
Τα ψάθινα καπέλα



καφέ ή γκρίζο ή ίσως και χακί, (βυσσινί)

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

ήταν στρωμένο με βυσσινί 
πετσί αληθινό

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



Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου είναι :
• Το σχήμα :  οβίδα          • Το όνομα : Καραϊσκάκης       • Το χρώμα : καφέ, γκρίζο, χακί

Η περιγραφή ξεκινά με ένα γενικό σχόλιο για την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου     
(παμπάλαιο) και συνεχίζεται περιγράφοντας το εσωτερικό (Από μέσα …σύνολο). Η 
συγγραφέας ολοκληρώνει την περιγραφή της με το εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου
(Ήταν ψηλό, … ντουλαπάκι).

Η περιγραφή ξεκινά με το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου (με τη μηχανή … σκύλου) και 
συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την περιγραφή του πίσω μέρους  του αυτοκινήτου
(πίσω κατέληγε … τσαλαπετεινού).



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
θύμιζε ουρά τσαλαπετεινού

ένα αυτοκίνητο με δικό του χαρακτήρα και εμφάνιση προκλητική





Αθήνα, 20-9-2017 

Αγαπημένε μου παππού, 

Πήρα το γράμμα σου και χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα πως είσαι καλά. Χαίρομαι αφάντα-

στα πού έμαθες (από την «πονηρή» μαμά) για το ποδήλατο των ονείρων μου. Χαίρομαι ακόμη 

περισσότερο, γιατί εξέφρασες την επιθυμία να μου το αγοράσεις.

Το ποδήλατο αυτό με περιμένει στο κατάστημα ποδηλάτων της γειτονιάς μου. Ξεχωρίζει από 

όλα τα άλλα ποδήλατα. Είναι πανέμορφο κι εντυπωσιακό. Είναι μοναδικό, έχει μία αρχοντιά. Είναι 

αρκετά ψηλό με ένα υπέροχο ροζ χρώμα. Το τιμόνι του είναι ίσιο σιδερένιο σε ασημί χρώμα.

Ο σκελετός του έχει εντυπωσιακό σχεδιασμό και είναι φτιαγμένος από κράμα αλουμινίου. 

Διαθέτει δύο ρόδες με αστραφτερές ακτίνες και χοντρά για γρήγορη και ασφαλή οδήγηση. 

Ονειρεύομαι  ήδη τις βόλτες που θα κάνουμε παρέα το καλοκαίρι στο χωριό με το ποδήλατο μου. 

Ανυπομονώ να  έρθεις στην  Αθήνα για να σε δω και να κάνεις το όνειρο μου πραγματικότητα.

Σε ευχαριστώ για αυτή την επιθυμία σου. 

Με αγάπη και ανυπομονησία,

Η εγγονή σου 

Μαρία



Σάββατο γράμμα παππού

Θεσσαλονίκη

θάλασσα απορρίψουμε

διάλειμμα περιβάλλον

συνεννοηθήκαμε

κατειλημμένες

έκκληση




