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                                                      ΟΜΑΔΑ 1 
 
Α’  ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευγενία Φακίνου: «Θ ηωι ςτθ Σφμθ» 

 

Στθ Σφµθ, τ' απογεφµατα πότε ερχότανε θ Αλεµίνα ςτο δικό µασ, πότε πθγαίναµε εµείσ ςτθσ 

Ελζνθσ, πότε όλεσ πθγαίναµε ςτο Ηωπιάκι. Οι µανάδεσ κάνανε τισ δουλειζσ τουσ τισ 

απογευματινζσ. Άλλθ  ζπλεκε, άλλεσ κόβανε κουρζλια για κουρελοφδεσ, άλλθ ζπλεκε 

νταντζλα. Εκτόσ κι αν είχανε δουλειά ςυντροφικι. Τθσ εποχισ. Κι ζπρεπε να δουλζψουν όλεσ 

µαηί. Να, να κακαρίςουν τ’ αµφγδαλα, να ξεςποριάςουν τθ φακι ι τα φαςόλια, να 

ετοιµάςουν κουλουράκια ι ν' ανοίξουν χυλοπίτεσ.  

Εµείσ, τα παιδιά, παίηαµε ςτθν αυλι, αν ιταν καλοςφνθ. Αλλιϊσ, κακόµαςτε πάνω ςτον 

αποκρζβατο, ςτθν κουηίνα που 'χει ηζςτθ, δίπλα τουσ. Και τα δυο µ' αρζςανε. Στισ αυλζσ 

παίηαµε το κουτςό ι τ' αγάλµατα ι τισ κυρίεσ. Στθν κουηίνα παίηαµε µαµά και παιδιά ι 

ςχολείο. Είχε κι αυτό το γοφςτο του, γιατί, ενϊ ζπαιηεσ, άκουγεσ και τισ µανάδεσ να 

κουβεντιάηουνε κακϊσ δουλεφανε. Σ' εµάσ, ςτθ Σφµθ, οι κουηίνεσ δεν είναι ζτςι κουτςουλζσ, 

όπωσ είναι εδϊ. Είναι ζνα µεγάλο δωµάτιο, πολφ µεγάλο, που κάνουµε όλεσ µασ τισ 

δουλειζσ. Κοιµόµαςτε κιόλασ, το χειµϊνα που 'χει κρφο. Στθ µια του άκρθ ζχει τον 

αποκρζβατο -ζνα πατάρι, πεσ- µεγάλο και ψθλό ζνα µζτρο. Ανεβαίνεισ µε τρία ςκαλάκια. 

Ζχει κι ζνα κάγκελο ςτθν άκρθ. Αυτό βολεφει πολφ για να µθν πζφτουν τα παιδιά που κοι-

µοφνται όλα εκεί. Το ςτρϊνουµε µε ωραίεσ κουρελοφδεσ και παίηουµε -ξυπόλθτεσ για να µθ 

λερϊνουµε- µαµάδεσ και παιδιά. Από κάτω ο αποκρζβατοσ είναι αποκικθ. Φυλάµε 

διάφορα πράγµατα. Εκεί λζµε ςτα µικρά ότι κα τα κλειδϊςουµε αν δεν είναι φρόνιµα. Κι 

αυτά φοβοφνται τον αράπθ ι τθ γριά και κάκονται φρόνιµα.  

   Ο πατζρασ και θ µάνα µου κοιµοφνται ψθλά ψθλά, ς' ζνα κρεβάτι που ανεβαίνεισ µε 

δεκαπζντε ςκαλιά. Στθν άλλθ άκρθ του δωµάτιου είναι θ τςιµιά, το τηάκι δθλαδι, και δίπλα 

θ βρφςθ τθσ ςτζρνασ. Το τηάκι δεν το ανάβουµε ςυχνά. Άλλωςτε τι κρφο κάνει ςτθ Σφµθ ... 

Ψιλοπράγµατα. Ζτςι και ρουφιξεισ ζνα φαςκόµθλο ... ηεςτάκθκεσ ςτο πι και φι! ... Μόνο τα 

Χριςτοφγεννα το ανάβουµε, ζτςι για το καλό. Για να καπνίςει, να διϊξει το κακό απ' το ςπίτι, 

να τροµάξει τουσ καλικαντηάρουσ. Τον άλλο καιρό ζχουµε ακουµπιςµζνο εκεί το πετρογκάη 

και µαγειρεφουµε. Δίπλα είναι το παράκυρο. Σ' εµάσ, ςτθ Σφµθ, τα παράκυρα είναι 

αλλιϊτικα. Το είδα αυτό µόλισ µπικα και µου 'κανε εντφπωςθ. Εδϊ τα παράκυρα είναι, πϊσ 

να το πω, αδφνατα. Σ' εµάσ ζχουνε ζνα πολφ φαρδφ πρεβάηι απ' τθ µζςα µεριά. Εκεί 



 

 

ακουµπάµε διάφορα πράγµατα. Μάλιςτα, το ζνα παράκυρο τθσ κουηίνασ ζχει το πρεβάηι 

του φτιαγµζνο νεροχφτθ. Γζρνει, δθλαδι, λίγο προσ τα ζξω κι ζχει µια τρφπα φαρδιά που 

διϊχνει τα ςαπουνόνερα ζξω.  

 Κάτω απ' το παράκυρο φυτεφουµε µελιτηανιζσ, δυόςµο, βαςιλικά, κατιφζδεσ. Το 

ςαπουνόνερο είναι ςπουδαίο για τα λουλοφδια και τα λαχανικά. Λίπαςµα, που λζει κι ο 

πατζρασ. Και τα κάνει κρεφτάρια, να, µζχρι εκεί πάνω. Κι οφτε που πάει χαµζνο, όπωσ εδϊ. 

Εδϊ, καλζ, ποφ το πετάνε τόςο νερό; ... Δεν το λυποφνται; ... Αλλά τι λζω, θ χαηι, τι να 

λυπθκοφνε! ... Εδϊ ανοίγουν τθ βρφςθ, και φρρρρτ! τρζχει το νερό ... Δεν ζχουν ςτζρνα, να 

φοβοφνται µθν πατϊςει και µείνουν χωρίσ νερό. Πάντωσ το ςτερνίςιο το νερό είναι το 

καλφτερο. Είναι κεοβρεχάµενο, που λζνε οι παλαιοί. Είναι ωραίο, γλυκό νερό. Κάνει ωραία 

ςαπουνάδα. Και ςτο λοφςιµο είναι ςπουδαίο. Τοφτο τθσ Ακινασ ... κάπωσ µυρίηει ... 

αλλιϊτικο ςτο ςτόµα ... ςα φάρµακο ...  

Βζβαια, το νερό τθσ ςτζρνασ πρζπει να το προςζχεισ. Θζλει καλό κουµάντο για να 

περάςεισ το καλοκαίρι ςου και να ςου µείνει και λίγο να πλφνεισ τισ κουβζρτεσ και τισ 

κουρελοφδεσ ...  
 

 

Β’  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Να αποδϊςετε περιλθπτικά το νόθμα του παραπάνω κειμζνου. 

2. α. Ποιο είναι το κεντρικό μινυμα του κειμζνου; 

β. Να ςχολιάςετε τθν αφθγθματικι μορφι και το φφοσ του 

κειμζνου. 

3. α. Σε ποια ςθμεία του κειμζνου θ Αςτραδενι ςυγκρίνει τθ ηωι 

ςτθν Ακινα με τθ ηωι ςτο νθςί τθσ και ποιεσ διαφορζσ βρίςκει;  

β. Πϊσ εξαςφαλίηεται το νερό ςτα ςπίτια τθσ Σφμθσ και ποιεσ 

ιδιότθτεσ ζχει; 

4. Να χαρακτθρίςετε τθν Αςτραδενι και ν’ αναφερκείτε ςτα 

ςυναιςκιματα και ςτον ψυχικό τθσ κόςμο. 

 

                                    ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!   

 

 

 


