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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  

 

∆ιάβασε προσεκτικά το κείµενο…. 
 

Ήµουνα µωρό κι άκουγα να µιλάνε στο χωριό για τον Καλούδη. 

Ο γερο-Καλούδης ήταν µεγάλος και τρανός σ’ όλη την Αίγινα. Η περιουσία του δε λογα-

ριαζόταν. Ήταν καλός άνθρωπος, θεοφοβούµενος, πονετικός κι εργατικός. Είχε αγαπήσει 

µια χωριανή που η οµορφιά της δεν είχε ταίρι. Την παντρεύτηκε µε νταούλια και βιολιά και 

το φαγοπότι κράτησε τρεις µέρες και τρεις νύχτες. Μα φαίνεται πως την έφαγε το κακό 

µάτι. Πέθανε πάνω στη γέννα αλλά έζησε το παιδί. Ο µπαρµπα-Καλούδης αγάπαγε πολύ τη 

γυναίκα του και πόνεσε σαν την έχασε. ∆εν άντεξε να ζει στη Χώρα, που όλα τού θύµιζαν 

τη γυναίκα του, κι ήρθε εδώ στη Βαγία κι έχτισε τούτο το σπίτι. 

Η µάνα µου λέει πως τέτοιο σπίτι δεν έχει ξαναχτιστεί. 

Ήταν δίπατο µε εξωτερική ξύλινη σκάλα. Στα σκαλοπάτια είχε γαστριά µε ασπροκόκκι-

νες γαριφαλίνες που φτάνανε ίσαµε το χώµα. Η εξωτερική ξύλινη πόρτα ήταν γεµάτη λου-

λούδια. Τα παντζούρια, που ήταν κι αυτά ξύλινα, κλείναν προς τα µέσα. Είχε σκεπή µε κε-

ραµίδια και στην κορφή έναν πέτρινο σταυρό. Φάνταζε σαν ξωκλήσι. Όποιος περνούσε 

µπροστά έκανε το σταυρό του µε ευλάβεια. Στο φράχτη, χτισµένος µε χοντρές πέτρες, χι-

λιάδες µπλε κρίνοι και µια απριλιάτικη τριανταφυλλιά σε τρέλαιναν µε την ευωδιά τους. Το 

χειµώνα οι αµυγδαλιές ήταν όλες ανθισµένες. Σωστός παράδεισος. 

Στην πάνω κάµαρα υπήρχε η εικόνα της Θεοτόκου. Στο µισοχώρι του µαγειρειού, ένα 

χτιστό κανάτι για κουταλοθήκη και παραδίπλα το τζάκι µε τις αγκωνές του πάντα ασβε-

στωµένες. Αντίκρυ του τζακιού είχε ένα ράφι µε πλουµιστά τσανάκια. Έτρωγαν χάµω, ολό-

γυρα στο σοφρά, πάνω σε µαξιλάρες υφαντές ή σε γιδίσιο χαλί. Ό,τι έκανε ο Καλούδης το 

’κανε µε µεράκι, κι ας ήταν πονεµένος ο άµοιρος. 

Στο χωριό µας, τα σπίτια ήταν φτωχικά. Το σπίτι του Καλούδη µας φάνταζε παλάτι του 

παραµυθιού και κέντριζε τη φαντασία µας. Αχ, και να µπορούσαµε να µπούµε µέσα, να 

δούµε τα χνάρια του παλιού αρχοντικού. 

Μια µέρα ξεκινήσαµε για να το εξερευνήσουµε. Ο κήπος ήταν χορταριασµένος. Το 

πορτάκι, ξεχαρβαλωµένο, ήταν ορθάνοιχτο. Ο τοίχος της περίφραξης, χτισµένος µε χο-

ντρές πέτρες, έστεκε όρθιος. 

Η εξωτερική ξύλινη πόρτα, που κάποτε ήταν γεµάτη λουλούδια, είχε γκρεµιστεί και δεν 

έφτανε ίσαµε πάνω. Στέκαµε όλοι φοβισµένοι. Κοιτούσαµε το κουφάρι του παλιού σπιτιού 

µε τ’ ανοιχτά παράθυρα. Ένα πρόσωπο που του ’χαν βγάλει τα µάτια. Μπήκαµε στον κήπο. 

Σε λίγο βρεθήκαµε όλοι µέσα. Το λιγοστό φως έµπαινε από τ’ ανοιχτά παράθυρα. Τα ξύλινα 

παντζούρια, τώρα πια, δεν κλείναν αλλά κρέµονταν ξεχαρβαλωµένα από τους ρεζέδες 

τους. Μεγάλες αράχνες είχαν υφάνει παντού τα δίχτυα τούς κι ανεβοκατέβαιναν από τις 

µεταξένιες κλωστές τούς. 

Πού ήταν τα πλούτη τον Καλούδη; 

 

Ζωρζ Σαρρή, Τα στενά παπούτσια, εκδ. Πατάκη (διασκευή) 

 
 

 

 

 

Όνομα: ........................................................... 
 

ΣΤ΄ 
 

……… /……… /……… 
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...και προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις. 

 

1)  Υπογράµµισε  το  σωστό :  

• Ο αφηγητής περιγράφει ένα σπίτι που θα ήθελε να ζήσει. 

• Ο αφηγητής περιγράφει το σπίτι του. 

• Ο αφηγητής περιγράφει ένα σπίτι που δε γνωρίζει αλλά του έχουν µιλήσει γι’ αυτό. 

 

 

2)  Πού  βρ ίσκετα ι  το  σπ ίτ ι ;  

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

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

 

 

3)  Γ ι α  πο ιο  λόγο  χτ ίστηκε ;   

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

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

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

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

 

 

4)  Ποιες  από  τ ι ς  παρακάτω προτάσε ις  αντ ιστο ιχούν  στη  γεν ι κή  εντύπωση που  

προκαλε ί  το  σπ ίτ ι ;  

• Ήταν δίπατο µε εξωτερική ξύλινη σκάλα. 

• Τέτοιο σπίτι δεν είχε ξαναχτιστεί. 

• Είχε σκεπή µε κεραµίδια. 

• Μας φάνταζε παλάτι του παραµυθιού. 
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5)  Στ ι ς  παρακάτω φράσε ις  λε ίπουν  τα  επ ίθετα  κα ι  ο ι  µετοχές .  Συµπλήρωσέ  τα .  

• ……………………………………………………………………………………………….. σκάλα. 

• ………………………………………………………………………………………… γαριφαλίνες. 

• …………………………………………………………………………………………. παντζούρια. 

• …………………………………………………………………………………………….. σταυρός. 

• ……………………………………………………………………………………………… πέτρες. 

• ……………………………………………………………………………………… τριανταφυλλιά. 

• …………………………………………………………………………………………. αµυγδαλιές. 

• ………………………………………………………………………………………….. µαξιλάρες. 

 

 

 

6)  Γράψε πο ια  υ λ ι κά  κατασκευής  αναφέροντα ι  στο  κε ίµενο .  

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

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

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

 

 

 

7)  Γράψε  τους  χώρους  κα ι  τα  αντ ι κε ίµενα  που  συναντάµε στο  σπ ίτ ι  που  περ ι -

γράφε ι  το  κε ίµενο .  

Εξωτερικός χώρος  Εσωτερικός χώρος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ει κό ν α της Θεο τό κο υ ξ ύλ ι ν η σκάλ α 
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8)  Από  τ ι ς  παρακάτω προτάσε ις  πο ια  π ιστεύε ι ς  ότ ι  µας  πληροφορε ί  γ ι α  τη 

σηµερ ινή χρήση του  κτ ίσµατος ;  Υπογράµµισέ  την .  

• Χρησιµοποιείται ως εξοχική κατοικία. 

• Εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία. 

• Έχει εγκαταλειφθεί και δε χρησιµοποιείται πια. 

 

 

 

9)  Με το  πέρασµα  του  χρόνου  όλα  αλλάζουν .  Έτσ ι ,  κα ι  η  ε ι κόνα  του  σπ ιτ ιού  

ήταν  δ ι αφορετ ι κή  παλ ιότερα  απ’  ό , τ ι  σήµερα .  Κάνε  την  αντ ιστο ίχ ιση ,  γ ια  

να  δε ίξε ις  πώς  ήταν  το  σπ ίτ ι  παλ ιά ,  πώς  ε ίνα ι  τώρα  κα ι  πο ια  συνα ισθήµα-

τα  δηµ ιουργε ί  σε  κάθε  περ ίπτωση .  

   � 
«τέτοιο σπίτι δεν έχει ξα-
ναχτιστεί» �    

         

παρελθόν �  � 
«τα ξύλινα παντζούρια κρέ-
µονταν ξεχαρβαλωµένα» �  � θαυµασµός 

         

παρόν �  � 
«φάνταζε παλάτι του παρα-
µυθιού» �  � λύπη 

         

   � 
«πού ήταν τα πλούτη του 
Καλούδη;» �    

  

 


