
Τριάντα εννιά καφενεία 
και ένα κουρείο



. 1. Βρείτε πληροφορίες από την περιγραφή που διαβάσατε και προσπαθήστε να απαντήσετε:

α. Πού βρίσκονταν τα καφενεία;

β. Πώς ήταν τα καφενεία (εξωτερική όψη και εσωτερικοί χώροι);

Τα καφενεία βρίσκονταν στο Μόλυβο, ένα μεγάλο παραδοσιακό οικισμό της Λέσβου.

γ. Ποιούς συναντούσε κανείς στα καφενεία τις καθημερινές και ποιους τις Κυριακές; Τι έκαναν;

Τα καφενεία ήταν ωραία, με παράθυρα που είχαν θέα προς τη θάλασσα , με ωραία μαρμάρινα 
τραπέζια. Είχαν κεραμίδια και πέτρινους τοίχους. Όλα τα λουκούμια-καφενεία μύριζαν στο βάθος 
τους καφέ και ούζο και γαρίδες με ντομάτα. 

δ. Ποιο πρόσωπο έκανε τη συγγραφέα να αγαπήσει τα καφενεία; Πώς χαρακτηρίζει τη σχέση
της με το πρόσωπο αυτό;

Στα καφενεία τις καθημερινές κανείς συναντούσε τους άνδρες του χωριού να παίζουν χαρτιά, ζάρια 
και να ακούν μουσική από το τζουκμπόξ. Τις Κυριακές συναντούσε κανείς τις γυναίκες, 
περιποιημένες, αρωματισμένες, με κόκκινα κραγιόν και άσπρα κολιεδάκια, να απολαμβάνουν  
υποβρύχιες γλυκές κοινωνίες βανίλιας.

ε. Πού ήταν το κουρείο του πατέρα της και πώς ήταν εσωτερικά;

Το πρόσωπο που έκανε τη συγγραφέα να αγαπήσει τα καφενεία ήταν ο παππούς της, με τον οποίο 
είχε μια πολύτιμη σχέση.

Το κουρείο του πατέρα της ήταν στο λιμάνι. Ήταν καθαρό, μυρωδάτο, αρχοντικό, με τα παλιά 
καρυδένια έπιπλα και τους μεγάλους καθρέφτες.   



.
2. Γιατί η Φωτεινή Φραγκούλη αποκαλούσε τον καφενέ «λουκουμέ»;

Πώς νομίζετε ότι ένιωθε κάθε φορά που βρισκόταν σε καφενείο; Βρείτε στην πρώτη
παράγραφο συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις που μιλάνε για τα συναισθήματά της.

 Η Φωτεινή Φραγκούλη αποκαλούσε τον καφενέ «λουκουμέ», γιατί  ο παππούς της συχνά 
την έπαιρνε μαζί του και της έδινε τα λουκούμια όταν κέρδιζε τους φίλους του στην πρέφα.

 Η Φωτεινή Φραγκούλη κάθε φορά που βρισκόταν σε καφενείο ένιωθε μεγάλη ικανοποίηση 
και χαρά γιατί θα απολάμβανε τα λουκούμια, μα παράλληλα και δέος για αυτά που έβλεπε, 
γευόταν και αντίκριζε.

 Οι συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις που μιλάνε για τα συναισθήματα της συγγραφέα στην 
πρώτη παράγραφο είναι:
«μου άνοιξε τον δρόμο μιας ιδιαίτερης αγάπης για τα καφενεία»

«Το χωριό μου τότε είχε πολλά και ωραία καφενεία.»



.
3. α. Η συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο ενικό πρόσωπο και γενικά φράσεις και λέξεις που
μιλάνε για τις αναμνήσεις της από τους ανθρώπους και τα καφενεία του Μόλυβου (η σχέση με τον
παππού μου..., μου έδινε λουκούμια, με έπαιρνε μαζί του, για μένα…).

Μπορείτε να βρείτε κι άλλες λέξεις ή φράσεις με τις οποίες μιλάει για την προσωπική της διάθεση;
Ποια νομίζετε ότι είναι η διάθεση αυτή (σοβαρή, κωμική, νοσταλγική, ειρωνική, μελαγχολική…);

 Οι λέξεις ή φράσεις με τις οποίες μιλάει για την προσωπική της διάθεση, η Φωτεινή 
Φραγκούλη, μέσα στο κείμενο είναι:
«βγαίνω απ’ το παραθυράκι του μυαλού μου και φέρνω έναν χειμώνα όλο γούστο.»
«Μέσα τους βλέπω το λιμάνι, τις τράτες, το ηλιοβασίλεμα.»
«Τότε με κατακλύζει μια μυρωδιά από κολόνια, καφέ και αθερίνα τηγανητή.»
«Ακούω τους χτύπους των χεριών στο χαρτοπαίγνιο, …  απ’ το τζουκμπόξ... .»
«Γλείφω την άχνη απ’ τα χείλη μου. »
«Παίρνω βιαστικά άχνη από το χάρτινο κουτί …  λουκούμια-καφενεία μου. »

 Η προσωπική διάθεση της Φωτεινής Φραγκούλη είναι νοσταλγική, αφού μιλά με αγάπη και 
τρυφερότητα  για το χωριό της. Σε κάποια σημεία  δείχνει την κωμική της διάθεση, όμως 
τελειώνει μελαγχολική με το φόβο μη χάσει ακόμη και τις νοσταλγικές της σκέψεις.



.
β. Το κείμενο είναι γεμάτο από εικόνες που έχουν σχέση με τις αισθήσεις μας, π.χ.:

Τα καφενεία είχαν θέα προς τη θάλασσα και ωραία μαρμάρινα τραπέζια. (οπτική)
Ακούω τις μουσικές παρηγοριές απ’ το τζουκμπόξ. (ακουστική)
Μοσχοβολούσαν μέλι και κερί. (οσφρητική)
Γλείφω την άχνη από τα χείλη μου. (γευστική)

Μπορείτε να βρείτε μερικές ακόμα από το κάθε είδος;

 «Όταν τα βράδια του καλοκαιριού μαζεύουν … έναν χειμώνα όλο γούστο.» (οπτική)
«Το κουρείο μας καθαρό, μυρωδάτο, …  το ηλιοβασίλεμα.» (οπτική)
«Μέσα στη νύχτα και στη μυρωδιά ξεφυτρώνουν … αντίδωρα..» (οπτική)
«Μέσα τους βλέπω το λιμάνι, τις τράτες, το ηλιοβασίλεμα.» (οπτική)
«γυναίκες, περιποιημένες, …  στα λουκούμια-καφενεία μου.» (οπτική)
«Τα φώτα στους δρόμους χαμηλώνουν. » (οπτική)
«Παίρνω βιαστικά άχνη από το χάρτινο κουτί … στους πέτρινους τοίχους, » (οπτική)



.

 «Ακούω τους χτύπους των χεριών στο χαρτοπαίγνιο, … απ’ το τζουκμπόξ....» (ακουστική)

 «Άλλα καφενεία είχαν χρώμα … μέλι και κερί. (οσφρητική)
«Όμως όλα τα λουκούμια-καφενεία μύριζαν … ντομάτα.» (οσφρητική)
«Το κουρείο μας καθαρό, μυρωδάτο, » (οσφρητική)
«Τότε με κατακλύζει μια μυρωδιά από κολόνια, καφέ και αθερίνα τηγανητή.» (οσφρητική)
«Τα χέρια του μυρίζουν κολόνια, » (οσφρητική)
«Εξαίρεση οι Κυριακές με τις γυναίκες, περιποιημένες, αρωματισμένες, » (οσφρητική)

 «Άλλα καφενεία είχαν χρώμα και γεύση τριαντάφυλλου, άλλα πράσινης μέντας» (γευστική)
«υποβρύχιες γλυκές κοινωνίες βανίλιας μέσα στα λουκούμια-καφενεία μου.» (γευστική)
«Γλείφω την άχνη απ’ τα χείλη μου. » (γευστική)



.
Στο κείμενο συχνά η γλώσσα χρησιμοποιείται μεταφορικά και όχι κυριολεκτικά. Για
παράδειγμα, η συγγραφέας λέει ότι τα καφενεία είχαν χρώμα και γεύση τριαντάφυλλου ή
πράσινης μέντας. Έτσι, «μεταφέρει» ιδιότητες των λουκουμιών στα καφενεία και μας
πληροφορεί καλύτερα για το τι σημαίνουν γι’ αυτή και μόνο τα παλιά καφενεία του τόπου της.

«Η πολύτιμη σχέση με τον παππού μου μου άνοιξε τον δρόμο μιας ιδιαίτερης αγάπης για τα καφενεία.»

«βγαίνω απ’ το παραθυράκι του μυαλού μου και φέρνω έναν χειμώνα όλο γούστο..»

«τα μάτια του στολίζουν την αγορά.» 

«Μέσα τους βλέπω το λιμάνι, τις τράτες, το ηλιοβασίλεμα.»

«Τα κουκουλώνει όλα γλυκά, αθόρυβα. »

«Μέσα στη νύχτα και στη μυρωδιά ξεφυτρώνουν και πάλι τα λουκούμια-καφενεία μου. » 

«υποβρύχιες γλυκές κοινωνίες βανίλιας »

«Τα φώτα στους δρόμους χαμηλώνουν.»

.
4. Προσπαθήστε να βρείτε κι εσείς άλλες μεταφορές στο κείμενο.



.
Μερικές προτάσεις είναι πολύ σύντομες, έχουν μόνο τους κύριους όρους. Όπως ξέρουμε, τις προτάσεις 

αυτές τις λέμε απλές. Π.χ. Τα καφενεία ήταν πολλά.
Συνήθως όμως οι κύριοι όροι συνοδεύονται από άλλους, που δεν είναι τόσο σημαντικοί, αλλά συμπληρώνουν 
τους κύριους όρους. Αυτοί οι δευτερεύοντες όροι μπορεί να είναι: επίθετα, διάφορα επιρρήματα, φράσεις 
με προθέσεις κ.ά. Οι προτάσεις, έτσι, γίνονται πιο «πλούσιες» και πιο ακριβείς.
Π.χ. Για μένα λοιπόν τα καφενεία του χωριού μου ήταν μεγάλα λουκούμια με παράθυρα. Τα βράδια του 
καλοκαιριού μαζεύουν την τουριστική πραμάτεια.
Οι παραπάνω προτάσεις λέγονται επαυξημένες. 

. 5. Σε τρεις μικρές παραγράφους γράφετε μια ιστορία για να τη διαβάσετε στην τάξη. Συμπληρώνετε τις
απλές προτάσεις που ακολουθούν με λέξεις από τα συννεφάκια και άλλες δικές σας, ώστε να γίνουν
επαυξημένες. Στην πρώτη παράγραφο μπορείτε να μιλήσετε για τον παππού και τη γιαγιά, στη δεύτερη
για το σπίτι τους στο χωριό και στην τρίτη για τον σκύλο τους.

Θυμάμαι τον παππού και τη γιαγιά.
Ο παππούς και η γιαγιά με κέρναγαν πορτοκαλάδες και υποβρύχια.
Το σπίτι είχε μια κληματαριά.
Είχαν έναν σκύλο.
Ο σκύλος κι εγώ παίζαμε.

μαλλιαρός
κεφάτος
φιλόξενος
πέτρινος

γύρω
κοντά
συχνά
βιαστικά

τα απογεύματα
στο βάθος
με τον παππού και τη γιαγιά
προς τη θάλασσα



Στο βάθος  της ψυχής μου 

Κάθε καλοκαίρι ζούσα στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά. Θυμάμαι τον παππού και τη γιαγιά  με 
πολύ αγάπη και νοσταλγία. Ο παππούς μου ήταν ένας  κεφάτος  γεμάτος καλοσύνη άνθρωπος. Η 
γιαγιάκα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και  φιλόξενη.

Το  πέτρινο  σπίτι τους βρισκόταν  κοντά  στην θάλασσα. Το σπίτι είχε μια κληματαριά που 
συχνά  απολαμβάναμε τα σταφύλια της μα και τον παχύ ίσκιο της. Εκεί στον παχύ ίσκιο  τα 
απογεύματα ο παππούς και η γιαγιά με κέρναγαν πορτοκαλάδες και υποβρύχια.

Ο παππούς και η γιαγιάκα μου είχαν ένα σκύλο. Θυμάμαι πως ήταν αρκετά μαλλιαρός. 
Συνέχεια έτρεχε βιαστικά, γύρω από την κληματαριά . Ο σκύλος κι εγώ παίζαμε.  Πολλές φορές, εγώ,    
ο παππούς και η γιαγιάκα, κάναμε υπέροχες βόλτες  προς τη θάλασσα.

Στο βάθος  της ψυχής μου πάντοτε θα υπάρχουν ο παππούς και η γιαγιάκα μου...



β. Ποια συναισθήματα νιώθετε όταν κοιτάζετε αυτή τη φωτογραφία;

.
6. α. Περιγράψτε τη φωτογραφία. Πού νομίζετε ότι ζουν οι άνθρωποι που φαίνονται σ’ αυτή; Από πού το 

καταλαβαίνετε; Τι ακριβώς κάνουν;

Στην φωτογραφία διακρίνουμε μια μονοκατοικία, προφανώς σε κάποιο χωριό της ελληνικής υπαίθρου. Η 
αυλή είναι πλακόστρωτη και υπάρχει μία μεγάλη κληματαριά. Τα πρόσωπα που διακρίνονται είναι δύο ηλικιω-
μένοι, μάλλον ο παππούς και η γιαγιά, και ένα παιδί, μάλλον το εγγονάκι τους.  Οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν το 
καφεδάκι τους  και συζητούν παρέα με το εγγονάκι τους. Στα πρόσωπά τους διακρίνεται η ηρεμία και η απλότητα.
Το σκηνικό είναι δύσκολο να διαδραματίζεται σε μία αστική περιοχή.

 Είμαι ένα παιδί της πόλης. Βλέποντας αυτή την φωτογραφία νοσταλγώ τα καλοκαίρια που πηγαίνω στο χωριό 
μου. Εκεί κάθομαι στην αυλή του παππού και της γιαγιάς και κουβεντιάζουμε ή παίζουμε. Αχ, πόσο υπέροχα 
είναι. Πόσα απλά και όμορφα! 

 Είμαι ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγαλώνει σε μία αγροτική περιοχή. Βλέποντας αυτή την φωτογραφία 
νιώθω όμορφα, γιατί έχω την τύχη να κάνω και εγώ ότι και το κοριτσάκι της φωτογραφίας.

γ. Μπορείτε να φανταστείτε τι συζητούν τα πρόσωπα που φαίνονται στη φωτογραφία; Γράψτε τους διαλόγους.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Μαριώ, ήταν υπέροχος ο καφές.
ΓΙΑΓΙΑ:        Ευχαριστώ γέροντά μου. Εσένα, εγγονούλα μας, σου άρεσε το σταφύλι από την 
κληματαριά μας; 
ΕΓΓΟΝΗ:    Ναι, γιαγιά. Ξετρελάθηκα! Παππού θα πάμε βόλτα το απόγευμα;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Ευχαρίστως, κορίτσι μου. Θα πάμε μέχρι το ξωκκλήσι του  Αϊ-Λια.
ΕΓΓΟΝΗ:    Ναι, ναι! Είναι πολύ ωραία. Θα έρθεις και εσύ γιαγιά;
ΓΙΑΓΙΑ:        Όχι, πρέπει να ταΐσω τα ζωντανά, αλλά να ανάψετε και ένα κεράκι για εμένα.



.

7. Η συγγραφέας Φωτεινή Φραγκούλη συγκεντρώνει κείμενα από τα παιδιά της Στ΄ τάξης του σχολείου 
σας με θέμα: «Ένας χώρος όπου έχω περάσει πολύ καλά ή καθόλου καλά».

Στο δικό σας κείμενο μην ξεχάσετε να πείτε:

πού ήταν ο χώρος / πώς ήταν απ’ έξω και πώς από μέσα

πώς γνωρίσατε το χώρο αυτό

ποιους συναντούσατε εκεί

γιατί πηγαίνατε

πώς νιώθατε κάθε φορά που βρισκόσασταν εκεί

Xρησιμοποιήστε μερικές μεταφορές και εικόνες για να περιγράψετε καλύτερα την προσωπική σας διάθεση.



Στο βάθος  της ψυχής μου 
Κάθε καλοκαίρι ζω στο χωριό του παππού και της γιαγιά στην πεδινή Ηλεία. Είναι το ιδανικότερο μέρος για 

διακοπές. Έχω όμορφες αναμνήσεις χαραγμένες στη καρδιά μου από τα όμορφα αυτά καλοκαίρια. 

Ο παππούς μου είναι ένας  κεφάτος,  γεμάτος καλοσύνη  και σοφία άνθρωπος. Η γιαγιάκα είναι ιδιαίτερα 

αγαπητή και  φιλόξενη. 

Το  σπίτι τους βρίσκεται  κοντά  στην θάλασσα. Το πατρικό σπίτι του πατέρα μου είναι μια πέτρινη 

μονοκατοικία με κεραμίδια , χτισμένη με κόπο από τον παππού και την γιαγιά. Έχει μια πλακόστρωτη αυλή γεμάτη με  

γλάστρες και στο κέντρο της μια κληματαριά  που συχνά  απολαμβάνουμε τα σταφύλια της, μα και τον παχύ ίσκιο της. Εκεί  

στον παχύ ίσκιο  παίζω με τα ξαδέρφια μου, συζητώ με τον παππού και την γιαγιά και ακούω υπέροχες ιστορίες να 

βγαίνουν από τα χείλη τους. Δεν είναι μεγάλο, μα χωράει πολλή αγάπη.

Στο εσωτερικό του σπιτιού συναντάς μια παραδοσιακή κουζίνα  με τζάκι και ένα μεγάλο τραπέζι. Εκεί η 

γιαγιάκα όλη τη μέρα φτιάχνει τα λαχταριστά φαγητά και τα φανταστικά γλυκά του κουταλιού. Υπάρχουν και δυο 

κρεβατοκάμαρες με τα σιδερένια τους κρεβάτια.

Οι μέρες του καλοκαιριού κυλούν όμορφα στο χωριό με μπάνια, παιχνίδι, παραμύθια, συζητήσεις και 

πανέμορφες παρέες  συγγενών και φίλων. Κάθε μέρα πηγαίνω στα κτήματα και τα ζωντανά του παππού. 

Η χαρά μου είναι ανείπωτη όταν πηγαίνω στο χωριό μου. Γεμίζω την καρδιά μου με τα πιο ωραία 

συναισθήματα και γεμίζω τις «μπαταρίες» μου.

Στο βάθος  της ψυχής μου πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν , το χωριό , ο παππούς και η γιαγιάκα μου...



.

8. Διαβάζουμε στο κείμενο: «Η πολύτιμη σχέση με τον παππού μου μου άνοιξε τον δρόμο μιας ιδιαίτερης 
αγάπης για τα καφενεία».
Διαβάστε τις προτάσεις που ακολουθούν στην αριστερή στήλη και στη συνέχεια αντιστοιχίστε τες με τις σωστές 
σημασίες τους, στη δεξιά στήλη. Mπορείτε να σημειώσετε ποιες από τις προτάσεις έχουν κυριολεκτική και ποιες 
μεταφορική σημασία;

Πρέπει να ανοίξω έναν
τραπεζικό λογαριασμό.

Άνοιξε την πόρτα.

Άνοιξε τ’ αυτιά σου, να
μη σου ξεφύγει τίποτε!

Η ανακάλυψη αυτή θα
ανοίξει νέους δρόμους
στην επιστήμη.

Δημιουργώ καινούριες προοπτικές, 
χαράζω νέα πορεία.

Δίνω βάση, προσέχω

Απελευθερώνω το πέρασμα.

Ξεκινώ συναλλαγές, αποκτώ 
δικαίωμα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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9. Το κείμενο που ακολουθεί μας πληροφορεί για τα καφενεία ενός άλλου χωριού στη Μυτιλήνη, στην Αγιάσο.
Συμπληρώστε όλα τα [ι] που λείπουν.

Στα καφεν__ α της Αγιάσου είναι δύσκολο να φύγ__ ς ξένος, χωρίς να σε ρωτ__ σουν ποιος είσαι και να σε
καλέσουν για ένα ούζο. Αυτό όμως είναι συνήθ__ α και σε όλα τα άλλα χωριά της Λέσβου. Η βόλτα καταλ__ γει
σε μεζέδες, ούζα, κεράσματα και γνωριμ__ α με όλους τους πελάτες των καφεν__ ων, αλλά και με όσους
τυχαίνει να περνούν.

Φωτεινή Φραγκούλη, 39 καφενεία και ένα κουρείο, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, 1999
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