
Διάβασε την Ιστορία..Μια ιστορία για τις διακοπές ..Πως γιορτάζουμε το Πάσχα στην 
Ελλάδα; 

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

Μόλις το φανάρι (<-εικόνα) γινόταν πράσινο και τα αυτοκίνητα περνούσαν, το παιδί 
έτρεχε στον δρόμο. Πήγαινε στο τζάμι/παράθυρο του οδηγού (εικόνα) με τα 
πράγματα στα χέρια του,  
χαρτομάντιλα, σαπούνια, στιλό(εικόνα->), η κυρία Δέσποινα δεν μπορούσε να 
καταλάβει τι πουλούσε το παιδί, η απόσταση (the distance) από τα φαναρια ως το 
ισόγειο διαμέρισμά ήταν αρκετή. Μερικοί οδηγοί άνοιγαν το παράθυρο και του έδιναν 
μερικά χρήματα κι αμέσως έκλειναν το παράθυρο βιαστικά για να γλιτώσουν από την 
ενοχλητική (annoying) παρουσία (presence) του αγοριού. Βροχή έπεφτε από το 
πρωί. 
 
Το παιδί κοιτούσε λαίμαργα (hungry) τις σακούλες των σούπερ μάρκετ (πεινούσε), τα 
κουτιά με τα παιχνίδια, τα κόκκινα αβγά, τα σοκολατένια γλυκά και αυτό δεν άρεσε 
στους οδηγούς. 
 
Μεγάλο Σάββατο, κρύο και βροχερό, κι η κυρία Δέσποινα ξεχνούσε ότι ήταν μόνη 
κοιτώντας το δρόμο. Το αγόρι ήταν καινούριο στα φανάρια, ως χθες υπήρχαν 
τσιγγάνες (gyfties) με μωρά στην αγκαλιά. Ξανθούλικο και αδύνατο, φορούσε 
μπλουζάκι καλοκαιρινό, Αλβανάκι θα ήταν σίγουρα, κοντά στα δώδεκα. 
 
Βράδιασε, άναψαν τα φώτα, το κρύο κι η βροχή έγινε δυνατή,  η κίνηση στους 
δρόμους μειώθηκε. Το αγόρι μάζεψε τα πράγματά του του και πήρε την οδό Αγίου 
Δημητρίου. Όταν έφτασε στον αριθμό 12 μπήκε στην είσοδο της πολυκατοικίας 
(εικόνα->) για να μην βραχεί. 
 
Η κυρία Δέσποινα άνοιξε την πόρτα του ισογείου και είδε το αγόρι να κάθεται στα 
σκαλιά — μετρούσε πόσα χρήματα έβγαλε, πενηντά λεπτά, λίγα ευρώ(εικόνα->). 
Το παιδί ήταν ίδιος ο Αντωνάκης, ο εγγονός της. Είχε τα ίδια ξανθά μαλλιά, τα ίδια 
γάλανα μάτια, μόνο το πρόσωπό του ήταν αδύνατο , του Αντωνάκη δεν του έλειπε 
τίποτα εκεί πέρα στην πλούσια Βαλτιμόρη που ζούσε με τους γονείς του. 
— Έλα μέσα να ζεσταθείς…, του είπε η γυναίκα. 

 
Διάλεξε η σωστή απάντηση:
1.Τι πουλάει το παιδί στα φανάρια; 
α)λουλούδια  
β)μπουκαλάκια νερό  
γ) χαρτομάντιλα, σαπούνια, στιλό 
 
2.Πως φέρονται οι οδηγοί των 
αυτοκινήτων στο παιδί; 
α) δεν του δίνουν σημασία  
β)του δίνουν λίγα χρήματα  
γ)του δίνουν πολλά χρήματα 
 

3. Εκείνη την ημέρα 
α)είχε κρύο 
β)έβρεχε 
γ)είχε καλό καιρό 
 
4.Το βράδυ το παιδί πήγε 
α)στους γονείς του 
β)σε μια πολυκατοικία 
γ)σε ένα σπίτι που γνώριζε 

 

5.Η κυρία Δέσποινα άνοιξε και είδε ένα παιδί που την θύμισε: 
α)έναν γείτονά της β)το παιδί της γ)το εγγόνι της 
6. Ο Αντώνης μένει 
 α)Αλβανία β)Βαλτιμόρη γ) Αλγερία
 
Σωστό ή Λάθος      Σ Λ 
Η γυναίκα άνοιξε στο παιδί να μπει στο σπίτι της 
Το παιδί είχε καστανά μαλλιά και ήταν 13 χρονών 

 
Γράψε μια πρόταση με τις λέξεις: φανάρι, οδηγός,πολυκατοικία 
π.χ. Πέρασα με κόκκινο φανάρι κατά λάθος. 
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Το παιδί την κοίταξε περίεργα, ποιος ξέρει τι είχε δει ολη μέρα στο δρόμο και 
πόσα είχε δει για  τους ανθρώπους. Θες όμως το καλό πρόσωπο της κυρίας 
Δέσποινας, η μυρωδιά του φαγητού, αλλά κυρίως η ζεστασιά που έβγαινε 
από το διαμέρισμα να διώξουν τους φόβους του. 
— Πώς σε λένε;, το ρώτησε. 
— Κώτσο, δηλαδή Κωνσταντή… 
— Κι από πού είσαι, Κωνσταντή; 
— Από την Αλβανία, από το Μπεράτι… 
— Κι οι γονείς σου; 
— Τους μάζεψε την περασμένη βδομάδα η Αστυνομίας και τους έστειλαν 
πίσω στην Αλβανία. 
— Κι εσύ πού μένεις τώρα; 
— Όπου να ’ναι… Στις οικοδομές, στα παγκάκια του Ηλεκτρικού… 
— Πεινάς; 
— Έφαγα ένα κουλούρι το πρωί αλλά τώρα πεινάω… 
— Πήγαινε στο μπάνιο να πλυθείς, θα σου φέρω ρούχα ν' αλλάξεις κι ύστερα 
θα σου βάλω να φας… 
Άνοιξε η κυρία Δέσποινα την ντουλάπα και βρήκε εσώρουχα, μια αθλητική 
φόρμα, παπούτσια (εικόνα->). O Αντωνάκης σε κάθε ταξίδι άφηνε στο σπίτι 
της γιαγιάς όσα ρούχα δε χωρούσαν στις βαλίτσες του. Ύστερα, η γυναίκα 
έφερε στο τραπέζι ψωμί, ελιές,φρούτα (εικόνα->).  
O Κωνσταντής, αφού πλύθηκε, ντύθηκε, κάθισε στο τραπέζι και δεν άφησε 
τίποτα. Είχε φάει και είχε ζεσταθεί κάθισε στον καναπέ, μπροστά στην ανοιχτή 
τηλεόραση. Κοιμήθηκε από τη μουσική στα μαξιλάρια και τον πήρε ο ύπνος.  
 
Σε λίγο χτύπησε η καμπάνα (εικόνα->) της εκκλησίας. Η κυρία Δέσποινα 
πήρε τη λαμπάδα της και έκλεισε πίσω της την πόρτα για να μην ξυπνήσει τον 
Κωνσταντή. Η βροχή είχε σταματήσει, ήταν βράδυ. 
— Χριστός Ανέστη…, έψαλε ο παπάς  στην εκκλησία η κυρία Δέσποινα για 
πρώτη φορά βιαζόταν να γυρίσει σπίτι της, να τσουγκρίσει τα κόκκινα 
αυγά(εικόνα->) με τον Κωνσταντή,  
να φάνε μαζί τη μαγειρίτσα…(σούπα με αρνί).. 
(εικόνα->). 
 
Διάλεξε τη σωστή απάντηση: 
 
1)Πως τον λένε; 
α)Γιώργος β)Κωνσταντής γ)Βασίλης 
2)Από που είναι; 
α)Αλβανία β)Βουλγαρία γ)Αλγερία 
3)Τι του προσφέρει η γυναίκα; 
α)φαγητό β)ρούχα γ)φαγητό και ρούχα 
4)Πως την λένε την γυναίκα; 
α)Βασιλική β)Μαρία γ) Δέσποινα 
5)Που είναι οι γονείς του; 
α)στο σπίτι β)στη φυλακή γ) στη δουλειά 
6) Η γυναίκα μένει 
α)με τα παιδιά της β) με τον εγγονό της γ)μόνη της 
 
Συμπλήρωσε.. 
«Η κυρία Δέσποινα για πρώτη φορά βιαζόταν να γυρίσει σπίτι της 
να……………………………… 
να……………………………… 


