
















































«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ» 

Ενέργειες 

Η πόλις 

Ρήματα 

Βλέπω,  γυρίζω,  χάλασμα,  περνώ  - πέρασα,  ρήμαξα,  βρίσκω,  ακολουθώ, 

γυρνώ,  γερνώ,  ασπρίζω,  δεν – ελπίζω. 

Ουσιαστικά 

Θάλασσα,  γη,  πόλις,  προσπάθεια,  καταδίκη,  καρδιά,  νους,  μάτι,  ερείπια, 

χρόνια,  τόπος,  δρόμος,  γειτονιά,  σπίτι,  πλοίο,  οδός,  ζωή,  κώχη. 

Έννοιες – Επίθετα. 

Γραφτό,  νεκρός,  θαμμένος,  μαρασμός,  μύρα,  καινούργιος,  ίδιος,  πάντα,  αλλού, 

εδώ. 

«Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ» 

Ρήματα 

Αρνούμαι,  εμποδίζω,  ενδίδω,  αφήνομαι,  φεύγω,  πηγαίνω,  δέχομαι,  δεν – θέλω, 

ζητώ,  κλαίω,  βρίσκω. 

Ουσιαστικά 

Συμφορά,  έργα,  τύχη,  ενθάρρυνση,  επιτυχία,  συνήθειες,  μικροπρέπειες, 

αδιαφορίες,  ημέρα,  οδοιπόρος,  Σούσα,  μονάρχης,  αυλή,  σατραπεία,  απελπισία, 

ψυχή,  έπαινος. 

Έννοιες – Επίθετα 

Καμωμένος,  ωραία,  μεγάλα,  άδικη,  ευτελείς,  φρικτή,  ευνοϊκά,  τέτοια,  άλλα, 

δύσκολα,  ανεκτίμητα,  εύγε,  αγορά,  θέατρο,  στεφάνια,  που;  χωρίς.   

«ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΑ» 

Ρήματα 

Λιώνω,  σχεδιάζω,  αποφεύγω,  απειλώ,  λανθάνουμε,  δεν ακούω,  δεν νιώθω, 

φαντάζομαι,  πέφτει, μας συνεπαίρνει. 

Ουσιαστικά 

Φόβος,  υποψία,  νους,  μάτια,  κίνδυνος,  μηνύματα,  καταστροφή. 
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Έννοιες – Επίθετα 

Ταραγμένος,  πώς;,  βέβαιος,  φρικτά,  όμως,  ψεύτικα, εξαφνική,  ραγδαίος,  επάνω 

μας, ανέτοιμος,  πού;,  καιρός. 

 

«Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»   
Ρήματα 

Περνά,  ενδίδω,  απότυχε,  θρηνώ,  αποχαιρετώ,  φεύγω –ει,  γελιέμαι,  απατώμαι, 

καταδέχομαι,  ταιριάζει,  αξιώνομαι,  πλησιάζω,  παρακαλώ,  αποχαιρετώ,  χάνω. 

Ουσιαστικά 

Θίασος,  μουσικές,  φωνές,  τύχη,  τα έργα,  τα σχέδια,  όνειρο,  ελπίδα,  πόλις, 

παράθυρο, συγκίνηση, παράπονα, απόλαυση, ήχος, όργανα,  θίασος, Αλεξάνδρεια.  

Έννοιες – Επίθετα 

Έξαφνα,  μεσάνυχτα,  αόρατος,  εξαίσιες,  πια,  πλάνες,  ανωφέλετα,  έτοιμος,  σαν, 

από καιρό,  θαρραλέος,  Αλεξάνδρεια,  μη, ακοή, μάταιος, σταθερά, δειλός, 

παρακάλια,  τελευταία,  εξαίσια,  μυστικός. 

 

«Τρώες» 
Ρήματα 

Κατορθώνω,  παίρνω,  σταματώ,  βγαίνει,  τρομάζω,  θαρρώ,  αλλάζω,  στέκομαι, 

αγωνίζομαι,  χάνομαι,  ταράττομαι,  παραλύω,  τρέχω,  ζητώ,  γλυτώνω,  κλαίω. 

Ουσιαστικά 

Προσπάθεια,  κομμάτι,  θάρρος,  ελπίδα,  τάφρος,  φωνές,  απόφαση,  τόλμη,  τύχη, 

καταφορά,  κρίσις,  ψυχή,  τείχη,  φυγή,  πτώσις,  θρήνος,  αναμνήσεις,  αισθήματα. 

Έννοιες – Επίθετα 

Συφοριασμένος,  καλή,  μα,  πάντα,  έξω,  πίκρα. 

  

Τι λέμε όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους. 

 

«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια.» 
Ρήματα 

Παίρνω,  ανησυχώ,  χρειάζομαι,  συντάσσω,  δυσαρεστούμαι,  συνεδριάζω,  

συζητώ,  χαιρετώ,  επιστρέφω,  αγνοώ,  δόθηκε. 

Ουσιαστικά 

Δώρα,  αδερφοί,  ιερείς,  χρησμός,  πείρα,  πρέσβεις,  μοιρασιά. 
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Έννοιες – Επίθετα. 

Ωραία,  αντίζηλος,  οξύνοια,  μυστικά,  λαμπρά,  έπακρον,  απορημένοι,  ξαφνική, 

αδιαφορία,  νέα,  βαριά,  μοιρασιά. 

 

«Φωνές» 
Ρήματα 

Πεθαίνω,  ομιλώ,  ακούω,  επιστρέφω,  σβήνω. 

Ουσιαστικά 

Φωνές,  όνειρα,  σκέψη,  μυαλό,  ήχος,  στιγμή,  μουσική,  νύχια. 

Έννοιες – Επίθετα. 

Ιδανικές,  αγαπημένος,  χαμένοι,  πεθαμένος,  ποίηση,  ζωή,  μακρινή. 

 

«Κεριά» 
Ρήματα 

Στέκομαι,  θέλω,  βλέπω,  λυπούμαι,  θυμούμαι,  κοιτάζω,  γυρίζω,  φρίττω, 

μακραίνω,  πληθαίνω. 

Ουσιαστικά 

Μέλλον,  κεριά,  μέρες,  γραμμή,  μορφή,  φως. 

Έννοιες - Επίθετα 

Αναμμένα,  χρυσά,  ζεστά,  ζωηρά,  περασμένες,  θλιβερή,  σβησμένα,  κρύα,  

λιωμένα,  κυρτά,  πρώτο,  εμπρός,  γρήγορα, σκοτεινή.   

 

«Θερμοπύλες» 
Ρήματα 

Ορίζω,  φυλάγω,  συντρέχω,  ομιλώ,  ψεύδομαι,  πρέπει,  προβλέπω,  διαβαίνω. 

Ουσιαστικά 

Τιμή,  χρέος,  πράξεις,  λύπη,  ευσπλαχνία,  αλήθεια,  μίσος. 

Έννοιες – Επίθετα. 

Κινούντες, ποτέ,  δίκαιοι,  ίσιοι,  γενναίοι,  πλούσιοι,  συντρέχοντες.  

 

«ναι – όχι» 
Ρήματα 

Φανερώνομαι,  πηγαίνω,  αρνούμαι,  δεν – μετανιώνω, ρωτιέμαι,  με καταβάλλει. 

Ουσιαστικά 
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Μεγάλο ΝΑΙ,  μεγάλο ΌΧΙ,   έτοιμο,  σωστό. 

«ΠΑΡΑΘΥΡΑ» 

Ρήματα 

Περνώ,  τριγυρνώ,  δεν – βρίσκω,  ανοίγει,  δεν – μπορώ,  ποιος ξέρει,  θα δείξει. 

Ουσιαστικά 

Κάμερες,  μέρες,  παράθυρα,  παρηγοριά,  τυραννία,  φως,  πράγματα. 

Έννοιες – Επίθετα 

Σκοτεινές,  βαριές,  επάνω,  κάτω,  καλλίτερα,  ίσως,  καινούργιο. 

«ΤΕΙΧΗ» 

Ρήματα 

Κτίζω,  κάθομαι,  απελπίζομαι,  σκέπτομαι,  τρώγει,  έχω,  να κάνω,  προσέχω, 

άκουσα,  μ’ έκλεισαν. 

Ουσιαστικά 

Περίσκεψη,  λύπη,  αιδώς,  τείχη,  τύχη,  νους,  πράγματα,  κρότος,  κτίστες, ήχος, 

κόσμος. 

Έννοιες – Επίθετα 

Μεγάλα,  υψηλά,  έξω,  πολλά,  ποτέ,  ανεπαίσθητη,  έξω. 

«Περιμένοντας τους βαρβάρους.» 

Ρήματα 

Περιμένω,  φθάνω,  κάθομαι,  νομοθετώ,  σηκώνομαι,  περιμένω,  δέχομαι,  φορώ, 

θαμπώνω,  βαριέμαι,  αδειάζουν,  νύχτωσε,  δεν ήλθαν,  τι θα γένουμε. 

Ουσιαστικά 

Αγορά,  απραξία,  νόμοι,  αυτοκράτωρ,  πόλις,  πύλη,  θρόνος,  κορώνα,  αρχηγός,  

ύπατοι,  πραίτορες,  βραχιόλια,  αμέθυστοι,  δαχτυλίδια,  σμαράγδια,  ασήμια, 

μαλάματα,  ρήτορες,  ευφράδεια,  δημηγορία,  ανησυχία,  σύγχυση,  πρόσωπα, 

πλατείες,  μια κάποια λύση. 

Έννοιες – Επίθετα 

Συναθροισμένοι,  βάρβαροι,  επίσημος,  λαμπρός,  γυαλιστερά,  μονομιάς,  σοβαρά, 

συλλογισμένοι,  γρήγορα,  τώρα,  κάποια λύση. 
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