Το καφενείο του χωριού
Το καφενείο του Στέφανου βρισκόταν στην αρχή του χωριού, αμέσως μετά τα δύο πρώτα σπίτια. Ήταν
σε ένα διώροφο κτίσμα. Κάτω ήταν το καφενείο, και πάνω ήταν το σπίτι που έμενε η τετραμελής
οικογένεια: Ο Στέφανος και η γυναίκα του η Ελένη και οι δυο γιοι τους, ο Σταύρος και ο Κώστας.
Στο καφενείο τις καθημερινές πήγαιναν μόνο οι άντρες. Έπαιζαν τάβλι, έπιναν καφέ ή έτρωγαν μεζέδες
και έπιναν ούζο, μιλούσαν για τα πολιτικά, τσακωνόντουσαν και μετά τα ξαναβρίσκανε πάλι. Την
Κυριακή όμως πήγαιναν και οι γυναίκες με τα παιδιά τους πολλές φορές. Τα παιδιά έπιναν αναψυκτικά
και έτρωγαν ωραία γλυκά του κουταλιού που έφτιαχνε η Ελένη.
Στο καφενείο μπορούσες να βρεις και είδη παντοπωλείου όπως μακαρόνια και κονσέρβες, σαπούνια,
απορρυπαντικά σε σκόνη, ραφτικά και πολλά άλλα. Πάνω στον πάγκο, υπήρχε μια γυάλα γεμάτη με
κάτι ωραίες ροζ καραμέλες. Τα παιδιά έβαζαν μέσα τα χέρια τους και έπαιρναν όσες ήθελαν όμως η
γυάλα, με κάποιο μυστήριο τρόπο, ήτανε πάντα γεμάτη.
Μέχρι τις αρχές του ‘80, το μοναδικό τηλέφωνο στο χωριό το είχε το καφενείο. Μια μέρα, κατά το
τέλος του καλοκαιριού, η Ελένη πήρε ένα τηλεφώνημα από τα αδέρφια της στην Αθήνα. Ο μεγάλος
αδερφός τους που ζούσε στη Γερμανία είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η Ελένη έβαλε
λίγα ρούχα σε μια βαλίτσα, αποχαιρέτησε με κλάματα τον άντρα της και τα παιδιά της και έφυγε για
την Αθήνα. Από εκεί θα πήγαινε στη Γερμανία. Είχε το διαβατήριό της έτοιμο γιατί είχε πάει στη
Γερμανία τα Χριστούγεννα. Πέρασε μια εβδομάδα, ύστερα δέκα μέρες, ένας μήνας και η Ελένη δεν
έδινε σημεία ζωής. Ο Στέφανος είχε τρελαθεί από την αγωνία του. Πήγε στην Αθήνα, αλλά το σπίτι
που έμεναν τα αδέρφια της Ελένης ήταν κλειστό. “Έχουν φύγει από τη γειτονιά” , του είπαν οι
γείτονες. Γύρισε στο χωριό απογοητευμένος.
Τώρα το καφενείο το έχει ο γιος του Στέφανου ο Σταύρος. Η Ελένη δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό και
δεν την ξαναείδε ποτέ κανείς.
Συμπληρώστε τις προτάσεις με τη σωστή φράση. (Complete the sentences with the right phrase. Only
one answer is correct.)
1. H οικογένεια του Στέφανου έμενε
α. πάνω από το καφενείο
β. κάτω από το καφενείο
γ. στα πρώτα σπίτια του χωριού
δ. κοντά στην εκκλησία
2. Ο Στέφανος και η Ελένη
α. δεν είχαν παιδιά
β. είχαν δύο κορίτσια
γ. είχαν έναν γιο
δ. είχαν δύο αγόρια
3. Οι άντρες
α. μάλωναν για τα πολιτικά
β. μάλωναν για τα αθλητικά
γ. τραγουδούσαν
δ. άκουγαν το ματς στο ραδιόφωνο

4. Η Ελένη έφτιαχνε
α. γλυκά με το κουτάλι
β. καραμέλες
γ. μακαρόνια
δ. γλυκά του κουταλιού
5. Το καφενείο
α. δεν είχε βελόνες και κλωστές
β. είχε βελόνες και κλωστές
γ. ήταν κλειστό την Κυριακή
δ. δεν είχε τηλέφωνο
6. Η γυάλα με τις καραμέλες
α. ήταν μαγική
β. μια μέρα έσπασε
γ. ήταν πάντα γεμάτη
δ. ήταν πάντα άδεια
7. Το τηλεφώνημα που πήρε η Ελένη έλεγε
α. ότι η αδερφή της είχε παντρευτεί στη Γερμανία
β. ότι ο αδερφός της είχε σκοτωθεί με το αυτοκίνητο
γ. ότι τα αδέρφια της θα πήγαιναν στη Γερμανία
δ. ότι ο αδερφός της είχε σκοτωθεί στην Αθήνα
8. Η Ελένη
α. δεν είχε ξαναπάει ποτέ στη Γερμανία
β. δεν είχε διαβατήριο
γ. είχε μια μεγάλη βαλίτσα
δ. είχε πάει στη Γερμανία τα Χριστούγεννα
9. Ο Στέφανος
α. ταξίδεψε στη Γερμανία για να βρει την Ελένη
β. πήγε στην Αθήνα για να βρει τα αδέρφια της Ελένης
γ. δεν έφευγε ποτέ από το καφενείο
δ. παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα
10. Η Ελένη
α. είχε πιάσει δουλειά σε ένα νησί
β. είχε πάει στην Αμερική
γ. δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό
δ. έδωσε το καφενείο στον γιο της

