
1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και σημειώστε πόσα και εμφανίζονται. 

2. Κυκλώστε όσες λέξεις ξεκινάνε με το γράμμα ε. 
3. Γράψτε τη συνέχεια της ιστορίας. Τι έκανε τελικά ο ήρωας της ιστορίας; 

4. Στη συνέχεια απαντήστε τις ερωτήσεις χωρίς να ξαναδιαβάσετε το 
κείμενο. 

 
Εδώ και ένα χρόνο έχει ανοίξει δίπλα στην πολυκατοικία μου μία δημοτική 

βιβλιοθήκη. Κάθε μέρα σχεδόν περνούσα μόνο απέξω, αλλά δεν είχα όρεξη 
να μπω. Μία Κυριακή πρωί όμως, ενώ πήγαινα να πάρω την καθιερωμένη 

πλέον Κυριακάτικη εφημερίδα μου, σκέφτηκα περνώντας έξω από τη 

βιβλιοθήκη «…και δε μπαίνω μέσα». Έτσι λοιπόν και έγινε. Σε ένα γραφείο 
κοντά στην είσοδο καθόταν μία μεσόκοπη υπάλληλος και διάβαζε τον 

«Ηλίθιο» του Ντοστογιέφσκι. Δε σήκωσε ούτε για μία στιγμή τα μάτια της 
να δει ποιος είχε μπει. Σκέφτηκα ότι μάλλον δε θα μπαίνει πολύς κόσμος 

στη βιβλιοθήκη και προχώρησα στο βάθος, στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν 

τα βιβλία. Άρχισα να ψάχνω, αν και η αλήθεια ήταν ότι δεν ήξερα τι 
ακριβώς ήθελα. Προτιμούσα κάτι σε μυθιστόρημα, με λίγο μυστήριο αλλά 

και λίγο χιούμορ. Μετά από δύο ώρες περίπου βρήκα επιτέλους ένα βιβλίο 

και προχώρησα προς το γραφείο της κυρίας που είχα δει μπαίνοντας. 
Σύντομα συνειδητοποίησα ότι η κυρία είχε πλέον αφήσει τη θέση της. 

«Δεν μπορεί» σκέφτηκα «κάπου εδώ κοντά θα έχει πάει». Πήγα στην 
πόρτα, προσπάθησα να την ανοίξω, αλλά μάταια, η πόρτα ήταν 

κλειδωμένη. Δεν το πίστευα αυτό που συνέβαινε… 
 
 
Γράψτε τη συνέχεια της ιστορίας. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 



.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 
1) Πού βρισκόταν η δημοτική βιβλιοθήκη; 

……………………………………………………………………………………… 
 

2) Τι μέρα ήταν; 
……………………………………………………………………………………… 

 
3) Πόση ώρα έψαχνε ο ήρωάς μας για βιβλίο; 

……………………………………………………………………………………… 
 

4) Τι είδους βιβλίο έψαχνε; 
……………………………………………………………………………………… 

 
5) Ποιος άλλος ήταν μέσα στη βιβλιοθήκη; 

……………………………………………………………………………………… 

 
6) Τι πήγαινε να αγοράσει πριν μπει στη βιβλιοθήκη; 

……………………………………………………………………………………… 
 

7) Ποιο βιβλίο διάβαζε η κυρία στο γραφείο; 
……………………………………………………………………………………… 
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