
                       

( Μέρος Γ ‘ ) 

 

        …ο Χάρης βρέθηκε μπροστά σε ένα βασιλικό παλάτι, όλο δικό του! 

Ένα παλάτι ονειρεμένο, φτιαγμένο από μάρμαρο και χρυσάφι, διακοσμημένο 

με λεπτεπίλεπτα γλυπτά. 

        « Ο Αφέντης μου, ο Σκύλος, αποκλείεται να μείνει ασυγκίνητος 

μπροστά σε τόση πολυτέλεια ! » σκέφτηκε το τζίνι. 

        Ο Χάρης σκαρφάλωσε στις σκάλες κι έσπρωξε την εξώπορτα με το 

ποδαράκι του. Καθώς περιπλανιόταν μέσα στο παλάτι, ο Χάρης ανακάλυψε 

ένα πριγκηπικό κρεβάτι, στρωμένο με πουπουλένια μαξιλάρια, κεντητά και 

δαντέλες, και με έξοχα λινά σκεπάσματα, που μοσχοβολούσαν λεβάντα. 

        Πήδηξε στο κρεβάτι για να πάρει έναν υπνάκο, αλλά το στρώμα 

παραήταν μαλακό για τα γούστα του…                                          

…έτσι, έτρεξε στο στάβλο για να συναντήσει τη φίλη του την αγελάδα. 

Κουλουριάστηκε δίπλα της, πάνω σ’ένα βουναλάκι από σανό, και βυθίστηκε 

σ’έναν ευτυχισμένο, σκυλίσιο ύπνο.                                                  

Το καημένο τζίνι κόντευε να σκάσει. 

         « Με τίποτα πια δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω τον Αφέντη μου, 

τον Σκύλο ! », σκέφτηκε γεμάτο θλίψη.                                               

« Τι τζίνι είμαι εγώ, αν δεν μπορώ να δώσω χαρά στον Αφέντη μου; » 

         Το τζίνι στεκόταν εκεί βυθισμένο στην περισυλλογή, όταν ξαφνικά ο 

Χάρης, που είχε στο μεταξύ ξυπνήσει, εμφανίστηκε φρέσκος και 

ξεκούραστος, ψάχνοντας παρέα για να παίξει. 

                           



 

          Λίγο παραδίπλα, ο Χάρης ανακάλυψε ένα κλαδάκι.                     

« Καταπληκτικό παιχνίδι ! » σκέφτηκε ενθουσιασμένος. Με το κλαδί στο 

στόμα, άρχισε να τρέχει και, κουνώντας πέρα δώθε την ουρά του, πήδηξε 

χαρούμενος πάνω στο τζίνι. 

          « Σκύλε, Αφέντη μου, θέλεις να παίξεις ; », ρώτησε έκπληκτο         

το τζίνι. « Ε…Εντάξει λοιπόν ! »                                                

Το τζίνι άφησε παραπέρα το μαγικό του ραβδί και πέταξε στο χώμα τη 

μεταξωτή του φορεσιά. Τα ρούχα που φορούσε τώρα δεν ήταν ακριβώς στην 

τελευταία λέξη της μόδας, αλλά ήταν ό,τι πρέπει για να τρέξει και να 

παίξει. 

           Το τζίνι πέταξε με δύναμη το ξύλο μακριά, και ο Χάρης πήδηξε 

ψηλά για να το πιάσει, καθώς πετούσε στον αέρα. Έφερε το ξύλο πίσω στο 

τζίνι,  κι εκείνο το πέταξε ξανά, και ξανά, και ξανά, ώσπου και οι δύο 

λαχάνιασαν… 

           Μα κανείς δεν ήθελε να σταματήσει.                                   

« Η ζωή στο αγρόκτημα είναι πραγματικά απίθανη, Σκύλε, Αφέντη μου ! », 

παραδέχτηκε το τζίνι. « Τώρα που με απελευθέρωσες, θέλω κι εγώ να 

εκπληρώσω μία ευχή για τον εαυτό μου: Θέλω να μείνω εδώ, μαζί σου ! » 

          Το τζίνι πήρε το Χάρη στην αγκαλιά του, και μαζί άρχισαν να 

σκέφτονται τα παιχνίδια που είχαν να κάνουν. 

 

          Ήταν καταπληκτικό που βρήκαν και οι δύο από έναν υπέρηχο φίλο!   

 

                                                     Gianluca Garofalo  

                                                                         « Τρεις και μία ευχές »     



                          

                                     Ερωτήσεις κατανόησης 

 

1)Ποια ήταν η τρίτη και τελευταία ευχή που πραγματοποίησε το τζίνι στον 

Χάρη και γιατί πιστεύεις θεωρούσε πως τουλάχιστον αυτή θα τον 

συγκινούσε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2)Συγκινήθηκε αυτή τη φορά ο Χάρης με την πρωτοβουλία του τζίνι;                

Από πού το συμπεραίνεις; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3)Τελικά, έχοντας φτάσει πια στο τέλος του παραμυθιού, αν ο Χάρης 

μπορούσε να μιλήσει, ποια ευχή του θα ζητούσε από το τζίνι να του 

πραγματοποιήσει; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



4)Ο τίτλος του παραμυθιού, που μόλις διάβασες, ήταν                        

« Τρεις και μία ευχή».                                                       

Αφού το τζίνι πραγματοποίησε στον Χάρη τρεις ευχές, γιατί στον τίτλο 

υπάρχει “και μία ευχή” ακόμη;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5)Ποια τελικά ήταν αυτή και ποιον αφορούσε; Σε ποιο συμπέρασμα σε 

οδηγεί εσένα αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                              

 

 



 

                         Γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις 

1) Έχεις τις λέξεις: 

 

αγκαλιά, πεταγμένα, μουντζούρα, εκδρομή, γραμματική, 

μαέστρος, άνθρωπος, κοροϊδευτικός, μπάρμπας, 

χρειάζομαι, τολμηρός, αρχίζω, χρειάζομαι, βοηθητικός, 

Δεκαπενταύγουστος, μαϊντανός, τράνταγμα, γαϊτανάκι, 

πειθαρχία, αγριεμένος 

 

α) Βάλε τις παραπάνω λέξεις σε αλφαβητική σειρά: 

    ………………………………………… 

    ………………………………….…… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    …………………………………………    

 

 



β) Τώρα χώρισέ τες σε συλλαβές:  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2) Αντικατέστησε τους τύπους του οριστικού άρθρου με τους αντίστοιχους 

του αόριστου άρθρου, όπως στο παράδειγμα. 

 

ο     δάσκαλος ένας δάσκαλος  η     τσάντα __ 

το    μηχανάκι   την   καρέκλα  

τον  κηπουρό   του   κυνηγού  

του  σχολείου   ο      μανάβης  

της  καμήλας   της   τρομπέτας  

 

 



Μεγάλη Εβδομάδα λέγεται η εβδομάδα που αρχίζει από  την  Κυριακή 

των Βαΐων και φτάνει μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Λέγεται Μεγάλη γιατί 

αυτή την εβδομάδα τιμούμε τα Πάθη του Χριστού. Ο Χριστός θα περάσει 

από φρικτά βασανιστήρια, δοκιμασίες και εξευτελισμούς που θα τελειώσουν 

με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του. 

 

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 
Ο Χριστός ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα να γιορτάσει το Πάσχα. 

Πήγε πάνω σ’ ένα γαϊδουράκι ενώ ο κόσμος, που τον αγαπούσε πολύ, είχε 

βγει στους δρόμους κρατώντας κλαδιά από φοίνικες και έψαλλε χαρούμενος: 

 

«Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» 

δηλ. «Ας είναι ευλογημένος Αυτός που έρχεται» 

 

Ο λαός υποδέχεται το Χριστό γιατί τον έχει στείλει ο θεός να 

βασιλεύσει με την αγάπη του στις καρδιές των ανθρώπων. 

 

 

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 

 
Ο Χριστός και οι Μαθητές του τρώνε για τελευταία φορά μαζί. Ο 

Χριστός αφού έπλυνε τα πόδια των μαθητών του για να τους δείξει ότι ο 

ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλο με αγάπη, τους λέει: 

 

∞ Απόψε, κάποιος θα με προδώσει. 

∞ Ποιος θα σε προδώσει, Κύριε; τον ρωτούν όλοι ξαφνιασμένοι. 

∞ Αυτός που θα του δώσω το ψωμί βουτηγμένο στο κρασί, είπε ο Χριστός και 

το έδωσε στον Ιούδα. 

 

Ο Ιούδας έφυγε αμίλητος. Είχε ήδη πουλήσει το Δάσκαλό του για 

τριάκοντα αργύρια. 

 

     



 

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
      Την ώρα που ο Χριστός προσευχόταν στον κήπο της 

Γεσθημανής μπήκαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και τον συνέλαβαν. Τους 
οδήγησε εκεί ο Ιούδας, που όταν είδε τον Κύριο, τον φίλησε. 

Οι στρατιώτες που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν, τον 
χτυπούσαν, τον έφτυναν και τον έσυραν τελικά στο δικαστήριο. Εκεί 
τον ανέκρινε ο Άννας, στη συνέχεια ο Καϊάφας και στο τέλος ο 

Πιλάτος. Όλοι τον βρήκαν αθώο. 
Ο Πιλάτος ρώτησε τότε το λαό:  
- Να ελευθερώσω το Χριστό ή το Βαρραβά, το χειρότερο ληστή; 

- Το Βαρραβά, απάντησε ο λαός. 
- Και τι να τον κάνω το Χριστό; ρώτησε πάλι ο Πιλάτος. 

- «Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν» απάντησε ο λαός. 

Και έτσι ο Χριστός καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο. 
 

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Οι στρατιώτες μαστίγωσαν τον Ιησού, του φόρεσαν ένα στεφάνι 

από αγκάθια, του φόρτωσαν ένα βαρύ ξύλινο Σταυρό και ξεκίνησαν για 
το Γολγοθά. 

Εκεί τον σταύρωσαν ανάμεσα σε δύο ληστές. Ο Χριστός ζήτησε 
νερό και του έδωσαν ξύδι. Κάποιος στρατιώτης τον τρύπησε με τη 
λόγχη του. Πριν ξεψυχήσει ο Χριστός, είπε «Τετέλεσται » δηλ. όλα 

τελείωσαν. Τότε έγινε τρομερός σεισμός και πυκνό σκοτάδι σκέπασε 
τη γη. Όλοι τρόμαξαν και πολλοί πίστεψαν πως πραγματικά ήταν 

Αυτός ο Υιός του Θεού. 
Μετά τη -Σταύρωση, ο Πιλάτος έδωσε την άδεια για να θάψουν 

τον νεκρό Χριστό. Στρατιώτες φρουρούσαν τον τάφο για να κλέψουν 
το σώμα οι μαθητές του. 

Την Τρίτη μέρα, τρεις γενναίες μαθήτριες του Χριστού, οι 
Μυροφόρες ξεκίνησαν για να αλείψουν το σώμα του Χριστού με άρωμα. 

Εκεί βρήκαν έναν Άγγελο που τους είπε: 
∞ Μη φοβάστε. Ο Χριστός δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε! 

Πηγαίνετε να το πείτε στους μαθητές του. 

∞ Οι Μυροφόρες έφυγαν χαρούμενες γιατί ο Χριστός είχε 

νικήσει το θάνατο και είχε βγει αληθινός σε ό,τι είχε πει. 



 

                                                                   Αυτό το ήξερες;    
 

 
 

∞ Την Κυριακή των Βαΐων, οι εκκλησίες μοιράζουν στους 
πιστούς κλαδιά δάφνης, τα βάγια. Η γιορτή αυτή θυμίζει την 

είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. 
 

∞ Τη Μεγάλη Πέμπτη θα διαβαστούν το βράδυ στην Εκκλησία, 
τα 12 Ευαγγέλια που εξιστορούν τα Πάθη του Χριστού. Μετά το 
5ο Ευαγγέλιο θα βγει ο Σταυρός (αναπαράσταση της 
Σταύρωσης). 

 
∞ Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί θα γίνει η Αποκαθήλωση. 

Δηλαδή το σώμα του Χριστού θα κατέβει από το Σταυρό για να 
γίνει η ταφή του. 

 
∞ Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ θα βγει έξω ο Επιτάφιος. 

Τότε ψάλλονται και τα εγκώμια (αναπαράσταση της Ταφής). 
 

∞ Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ θα γίνει η Ανάσταση. Όλοι θα 

πάμε με τις λαμπάδες μας για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Θα 
ψάλουμε με χαρά:  

Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών,  
θανάτω θάνατον πατήσας 
και τοις εν τοις μνήμασι 

ζωήν χαρισάμενος. 

Θα ανταλλάξουμε ευχές, θα γυρίσουμε με αναμμένες λαμπάδες 
τις λαμπάδες στο σπίτι, θα τσουγκρίσουμε τα αυγά, θα φάμε πασχαλινά 

κουλούρια και θα γευτούμε μαγειρίτσα. 
Την άλλη μέρα θα γίνει μεγάλο γλέντι. Θα ψήσουμε το αρνί στη 

σούβλα και θα γλεντήσουμε. 
 
 

 
 

 



 

 
 
Αλλά γιατί τσουγκρίζουμε αυγά την ημέρα της Λαμπρής; 

Λένε πως, όπως η Ανάσταση είναι πηγή ζωής, έτσι είναι και το 
ταπεινό αυγό. Από κάθε αυγό δηλαδή ξεκινάει μια ζωή. 

Γιατί όμως τα βάφουν κόκκινα; 

Λένε πως όταν αναστήθηκε ο Χριστός, κανείς δεν πίστευε ότι 
έγινε αυτό το θαύμα. Μια γυναίκα μάλιστα, που κρατούσε αυγά άσπρα 

σε ένα καλάθι, άκουσε για την Ανάσταση και δεν το πίστεψε. Είπε 
τότε: «Αν είναι αλήθεια, τότε τα άσπρα αυγά να γίνουν κόκκινα». 
Αμέσως έγιναν κόκκινα. 

Λένε ακόμα πως βάφουν κόκκινα τα αυγά για να έχουν το ίδιο 
κόκκινο χρώμα με το αίμα που έχυσε ο Χριστός, όταν σταυρώθηκε. 

Κόκκινο είναι και το χρώμα της χαράς. Χαράς για την Ανάσταση του 
Χριστού. Είναι παράλληλα όμως και χρώμα αποτρεπτικό. Κόκκινες 
βελέντζες και κόκκινα μαντίλια κρεμούσαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην 

Καστοριά οι γυναίκες για το καλό. 
 
 

 

Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη γι’ αυτό και 
την έλεγαν Κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το συνήθιζαν 

κι αποβραδίς, πάντοτε όμως τα μεσάνυχτα, με το ξεκίνημα της νέας 
μέρας. Καινούρια πρέπει να ήταν η κατσαρόλα που θα έβαφαν τα αυγά 
και ο αριθμός τους ορισμένος και τη μπογιά τη φύλαγαν σαράντα μέρες 

και δεν την έχυναν, ακόμα και τότε, έξω από το σπίτι. Τα χρώματα για 
τα αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα φυτά. Από κρεμμύδια γινόταν το 

μελί, από άχυρο ή από φύλλα αμυγδαλιάς το κίτρινο, το ανοικτό 
κόκκινο από παπαρούνες. Αργότερα τα αγόραζαν, το κόκκινο όμως 
χρώμα ήταν και είναι πάντα το πιο αγαπημένο. 

 Το πρώτο αυγό που έβαφαν ήταν της Παναγίας και το έβαζαν 
στο εικονοστάσι. Σε μερικά μέρη έβαζαν σε ένα κουτάκι τόσα αυγά όσα 

ήταν τα μέλη της οικογένειας και τα πήγαιναν το βράδυ στην εκκλησία, 
για να διαβαστούν στα 12 Ευαγγέλια. Τα άφηναν κάτω από την Αγία 
Τράπεζα ως την Ανάσταση και τότε καθεμιά έπαιρνε τα δικά της. 

Αυτά τα αυγά ήταν "ευαγγελισμένα" και τα τσόφλια τους τα 
παράχωναν στους κήπους και τις ρίζες των δέντρων για να 



καρπίσουν. Παρόμοια τύχη είχαν και τα αυγά που έκαναν οι κότες τη 

Μεγάλη Πέμπτη. Άμα η κότα ήταν μαύρη, ακόμα καλύτερα. 



Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών  

 

 
1. Λύνω κάθετα τις παρακάτω προσθέσεις : 

  61 + 27 =   53 + 35 =   40 + 49 =    71 + 18 =    34 + 33 =  

  

 

 

 
 

 

2. Λύνω κάθετα τις παρακάτω αφαιρέσεις : 

78 – 37 =   97 – 46 =           86 – 53=    99 – 27 =    59 – 12 =  

  

 

 

 
 

 

3. Κάνω τις διαιρέσεις , όπως το παράδειγμα :  

 

36 : 9 =  4        γιατί        4 x 9  =  36 

63 : 9 = …       γιατί     … x … = …. 

56 : 8 = …       γιατί     … x … = …. 

48 : 6 = …       γιατί     … x … = …. 

80 : 8 = …       γιατί     … x  … = …. 

45 : 5 = …       γιατί     … x … = …. 

32 : 4 = …       γιατί     … x … = …. 

21 : 3 = …       γιατί     … x … = …. 

20 : 2 = …       γιατί     … x … = …. 

 

 

 

40 : 8 = …         γιατί     … x … =  …. 

56 : 7 = …         γιατί     … x … = …. 

54 : 9 = …         γιατί     … x … = …. 

70 : 7 = …         γιατί     … x … = …. 

72 : 8 = …         γιατί     … x … = …. 

36 : 4 = …         γιατί     … x … = …. 

27 : 3 = …         γιατί     … x … = …. 

28 : 4 = …         γιατί     … x … = …. 

64  8 = …         γιατί     

… x … = …. 

 
 

 

 



4.Λύνω τα παρακάτω προβλήματα, κάνοντας τις πράξεις που χρειάζεται :   

α)  H γιαγιά αγόρασε 3 κιλά κουλούρια με 6 € το κιλό, 3 τσουρέκια  

    με 4 € το κιλό και 4 σοκολατένια αυγά με 7 € το ένα. Πόσα €, 
    πλήρωσε συνολικά; 

Λύση 

 
 

 

 

Απάντηση : __________________________________________________________________________  

β) Ο πατέρας του Πέτρου αγόρασε είδη μαναβικής αξίας 27€ και  ένα κιβώτιο γάλα 
εβαπορέ για παιδιά αξίας 46€. Πόσα πλήρωσε συνολικά και πόσα ρέστα πήρε από 
100€ που έδωσε;  

Λύση 

                                                                  
 

Απάντηση : __________________________________________________________________________  

γ) Ο Γιάννης θέλει να μοιράσει 30 αυγά σε 6 φίλους του. Πόσα αυγά θα  πάρει κάθε  
φίλος του; 

Λύση 

                                                                                          
Απάντηση: ………………………………………………………………………………. 

δ)Ένας βοσκός είχε 59 αρνιά .Πούλησε τα 34 αρνιά .Μετά από λίγο καιρό αγόρασε 
άλλα 34 αρνιά .Πόσα αρνιά έχει τώρα; 

Λύση 

                                                                                      

Απάντηση: ………………………………………………………………………………. 



 

 
 

 

                                                   


