
 

Επανάληψη ςτην 9
η
 ενότητα : «Βιβλία-Βιβλιοθήκεσ» 

                                          Όνομα: ……………        

                    

                                                            «Η μοίρα των βιβλίων είναι γραμμζνη ςτ’ άςτρα»    

                         

ωτοφν ςυχνά οι μεγάλοι τι κ’ απογίνουν τα βιβλία, όταν τα παιδιά κα πάψουν να διαβάηουν. Μια απάντθςθ μπορεί 

να είναι: «Κα τα φορτϊςουμε όλα ς’ ζνα τεράςτιο διαςτθμόπλοιο και κα τα ςτείλουμε ςτ’ άςτρα!». 

Τα βιβλία μοιάηουν ςτ’ αλικεια με άςτρα ςτο νυχτερινό ουρανό. Είναι τόςα πολλά, που δεν μποροφμε να τα 

μετριςουμε και ςυχνά μακριά μασ, που μασ φαίνεται ακατόρκωτο να τα φτάςουμε. Σκεφτείτε ωςτόςο τι ςκοτάδι κα 

είχαμε, αν κάποια μζρα όλα τα βιβλία, αυτοί οι κομιτεσ ςτο ςφμπαν του νου μασ, εξαφανίηονταν κι ζπαυαν να μασ 

δίνουν τθν απεριόριςτθ ανκρϊπινθ γνϊςθ και φανταςία….  

Τι φοβερό! 

Κα γυρίςω, λοιπόν, ςτθ γθ και κ’ αφιςω τον εαυτό μου να κυμθκεί τα βιβλία τθσ παιδικισ μου θλικίασ.  

Τα βιβλία αυτά ιρκαν ς’ εμζνα πάνω ς’ ζνα κάρο…. Δθλαδι όχι πρϊτα ς’ εμζνα, μα ςτθ μθτζρα μου. Τον καιρό του 

πολζμου. 

Στεκόταν ςτθν άκρθ του δρόμου μια μζρα, όταν ζνα κάρο ζφταςε με κόρυβο-μια καρότςα γεμάτθ βιβλία που τθν 

ζςερναν άλογα. Ο καροτςιζρθσ είπε ςτθ μθτζρα μου ότι μετζφερε τα βιβλία από τθ βιβλιοκικθ τθσ πόλθσ ςε κάποιο 

αςφαλζσ μζροσ  για να μθν καταςτραφοφν. 

Θ μθτζρα μου αγαποφςε πολφ το διάβαςμα και ςτθ κζα εκείνθσ τθσ βιβλιοκάλαςςασ, τα μάτια τθσ άςτραψαν ςαν 

άςτρα…. 

-Σασ παρακαλϊ, μπορείτε να μου δϊςετε ζςτω κι ζνα βιβλίο; 

Ο άνκρωποσ χαμογζλαςε, τθσ ζγνεψε κετικά, κατζβθκε από το κάρο και τθσ είπε: 

-Μπορείσ να πάρεισ ςπίτι ςου όςα πζςουν κάτω! 

Τα βιβλία ξεχφκθκαν με κόρυβο ςτο ςκονιςμζνο δρόμο και ςε λίγο το παράξενο κάρο χάκθκε ςε μια ςτροφι. Θ μθτζρα 

μου τα μάηεψε με λαχτάρα, νιϊκοντασ τθν καρδιά τθσ να χτυπά δυνατά. Πταν τίναξε από πάνω τουσ τθ ςκόνθ, 

ανακάλυψε ότι ανάμεςά τουσ βριςκόταν κατά τφχθ μια ολόκλθρθ ςειρά από τα παραμφκια του Χανσ Κρίςτιαν 

Άντερςεν. 

Από τότε, όταν  διάβαηε εκείνεσ τισ ιςτορίεσ τα βράδια, κακεμιά τθσ ζδινε μια μικρι θλιαχτίδα ελπίδασ και μια 

ςιωπθλι εικόνα ςτθν καρδιά, που τθ ηωγράφιηαν τα μιςόκλειςτα βλζφαρά τθσ. Ζτςι μποροφςε ζςτω και για λίγο ν’ 

αποκοιμθκεί ιρεμα… 

Τα χρόνια πζραςαν και τα βιβλία ζφταςαν ς’ εμζνα. Τα κουβαλοφςα πάντα μαηί μου ςτουσ ςκονιςμζνουσ δρόμουσ τθσ 

ηωισ μου. Μα για ποια ςκόνθ μιλϊ; Μμμ…. 

Ίςωσ είχα κατά νου τθν αςτερόςκονθ που πζφτει ςτα μάτια μασ , όταν κακόμαςτε ςε μια καρζκλα και διαβάηουμε 

κάποια ςκοτεινι νφχτα. Αν, δθλαδι διαβάηουμε κάποιο βιβλίο,. Γιατί, βζβαια, μποροφμε να διαβάηουμε πολλϊν ειδϊν 

πράγματα όπωσ ζνα ανκρϊπινο πρόςωπο, τισ γραμμζσ ςτθν παλάμθ μασ, τ’ άςτρα… 

Τ’ άςτρα είναι βιβλία ςτο νυχτερινό ουρανό που φωτίηουν το ςκοτάδι. 

Πποτε αναρωτιζμαι αν αξίηει να γράψω ζνα ακόμθ βιβλίο, κοιτάηω τον ουρανό και λζω ςτον εαυτό μου ότι το ςφμπαν 

είναι όντωσ απζραντο και ςίγουρα υπάρχει χϊροσ για το μικρό μου αςτζρι. 

                                                                                                                                                               Jan Uliciansky, 

                                                                                                    το μινυμα τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ βιβλίων για τθ νεότθτα-

2004 

 

                                                                                                

 

 

1. Ερωτήςεισ κατανόηςησ κειμζνου: 

Υπογραμμίςτε το ςωςτό: 

α) Τι κ’ απογίνουν τα βιβλία όταν τα παιδιά πάψουν να διαβάηουν; 

 Κα παραμείνουν ςτα ράφια τθσ βιβλιοκικθσ. 

 Κα τα φορτϊςουμε όλα ς’ ζνα  διαςτθμόπλοιο και κα τα ςτείλουμε ςτ’ άςτρα. 



 Οι ςυγγραφείσ κα τα πετάξουν ςτα ςκουπίδια. 

                β) Τα βιβλία μοιάηουν με άςτρα ςτο νυχτερινό ουρανό γιατί: 

 Είναι τόςα πολλά, που δεν μποροφμε να τα μετριςουμε. 

 Είναι τόςο μακριά μασ, που μασ φαίνεται ακατόρκωτο να τα φτάςουμε. 

 Και τα δφο παραπάνω. 

                γ) Ροιοσ ζδωςε ςτο ςυγγραφζα τα πρϊτα του βιβλία; 

 Τα δανείςτθκε από τθ βιβλιοκικθ τθσ πόλθσ του. 

 Του τα ζδωςε ζνασ καροτςιζρθσ. 

 Ιταν βιβλία τθσ μθτζρασ του. 

 

2. Αναγνωρίςτε και τοποθετήςτε ςτη ςωςτή ςτήλη τισ υπογραμμιςμζνεσ προτάςεισ του κειμζνου  ωσ 

ανεξάρτητεσ ή εξαρτημζνεσ: 

 

                                 ΑΝΕΞΑΤΘΤΕΣ                                                                                   ΕΞΑΤΘΜΕΝΕΣ 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

 

3. Συμπλθρϊςτε τισ παρακάτω προτάςεισ με το επίκετο πολφσ, πολλή, πολφ και με το επίρρθμα πολφ. 

 Πταν ιμουν μικρι, διάβαηα ………………………βιβλία επιςτθμονικισ φανταςίασ. 

 Το τελευταίο βιβλίο που διάβαςα ιταν ………………….. διαςκεδαςτικό. 

 Θ βιβλιοκικθ του ςχολείου μασ ζχει …………… ράφια και είναι γεμάτθ με …………… ειδϊν βιβλία. 

 Θ αδελφι μου διαβάηει ……………… και κατάφερε να περάςει ςτο πανεπιςτιμιο. 

 Το διάβαςμα καλλιεργεί ……………… το μυαλό. 

 

4. Μετάτρεψε τισ ονοματικζσ φράςεισ ςε ρηματικζσ και το αντίςτροφο: 

 Ρεριπλάνθςθ ςτθ χϊρα τθσ 

φανταςίασ./……………………………………………………………………………………………………. 

 Ξεκουραηόμαςτε μ’ ζνα 

βιβλίο./…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ηοφμε ευχάριςτα μζςα από τα 

βιβλία./………………………………………………………………………………………………………. 

 Αγορά πολλϊν βιβλίων για τθ 

βιβλιοκικθ./……………………………………………………………………………………………….. 

 Αφθγοφνται παράξενεσ 

ιςτορίεσ./………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Δϊςτε με δικά ςασ λόγια τον οριςμό των παρακάτω λζξεων: 

 Βιβλιοκθκάριοσ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………. 

 Βιβλιοκριτικόσ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………. 

 Βιβλιοφάγοσ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………. 

                   Καλή επιτυχία! 

                                                                                                                             


