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Α. Διάβασε  προσεκτικά  το  κείµενο  που  ακολουθεί : 
 

Μένουµε  σε  δυο  δωµάτια , στο  υπόγειο  µιας  
πολυκατοικίας . Λίγοι  άνθρωποι  κατεβαίνουν  τα  σκαλοπάτια  για  
να  φτάσουν  ως  εδώ . Μερικοί  συγγενείς  µας  που  έρχονται  
πότε  πότε  να  µας  δουν , ο  κυρ  Ανέστης  ο  θυρωρός  µε  τη  
φαλάκρα  και  τ΄ αυτιά  τα  πεταχτά , δυο  τρεις  συµµαθήτριες  
της  Μαργαρίτας , η  κυρα-Κατίνα  η  καθαρίστρια  για  να  
σφουγγαρίσει  τις  σκάλες , ο  φίλος  µου  ο  Δηµήτρης  που  
δουλεύει  στο  συνεργείο  της  γωνίας  και  η  δεσποινίς  Ελπίδα  η  
ιδιοκτήτρια  για  να  εισπράξει  το  νοίκι  µας  µια  φορά  το  µήνα. 

Το  παράθυρό  µας  είναι  πλάι  στο  δρόµο . Δε  φαίνεται  ο  
ουρανός . Όµως  µπορώ  να  βλέπω  τη  βροχή , τις  ρόδες  των  
αυτοκινήτων  και  τα  πόδια των  περαστικών . Από  το  βάδισµά  
τους  έχω  µάθει  να  ξεχωρίζω  αν  είναι  χαρούµενοι  και  
ξεκούραστοι  ή  όχι . Άλλοι  περπατάνε   ζωηρά  κι άλλοι  αργά , µε  
κόπο . 

Συχνά  κάποιοι  αφήνουνε  τις  σακούλες  µε  τα  σκουπίδια  
τους  µπροστά  και  τότε  σκοτεινιάζουν  όλα . Η  µητέρα  
παρακάλεσε  τον  κυρ  Ανέστη  να  κάνει  παρατήρηση  σ΄ αυτούς  
που  παρατάνε  τις  βρωµιές  τους  µπροστά  στη  µύτη  µας . 

- Δεν  το  ξέρουν  πως  εδώ  κάτω  µεγαλώνουνε  παιδιά ; 
διαµαρτυρήθηκε  η  µητέρα  παλεύοντας  να  βρει  κατανόηση . 

Εκείνος  κατσούφιασε  και , ξύνοντας  τη  φαλάκρα  του , 
έριξε  θυµωµένος  τα  βάρη  σε  αγνώστους . 

- Είναι  αναίσθητοι  κι  αδιάφοροι , της  είπε . Τα  βγάζουν  
τις  νύχτες  στα  κρυφά . 

Αποφεύγουµε  ν΄ ανοίξουµε  τα  τζάµια  για  να  µην  
αναπνέουµε  σκόνες  και  καυσαέρια  και  για  να  µη  µυρίζει  
άσχηµα  το  σπίτι  µας . 

Σκέφτοµαι  πόσο  θαυµάσια  πρέπει  να  νιώθουνε  τα  
πουλιά  που  πετάνε  ψηλά , χαίρονται  την  ελευθερία  τους  και  
παίζουνε  µε  τις  ηλιαχτίδες . 

Πότε  πότε  η  καρδιά  µου  φτερουγίζει  µαζί  τους  σε  
πανέµορφα  λιβάδια , που  τα  στολίζουνε  θυµάρια , µολόχες  και   
αγριολούλουδα . 



 
 
 
Β. Απάντησε  ολοκληρωµένα  τις  ερωτήσεις : 
 
1. Πού  κατοικά  ο  Γρηγόρης ; 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
2. Γράψε  δυο  χαρακτηριστικά  της  εξωτερικής  εµφάνισης  του  
θυρωρού  της  πολυκατοικίας. 
α. _____________________________________________ 
β. _____________________________________________ 
 
3. Με  ποιο  τρόπο  ξεχωρίζει  ο  Γρηγόρης  τους  χαρούµενους  
από  τους  λυπηµένους  πεζούς ; ( δώσε  λεπτοµέρειες ) 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
4. Πώς  χαρακτηρίζει  ο  κυρ  Ανέστης  αυτούς  που  βγάζουν  
κρυφά  τα  σκουπίδια ; 
α. ______________________ β. _____________________  
 
 
5. Γιατί  αποφεύγουν  να  ανοίξουν  τα  τζάµια ; 
α. _____________________________________________ 
_______________________________________________ 
β. _____________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
6. Γράψε  τους  τρεις  λόγους για  τους  οποίους  ο  Γρηγόρης  
ζηλεύει  τα  πουλιά .   
α. _____________________________________________ 
β. _____________________________________________ 
γ. _____________________________________________ 
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