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Ο κρυμμένος θησαυρός 

Ένας γέρος αγρότης ήθελε οι γιοι του να συνεχίσουν κα-

ταπώς έπρεπε το δικό του μόχθο, όταν αυτός θα πέθαινε. 

Τους κάλεσε, λοιπόν, ενώ ψυχορραγούσε και τους είπε: 

«Παιδιά μου, σε λίγο αφήνω το μάταιο τούτο κόσμο. Έκρυψα 

κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε, όταν εγώ 

κλείσω τα μάτια μου. Αν το κάνετε, θα βρείτε όλα όσα είχα 

να σας δώσω». 

Οι γιοι νόμισαν πως ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο 

θησαυρό κρυμμένο στο αμπέλι, κι έτσι, μόλις πέθανε, πήραν 

τις αξίνες τους κι έσκαψαν το χωράφι σπιθαμή προς σπιθα-

μή. Δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού, όμως το 

καλοκαίρι, επειδή είχαν οργώσει τόσο προσεκτικά όλο τον 

αμπελώνα, είχαν την πιο πλούσια σοδειά σταφύλι. 

 

Οι Μύθοι του Αισώπου, εκδ. Παπαδόπουλος 
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1)  Υπογράμμ ι σε  το  αφηγηματ ικό ε ί δος  όπου  ανήκε ι  το  

κ ε ίμ ενο  που  δ ιάβασες .  

 ιστορικό αφήγημα  διήγημα  μύθος  βιογραφία 

 

 

2)  Βρες  στο  κε ίμ ενο  τη  φράση  που  δε ίχνε ι  την  α ιτ ία  της  

ι σ τορ ί ας  κα ι  γράψ ’  την .  

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

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

 

 

3)  Βρες  στο  κε ίμ ενο  κα ι  γράψε  τ ι ς  λέξε ις  κα ι  φράσε ις  που  

φανερών ουν  χρόνο  στην  εξέλ ιξη  της  ι στορ ί ας .  

«όταν αυτός πέθανε», ...................................................................................... 

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

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

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

 

 

4)  Βρες  στο  κε ίμ ενο  κα ι  γράψε  τα  ουσ ιαστ ικά  που  φαν ε-

ρώνουν  τόπο  στην  εξέλ ι ξη  της  ι στορ ίας .  

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

.............................................................................................................................. 
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5)  Πώς παρουσ ι άζοντα ι  τα  πρόσωπα  

της  ι στορ ίας ;  Δ ιάλ εξε  από  δ ίπλα  

τ ι ς  λ έξε ι ς  που  τα ιρ ι άζουν  στο  

καθένα .  

 Ένας γέρος αγρότης, πατέρας:  

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

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

 Οι γιοι: .......................................................... 

 

 

6)  Βρες  στο  κε ίμενο  τ ι ς  φράσε ι ς  που  φανερώνουν  τ ι ς  

σκέψε ις  των  ηρώων .  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

όνομα  

επάγγελμα  

καταγωγή  

συγγένεια  

ηλικία 
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7)  Βάλε  τ ι ς  φράσε ις  σ τη  σωστή  σε ι ρά  γ ι α  να  έχε ι ς  την  ε-

ξέλ ι ξη  της  ι σ τορ ί ας .  

 Οι γιοι νόμισαν ότι ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό. 

 Ένας αγρότης ήθελε οι γιοι του να συνεχίσουν το δικό του μόχθο. 

 Πήραν τις αξίνες κι έσκαψαν το χωράφι. 

 Είπε: «Έκρυψα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε». 

 Είχαν την πιο πλούσια σοδειά σταφύλι. 

 Δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού. 

 

 

 

 

 

 


