό «πυραμίδα». 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Τι έκανε ο γάτος όταν ο κόσμος χειροκροτούσε για 

το ακροβατικό; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Τι είπε ο γάτος στο κοινό στο τέλος του 

ακροβατικού;  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



4. Τι απέγινε ο γάτος; Σχολίασε: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Συμπληρώνω στοιχεία της ταυτότητας του 

κειμένου: 

✓ Τόπος 

α)τσίρκο 

β)ζωολογικός κήπος 

γ)σχολείο 

 

✓ Χρόνος 

α)φέτος 

β)πέρυσι  

γ)πριν δύο χρόνια  

 

✓ Αφηγηματική φωνή 

α)μέσα στην ιστορία 

β)έξω από την ιστορία 

 

✓ Φανταστική ή πραγματική  ιστορία (αιτιολογώ): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



6.Εντοπίζω από το κείμενο πέντε ρήματα και τα γράφω: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.Εντοπίζω από το κείμενο πέντε ουσιαστικά και τα 

γράφω: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Βάζω τις ακόλουθες λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 

 

γάτος, ελέφαντας, τσίρκο, τρομπόνι, θεατές, άλογο 

 

________________________________________________________________________ 

 

9. Μεταφέρω τις προτάσεις στον πληθυντικό αριθμό. 

 

Ο γάτος ήταν πολύ ματαιόδοξος.   

 

_________________________________________________________________________ 

 

Για να μην τεμπελιάζει ο ελέφαντας άρπαζε με την 

προβοσκίδα του έναν γάτο και τον πετούσε στον αέρα. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


