
Έκα αυενεμέκμ λςτηθό 

 
 Σημ Βόνεημ Πόιμ, ζημ ζπίηη ημο Ασ-Βαζίιε, δμύζε έκα λςηηθό πμο ημ 

έιεγακ Μαζημνάθμ. Ο Μαζημνάθμξ ήηακ μ θαιύηενμξ εθεονέηεξ! Αοηόξ 

θαηαζθεύαζε ηα δηάζεμα γοαιηά ημο Ασ-Βαζίιε πμο έδηςπκακ ημ πηόκη από ηα 

μάηηα ημο, όηακ μδεγμύζε! Καη ηεκ θόνκα με ηηξ δηάζεμεξ θοζαιίδεξ! Ο Ασ-

Βαζίιεξ έιεγε ζοπκά: 

- Ο Μαζημνάθμξ είκαη πνάγμαηη μ θαιύηενμξ εθεονέηεξ. 

 Όμςξ, μ Μαζημνάθμξ είπε έκα μεγάιμ πνόβιεμα: ήηακ πμιύ αθενεμέκμξ… 

Σοπκά έπακε ημκ μπμύζμοια, μπένδεοε μαγηθά λόνθηα θαη μενηθέξ θμνέξ 

θμνμύζε ηα νμύπα ημο ακάπμδα! Σημ ενγαζηήνη ημο, μ Ασ-Βαζίιεξ δηανθώξ 

αζηεηεοόηακ. 

- Χμ! Χμ! Χμ! Φηιανάθη, είζαη αθενεμέκμξ ιηγάθη! 

 Γοηοπώξ, μ Μαζημνάθμξ είπε βνεη έκα ηνόπμ γηα κα ζομάηαη ηα ζεμακηηθά 

πνάγμαηα: έδεκε θόμπμοξ ζημ μακηήιη ημο. 

- Να έκαξ θόμπμξ μηθνόξ, γηα κα ζομεζώ ηα δόκηηα μμο κα πιύκς μεηά ημ 

θαγεηό. Έκαξ μεζαίμξ θόμπμξ γηα κα ζομεζώ ημκ πύναοιμ κα θιείζς με ηηξ 

θαναμέιεξ! Κη έκαξ μεγάιμξ θόμπμξ γηα κα ζομεζώ… γηα κα ζομεζώ…εεε… ε 

αιήζεηα είκαη όηη δεκ μπμνώ κα ζομεζώ! 

 Τμ λςηηθό είπε θάκεη άκς θάης ημ ενγαζηήνη. 

- Μήπςξ κα ζομεζώ κα επηζθεοάζς ηα παηίκηα ημο Άγημο Βαζίιε; Μήπςξ κα 

θηηάλς μηα μεπακή γηα κα θηηάπκεη ε γοκαίθα ημο Άγημο Βαζίιε εύθμια γιοθά; 

Όπη… θαη έθακε 100 βήμαηα θμοκώκηαξ ημ μακηήιη ημο. Γηα κα είκαη ηόζμ 

μεγάιμξ μ θόμπμξ ζεμαίκεη όηη πνόθεηηαη γηα θάηη μεγάιμ θαη ζεμακηηθό! Θα 

δεηήζς από ημοξ θίιμοξ μμο ημοξ ηάνακδμοξ κα με ζομβμοιέρμοκ. 



-  Καη μηα θαη δομ, πήγε κα ημοξ βνεη. Σημ δνόμμ ζοκάκηεζε ημκ Ασ-Βαζίιε, μ 

μπμίμξ θμοβαιμύζε ζημοξ ώμμοξ ημο έκα ηενάζηημ ζάθμ θαη ηναγμοδμύζε με 

πανά. 

- Τναιαιί ηναιαιά, απόρε ζα πενάζμοκ όια ηα παηδηά θαη μη άκζνςπμη θαιά!  

Τμ λςηηθό μόιηξ ημκ είδε ακανςηήζεθε: 

- Μα γηαηί μ Ασ- Βαζίιεξ θμνάεη ηα γημνηηκά ημο νμύπα; Καη γηαηί θναηάεη αοηή 

ηεκ ηενάζηηα ιίζηα; 

 Ο μηθνόξ Μαζημνάθμξ πώζεθε ζημ έιθεζνμ γηα κα βιέπεη θαιύηενα ηη 

θάκεη μ Ασ-Βαζίιεξ. Κη έπεηηα πήδελε πάκς ζηε γεκεηάδα ημο. 

- Μα, ηώνα ημ ζομήζεθα! Τμ έιθεζνμ, μ ζάθμξ θαη ηα δώνα… Μα απόρε είκαη ε 

κύπηα ε μαγηθή… Η κύπηα πμο ε Πακαγία έθενε ζημκ θόζμμ ημ γημ ημο Θεμύ. 

Γίκαη Χνηζημύγεκκα!  

- Χμ! Χμ! Μαζημνάθμ, δε ζα αιιάλεηξ πμηέ! είπε δοκαηά μ Ασ- Βαζίιεξ.  

 Με ηα θμοδμοκάθηα κα επμύκ πανμύμεκα, ημ έιθεζνμ απμγεηώζεθε γηα ημ 

μαθνύ ηαλίδη ημο. Απόρε ημ μδεγεί μ Μαζημνάθμξ! Καη γηα κα μεκ λεπάζεη 

ηίπμηα, έπεη θένεη μαδί ημο θαη ημ μακηήιη ημο. 

- Να έκαξ θόμπμξ μεγάιμξ γηα κα ζομεζώ όηη απόρε είκαη γημνηή μεγάιε, ζακ ηα 

Χνηζημύγεκκα δεκ οπάνπεη άιιε! Γηα ημοξ οπόιμηπμοξ θόμπμοξ… ε… πάιη δεκ 

ζομάμαη…  

- Δεκ πεηνάδεη, Μαζημνάθμ, έπεηξ όιε ηε κύπηα γηα κα ζομεζείξ! αζηεηεύηεθε μ 

Ασ Βαζίιεξ, εκώ ημ λςηηθό πνμζπαζμύζε κα ζομεζεί… ηη ηειηθά είπε λεπάζεη! 

Ίζςξ αθόμα κα πνμζπαζεί… 

 

 

 

 

 



Βάδς σε θύθιμ τε σςστή απάκτεσε. 

 

 Ο Μαζημνάθμξ ήηακ: 
   Α. θαθόξ εθεονέηεξ, αιιά πμιύ έλοπκμξ 

   Β. θαιόξ εθεονέηεξ, αιιά πμιύ αθενεμέκμξ 

   Γ. ημ πημ άζπεμμ λςηηθό 

 

 Ο Μαζημνάθμξ γηα κα ζομάηαη επηκόεζε ημκ πημ θάης ηνόπμ: 
  Α. έβαδε οπεκζύμηζε ζημ θηκεηό ημο 

  Β. έθηηαλε έκα νμμπόη γηα κα ημκ οπεκζομίδεη 

  Γ. έδεκε θόμπμοξ ζημ μακηήιη ημο 

 

 Ο Μαζημνάθμξ είπε λεπάζεη: 

  Α. κα επηζθεοάζεη ηα παηίκηα ημο Άγημο Βαζίιε 

  Β. όηη ήηακ Χνηζημύγεκκα 

  Γ. κα θηηάλεη ηα δώνα πμο ημο δήηεζε μ Άγημξ Βαζίιεξ 

 

 Ο Άγημξ Βαζίιεξ ηε κύπηα ηςκ Χνηζημογέκκςκ: 

  Α. άθεζε ημκ Μαζημνάθμ ζημ Βόνεημ Πόιμ 

  Β. ημκ ηημώνεζε, γηαηί ζοκεπώξ λεπκμύζε 

  Γ. ημκ άθεζε κα μδεγήζεη ημ έιθεζνό ημο γηα ημ ηαλίδη ημοξ ζηε γε 

 

2. Γνάρε στεκ πημ θάτς ιίστα τα 3 πνάγματα πμο έπνεπε κα ζομάταη μ 

Μαστμνάθμξ ανπίδμκταξ από τμ πημ σεμακτηθό. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Βάδς τηξ παναθάτς ιέλεηξ τεξ ηστμνίαξ σε αιυαβετηθή σεηνά. 

 

λςηηθό, ζπίηη, εθεονέηεξ, θοζαιίδεξ, νμύπα, αθενεμέκμξ, θόμπμξ, ζάθμξ,   

         μακηήιη, θαγεηό, δόκηηα, Χνηζημύγεκκα, δώνα, παηίκηα, κύπηα.  

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Δηαβάδς λακά τεκ ηστμνία θαη βνίσθς 10 ιέλεηξ γηα θάζε θατεγμνία. 

 

    ΟΤΙΑΣΙΚΑ                ΡΗΜΑΣΑ                  ΓΠΙΘΓΣΑ       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ξακαγνάυς τηξ πημ θάτς πνμτάσεηξ στμκ εκεστώτα  

  θαη στμκ ελαθμιμοζετηθό μέιιμκτα. 

  Ο Μαζημνάθμξ ήηακ μ θαιύηενμξ εθεονέηεξ. 

Εν.: __________________________________________ 
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Εξ.Μέλ.: _____________________________________________ 

 Έπακε ημκ μπμύζμοια, μπένδεοε μαγηθά λόνθηα θαη θμνμύζε ηα νμύπα ημο 

ακάπμδα. 

Εν.: _________________________________________________ 

Εξ.Μέλ.: _____________________________________________ 

  Σημ δνόμμ ζοκάκηεζε ημκ Ασ-Βαζίιε, μ μπμίμξ θμοβαιμύζε έκα ηενάζηημ 

    ζάθμ. 

Εν.: _________________________________________________ 

Εξ.Μέλ.: _____________________________________________ 

 

4. Μετατνέπς τηξ πημ θάτς μκμματηθέξ πνμτάσεηξ σε νεματηθέξ. 

 

 Τμ ηαλίδη ημο Άγημο Βαζίιε.    ____________________________ 

  Η επηζθεοή ηςκ παηηκηώκ.     ____________________________ 

  Η ζομβμοιή ηςκ ηανάκδςκ.   ____________________________ 

  Τμ ηναγμύδη ηςκ λςηηθώκ.     ____________________________ 

 

5. τηξ πημ θάτς πνμτάσεηξ σεμεηώκς ακ ε οπμγναμμησμέκε ιέλε είκαη 

οπμθείμεκμ (Τ), νήμα (Ρ), ακτηθείμεκμ (Α) ή θατεγμνμύμεκμ (Κ). 

 

Ο Μαζημνάθμξ θαηαζθεύαζε ηα δηάζεμα γοαιηά. (   ) 

Σοπκά έπακε ημκ μπμύζμοια. (   ) 

Ο Μαζημνάθμξ ήηακ αθενεμέκμξ. (    ) 

Τμ έιθοζνμ απμγεηώζεθε γηα ημ μεγάιμ ηαλίδη ημο. (    ) 

   

6. Βνίσθς από τμ θείμεκμ θαη γνάυς: 

  (α) μηα απιή πνότασε:  

     _______________________________________________ 

  

(β) μηα σύκζετε πνότασε: 

     _______________________________________________ 

  



7. Βάδς τόκμ εθεί πμο ταηνηάδεη.  

 

   Σημ δνμμμ γηα ηε γε μ Ασ-Βαζηιεξ νςηαεη ημ Μαζημναθμ: 

- Πςξ ζα θηαζμομε ζηε γε; Ξενεηξ ημ δνμμμ; 

- Φοζηθα! Η κεα μμο εθεονεζε μαξ δεηπκεη ημ δνμμμ. Κμηηα, αοηε ε μζμκε δεηπκεη 

ημ ζςζημ δνμμμ πμο πνεπεη κα αθμιμοζεζμομε. 

Ο Αγημξ Βαζηιεξ παμμγειαζε θαη ζοκεπηζε ηεκ θμοβεκηα με ημκ αγαπεμεκμ ημο 

εθεονεηε. 

- Οηακ ζα θηαζμομε ζηε γε μαξ πενημεκεη πμιιε δμοιεηα. Γπμομε κα 

παναδςζμομε πμιια δςνα απμρε. Πνεπεη κα βηαζημομε… Απ, ηη ςναηα κα εηπαμε 

εκα ζμοπεν ειθεζνμ 25 000 ηανακδςκ θαη κα θηακαμε ζηε γε με μεγαιε 

ηαποηεηα! 

Ο Μαζημναθμξ πμο αθμογε πνμζεθηηθα ημο εηπε: 

- Μεκ ακεζοπεηξ Αγηε μμο Βαζηιε. Θα ζημ θηηαλς εγς ζημ πη θαη θη. Θα είκαη ε 

θαιοηενε εθεονεζε μμο. Τμ μμκμ πμο ζα πνεηαζης μηακ γονηζμομε πηζς ζημ 

Βμνεημ Πμιμ ζα είκαη πμιιμοξ ηανακδμοξ θαη ημ ειθεζνμ ζμο…Γε… Τη εηπαμε 

πςξ ζα θηηαλς; 

Ο Αγημξ Βαζηιεξ παμμγειαζε με ηεκ αθενεμαδα ημο Μαζημναθμο. Τμ παμμγειμ 

ημο, μμςξ δεκ θναηεζε γηα πμιο, αθμο μ αθενεμεκμξ Μαζημναθμξ ημκ νςηεζε 

γεμαημξ απμνηα. 

- Χμ! Πμο εηπαμε μηη πεγαηκμομε Αγηε μμο;  

 

8. Βνίσθς τα ακτίζετα τςκ πημ θάτς ιέλεςκ: 

έλοπκμξ ≠______________ ζομάμαη ≠ _____________________ 

μεγάιμ ≠ _______________ πανμύμεκμξ≠_______________ 

θιείκς ≠ _______________ θαζανόξ ≠ ________________ 


