
       ΘΕΜΑ:  O Αναστάσης είναι ένας νέος που ζει στην Αθήνα περίπου το 1950, ο οποίος 

νιώθει μακριά από την οικογένεια και τους φίλους του. Σε αυτό το απόσπασμα, ο 

Αναστάσης αποφασίζει να ψάξει για δουλειά. 

Διάβασε το κείμενο: 

Γράψε τις απαντήσεις στο τετράδιό σου και βγάλε μια φωτογραφία όπου μου τις στέλνεις 
στο xrikatsa@sch.gr 
 

Γραφείον ευρέσεως εργασίας (=Γραφείο/Μέρος/Τόπος για να βρει κάποιος δουλειά) 

Την άλλη μέρα ξύπνησε πρωί. Πλύθηκε, ντύθηκε, πήρε μια φέτα βουτυρωμένο ψωμί και 

πήγε στους δρόμους. Περπάτησε με το κεφάλι ψηλά, χαμογέλασε στο φούρναρη που τον 

καλημέρισε κι έστειλε στον κουρέα του ένα φιλικό χαιρετισμό - γρήγορα θα τον είχε πάλι 

πελάτη. Περπάτησε, ώσπου βγήκε στη λεωφόρο. Τα δέντρα ήταν πράσινα, κουρεμένα και 

φυτεμένα στο πεζοδρόμιο. Χάρηκε που ο δρόμος στις γωνιές δεν είχε σκουπίδια. 

Φαντάστηκε τους σκουπιδιάρηδες να ποτίζουν τους δρόμους με φρέσκο νερό. Το φως της 

μέρας ήταν κάθαρο, λες και το είχαν αλλάξει σήμερα. Τ' αυτοκίνητα μεγάλα, με 

καλογυαλισμένα. Κι ο τροχονόμος στη μέση του δρόμου με την στολή του, το κράνος του, 

φαινόταν να πιάνει τ' αυτοκίνητα. Ως κι οι κοπέλες ήταν διαφορετικές σήμερα, ξυπνημένες 

θαρρείς από ύπνο θανάτου που τις είχε σκεπάσει με καινούριο πρόσωπο. Τ' αγόρια είχαν 

παντελόνια ωραία κι έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Άλλοι κρατούσαν την τσάντα του 

σχολείου, κι άλλοι τα εργαλεία της δουλειάς· οι εργάτες το φαγητό τους τυλιγμένο σε μια 

πετσέτα. Κι οι γέροι είχαν έναν τρόπο να τον κοιτάζουν λες κι ακόμα θυμόντουσαν πως 

είχαν περάσει από νέοι. Ο Αναστάσης πήδησε σ' ένα λεωφορείο. Χαμογέλασε στον 

εισπράχτορα που του έκοψε εισιτήριο και του έδωσε μια θέση. Απ' το παράθυρο τα σπίτια, 

με τα σεντόνια ακόμα, έφευγαν προς τα πίσω. Ο ήλιος ήταν δυνατός. Ένα μικρό αγόρι 

φάνηκε να κυνηγά το λεωφορείο. Όχι για να το προφτάσει στη στάση, μα για να ανέβει 

στον προφυλακτήρα στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Όταν κατόρθωσε να το φτάσει και να 

κρεμαστεί, ο εισπράχτορας σηκώθηκε από τη θέση του και του χτύπησε θυμωμένα το τζάμι. 

«Μπρος, δίνε του». Το παιδί έμεινε για λίγο κοιτάζοντας τον εισπράχτορα. Τα χέρια του 

ήταν πολύ λεπτά-αδύνατα, το πρόσωπό του χλομό, κρατιόταν με κόπο. Έπειτα φώναξε στον 

εισπράχτορα. Την ίδια στιγμή, τρομαγμένο, άφησε τα χέρια του να ξεφύγουν και πήδησε 

κάτω. Ο Αναστάσης είδε το αγόρι να χάνεται στη στροφή του δρόμου. Είχε ακόμα μπρος 

στα μάτια του τα χέρια του, λεπτά, που πάλευαν να κρατηθούν. Κατέβηκε στην επόμενη 

στάση. Περπάτησε κοιτάζοντας τα σπίτια και τους αριθμούς.  

1. Ποια πρόσωπα υπάρχουν, πότε γράφεται η ιστορία(χρόνος π.χ.2020) και ποια 

μέρη αναφέρει (τόπος-π.χ. σπίτι σχολείο); 

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

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

……………………………………………………………… 

2. Τι κάνει το πρωί ο Αναστάσης;Πως περνά τη μέρα του; 

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

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

3. Ποια είναι η διάθεσή του-τα συναισθήματά του εκείνη τη μέρα (his feelings);Είναι 

χαρούμενος, λυπημένος; 

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

4. Τι προσπαθεί να κάνει το μικρό παιδί στο λεωφορείο; 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Ύστερα στάθηκε μπροστά σε μια είσοδο. Διάβασε μια ταμπέλα: ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ(γραφείο για να βρει εργασία). Δεν μπήκε κατευθείαν, έπειτα προχώρησε, μπήκε 

κι άρχισε ν' ανεβαίνει τις σκάλες. Ήταν πολλές να τις ανεβεί κανείς, μα του άρεσαν.. Έφτασε 

στο έβδομο πάτωμα, έψαξε, ρώτησε, τέλος χτύπησε μια πόρτα. Επειδή δεν πήρε απάντηση, 

άνοιξε και μπήκε αθόρυβα στο εσωτερικό. Στο βάθος της κάμαρτου δωματίου μια κοπέλα 

έγραφε στη γραφομηχανή. Ούτε που σήκωσε τα μάτια της πάνω του. Έγραφε σαν 

κοιμισμένη. Χρειάστηκε να πάει να σταθεί πολύ κοντά της για να τον δει. Είχε δυο μάτια 

μεγάλα με χοντρά γυαλιά. Ύστερα η μηχανή σταμάτησε ξαφνικά. «Μια στιγμή παρακαλώ». 

Άνοιξε την πόρτα του διπλανού γραφείου και μπήκε μέσα. Ξαναγύρισε σχεδόν αμέσως και 

του είπε με την ίδια φωνή«Περιμένετε παρακαλώ. Ο κύριος Διευθυντής είναι 

απασχολημένος». Ξανάπιασε το γράψιμο. Τα μάτια της δεν κοίταζαν καθόλου τα πλήκτρα. 

Ο θόρυβος της μηχανής είχε αποκτήσει τώρα μιαν ένταση .. Έπεσε σε μια καρέκλα. 

Προσπάθησε να κρατηθεί ακίνητος, μα κάθε φορά που η κοπέλα πατούσε κανένα πλήκτρο 

δυνατότερα, τα πόδια του έφευγαν προς τα μπρος, σα να τα βαρούσε κανένας γιατρός. 

Ήθελε να τη σταματήσει, να της πει πως δεν πείραζε που ο Διευθυντής ήταν 

απασχολημένος, και ότι θα μπορούσε να ξαναπεράσει. Κι αύριο μέρα ήταν. Μα δεν έβρισκε 

τρόπο να της μιλήσει. Επειδή δεν μπορούσε να μιλάει, να κάθεται ακίνητος, να περιμένει, 

σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο. Ήταν ένα στενό, δυτικό παράθυρο. Έσκυψε να δει κάτω 

και ζαλίστηκε. Τον χώριζαν από το έδαφος εφτά ψηλά, πατώματα. Ξαφνικά τον Αναστάση 

τον έπιασε το στομάχι του. Σταύρωσε τα χέρια του γύρω στη μέση κι έσκυψε το κεφάλι. Τα 

πλήκτρα της μηχανής δούλευαν σε ρυθμό πολυβόλου. Αμέσως ύστερα, ο πονοκέφαλος στο 

κεφάλι του. Άφησε το στομάχι του κι έπιασε το κεφάλι του. Μα ο πόνος τον χτυπούσε. 

Κοίταξε με αγωνία την κοπέλα. Έγραφε ίσια, , με τα μάτια της πάνω στο χαρτί. Μόνο η  

μηχανή μετατοπιζόταν ολοένα κι αριστερότερα έχοντας μια τάση να τρυπήσει τον τοίχο και 

να περάσει στο γραφείο του διευθυντή. Ο Αναστάσης έκανε μερικά βήματα πίσω, κι ήρθε 

να στηριχθεί πάνω στην πόρτα. Για μερικά δευτερόλεπτα έμεινε εκεί με το πρόσωπο 

τσαλακωμένο, τα χέρια κλεισμένα σε γροθιές. Ύστερα έκανε απότομη στροφή, άνοιξε την 

πόρτα κι, αφήνοντάς την ορθάνοιχτη, πετάχτηκε έξω. 

1. Που πήγε ο Αναστάσης;Που μπήκε; 

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

2. Πως είναι η γραμματέας -υπάλληλός; Είναι όμορφη άσχημη;Τι φοράει;Τι κάνει; Πως 

του μιλάει; Τι του λέει;Του μιλάει ωραία, απότομα, άσχημα; 

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

3. Πως νιώθει ο Αναστάσης και γιατί; Θα τον δει το αφεντικό για τη δουλειά;Τι κάνει 

στο τέλος;...…………………………………………………………………………………………………… 

Σωστό ή Λάθος        Σ Λ 

1. Ο Αναστάσης νιώθει πολύ καλά στο γραφείο 

2. Θα τον δεχτεί το αφεντικό-ο υπεύθυνος 

3. Ο Αναστάσης στο τέλος φεύγει γιατί δεν νιώθει καλά. 

4.  Η γραμματέας δουλεύει πολύ 


