
Όλες οι απαντήσεις

Γλώσσα
Στ’ Δημοτικού

Λέξεις... Φράσεις... Κείμενα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



3

Σειρά: Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα

Γιάννης Ζαχαρόπουλος, Όλες οι απαντήσεις: Γλώσσα Στ’ Δημοτικού

Επιμέλεια έκδοσης: Χαρά Σταυροπούλου

Επιμέλεια - Διόρθωση: Γιάννης Τσατσαρός
Εικονογράφηση εξωφύλλου: Σπύρος Γούσης
Δημιουργική Επιμέλεια: Αρχέτυπο – Γραφικές Τέχνες

© 2008, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης Ζαχαρόπουλος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Καποδιστρίου 9, 144 52, Μεταμόρφωση Αττικής, 
τηλ.: 2816134, fax: 210 2817127 
BIBΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: Μασσαλίας 14, 10680 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334
http://www.picturebooks.gr
Email: info@picturebooks.gr

ΙSBN 978-969-412-860-0

Ενότητα 1: Tαξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
◪ Τα ψάθινα καπέλα .......................................................................................................... 5
◪ Ταξιδεύοντας με ελέφαντα ........................................................................................... 7
◪ Δύο μέρες στο βουνό .................................................................................................... 9

Ενότητα 2: Η κατοικία
◪ Το σπίτι του ποιητή Καβάφη ....................................................................................... 13
◪ Μικρές αγγελίες .......................................................................................................... 17
◪ Κύριε, μας ενοχλείτε... ................................................................................................ 19

Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου
◪ H τελευταία Π.Α. εκατονταετία ................................................................................... 23
◪ H μικρή Ελλάδα υψώνει τη φωνή της ......................................................................... 23
◪ Ήρθαν (Και όλα έγιναν ξένα) ...................................................................................... 25

Ενότητα 4: Διατροφή ................................................................................................ 27
◪ Συνταγές μαγειρικής ................................................................................................... 27
◪ Στη διαφήμιση... όλα είναι δυνατά! ............................................................................. 30
◪ Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης ........................................................................................... 37

Ενότητα 5: 17η Νοέμβρη
◪ Οι τρεις μέρες .............................................................................................................. 41
◪ Εδώ Πολυτεχνείο ......................................................................................................... 41
◪ Αναμνήσεις από αυτόπτες μάρτυρες ......................................................................... 46

Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους
◪ Αυτόχθονες λαοί .......................................................................................................... 47
◪ Σπίτι μας είναι η γη ...................................................................................................... 48
◪ Aιολική γη .................................................................................................................... 51
◪ Πορτογαλία .................................................................................................................. 55

Ενότητα 7: Η ζωή έξω από την πόλη
◪ Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες ......................................................................... 59
◪ Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο ..................................................................... 64
◪ Καλοκαίρι με δρεπάνι, τσουγκράνα και αμίλητο νερό ............................................... 70

Ενότητα 8: Χριστούγεννα
◪ Κάλαντα των Χριστουγέννων ...................................................................................... 79
◪ Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή ............................................................................... 80
◪ Το φλουρί του φτωχού ................................................................................................ 81
◪ Η ιστορία της βασιλόπιτας .......................................................................................... 82
◪ Κάλαντα των Φώτων .................................................................................................... 84

Ενότητα 9: Συσκευές
◪ Οδηγίες χρήσης καφετιέρας ...................................................................................... 85
◪ Πάμε μια βόλτα στον Γουέμπι; .................................................................................... 88
◪ Το μηχάνημα ................................................................................................................ 92

Περιεχόμενα



4

Ενότητα 10: Aτυχήματα
◪ Με λένε Σόνια ................................................................................................................... 96
◪ Δρόμο παίρνω... δρόμο αφήνω! ...................................................................................... 98
◪ Οικιακές... παγίδες για παιδιά ....................................................................................... 102

Ενότητα 11: Συγγενικές σχέσεις
◪ Ώρες με τη μητέρα μου ................................................................................................. 107
◪ Πρέπει να φανώ γενναίος .............................................................................................. 109
◪ Μια οικογένεια ανάμεσα στις άλλες .............................................................................. 110

Ενότητα 12: 25η Μαρτίου
◪ Κάτω στου βάλτου τα χωριά ......................................................................................... 112
◪ Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου ................................................................ 112
◪ Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα ....................................................................... 114

Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
◪ Συνέντευξη με τον κύριο Μανόλη ................................................................................. 115
◪ Συνέντευξη με τον Αντώνη ............................................................................................ 116
◪ Επιστήμη με άρωμα γυναίκας ....................................................................................... 121
◪ Η ιπτάμενη σκάφη .......................................................................................................... 123

Ενότητα 14: Πάσχα
◪ Μεγάλη Πέμπτη, Σήμερον κρεμάται επί ξύλου .............................................................. 127
◪ Μεγάλη Παρασκευή, Αι γενεαί πάσαι ............................................................................ 127
◪ Παιδικό Πάσχα ............................................................................................................... 128
◪ Το Μοιρολόγι της Παναγίας .......................................................................................... 131
◪ Διπλή γιορτή .................................................................................................................. 134

Ενότητα 15: Κινηματογράφος – Θέατρο
◪ Ποια ταινία να διαλέξουμε; ............................................................................................ 136
◪ Πάμε σινεμά; .................................................................................................................. 142
◪ Μια σχολική παράσταση στο δάσος ............................................................................. 143

Ενότητα 16: Μουσεία
◪ Το άγαλμα που κρύωνε ................................................................................................. 149
◪ Μουσείο αφής ................................................................................................................ 151
◪ Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ............................................................................................ 154
◪ Πάμε... μουσεία; ............................................................................................................. 155

Ενότητα 17: Πόλεμος και ειρήνη
◪ Σκέψεις ενός παιδιού για τον πόλεμο ........................................................................... 156
◪ Όαση ειρήνης ................................................................................................................ 161
◪ Συμμαχία ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ............................................................................ 166

Tετράδιο εργασιών: ΤΕΥΧΟΣ A’.......................................................................................... 167
Tετράδιο εργασιών: ΤΕΥΧΟΣ Β’ ..........................................................................................193

5

1
Tαξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

Κείμενο: Τα ψάθινα καπέλα

�σελ. 9 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε όσες πληροφορίες μάς δίνει το μέρος του κειμένου που περιγράφει τον «Κα-
ραϊσκάκη», το παλιό αυτοκίνητο, και γράψτε τες στον πίνακα:

�σελ. 9 σχολ. βιβλίου
2. Δείτε τη σειρά με την οποία η συγγραφέας παρουσιάζει τα στοιχεία της περιγραφής.

Πρώτα αναφέρει αυτό που περιγράφεται: «ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο...». Στη συνέ-
χεια  αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ποια είναι αυτά; 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου είναι:
• το σχήμα του: «έμοιαζε με οβίδα»,
• το όνομά του: «το λέγαμε “Καραϊσκάκη”»
• το χρώμα του: «το χρώμα του ήταν καφέ ή γκρίζο ή ίσως και χακί»

◉ Πώς προχωράει μετά η περιγραφή; Από το μέσα μέρος προς το έξω ή από το έξω μέ-
ρος προς το μέσα; 

Η συγγραφέας ξεκινά με ένα γενικό σχόλιο για την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου:
«ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο». Συνεχίζει περιγράφοντας το μέσα μέρος: «Από μέσα ήταν
στρωμένο με βυσσινί πετσί αληθινό, μια πολυτέλεια που ερχόταν σε αντίθεση με το σύνο-
λο», και καταλήγει στην περιγραφή του εξωτερικού μέρους: «Ήταν ψηλό, εντελώς ανοιχτό
και δίχως κουκούλα, με τη μηχανή του κομμένη μπροστά κατακόρυφα σαν φάτσα μούργι-
κου  σκύλου», «πίσω κατέληγε σε μύτη», «εκεί στη μύτη υπήρχε ένα ξύλινο ντουλαπάκι».

◉ Στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, ποιο μέρος περιγράφεται πρώτα και ποιο μετά;
Πρώτα περιγράφεται το μπροστινό μέρος: «με τη μηχανή του κομμένη μπροστά κατακόρυ-
φα σαν φάτσα μούργικου  σκύλου»  και στη συνέχεια το πίσω μέρος του: «πίσω κατέληγε σε
μύτη που θύμιζε ουρά τσαλαπετεινού», «εκεί στη μύτη υπήρχε ένα ξύλινο ντουλαπάκι».

χρώμα «καφέ ή γκρίζο ή ίσως και χακί»

σχήμα
«έμοιαζε με οβίδα», «με τη μηχανή του κομμένη μπροστά κατακόρυφα»,
«πίσω κατέληγε σε μύτη»

εσωτερικές
λεπτομέρειες

«ήταν στρωμένο με βυσσινί πετσί αληθινό»

εξωτερικές
λεπτομέρειες

«παμπάλαιο», «καφέ ή γκρίζο ή ίσως και χακί», «ψηλό, εντελώς ανοιχτό
και δίχως κουκούλα», «με τη μηχανή του κομμένη μπροστά κατακόρυφα»,
«πίσω κατέληγε σε μύτη», «στη μύτη υπήρχε ένα ξύλινο ντουλαπάκι»
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�σελ. 10 βιβλίου μαθητή
5. Ο υπολογιστής «θύμωσε» και αρνείται να γράψει δυο ίδια γράμματα στη σειρά. Βρεί-

τε ποιες λέξεις χρειάζονται διόρθωση: 

Το προηγούμενο Σάββατο έφτασε στο σπίτι μας ένα γράμμα από τον παππού μου που μέ-
νει μόνιμα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μας καλούσε να περάσουμε οικογενειακώς λί-
γες ημέρες μαζί του και να απολαύσουμε τις τελευταίες ηλιόλουστες μέρες δίπλα στη
θάλασσα. Πώς θα μπορούσαμε να απορρίψουμε μια τέτοια πρόταση, ένα διάλειμμα ξε-
γνοιασιάς σε καθαρό περιβάλλον; Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε με το τρένο για να χα-
ρούμε τη διαδρομή και συνεννοηθήκαμε μαζί του για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Την επόμενη μέρα, φτάσαμε από νωρίς στο σταθμό και περιμέναμε την αναχώρηση της
αμαξοστοιχίας. Όταν ανεβήκαμε στο τρένο, διαπιστώσαμε ότι οι θέσεις μας ήταν κατει-
λημμένες, αλλά ευτυχώς το πρόβλημα λύθηκε εύκολα. Σε λίγο τα μεγάφωνα έκαναν έκ-
κληση να απομακρυνθούν όλοι από την άκρη της αποβάθρας, γιατί το τρένο ήταν έτοιμο
να ξεκινήσει.

Κείμενο: Ταξιδεύοντας με ελέφαντα

�σελ. 13 βιβλίου μαθητή
1. Βρείτε ποιες από τις φράσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λανθασμένες (Λ).

Με τη σειρά: Σ,  Σ,  Λ,  Λ.

�σελ.14 βιβλίου μαθητή
2. Θέλετε... να διηγηθείτε περιληπτικά την ιστορία. 

Ο Φιλέας Φογκ, βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας, μαζί με τον πιστό υπηρέτη του, τον
Πασπαρτού, και τον σερ Φράνσις Κρόμαρτι βρίσκονται τον Οκτώβριο του 1872 στην Ινδία.

Προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα που έχει βάλει –να κάνει το γύρο του κόσμου
σε 80 μέρες–, ο Φιλέας Φογκ καλείται να αντιμετωπίσει μια αναπάντεχη εξέλιξη: Οι σι-
δηροδρομικές γραμμές σταματούν και η διαδρομή μέχρι το Αλάχαμπαντ πρέπει να γί-
νει με άλλο μέσο. 

Μην έχοντας άλλη επιλογή, παζαρεύουν έναν... ελέφαντα, το μοναδικό διαθέσιμο υπο-
ζύγιο που υπάρχει στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του, διαισθανόμενος πως του πα ρουσιάζεται
μια καλή ευκαιρία να πλουτίσει, αρχίζει σκληρές διαπραγματεύσεις. Ο Φιλέας Φογκ, πει-
σμωμένος, προσφέρει όλο και μεγαλύτερο ποσό για να αγοράσει τον ελέφαντα.

Ο Πασπαρτού παρακολουθεί με αγωνία τις διαπραγματεύσεις. Ο Ινδός δέχεται να
πουλήσει τον ελέφαντα στις 2.000 λίρες και οι φίλοι μας συνεχίζουν με αυτό τον πρω-
τότυπο τρόπο το ταξίδι τους προς το Αλάχαμπαντ. 

�σελ. 15 βιβλίου μαθητή
3. Ο συγγραφέας διηγείται μια ιστορία που έγινε στο παρελθόν. Φανταστείτε ότι διη-

γείται το παρακάτω μέρος της ιστορίας σαν να συμβαίνει τώρα. Ξαναγράψτε την
ιστορία αλλάζοντας τους χρόνους. 

7

�σελ. 9 βιβλίου μαθητή
3. Η συγγραφέας μάς δίνει και τις δικές της εντυπώσεις […] Συμπληρώστε τον παρα-

κάτω πίνακα με τα σχόλια που κάνει η συγγραφέας:
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1η Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσαΕνότητα ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

�σελ. 10 βιβλίου μαθητή
4. Είδατε σε μια βιτρίνα το ποδήλατο των ονείρων σας. Ένας συγγενής σας θέλει να

σας το αγοράσει. Γράψτε ένα σύντομο γράμμα για να του το περιγράψετε ακριβώς. 

μέρη αυτοκινήτου σχόλια

εσωτερικό 
(από μέσα ήταν στρωμένο με βυσσινί πετσί),

«μια πολυτέλεια που ερχόταν σε αντίθεση με το σύνολο»

μπροστινό μέρος (μηχανή κομμένη) «σαν φάτσα μούργικου  σκύλου»

πίσω μέρος (πίσω κατέληγε σε μύτη) «που θύμιζε ουρά τσαλαπετεινού»

γενική εικόνα «ήταν ένα αυτοκίνητο με δικό του χαρακτήρα και εμφάνιση προκλητική»

Αγαπημένε μου θείε, 
Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα πως θα επι-
στρέψεις στην Ελλάδα σύντομα και πως σκοπεύεις να μου αγοράσεις
το… ποδήλατο των ονείρων μου.

Το ποδήλατο αυτό δε βρίσκεται απλώς στα όνειρά μου. Προχθές…
συναντηθήκαμε. Περνούσα τυχαία έξω από το κατάστημα ποδηλάτων
της κεντρικής λεωφόρου. Ξεχώριζε από όλα τα άλλα ποδήλατα στη βι-
τρίνα. Ήταν πανέμορφο κι εντυπωσιακό. 

Θα προσπαθήσω να σ’ το περιγράψω. Είναι αρκετά ψηλό και το χρώ-
μα του είναι κόκκινο και μαύρο. Στο σκελετό του υπάρχουν σχεδιασμέ-
νες  δυο εντυπωσιακές φλόγες. Το τιμόνι του είναι σιδερένιο σε μαύρο
χρώμα και συμπληρώνει αρμονικά τον εντυπωσιακό του σχεδιασμό.

Ο σκελετός του είναι στιβαρός και ελαφρύς, φτιαγμένος από κρά-
μα αλουμινίου. Είναι ποδήλατο γρήγορο και ασφαλές, αφού διαθέτει
δισκόφρενα εμπρός πίσω, ενώ, όπως με ενημέρωσαν, παρέχεται εγ-
γύηση εφ’ όρου ζωής για το σκελετό.  

Φαντάζομαι ήδη τις εξορμήσεις που θα κάνουμε παρέα στο κοντινό
δασάκι, εσύ με το δικό σου ποδήλατο κι εγώ με την «Αστραπή» – έτσι
θα ονομάσω το νέο μου ποδήλατο. 

Ανυπομονώ να αποκτήσω αυτό το μοναδικό ποδήλατο και θα σ’ ευ-
γνωμονώ παντοτινά γι’ αυτό το υπέροχο δώρο.

Με αγάπη και προσμονή,
ο ανιψιός σου 

Υ.Γ. Η τιμή του είναι 340 e . Γνωρίζω πως είναι λίγο ακριβό, όμως μην ανησυ-
χείς. Είμαι έτοιμος να... σπάσω τον κουμπαρά μου, αν χρειαστεί!

Γενική 
εντύπωση 

Εξωτερική 
περιγραφή 

Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά

Σχόλια 
και συναισθήματα



αποσκευές της. Είδε για άλλη μια φορά το άδειο κλουβί και ένα δάκρυ κύλησε απ’ τα μάτια
της. Ξαφνικά όμως ο «Ρωμαίος» μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο του τρένου και κάθισε δί-
πλα της. Το πρόσωπό της τότε φωτίστηκε. «Βόλτα….» φώναξε ο παπαγάλος και η κ. Ελπί-
δα έβαλε τα γέλια. Μαζί της κι εμείς. 

Το τρένο είχε φτάσει πια στο σταθμό. Λίγο πριν αποβιβαστούμε, βγάλαμε μια αναμνη-
στική φωτογραφία με την κ. Ελπίδα και τον παπαγάλο της, χάρη στον οποίο κάναμε ένα
ασυνήθιστο και επεισοδιακό ταξίδι, και τους αποχαιρετήσαμε με χαμόγελα και ευχές.

Κείμενο: Δύο μέρες στο βουνό

�σελ. 17 βιβλίου μαθητή 
1. Διαβάσατε την ανακοίνωση; Μπορείτε ν’ απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις; 

α. Ποιος διοργανώνει την εκδρομή στον Παρνασσό;
Η εκδρομή διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών (ΕΟΣ Αχαρνών).

β. Με ποιον τρόπο μπορούν να πάρουν μέρος στην εκδρομή όσοι είναι μικρότεροι από
7 χρονών;
Οι μικρότεροι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με τη συνοδεία των γονιών τους.

γ. Μπορεί να πάει στην εκδρομή όποιος είναι μεγαλύτερος από 18 χρονών; 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κανείς στην εκδρομή είναι να είναι από 7
έως 18 χρονών. (Μεγαλύτεροι μπορεί να είναι μόνο οι γονείς και οι συνοδοί μικρότερων
παιδιών.)

δ. Πότε θα γίνει η εκδρομή στον Παρνασσό και με ποιο μεταφορικό μέσο; 
Η εκδρομή (διήμερη) θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στους Δελφούς
και η μεταφορά μέχρι εκεί όσων δηλώσουν συμμετοχή θα γίνει με πούλμαν. 

ε. Πότε είναι η τελευταία μέρα για να δηλώσει κανείς συμμετοχή;
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή
έως τις 31 Ιανουαρίου.

στ. Ποιος είναι ο κύριος Σαμούλης;
Ο Κ. Σαμούλης –όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση– είναι ο υπεύθυνος προγράμμα-
τος. 

ζ. Τι θα κάνετε αυτές τις δυο μέρες, σύμφωνα με το άρθρο; 
Σύμφωνα με το άρθρο, συμμετέχοντας στην εκδρομή θα εξασκηθούμε στη χιονο-
δρομία, θα γνωρίσουμε φίλους, θα ανακαλύψουμε την ομορφιά της ελληνικής φύ-
σης, θα μάθουμε να προσανατολιζόμαστε, θα διασκεδάσουμε με θεατρικό παιχνίδι
και, το κυριότερο, θα χορτάσουμε καθαρό αέρα και θα περάσουμε ξένοιαστες ώρες.
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Πέντε λεπτά αργότερα, ο Φιλέας Φογκ, ο σερ Φράνσις Κρόμαρτι και ο Πασπαρτού φτά-
νουν σε μια καλύβα, χτισμένη πλάι σε ένα χωράφι που το περιζώνει ένας ψηλός φρά-
χτης από πασσάλους. Μέσα στην καλύβα υπάρχει ένας Ινδός και στο χωράφι ένας
ελέφαντας. Ο Ινδός τούς οδηγεί στο χωράφι. Εκεί αντικρίζουν ένα ζώο, σχεδόν εξη-
μερωμένο. Αναμφίβολα ο Κιούνι –έτσι λένε το ζώο– μπορεί, όπως όλοι οι ελέφαντες,
να καλύπτει με μεγάλη ταχύτητα μεγάλες αποστάσεις και, καθώς δεν υπάρχει άλλο
διαθέσιμο υποζύγιο, αποφασίζουν να τον χρησιμοποιήσουν. 

◉ Σε ποιο χρόνο θα βάλετε τα ρήματα για να δείξετε ότι τα γεγονότα συμβαίνουν τη
στιγμή που μιλάει;

Ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο ενεστώτας.

◉ Ποιος χρόνος είναι καλύτερος για να διηγηθούμε μια ιστορία με πιο ζωντανό τρόπο,
σαν να συμβαίνει τώρα; 

Χρησιμοποιώντας ενεστώτα, κάνουμε τη διήγησή μας πιο παραστατική. Ο αναγνώστης
–ή ο ακροατής– έχει την αίσθηση πως όσα διηγούμαστε συμβαίνουν ολοζώντανα μπρο-
στά του.

�σελ. 16 βιβλίου μαθητή
4. Θέλετε να διηγηθείτε κάτι ασυνήθιστο που έγινε σε ένα ταξίδι. Βρείτε έναν τίτλο και

προσπαθήστε η ιστορία σας να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κύρια
στοιχεία που υπάρχουν στην άσκηση 2. […] Μπορείτε να ξεκινήσετε τις προτάσεις
με τις παρακάτω λέξεις και φράσεις που δηλώνουν χρόνο.

Ένα ταξίδι άνω κάτω
Τον περασμένο μήνα κάναμε με την οικογένειά μου ένα ταξίδι με το τρένο. Προορισμός μας
η Ορεστιάδα.

Στην αρχή του ταξιδιού, όλα κυλούσαν ήρεμα. Συζητούσαμε και θαυμάζαμε τη θέα.
Έπειτα από λίγη ώρα επιβιβάστηκε στο τρένο μια ηλικιωμένη κυρία –η κυρία Ελπίδα, όπως
μας συστήθηκε αργότερα–, που κρατούσε στα χέρια της μια βαλίτσα κι ένα σκεπασμένο
κλουβί. Μας χαιρέτησε και προσπάθησε να τοποθετήσει τις αποσκευές της στον ειδικό χώ-
ρο πάνω από τα καθίσματα. 

Ξαφνικά το κλουβί έπεσε από τα χέρια της, άνοιξε, και τι να δούμε... Ένας πολύχρωμος
παπαγάλος άρχισε να πετά πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Την ίδια στιγμή η κυρία Ελπίδα προ-
σπάθησε να κλείσει την πόρτα της κουκέτας για να μη δραπετεύσει από εκεί ο παπαγάλος
της. Όμως δεν πρόλαβε. Ο παπαγάλος άρχισε να πετά στο διάδρομο του τρένου από κου-
κέτα σε κουκέτα προκαλώντας αναστάτωση σε όλους τους επιβάτες. Πίσω του έτρεχε η κυ-
ρία Ελπίδα, προσπαθώντας να τον σταματήσει! Κάποιοι επιβάτες γελούσαν με το θέαμα,
άλλοι φώναζαν ενοχλημένοι, μα ο παπαγάλος απτόητος συνέχιζε την… ξενάγησή του.
Ύστερα από λίγα λεπτά βρήκε ένα ανοιχτό παράθυρο και πέταξε έξω από το τρένο.

Η κ. Ελπίδα ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει απ’ τον καημό της. Ήταν βέβαιη πως δε θα ξα-
νάβλεπε το «Ρωμαίο» – έτσι έλεγε τον παπαγάλο της. Μάταια προσπαθούσαμε να την πα-
ρηγορήσουμε. Λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό μας, άρχισε περίλυπη να μαζεύει τις
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�σελ. 18 βιβλίου μαθητή
2. Παρακάτω θα διαβάσετε τις εντυπώσεις από ένα ταξίδι στα Ζαγοροχώρια: [...]

Θέλετε να δώσετε τις ίδιες πληροφορίες με ένα γράμμα σε κάποιο φίλο σας που σκέ-
φτεται να επισκεφθεί τα Ζαγοροχώρια. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές όπως στο πα-
ράδειγμα.

Πηγαίνοντας στα Ζαγοροχώρια θα συναντήσεις ένα σύνολο 46 χωριών στην ορεινή περιο-
χή της Πίνδου. Στο Ζαγόρι δε θα βρεις άσχημο χωριό. Στα απλά αγροτικά κτίσματα και στις
εκκλησίες οι λαξευμένες πέτρες διατηρούν κάτι από τη μεγάλη τέχνη των παλιών μαστόρων.

Καλοδιατηρημένα χωριά θα δεις πολλά. Το Πάπιγκο (Μικρό και Μεγάλο), το Μονοδέν-
δρι, το Δίλοφο, το Καπέσοβο, το Τσεπέλοβο και πολλά άλλα ακόμα. 

Ο δρόμος που θα σε οδηγήσει ως το Πάπιγκο περνάει από την κεντρική αρτηρία για Κό-
νιτσα. Στη συνέχεια θα περάσεις από την Αρίστη και θα ανηφορίσεις προς τους δύο οικι-
σμούς, το Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο. Θα καθίσεις στην πλατεία του μικρού χωριού και
θα κοιτάξεις τη θέα στις πλαγιές. Θα χαλαρώσεις στα καφενεδάκια και τις ταβέρνες του
χωριού, κυρίως όμως θα χαρείς τη φύση. Θα αντικρίσεις τα λαμπερά νερά του Βοϊδομά-
τη, τις κορυφές της Αστράκας, θα αγναντέψεις τη θέα προς το φαράγγι του Βίκου, θα επι-
σκεφθείς τις κολυμπήθρες (φυσικές πισίνες στο δρόμο από Μεγάλο προς Μικρό Πάπιγκο)
και, αν είσαι έτοιμος για πεζοπορία, θα πάρεις τη μεγάλη ανηφόρα της Τύμφης και θα γνω-
ρίσεις τη Δρακόλιμνη.

�σελ. 18 βιβλίου μαθητή
3. Αν γινόταν μια εκδρομή το καλοκαίρι στη θάλασσα, τι θα γράφατε στην εφημερίδα

του σχολείου σας για να το μάθουν όλοι οι συμμαθητές σας; Γράψτε μια ανακοίνω-
ση με τίτλο: «Δυο μέρες στη θάλασσα».

Δυο μέρες στη θάλασσα

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας σας καλεί στη διήμερη εκδρομή που διορ-
γανώνει στο Σοφικό Κορινθίας στις 17 και 18 Ιουνίου. Η μεταφορά μας θα γίνει με ειδικά μι-
σθωμένα πολυτελή πούλμαν. Στην εκδρομή μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές των
μεγάλων τάξεων (Ε’ και Στ’), καθώς και οι κηδεμόνες τους. 

Κατά την παραμονή μας στο Σοφικό θα κολυμπήσουμε, θα κάνουμε θαλάσσιο σκι, θα παί-
ξουμε beach volley και θα επισκεφθούμε τις γειτονικές κατασκηνώσεις, όπου και θα διανυ-
κτερεύσουμε. Εκεί θα παίξουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, θα επισκεφθούμε την
πίστα για ρόλερς και την πισίνα. Επίσης, θα κάνουμε μαθήματα τοξοβολίας ξιφασκίας και
αναρρίχησης. Τέλος, θα ακολουθήσουμε διαδρομές ιπποτουρισμού στο κοντινό δάσος.

Για όλα αυτά θα χρειαστούμε απλώς το σακίδιό μας, μαγιό, πετσέτες, γυαλιά ηλίου, κα-
πελάκι, ψάθα, αντηλιακό, παγούρι, παντόφλες και… την καλή μας διάθεση.

Κόστος συμμετοχής: Μαθητές 30 e , Κηδεμόνες 40 e .
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετο-

χή ως τις 30 Μαΐου και να προκαταβάλουν μέρος των χρημάτων. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνα: 210 -1111111 Υπεύθυνη προγράμματος: Κ. Παπαδοπούλου
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�σελ. 19 βιβλίου μαθητή
4. Φανταστείτε ότι μόλις γυρίσατε από την εκδρομή στον Παρνασσό και θέλετε να γρά-

ψετε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας για το πώς περάσατε, με τίτλο «Η
εκδρομή στον Παρνασσό».

Η εκδρομή στον Παρνασσό
Μια εκδρομή στον Παρνασσό έχει πάντοτε πολλά να μας προσφέρει, πόσο μάλλον
όταν διοργανώνεται από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο. Δε χάσαμε λοιπόν την ευ-
καιρία και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λάβαμε μέρος στην ωραιότερη ίσως φε-
τινή μας «απόδραση». 

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας παρακινώντας σας να μας…
μιμηθείτε στην επόμενη ευκαιρία.

Ξεκινήσαμε το πρωί του Σαββάτου, έχοντας στο σακίδιό μας δυο φόρμες, δυο ζευ-
γάρια παπούτσια, μπλοκ σημειώσεων, μολύβι, μεγεθυντικό φακό, σκούφο, γάντια, κα-
σκόλ, γυαλιά ηλίου και απίστευτο κέφι. 

Το ταξίδι ήταν υπέροχο και πραγματικά απολαύσαμε τη γραφική διαδρομή. Σε αυ-
τό βοήθησε και ο καιρός. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη επιτρέποντάς μας να χαρούμε τη
μαγευτική θέα. Έπειτα από ολιγόωρο ταξίδι φτάσαμε στο χιονοδρομικό κέντρο. Οι χιο-
νισμένες πλαγιές μάς καλούσαν κοντά τους να… γνωριστούμε και να διασκεδάσουμε.
Και τις δύο ημέρες χορτάσαμε… χιόνι. Εξασκηθήκαμε στη χιονοδρομία και διασκεδά-
σαμε αφάνταστα στους αγώνες με το έλκηθρο. Βρεθήκαμε αμέτρητες φορές πεσμέ-
νοι στο χιόνι προσπαθώντας να φτάσουμε πρώτοι στο τέρμα. Στο τέλος μαζεύαμε τους
σκούφους και τα γάντια που αφήσαμε κατά μήκος της επεισοδιακής μας διαδρομής.

Τις μέρες αυτές ανακαλύψαμε τις ομορφιές της φύσης μέσα από αξέχαστες πεζο-
πορίες, μάθαμε απλούς τρόπους να προσανατολιζόμαστε, διασκεδάσαμε με θεατρικό
παιχνίδι, χορτάσαμε καθαρό αέρα και, το κυριότερο, γνωρίσαμε καινούριους φίλους. 

Ο χρόνος όμως πέρασε γρήγορα και ήρθε η ώρα της επιστροφής. Αναζωογονημέ-
νοι, πήραμε το δρόμο για την Αθήνα και μαζί τις ωραιότερες αναμνήσεις από την ελ-
ληνική φύση.

�σελ. 19 βιβλίου μαθητή
5. Τι λέτε, θα θέλατε να διοργανώσετε και εσείς μια εκπαιδευτική εκδρομή με την τάξη

σας στους Δελφούς; Για να γίνει όμως με επιτυχία, μια καλή ιδέα είναι να δουλέψε-
τε ομαδικά.

➣ Πληροφορίες για τους Δελφούς
Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, από τα πιο σημαντικά στην Ελλάδα, παρουσιάζει
την ιστορία του φημισμένου δελφικού ιερού και του πιο ξακουστού μαντείου του αρχαίου
ελληνικού κόσμου. Οι πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν κυρίως αρχιτεκτονικά γλυ-
πτά, αγάλματα και έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών στο ιερό, τα οποία ανακλούν
τη θρησκευτικοπολιτική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του σε όλη την ιστορική του πο-
ρεία, από την ίδρυση του απολλώνιου τεμένους τον 8ο αι. π.Χ. ως την παρακμή του στα χρό-
νια της ύστερης αρχαιότητας.

Ενότητα ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
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Κείμενο: Το σπίτι του ποιητή Καβάφη

�σελ. 25 βιβλίου μαθητή
1. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, βρίσκοντας μέσα στο κεί-

μενο τις πληροφορίες που χρειάζεστε:

α. Τι περιγράφει ο συγγραφέας; Ποιος κατοικούσε στο σπίτι;
Ο συγγραφέας περιγράφει το σπίτι όπου κατοικούσε ο μεγάλος Νεοέλληνας ποιητής
Κ.Π. Καβάφης.

β. Πού βρίσκεται το σπίτι; Έχουμε πληροφορίες για το πώς ήταν απ' έξω;
➣ «Το σπίτι του Καβάφη βρίσκεται στην οδό Λέψιους, ένα δρόμο στην καρδιά της Αλεξάν-

δρειας». 
➣ «Ο ποιητής κατοικούσε στο δεύτερο όροφο ενός μεγάρου, βαμμένου σε πορτοκαλί

χρώμα».

γ. Πώς είναι το σπίτι από μέσα με τη σειρά που βλέπει τους χώρους ο συγγραφέας; 
«Το διαμέρισμα, όπως και η πρόσοψη του μεγάρου, δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό, που
να εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, τίποτα το μοντέρνο. Επιπλωμένο, χωρίς πίνακες».

Στην πλατιά ορθογώνια είσοδο, ξεχωρίζει «η μακριά και ψηλή βιβλιοθήκη σαν ερ-
μάρι, με τα περισσότερα φύλλα τζαμένια, που σκεπάζει όλο τον τοίχο».

Στο σαλόνι «ένας καναπές τούρκικος, αρκετές πολυθρόνες και καρέκλες, ντυμέ-
νες με παλιά χρυσοΰφαντα υφάσματα, μερικά τραπεζάκια από σκαλιστό ξύλο και πάνω
τους ένα κηροπήγιο από ατόφιο ασήμι ή μια λάμπα πετρελαίου με θαμπό γυαλί. Πολλά
χαλιά, μερικές φτηνές χαλκογραφίες στους τοίχους, μια κορνίζα από έβενο στολισμένη
με φίλντισι, που πλαισιώνει ένα ανάγλυφο γύψινο με την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, δου-
λειά ερασιτεχνική, και μια μεγάλη φωτογραφία, με τζάμι, κορνιζαρισμένη, που παριστά-
νει τη μητέρα του ποιητή, τη Χαρίκλεια Φωτιάδη».

Στο δωμάτιό του βλέπει «ένα στενό κι απλό κρεβάτι, ένα τραπεζάκι από ακατέργαστο
ξύλο, μια καρέκλα ψάθινη κι ένα σιδερένιο τρίποδο σκουριασμένο που είχε πάνω του μια
λεκάνη με μια κανάτα σμαλτωμένη».

δ. Ποια στοιχεία δείχνουν πώς ήταν η ζωή του ποιητή μέσα σ' αυτό;
Ο ποιητής ήταν μανιώδης με την πρωτοτυπία: «Από το διαμέρισμά του είχε βγάλει όχι μο-
νάχα το τηλέφωνο και το ραδιόφωνο αλλά και το ηλεκτρικό και στη θέση του είχε βάλει
κεριά και λάμπες πετρελαίου». Επίσης, η επιβλητική βιβλιοθήκη μαρτυρά άνθρωπο του
πνεύματος. Το σαλόνι με την πλούσια διακόσμηση, «εκεί που ο ποιητής συνήθιζε να δέ-
χεται φίλους», υποδηλώνει κοινωνική ζωή και συναναστροφές με φίλους και ανθρώπους
του πνεύματος. 

Τέλος, το σχεδόν γυμνό, ελάχιστα επιπλωμένο δωμάτιό του, που ήταν και το κρυφό
του σπουδαστήριο, δείχνει ότι η ζωή του ποιητή ήταν πολύ λιτή και ότι ήταν αφοσιωμέ-
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2 Η κατοικία
Το μουσείο στεγάζεται σε διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.270 τ.μ. Η μόνιμη έκθε-

σή του καταλαμβάνει δεκατέσσερις αίθουσες και οι αποθηκευτικοί χώροι έκταση 558 τ.μ.
Διαθέτει εργαστήριο συντήρησης κεραμικών και μεταλλικών αντικειμένων, καθώς και ερ-
γαστήριο αποκατάστασης ψηφιδωτού. Ύστερα από την τελευταία ανακαίνιση του κτιρίου,
διαμορφώθηκαν χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, κυλικείο και πωλητή-
ριο εντύπων.

(Πηγή: http://www.culture.gr)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αράχοβα - Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξίδι

1η ημέρα
Αναχώρηση στις 07:00 π.μ. από την Αθήνα. Περνώντας από Αχαρνές, Οινόφυτα, Σχη-
ματάρι, Θήβα και Αλίαρτο, κάνουμε στάση στη Λιβαδειά. Η Λιβαδειά, η πρωτεύουσα
της Βοιωτίας, βρίσκεται στις  βόρειες πλαγιές του Ελικώνα. Αποτελεί σημαντικό γε-
ωργικό και εμπορικό κέντρο. Επόμενος σταθμός μας η γραφική Αράχοβα, το χωριό
με τα στενά παραδοσιακά δρομάκια. Στάση και σχετική παραμονή. Στη συνέχεια άφι-
ξη στους Δελφούς. Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, του ομφαλού
της γης για τους αρχαίους Έλληνες, επίσκεψη στο μουσείο και στην πηγή της Κα-
σταλίας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη γραφική Ιτέα. Σχετική παραμονή και κα-
τόπιν συνεχίζουμε για το γραφικό Γαλαξίδι (στάση για γεύμα). Το απόγευμα αναχώ-
ρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

➣ Οικονομικά θέματα: (Κόστος – Συμμετοχή) 
Ενδεικτική τιμή κατ’ άτομο: 80 e Παιδιά: 40 e (Σε δωμάτιο με τους γονείς)

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν
• Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στους Δελφούς
• Πρωινό και ένα δείπνο 
• Είσοδος στο μουσείο 
• ΦΠΑ



15

νος στην ποίησή του. Σε αυτό: «Τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού ο ποιητής προτιμού-
σε, αντί να πηγαίνει στο λουτρό και έτσι να διακόπτει την κουραστική δουλειά του, να
βουτάει μια πετσέτα στο νερό αυτής της λεκάνης για να δροσίζει το πρόσωπό του». «Συ-
χνά έμενε εκεί ως αργά, σκυμμένος πάνω στο χοντροφτιαγμένο τραπεζάκι, να χτενίζει
ένα στίχο ή να ψάχνει για μια λέξη που θα έδινε πιο πιστά την ιδέα του».

ε. Ποιες είναι οι σκέψεις και τα σχόλια του συγγραφέα;
Οι σκέψεις και τα σχόλια του συγγραφέα είναι τα εξής: 
• «Ο ίδιος ο ποιητής ήταν μανιώδης με την πρωτοτυπία».
• «Το διαμέρισμα δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό που να εντυπωσιάζει τον επισκέπτη».
• (Η βιβλιοθήκη) «ένα έπιπλο επιβλητικό που και μόνο του χαρακτηρίζει τον ένοικο».
• «μερικές φτηνές χαλκογραφίες στους τοίχους»
• (ένα ανάγλυφο γύψινο) «δουλειά ερασιτεχνική»
• «Χτυπητή αντίθεση με τούτη την επίπλωση αποτελεί το δωμάτιό του».
• «Σ' αυτό το γυμνό δωμάτιο, το κρυφό του σπουδαστήριο, γεννιούνται ύστερα από τις

πρώτες δοκιμές, μέσα σ' ένα τέταρτο αιώνα, τα ποιήματά του, που, ακατανόητα στην
αρχή για πολύ καιρό, θα προκαλέσουν αργότερα το θαυμασμό ακόμα και στις πιο μα-
κρινές χώρες. Ο Καβάφης είναι, πραγματικά, ο περισσότερο μεταφρασμένος στο εξω-
τερικό νεοέλληνας ποιητής».

�σελ. 26 βιβλίου μαθητή
2α. Ο συγγραφέας προτιμάει τον ενεστώτα στην περιγραφή του, ενώ, όταν αφηγείται

στιγμές από τη ζωή του ποιητή χρησιμοποιεί παρελθοντικούς χρόνους και κυρίως
παρατατικό. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

Ο συγγραφέας προτιμά τον ενεστώτα για να κάνει την περιγραφή του πιο ζωντανή και πα-
ραστατική. Όταν όμως αφηγείται στιγμές από τη ζωή του ποιητή, χρησιμοποιεί παρελθο -
ντικούς χρόνους, μια και αναφέρεται σε πρόσωπο που δε βρίσκεται πια στη ζωή και το
οποίο δε γνώριζε προσωπικά.
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β. […] Μπορείτε να βρείτε μερικά επίθετα στο κείμενο που απλώς περιγράφουν και με-
ρικά που ταυτόχρονα σχολιάζουν;

γ. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τα υπογραμμισμένα επίθετα του κειμένου με φρά-
σεις που να περιγράφουν τα ουσιαστικά που συνοδεύουν.

• τούρκικος καναπές: καναπές που έχει κατασκευαστεί στην Τουρκία
• σκαλιστό ξύλο: ξύλο που έχει σκαλιστεί
• ζεστές νύχτες: νύχτες που είχε ζέστη
• την κουραστική δουλειά του: τη δουλειά του που τον κούραζε

δ. Κάντε το αντίστροφο στο κείμενο που ακολουθεί:

Για πολλά χρόνια το σπίτι εκείνο, το σπίτι-φάντασμα των παιδικών μου χρόνων, ήταν ακα-
τοίκητο. Δεν έχανα όμως ευκαιρία να το επισκέπτομαι, με κάποιο φόβο κάθε φορά, ανε-
ξήγητο. Το σπίτι ήταν διώροφο και είχε μια παλιά πλακόστρωτη αυλή. Οι τοίχοι ήταν
παχιοί και ψηλοί. Ήταν πέτρινοι. Τα παράθυρά του ήταν καγκελόφραχτα και τα πα -
ντζούρια ήταν σχεδόν σάπια. Σπρώχνοντας τη βαριά ξύλινη πόρτα του, αντίκριζα μια ει-
κόνα γοητευτική: Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με διακοσμήσεις, το ταβάνι ολοστόλιστο και, το
πιο εντυπωσιακό, τα τζάμια στα παράθυρα ήταν πολύχρωμα.

ε. Σε ένα κείμενο που περιγράφει ένα κτίσμα μέσα στο χώρο υπάρχουν πολλές λέξεις,
μόνες τους ή μαζί με άλλες, που φανερώνουν τόπο. Τέτοιες μπορεί να είναι, για πα-
ράδειγμα, επιρρήματα (γύρω, πάνω, έξω) ή φράσεις με προθέσεις (π.χ. από την αυ-
λή, σε μια γωνιά). Χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες και βρείτε τέτοιες λέξεις μέσα στο
κείμενο: 

στην οδό Λέψιους / στην καρδιά της Αλεξάνδρειας / στο δεύτερο όροφο / από εκεί / απέ-
ναντι / ανάμεσα σε μικρά χαμηλά σπιτάκια / από το διαμέρισμά του / στη θέση του / στην
πλατιά ορθογώνια είσοδο / από το κατώφλι ακόμα / στα ράφια / στο σαλόνι / εκεί όπου ο
ποιητής / πάνω τους / στους τοίχους / (είχε) πάνω του μια λεκάνη / στο λουτρό / στο νερό
(αυτής της λεκάνης) / (συχνά έμενε) εκεί / πάνω στο χοντροφτιαγμένο τραπεζάκι / σε αυ-
τό το γυμνό δωμάτιο / στις πιο μακρινές χώρες / στο εξωτερικό.

�σελ. 27 βιβλίου μαθητή
3. Διοργανώνεται στην τάξη σας ένας διαγωνισμός με θέμα: «Ένα κτίριο με ιδιαίτερη

σημασία για την περιοχή». […] Το κείμενό σας δε χρειάζεται να ξεπερνάει τις 150 λέ-
ξεις.

Επίθετα που περιγράφουν Επίθετα που σχολιάζουν

μικρά χαμηλά (σπιτάκια), επιπλωμένο
(διαμέρισμα), πλατιά ορθογώνια (είσοδος),
μακριά και ψηλή (βιβλιοθήκη), τζαμένια
(φύλλα), μικρά και μεγάλα, δεμένα (βιβλία),
τούρκικος (καναπές), παλιά χρυσοΰφαντα
(υφάσματα), σκαλιστό (ξύλο), ατόφιο (ασήμι),
θαμπό (γυαλί), ανάγλυφο (γύψινο), μεγάλη
(φωτογραφία), στενό κι απλό (κρεβάτι),
ακατέργαστο (ξύλο), ψάθινη (καρέκλα),
σιδερένιο (τρίποδο), ζεστές (νύχτες),
μακρινές (χώρες) κ.ά.

μανιώδης (ποιητής), επιβλητικό (έπιπλο),
φτηνές (χαλκογραφίες), ερασιτεχνική
(δουλειά), χτυπητή (αντίθεση), κουραστική
(δουλειά), χοντροφτιαγμένο (τραπεζάκι),
γυμνό (δωμάτιο), κρυφό (σπουδαστήριο) κ.ά.




