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Το παραμύθι της Ελιάς 
 

  Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε 

μια φτωχογειτονιά ένα φτωχό μα 

πολύ καλόκαρδο κορίτσι που το 

έλεγαν Ελιά. Κάθε μέρα η Ελιά 

γύριζε τη γειτονιά της, έβλεπε τον κόσμο να ζει φτωχός και 

δυστυχισμένος και επέστρεφε στο σπίτι της πολύ στενοχωρημένη. 

«Κάτι πρέπει να κάνω για να τους βοηθήσω», σκεφτόταν.Κι από την 

άλλη κιόλας μέρα άρχισε.Βγήκε στη γειτονιά, κράτησε τα παιδιά της 

γειτόνισσας,για να πάει να δουλέψει και να μπορεί να τους φέρει λίγο 

φαϊ. 

 

  Μια άλλη μέρα πήγε στη γριούλα που ήταν άρρωστη,της μαγείρεψε, 

της σκούπισε το σπίτι, την έπλυνε, την τάισε.Την άλλη μέρα πάλι 

έβγαλε τον παράλυτο γέρο με το καρότσι του βόλτα, για να πάρει 

αέρα και ήλιο. 

 

   Τα βράδια γύριζε κατάκοπη, μα ευχαριστημένη που είχε καταφέρει 

να δώσει λίγη χαρά στους φτωχούς ανθρώπους.Οι μέρες περνούσαν 

κι η Ελιά όλο δούλευε κι όλο αδυνάτιζε.Μα έβλεπε πως ό,τι κι αν 

έκανε,ο κόσμος ήταν πάντα φτωχός και δυστυχισμένος. 

 

   Αυτό τη στενοχωρούσε πάρα πολύ κι έτσι στενοχωρημένη κάθισε 

στην αυλή του σπιτιού της και συλλογιζόταν. 

- Τι να κάνω , τι να κάνω; Δεν μπορώ να βλέπω τόση δυστυχία. 

Το σπουργίτι που την είδε τόσο στενοχωρημένη – και που την 

αγαπούσε γιατί κάθε μέρα τού έριχνε σπόρους και ψίχουλα- δεν 

άντεξε και πέταξε βαθιά στο δάσος.Εκεί βρήκε την καλή νεράιδα και 

της είπε: 

-Τρέξε,καλή νεράιδα.Η Ελιά είναι πολύ στενοχωρημένη, χλωμή κι 

αδύνατη. 
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Η καλή νεράιδα ανήσυχη έτρεξε στην αυλή της Ελιάς και τη ρώτησε: 

-Τι έχεις ,Ελιά μου,κι είσαι τόσο λυπημένη; 

-Αχ,καλή μου νεράιδα.Δεν μπορώ να βλέπω τόση φτώχεια και 

δυστυχία γύρω μου. 

-Και τι θέλεις,δηλαδή; 

-Θέλω να τους γίνω χρήσιμη.Θέλω να τους προσφέρω κάτι πολύτιμο 

που να τους δώσει ζωή και χαρά. 

-Το θέλεις αλήθεια τόσο πολύ; 

-Και βέβαια το θέλω.Δε βλέπεις πώς έλιωσα από τη στεναχώρια 

μου; 

-Τότε σταμάτησε να στενοχωριέσαι.Θα σε κάνω αυτό που θέλεις.Και 

τσούπ!Την άγγιξε με το ραβδάκι της κι αμέσως η Ελιά έγινε ένα 

μεγάλο δέντρο,που έβγαλε φύλλα, λουλουδάκια άσπρα, που έγιναν 

ελιές πράσινες, μοβ, μαύρες.Έπεσαν στη γη, τα κουκούτσια 

φύτρωσαν,έγιναν δεντράκια και σχημάτισαν ένα μεγάλο ελαιώνα. 

 

   Ήρθαν οι γείτονες, μάζεψαν τις ελιές, έβγαλαν λάδι,έφαγαν, 

χόρτασαν,ρόδισαν τα μάγουλά τους, ζωήρεψαν κι άρχισαν να 

χαμογελούν και να ζουν ευτυχισμένοι. 

 

   Για να ευχαριστήσουν την ελιά και να της δείξουν την αγάπη 

τους,πήραν το λάδι τους, το έβαλαν στο καντήλι,για να θυμίζουν στην 

Παναγιά και στο Χριστό την καλοσύνη της ελιάς και την αγάπη της 

για τον κόσμο. 

 

  Κι η Παναγιά με τη σειρά της την ευλόγησε. Κι ο Χριστός κάτω απ’ 

την ελιά ήρθε και ξεκουράστηκε. Κι εκείνη καμάρωνε ευχαριστημένη 

στη μέση στον ελαιώνα και φρόντιζε ,όταν έρχονται οι άνθρωποι να 

τη μαζέψουν να’ ναι γεμάτη ελιές , να χορταίνουν οι φτωχοί και να 

φωτίζονται απ΄τις καντήλες όλες οι εκκλησιές. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

1.Υπογράμμισε την απάντηση που ταιριάζει: 
Η Ελιά ήταν : 

Α.ένα καλόκαρδο κορίτσι 

Β.ένα χρήσιμο δέντρο 

Γ.μια καλή νεράιδα 

Δ.κανένα από τα πιο πάνω 

 

Η Ελιά ζούσε: 

Α.στο δάσος  

Β.σε μια φτωχογειτονιά 

Γ.σε ένα ωραίο σπίτι στο δάσος 

Δ.κανένα από τα πιο πάνω 

 

Ειδοποίησε την καλή νεράιδα το σπουργίτι: 

Α.για να μεταμορφώσει την Ελιά σε δέντρο 

Β.γιατί δεν ήθελε άλλο να συνεχίσει να βοηθά τους γείτονες της 

Γ.γιατί θύμωσε  που την είδε έτσι 

Δ.κανένα από τα πιο πάνω 

 

Η νεράιδα μεταμόρφωσε σε δέντρο το κορίτσι: 

Α.γιατί της το ζήτησε η ίδια 

Β.για να είναι κάτι πολύτιμο και χρήσιμο για τους ανθρώπους 

Γ.γιατί δεν είχε άλλη επιλογή 

Δ.κανένα από τα πιο πάνω 

 

Οι γείτονες μόλις αντίκρυσαν την ελιά: 

Α.μάζεψσν ελιές και άρχισαν να χαίρονται όλα τα καλά της 

Β.φύτεψαν με πολλή χαρά κι άλλες και έκαναν ελαιώνα 

Γ.πήγαν και σε άλλες γειτονιές και φύτεψαν ελιές 

Δ.Κανένα από τα πιο πάνω 
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2.Αντιστοίχισε αυτά που ταιριάζουν στις δύο στήλες: 
 

Γύριζε τη γειτονιά                                  τον παράλυτο γέρο 

Πρόσεχε τα παιδιά                                 το σπουργίτι 

Η Ελιά όλο  αδυνάτιζε                             η Ελιά 

Ανησύχησε για την Ελιά                           οι άνθρωποι   

Μεταμόρφωσε την Ελιά                            ο Χριστός 

Ευλόγησε την ελιά                                    της γειτόνισσας  

Ξεκουράστηκε κάτω απο την ελιά             και φαινόταν χλωμή  

Ζούσαν ευτυχισμένοι                                η Παναγία 

Η Ελιά έβγαζε βόλτα                                 η νεράιδα 

Μαγείρεψε η Ελιά                                     στην άρρωστη γριούλα 

 

3.Απάντησε ολοκληρωμένα στις πιο κάτω ερωτήσεις:  
Α.Τι ήταν αυτό που στεναχωρούσε την Ελιά; 

Αυτό που στενοχωρούσε την Ελιά ήταν ότι όσο και αν προσπαθούσε 

όταν έβγαινε στην γειτονιά έβλεπε τους ανθρώπους να είναι φτωχοί 

και δυστυχισμένοι. 

Β.Ποια ήταν η επιθυμία της Ελιάς; 

Η επιθυμία της Ελιάς ήταν να γίνει χρήσιμη στους ανθρώπους και να 

τους προσφέρει κάτι που θα τους έδινε ζωή και χαρά. 

Γ.Ποια είναι τα πολύτιμα πράγματα που προσφέρει το δέντρο της 

ελιάς; 

Τα πολύτιμα πράγματα που προσφέρει το δέντρο της ελιάς είναι οι 

ελιές, το λάδι, η ξυλεία αλλά και η γνώση ότι είναι δέντρο 

ευλογημένο.  

 

Δ.Γιατί είναι δέντρο ευλογημένο η ελιά; 

Η ελιά είναι δέντρο ευλογημένο αφού την ευλόγησε η Παναγία και 

στη ρίζα της ξεκουράστηκε ο Ιησούς Χριστός και προσευχήθηκε το 

βράδυ λίγο πριν τον συλλάβουν. 
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4.Σημειώστε Σ για το Σωστό και Λ για το Λάθος:  
 

Σ  Η Ελιά ζούσε στο δάσος μαζί με την καλή 

νεράιδα 

Λ  Οι γείτονες της Ελιάς ήταν δυστυχισμένοι 

γιατί δεν είχαν λάδι 

Λ  Κάθε μέρα η Ελιά βοηθούσε τους γείτονές 

της όσο μπορούσε 

Λ  Έπαιρνε βόλτα το σκυλάκι του παράλυτου 

παππού 

Λ  Μαγείρευε στα παιδιά της γειτόνισσας 

Σ   Σκούπισε το σπίτι της άρρωστης γριούλας 

Σ  Η καλή νεράιδα την μεταμόρφωσε σε δέντρο ελιάς για να είναι 

χρήσιμη και πολύτιμη 

Σ Η Παναγία ευλόγησε το δέντρο της ελιάς κα ο Χριστός κάθησε και 

ξεκουράστηκε από κάτω της 

Λ  Η ελιά προσφέρει μόνο το λάδι και τον καρπό της 

Σ Οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία του δέντρου της ελιάς ζούσαν πιο 

ευτυχισμένοι και πιο χαρούμενοι 

 

5.Συμπλήρωσε με λέξεις από το μάθημα και πρόσεξε να τις 

αντιγράψεις σωστά: 

Η Ελιά ζούσε σε μια φτωχή  γειτονιά . Κάθε μέρα έβλεπε τον κόσμο  

να ζει  φτωχός  και δυστυχισμένος.Επέστρεφε λοιπόν στο σπίτι πολύ 

στεναχωρημένη. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει κάτι για να τους 

βοηθήσει. Τα βράδια όμως γύριζε κατάκοπη , μα ευχαριστημένη που 

είχε καταφέρει να δώσει λίγη χαρά στους φτωχούς ανθρώπους. Η 

Ελιά όμως όσο περνούσαν οι μέρες 

όλο δούλευε και αδυνάτιζε. Τη στεναχωρούσε όμως πολύ το ότι οι 

άνθρωποι συνέχιζαν να είναι  δυστυχισμένοι. Έτσι κάθισε στην αυλή 

του σπιτιού της και συλλογιζόταν . 
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