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Η Παναγιά στο πέλαγο
Κρατούσε στην ποδιά της

Τη Σίκινο την Αμοργό
Και τ’ άλλα τα παιδιά της

Οδ. Ελύτης

Το παρόν βιβλίο έρχεται σαν συνέχεια των προηγούμενων βιβλίων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 
και απευθύνεται σε μαθητές της Έβδομης και Όγδοης τάξης. Το διαφορετικό με το συγκεκριμένο 
πόνημα είναι πως περιλαμβάνει για πρώτη φορά ξεχωριστά βιβλίο ασκήσεων για περισσότερη 
και καλύτερη εξάσκηση. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται:

• Βιβλίο δραστηριοτήτων
• Βιβλίο δασκάλου
• Βιβλίο αναλυτικού προγράμματος διδαχτικής ύλης
• CD

Με αυτό τον τρόπο αποσκοπούμε σε μια πιο ποιοτική και ολοκληρωμένη διαδικασία εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Για αυτό το λόγο για παράδειγμα, το τραγούδι που 
υπάρχει στην αρχή κάθε κεφαλαίου βρίσκεται και στο συνοδευτικό CD. Στόχος μας είναι το 
βιβλίο αυτό να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σαν μέσο, ώστε ο μαθητής να μάθει ελληνικά, αλλά 
και να αναδειχθεί σε πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία εκμάθησης και άλλων ξένων γλωσσών. 

Προσπαθήσαμε να επεξεργαστούμε κατάλληλα το χειρογράφο, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του ουγγρικού Υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές αυτής της ηλικίας. 
Η προσαρμογή του χειρογράφου στην απαιτούμενη διδαχτική ύλη του Υπουργείου Παιδείας 
συντελέστηκε από την προσάρτηση μότο και ποίημα στην αρχή κάθε ενότητας, καθώς και 
άλλων λογοτεχνικών, λαογραφικών κειμένων και στοιχείων, χάριν στην έμπειρη στα θέματα 
συγγραφής σχολικών βιβλίων για την ομογένεια, στην Αντιγόνη Σαμπό Νάγκι. 

Η συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους φίλους και συναδέλφους Χρυσάνθη Καραγιαννίδου, 
Λίλα Δεσποτίδου, Νίκο Μακροδήμο, Μίλτο Αυγερινό και την Ηλέκτρα Αγκάρντι για την βοήθειά 
τους στο πρώτο στάδιο της συγγραφής του χειρογράφου. 

Η συντακτική ομάδα

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   5 2012.07.25.   14:20:03



6

ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ
Στίχοι: Ν. Γκάτσος

Μουσική: Μ. Χατζιδάκις

Κάτω στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογιαλιά
θα ’ρθω με τ’ ουρανού τ’ αστέρια
να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά
με βότσαλα τα χέρια.

Απ’ της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά
θα στείλω κι άλλα περιστέρια
να νανουρίσουν τ’ όνειρά σου με φιλιά
του Μάη γαρυφαλλιά.

ΡΕΦΡΕΝ

Θαλασσοπούλια μου, θαλασσοπούλια μου
κοιμάται η πούλια μου, κοιμάται η πούλια μου.

Απ’ της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά
θα στείλω κι άλλα περιστέρια
να νανουρίσουν τ’ όνειρά σου με φιλιά
του Μάη γαρυφαλλιά.

Και μες την άσπρη που κοιμάσαι ακρογιαλιά
θαρθώ με τ’ ουρανού τ’ αστέρια
να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά
με βότσαλα τα χέρια.

ΡΕΦΡΕΝ
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Προσκέφαλο στ’ αστέρια 
ή ξενοδοχείο πέντε αστέρων;

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
ή

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ;

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1.  Εσείς τι είδους διακοπές προτιμάτε σε ξενοδοχείο ή στη φύση με σκηνή ;

2.   Σας αρέσει η άνεση του ξενοδοχείου ή θέλετε να αλλάξετε εικόνα και να είστε πιο κοντά 
στη φύση;

Διαβάστε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ με θέμα «Οικονομικές διακοπές στη φύση με σκηνή»

Οικονομικές διακοπές στη φύση με σκηνή

ΡΕΠΟΡΤΕΡ:

 Είμαστε λοιπόν σ΄ ένα κάμπινγκ στον Σχινιά. Το τοπίο θυμίζει κάθε άλλο παρά Αττική. 
Υπάρχουν σκιές και θέσεις προφυλαγμένες από τον ήλιο. Μπορεί κανείς να έρθει και να 
στήσει τη σκηνή του εδώ, είδαμε μέχρι και ψησταριές, ψυγεία...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ:

Έχουμε πιο πολλούς Έλληνες ή ξένους τουρίστες;

ΡΕΠΟΡΤΕΡ:

Εδώ έχει και ξένους, οι οποίοι έρχονται και χρησιμοποιούν το κάμπινγκ, γιατί το βλέπουν 
ως βάση για να επισκεφτούν τα αξιοθέατα της Αττικής. Είναι και κάποιοι Έλληνες που το 
θεωρούν σαν εξοχικό τους το κάμπινγκ, φέρνουν τα τροχόσπιτά τους και τα αφήνουν όλο 
το χρόνο.
Εδώ δίπλα μας είναι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου κάμπινγκ, ο κ. Οικονόμου που θα μας 
δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Κύριε Οικονόμου, ποιοι είναι αυτοί που τελικά προτιμούν διακοπές σ΄ ένα τέτοιο κάμπινγκ; 
Το κάνουν για λόγους οικονομίας περισσότερο;

Ενότητα 1η
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Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ:

Εγώ νομίζω ότι το κάνουν γιατί γι΄ αυτούς είναι πλέον τρόπος ζωής. Υπάρχουν και ελάχιστοι
άνθρωποι, οι οποίοι το βλέπουν σαν μία εμπειρία. Κι αν το κάμπινγκ είναι καλό, τραβάει 
σαν μαγνήτης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ:

Πώς θα πείσετε κάποιον που δεν έχει 
ξανακάνει κάμπινγκ να το δοκιμάσει;

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ:

Εμείς κάνουμε τις διαφημίσεις 
σαν επαγγελματική ένωση και στο 
εσωτερικό και στο διαδίκτυο που 
πάρα πολλοί Έλληνες και ξένοι το 
χρησιμοποιούν. Έτσι έχουμε όλο και 
περισσότερους πελάτες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ:

Με ποια επιχειρήματα τους πείθετε, γιατί οι περισσότεροι βλέπουν το κάμπινγκ σαν 
έναν τρόπο διακοπών με ταλαιπωρία. Φοβούνται να αποχωριστούν το κρεβάτι του 
ξενοδοχείου...

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ:

Υπάρχουν αρκετά καλά κάμπινγκ με αρκετό πράσινο και καθαρές παραλίες. Τα 
οργανωμένα κάμπινγκ προσφέρουν ασφάλεια σε σχέση με τα ελεύθερα, υπάρχει 
περίφραξη, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι επιμελούνται, περιφέρονται
συνέχεια, γιατί είναι η δουλειά τους να βρίσκονται στο χώρο και κατά συνέπεια 
βλέπουν και παρακολουθούν. Υπάρχουν και νυχτοφύλακες από τις 12 τα μεσάνυχτα 
μέχρι τις πρωινές ώρες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ:

Εκτός από σκηνή και υπνόσακο τι άλλο χρειάζεται;

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ:

Αν πρόκειται να ’ρθει κάποιος για 2–3 ημέρες θα φέρει μια μικρή σκηνή που θα τη στήσει 
σε 5–10 λεπτά, θα πάρει μαζί του ένα τραπεζάκι και ένα πολύ μικρό ψυγείο.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά  αρέσουν πάρα πολύ τα κάμπινγκ και αυτός είναι 
ακόμα ένας λόγος που πολλοί προτιμούν αυτό το είδος διακοπών. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ:

Σας ευχαριστούμε πολύ.
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Διαβάστε τι είναι το κάμπινγκ σύμφωνα με το λεξικό:

κάμπι(ν)γκ, το
Όταν κάνεις κάμπινγκ, κάνεις διακοπές σε σκηνή ή τροχόσπιτο. Το κάμπινγκ είναι ένα οργανωμένο 
μέρος στην εξοχή, όπου μπορεί κανείς να στήσει τη σκηνή του ή να βάλει το τροχόσπιτό του.
Ξένη λέξη. Δεν αλλάζει ούτε στον Ενικό ούτε στον Πληθυντικό αριθμό.

«Εικονογραφημένο λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού. Το Πρώτο μου λεξικό»

Η ελληνική λέξη για το κάμπινγκ είναι η κατασκήνωση.
Η κατασκήνωση είναι το μέρος, όπου στήνουμε τη σκηνή μας στις διακοπές (συν. κάμπινγκ).
Όταν πας κατασκήνωση, περνάς λίγες μέρες με άλλα παιδιά στην εξοχή και κοιμάσαι μαζί τους 
στη σκηνή.

«Εικονογραφημένο λεξικό Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού. Το Πρώτο μου λεξικό»
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1.  Διαβάστε άλλη μια φορά το κείμενο και βρείτε τη σωστή 
απάντηση.
1.  Το κάμπινγκ, για το οποίο γίνεται λόγος στο ρεπορτάζ βρίσκεται

α) στους Αγίους Θεοδώρους
β) στη Βάρκιζα
γ) στον Σχινιά.

2.  Στο κάμπινγκ αυτό
α) δεν υπάρχουν θέσεις προφυλαγμένες από τον ήλιο.
β) υπάρχουν θέσεις προφυλαγμένες από τον ήλιο.
γ) έχει λίγα δέντρα.

3.  Οι ξένοι στο κάμπινγκ
α) έρχονται μόνο για τη θάλασσα.
β) μένουν στο κάμπινγκ, γιατί θέλουν να δουν την Ακρόπολη και άλλα αξιοθέατα.
γ) δεν υπάρχουν ξένοι. Το συγκεκριμένο κάμπινγκ δουλεύει μόνο με Έλληνες 

τουρίστες.

4.  Πολλές φορές οι Έλληνες τουρίστες
α) στήνουν τη σκηνή τους και την αφήνουν όλο το χρόνο.
β) έρχονται μόνο για μία-δύο μέρες.
γ) αφήνουν τα τροχόσπιτά τους όλο το χρόνο.

5.  Οι διακοπές στο κάμπινγκ
α) είναι τόσο ακριβές όσο στο ξενοδοχείο.
β) είναι πολύ πιο οικονομικές.
γ) είναι πιο ακριβές από το ξενοδοχείο.

6.  Οι ιδιοκτήτες των κάμπινγκ για να φέρουν πελάτες, τα διαφημίζουν
α) στο διαδίκτυο.
β) στην τηλεόραση.
γ) στο ραδιόφωνο και σε μεγάλες αφίσες.

7.  Η φράση «φοβούνται να αποχωριστούν το κρεβάτι του ξενοδοχείου» σημαίνει ότι:
α) φοβούνται να αφήσουν το κρεβάτι του ξενοδοχείου και την άνεσή τους.
β) τα ξενοδοχεία δεν έχουν πάντα καλά κρεβάτια.
γ) φοβούνται να κοιμηθούν στο κρεβάτι του ξενοδοχείου.

8.  Στο κάμπινγκ για την ασφάλεια των παραθεριστών
α) υπάρχει αστυνόμευση.
β) δυστυχώς δεν υπάρχουν νυχτοφύλακες.
γ) υπάρχουν νυχτοφύλακες.

9.  Στα παιδιά
α) αρέσουν πολύ τα κάμπινγκ.
β) δεν αρέσουν καθόλου τα κάμπινγκ.
γ) αρέσουν πολύ και τα κάμπινγκ και τα ξενοδοχεία, αρκεί να είναι κοντά στη θάλασσα.
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2. Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις που είναι γραμμένες με έντονα 
γράμματα και σημαίνουν το εξής:

α) αφήνω κάτι ή κάποιον, με τον οποίον είμαστε στενά δεμένοι, είμαστε πολύ κοντά
β) πρόσωπο που φυλάει έναν χώρο τη νύχτα
γ) τριγυρνώ, γυρίζω άσκοπα εδώ και εκεί σ΄ ένα μέρος
δ) αυτά που λέω για να πείσω κάποιον και να τον κάνω να πιστέψει αυτό που πιστεύω εγώ
ε) κατασκήνωση
ζ) ειδική συσκευή, σχάρα, πάνω στην οποία ψήνονται κρέατα
η) μεγάλος σάκος, σαν πάπλωμα, μέσα στον οποίο κοιμόμαστε σε κατασκηνώσεις 

(σλίπινγκ-μπαγκ)
θ) πολύ λίγοι
ι) κάτι που αξίζει να δει ένας τουρίστας.

3.  Τώρα διαβάστε το διαφημιστικό φυλλάδιο ενός ξενοδοχείου. 
Κοιτάξτε την εικόνα.

Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται πάνω στο κύμα και διαθέτει καφέ-μπαρ και δωρεάν πάρκινγκ και 
ομπρέλες. Τα δωμάτιά μας έχουν μπάνιο, κουζίνα, κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, 
μπαλκόνι.
Εδώ θα βρείτε: απέραντες παραλίες, λιμάνι, ιατρείο, φαρμακείο, καύσιμα, σούπερ-μάρκετ.
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4.  Σας αρέσει το ξενοδοχείο που βλέπετε στη ζωγραφιά; 
Τι προσφέρει;

5. Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Στη μία θα είναι οι μαθητές, στους οποίους 
αρέσουν τα ξενοδοχεία και στην άλλη οι μαθητές που προτιμούν 
το κάμπινγκ. Προσπαθείτε να βρείτε μαζί πολλά επιχειρήματα, 
τα υπέρ του κάμπινγκ ή του ξενοδοχείου, ανάλογα με την ομάδα 
στην οποία ανήκετε. Γράψτε τα επιχειρήματα. Νικήτρια είναι αυτή 
η ομάδα που έχει τα περισσότερα επιχειρήματα.

Παράδειγμα: Οι τουαλέτες στα κάμπινγκ είναι κοινόχρηστες και δεν είναι πάντα καθαρές.

ή   Στο κάμπινγκ μπορούν να κάνουν διακοπές και αυτοί που δεν έχουν οικονομική άνεση, 
ενώ τα ξενοδοχεία είναι πάντα  πιο ακριβά κλπ.

6. Διαβάστε το διάλογο

Στη θάλασσα

ΗΛΙΑΣ:

Τι λες; Πάμε για κανένα μπανάκι 
σήμερα;

ΝΙΚΟΣ:

Και δεν πάμε; Είναι πολύ ωραία 
μέρα σήμερα.

ΗΛΙΑΣ:

Πού προτιμάς να σταματήσουμε, 
σε παραλία (= πλαζ) ή σε κανένα 
μικρό λιμανάκι;

ΝΙΚΟΣ:

Ειδικά σήμερα έχω διάθεση για 
θαλάσσιο σκι, γι΄ αυτό προτιμώ 
να πάμε στην ακτή της Βούλας.
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ΗΛΙΑΣ:

Κι εγώ έχω κέφι για θαλάσσιο σκι. Χτες η θάλασσα ήταν πολύ ταραγμένη, αλλά σήμερα δεν 
έχει καθόλου κύμα. Βλέπεις, είναι λάδι.

ΝΙΚΟΣ:

Βρε Ηλία, με τέτοιο καιρό δεν μου κάνει καμία αίσθηση να πάω για καφέ, ούτε για ψώνια, 
ούτε μπάλα να παίξω, μόνο μπάνιο θέλω.

ΗΛΙΑΣ:

Θα αστειεύεσαι προφανώς! Πώς το έπαθες αυτό; Εγώ νόμιζα, ότι έχεις διάθεση μόνο για 
διάβασμα και μελέτη το καλοκαίρι, μια και άρχισε η εξεταστική περίοδος... Τελείωσες 
εκείνη την εργασία ή ούτε την άρχισες, τεμπέλη; Και στη μαμά είπες ψέματα! Ε, ψεύτη;

ΝΙΚΟΣ:

Εεε, κάνε μου τη χάρη! Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί! Θες οπωσδήποτε να μου χαλάσεις 
τη διάθεση. Η ιδέα να πάμε στη θάλασσα σήμερα ήταν δική σου ή κάνω λάθος; Εκείνη 
την εργασία μου υποσχέθηκες ότι θα μου τη γράψεις εσύ. Και στη μαμά ούτε κουβέντα, ε; 
Σύμφωνοι;
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ΗΛΙΑΣ:

Θα δούμε. Άιντε, ώσπου να πάμε θα νυχτώσει. Λέω να μη γυρίσουμε το μεσημέρι, θα φάμε 
κάτι ελαφρύ, θα κάνουμε την ηλιοθεραπεία μας και κολυμπάμε ξανά το απόγευμα.

ΝΙΚΟΣ:

Καμία αντίρρηση! Πάρε τα βατραχοπέδιλα, τις μάσκες και τους αναπνευστήρες, πετσέτες, 
καμία αντηλιακή κρέμα και την ξαπλώστρα να μη χρεωνόμαστε. Χωράνε στο πορτ-
μπαγκάζ του αυτοκινήτου.

7. Απαντήστε αν είναι σωστό ή λάθος:

1.  Ο Νίκος και ο Ηλίας θέλουν να πάνε στη θάλασσα, γιατί σήμερα κάνει καλό καιρό.
2.  Και οι δύο τους θα κάνουν θαλάσσιο σκι, γιατί η θάλασσα είναι ήρεμη και γαλήνια.
3.  Ο Νίκος δεν μπορεί να αποφασίσει πού να πάει: για καφέ, για ψώνια ή να παίξει 

ποδόσφαιρο.
4.  Ο Ηλίας μιλάει ειρωνικά στον Νίκο.
5.  Ο Νίκος και ο Ηλίας μάλλον είναι φίλοι.
6.  Ο Νίκος και ο Ηλίας θα φάνε μεσημεριανό στο σπίτι.
7.  Τα παιδιά παίρνουν ξαπλώστρα μαζί τους, γιατί δε θέλουν να πληρώσουν.
8.  Ο Νίκος και ο Ηλίας θα πάνε στην παραλία με το λεωφορείο.

8. Σκεφτείτε άλλο τίτλο κατάλληλο για το κείμενο.
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9. Γράψτε τη συνέχεια του κειμένου, τι γίνεται όταν τα δύο αδέλφια 
πάνε στη θάλασσα;

Κοιτάξτε!

Η φράση «Κάνε μου τη χάρη» ανάλογα με τον τόνο της φωνής μας και τα 
συμφραζόμενα μπορεί να σημαίνει:
• Μην μ΄ ενοχλείς! Μη με απασχολείς μ΄ αυτό!

Κάνε μου τη χάρη. Μη μιλάς γι΄ αυτό το θέμα τώρα.
  Κάνε μου τη χάρη και φύγε από δώ αμέσως.

    ή
• Κάνε αυτό για μένα. Κάνε τον κόπο.

  Βαγγέλη, κάνε μου τη χάρη να μου φέρεις τα γυαλιά ηλίου. Τα ξέχασα στο 
αυτοκίνητο

Ο Ζαχαρίας κάνει μια βουτιά στη θάλασσα Η Χρυσάνθη κάνει μια βουτιά στην πισίνα από 
την εξέδρα.

Ο Σπύρος κολυμπάει σαν δελφίνι. Η Σοφία δεν έκανε ακόμα κανένα μπάνιο φέτος. 
Είναι πολύ άσπρη (= Είναι άσπρη σαν το γάλα)
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Ο Σωτήρης είναι χειμερινός κολυμβητής. Κολυμπάει στο Δούναβη τον 
χειμώνα, όπως ο Ούγγρος Γκιούργκ Σιρίλλα (βλέπε φωτογραφία) που κάθε 
χειμώνα τον κολυμπάει .

Η Στέλλα είναι χειμερινή κολυμβήτρια. Κάνει μπάνιο στη θάλασσα τον 
Δεκέμβριο.

Η Στέλλα φέτος θα κάνει και καλοκαιρινές διακοπές (= θερινές διακοπές) στη 
Χαλκιδική.

10.  Διαβάστε το κείμενο και σκεφτείτε έναν κατάλληλο τίτλο
Υπάρχουν άνθρωποι, στους οποίους 
αρέσει το βουνό με τις χιονισμένες 
κορυφές, με τα ψηλά δέντρα 
και τα δάση του. Τους αρέσουν 
τα χιονοδρομικά κέντρα και τα 
χειμερινά σπορ. Εγώ, όμως προτιμώ 
τη θάλασσα και μάλιστα το καλοκαίρι, 
όταν κάνει πολλή ζέστη. Μ’ αρέσει να 
κάνω το μπάνιο μου το πρωί, σε μια 
ωραία  ακρογιαλιά και να στεγνώνω 
στον ήλιο, πάνω στη ζεστή άμμο. 
Μ’ αρέσουν τα καλοκαιρινά δειλινά 
και η βαρκάδα στα ήσυχα νερά, όταν 
δύει ο ήλιος και χάνεται σιγά-σιγά 
πίσω από τους βράχους.
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)
ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο αρχαίο θέατρο Ηρώδου του Αττικού, που είναι κάτω από την Ακρόπολη, γίνεται το Φεστιβάλ 
Αθηνών, το οποίο παρακολουθούν πολλοί Έλληνες και ξένοι, στους οποίους αρέσει η ελληνική  
παραδοσιακή μουσική, η κλασική μουσική, το μπαλέτο, η όπερα, η αρχαία ελληνική τραγωδία 
και κωμωδία. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν συμφωνικές ορχήστρες, μεγάλοι τραγουδιστές και 
θεατρικά συγκροτήματα από την Ελλάδα και από άλλες χώρες του κόσμου.

Κάθε καλοκαίρι, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, γίνεται το Φεστιβάλ Επιδαύρου, όπου 
παίζονται μόνο αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες.

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   17 2012.07.25.   14:20:23



18

B)
ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΘΙΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Κάθε χρόνο γίνεται συνάντηση των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών θιάσων των παρα δο-
σιακών εθνικοτήτων της Ουγγαρίας. Η Νεανική Σκηνή παίρνει μέρος στο Φεστιβάλ από το 
2004 και ανεβάζει ελληνικά έργα στην ελληνική γλώσσα, και όχι σε μετάφραση στα ουγγρικά. Η 
φωτογραφία είναι από την παράσταση: Το ταξίδι του Οδυσσέα της Τούλας Καρόνη, που πήρε το 
βραβείο μουσικής, το 2007.

Συζητήστε στην τάξη σας τα ομηρικά έπη Ιλιάδα  και Οδύσσεια.

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   18 2012.07.25.   14:20:30



19

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
αποχωρίζομαι = απομακρύνομαι 

π.χ. δε μου κάνει καρδιά να αποχωριστώ τους δικούς μου 
και να πάω στο εξωτερικό.

eltávolodik, elválik vmitől/vkitől

η αφίσα plakát

η βαρκάδα csónakázás

το δειλινό késő délután, kora este

το διαδίκτυο = το ίντερνετ ιnternet

διαφημίζω reklámoz

η διαφήμιση reklám

δύει ≠ ανατέλλει lenyugszik ≠ felkel

η δύση ≠ η ανατολή nyugat ≠ kelet

ελεύθερο κάμπινγκ ≠ οργανωμένο κάμπινγκ vadkemping ≠ szervezett kemping

η εξέδρα emelvény

η επαγγελματική ένωση szakmai egyesület

επιμελούμαι (λογ.) + Αιτ. – φροντίζω vmivel törődik, vmiről gondoskodik

το επιχείρημα érv

το ηλιοβασίλεμα napnyugta

το κάμπι(ν)γκ = η κατασκήνωση kemping = tábor

η κατασκήνωση tábor

οι κοινόχρηστες τουαλέτες közös használatú wc-k

η κολυμβήτρια úszónő

ο νυχτοφύλακας éjjeliőr

το ξενοδοχείο (δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε αστέρων) szálloda (2, 3, 4, 5 csillagos)

το ξενοδοχείο πολυτελείας luxusszálloda

ο παραθεριστής nyaraló(vendég) – fér�

η παραθερίστρια nyaraló(vendég) – nő

πείθω (έπεισα, πείθομαι, πείστηκα, θ/να πειστώ) meggyőz

περιφέρομαι körbejár, jár-kel

η πισίνα medence

το ρεπορτάζ (ξένη λέξη) riport

ο ρεπόρτερ riporter

ο τρόπος ζωής életmód

ο υπνόσακος hálózsák

η χειμερινή κολυμβήτρια téli úszónő

ο χειμερινός κολυμβητής téli úszó
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ΓΙΑΛΟ  ΓΙΑΛΟ
(παραδοσιακό τραγούδι)

Εις τον αφρό, εις τον αφρό της θάλασσας
η αγάπη μου, η αγάπη μου κοιμάται
παρακαλώ σας κύματα
μην μου την εξυπνάτε.

ΡΕΦΡΕΝ
Γιαλό γιαλό
πηγαίναμε
κι όλο για σένα
λέγαμε.
Γιαλό να πας
γιαλό να ’ρθείς
τα λόγια μου
να θυμηθείς.

Να χαμηλώ, να χαμηλώσουν τα βουνά
να ’βλεπα το, να ’βλεπα το Λεβάντε
να ’βλεπα την Κεφαλονιά και το ωραίο Τζάντε.

ΡΕΦΡΕΝ

Κεφαλονιά, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Κέρκυρα, Κέρκυρα και Λευκάδα
αυτά τα τέσσερα νησιά νησιά
στολίζουν την Ελλάδα.

ΡΕΦΡΕΝ

Να ’ταν η θάλασσα κρασί
και τα βουνά μεζέδες
κι οι βάρκες κρασοπότηρα
να πίνουν οι γλεντζέδες.

ΡΕΦΡΕΝ
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Παν μέτρον άριστον…

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ

Όταν αποφασίζουμε στο σπίτι τα παιδιά να κοιμούνται μια συγκεκριμένη ώρα, βάζουμε έναν 
κανόνα. Όταν δεν κάνουμε θόρυβο το μεσημέρι ή το βράδυ που κοιμούνται οι άλλοι στην 
πολυκατοικία, τηρούμε έναν κανόνα της πολυκατοικίας.
Οι κανόνες ρυθμίζουν τη ζωή του ανθρώπου ώστε να είναι πιο εύκολη  και ανεκτή όταν ζουν 
πολλοί μαζί. Όταν δεν τηρούμε τους κανόνες, τους παραβιάζουμε.

1.  Παρατηρήστε 
τις εικόνες και πέστε 
ποιος παραβιάζει 
τους κανόνες, 
δηλαδή ποιος δεν 
συμπεριφέρεται 
σωστά. 
Δικαιολογήστε τη 
γνώμη σας.

Ενότητα 2η
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2. Μιλήστε μεταξύ σας. Ο ένας (Α) είναι ο πατέρας του μικρού 
παιδιού που κατοικεί στον πρώτο όροφο και ανεβαίνει πάνω 
για να κάνει παράπονο στο γείτονα για τον υπερβολικό θόρυβο, 
ο άλλος (Β) είναι ο  γείτονας του δευτέρου που  βρίσκει διάφορες, 
δικαιολογίες ή έχει επιθετική στάση απέναντι του.

Παράδειγμα:
Α:  Με συγχωρείτε κύριε, αλλά κάνετε πολλή φασαρία και εμείς θέλουμε να κοιμηθούμε, έχουμε 

μικρό παιδί, ξυπνάμε νωρίς .
Β:  Δεν πρόσεξα ότι πήγε 12 η ώρα και η γυναίκα μου δουλεύει μέχρι αργά και δεν έχει χρόνο να 

καθαρίσει, ο γιος μου κάνει πρόβα για την αυριανή συναυλία.
ή (επιθετικά)
Τι φωνάζεις άνθρωπέ μου, το σπίτι είναι δικό μου. Κάνω ό,τι θέλω. Πότε να κάνει η γυναίκα 
μου τις δουλειές του σπιτιού; Η δική σου είναι όλη μέρα σπίτι.

3. Γράψτε στο τετράδιό σας τα επιχειρήματα που είπατε.

Παράδειγμα:

Επιχειρήματα Α Επιχειρήματα Β Επιχειρήματα Β (επιθετικός, 
αγενής)

1. Είναι αργά. 1. Δεν ήξερα τι ώρα είναι. 1. Το σπίτι είναι δικό μου και έχω 
δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω.

2. Μας ενοχλεί ο θόρυβος. 2. Η γυναίκα μου δεν προλαβαίνει 
να καθαρίσει άλλη ώρα, γιατί 
δουλεύει μέχρι αργά.

2. Η γυναίκα μου δεν έχει οικιακή 
βοηθό όπως η δική σου, πρέπει 
να καθαρίσει και να μαγειρέψει.

3. Έχουμε μικρό παιδί. 3. Πρέπει να μαγειρέψει για αύριο 
κιόλας.

3. Δεν τρώμε έξω όπως εσείς.

4. Ξυπνάω στις 4 τα ξημερώματα 
για να πάω στη δουλειά.

4. Ο γιος μου αύριο έχει συναυλία 
.

4. Έχετε babysitter;.

5. Κάντε τις δουλειές σας το 
Σαββατοκύριακο και όχι τις 
καθημερινές που δουλεύει ο 
κόσμος την άλλη μέρα.

5. Είστε σνομπ;

6. Ο γιος μου που είναι μόνο 16 
χρονών παίζει σε μια ταβέρνα 
τα βράδια, γιατί δεν μας 
φτάνουν τα λεφτά.

7. Εσείς μας κάνετε δήθεν τους 
πλούσιους κλπ.
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Εκτός από τους κανόνες, υπάρχουν και οι νόμοι που τους κάνει το κράτος. Οι νόμοι είναι 
υποχρεωτικοί για όλους. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Όταν δεν τηρούμε τους 
νόμους, τους παραβιάζουμε. Αυτός που παραβιάζει τον νόμο, λέγεται παραβάτης και η πράξη 
του παράβαση του νόμου. Οι παραβάσεις τιμωρούνται.

4. Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα και περιγράψτε τι βλέπετε.
•  Τι λέει το παιδί στον πατέρα;
•  Γιατί δεν μπορεί να τρέξει εδώ ο καθένας  όσο θέλει;
•  Ποιο ήταν το όριο ταχύτητας;
•  Ο πατέρας παραβίασε το νόμο;
•  Σταμάτησε ο τροχονόμος τον παραβάτη πατέρα;

5. Εσείς ξέρετε άλλες παραβάσεις νόμων;

«Μπαμπά, τρέχεις με 
100 χιλιόμετρα! Έκανες 
παράβαση.»
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6. Γράψτε στο τετράδιό σας το ακόλουθο κείμενο με δικές σας 
φράσεις, χρησιμοποιώντας τις λέξεις:
παραβιάζω, παραβιάζομαι, εύκολος, παρατήρηση, συμπεριφέρομαι, παραβάτης, νόμος, 
ταχύτητα, κανόνας, υπολογίζω.

Η ζωή μας ρυθμίζεται από κανόνες και νόμους. Όταν δεν τηρούμε τους νόμους τους 
παραβιάζουμε. Το παιδί έκανε παρατήρηση στον πατέρα του, γιατί έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.  
Ακόμα και στο παιχνίδι υπάρχουν κανόνες και αυτό παίζεται καλύτερα όταν οι κανόνες τηρούνται 
και δεν τους παραβιάζουμε. Οι νόμοι και οι κανόνες είναι για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη 
και οργανωμένη. Αυτός που παραβιάζει τον νόμο λέγεται παραβάτης. Πρέπει να ξέρουμε 
να συμπεριφερόμαστε και να σεβόμαστε τους άλλους. Συνήθως αυτός που παραβιάζει τους 
κανόνες δεν συμπεριφέρεται σωστά.

7. Βρείτε τη σωστή συνέχεια των δύο ερωτήσεων.

1.   Μάθατε τα ευχάριστα; 2.   Μάθατε τα δυσάρεστα;

α) Ο Γιάννης και η Ντίνα παντρεύονται. Είναι τόσο αγαπημένο ζευγάρι.

β) Πήρα καινούριο αυτοκίνητο.

γ) Η γιαγιά έπεσε και έσπασε το χέρι της.

δ) Η κόρη μου πέρασε στο Πανεπιστήμιο.

ε) Έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα μπροστά από το σπίτι μου.

8.  Κοιτάξτε τις παρακάτω εικόνες, βάλτε τον αριθμό που πρέπει και 
αναπτύξετε το θέμα προφορικά.

1.  Δεν υπολογίζει τους άλλους και κάνει τη ζωή στην πολυκατοικία δύσκολη.
2.  Παραβίασε το σήμα κυκλοφορίας και προκάλεσε ατύχημα.
3.  Στάθμευσε  αντικανονικά και εμποδίζει τους άλλους.
4.  Δεν πέρασε από τη διάβαση πεζών και κινδυνεύει.
5.  Λήστεψε την τράπεζα, παραβίασε τον νόμο.
6.  Δεν φρόντισαν για την καθαριότητα και κινδυνεύει η υγεία όλων.
7.  Χρησιμοποιεί παράνομα κοινόχρηστο χώρο.
8.  Εμποδίζει την κίνηση.

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   24 2012.07.25.   14:20:36



25

Μια πόλη όπου κανένας δεν τηρεί τους νόμους ούτε τους κανόνες
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9. Ζωγραφίστε κι εσείς παρόμοια ακατάστατη πόλη και γράψτε 
ποιους κανόνες δεν τήρησαν οι κάτοικοί της.

10. Σωστό ή Λάθος.
1.  Ένας έμπορος που πουλάει τσιγάρα και ποτά σε ανήλικους παραβιάζει το νόμο.
2.  Η συνεχής γραμμή σημαίνει ότι απαγορεύεται η προσπέραση, δηλαδή απαγορεύεται 

να προσπεράσουμε.
3.  Οι πεζοί που περνάνε από τη διάβαση πεζών κάνουν παράβαση.
4.  Οι πεζοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την υπόγεια διάβαση.
5.  Οι οδηγοί μπορούν να μιλάνε στο κινητό, ενώ οδηγούν.
6.  Απαγορεύεται να οδηγούν αυτοί που δεν έχουν δίπλωμα.
7.  Οι παραβάτες τιμωρούνται.

ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ

Πολύ συχνά συζητάμε μεταξύ μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι 
μας στις μεγάλες πόλεις και αφορούν την κυκλοφορία στους δρόμους. Όλοι εκνευριζόμαστε, 
αγχωνόμαστε, πονάει το στομάχι μας, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε στην ώρα μας ιδιαίτερα 
τις ώρες αιχμής.

«Κι εγώ 
άργησα στη δουλειά, 

γιατί έγινε καραμπόλα στην 
Μ0 σήμερα. Συγκρούστηκαν

έξι αυτοκίνητα και ένα 
φορτηγό.»

«Συγγνώμη 
που καθυστέρησα

αλλά είχε πολλή 
κίνηση.»
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Οι αρμόδιοι προσπαθούν να βρουν λύσεις. Φτιάχνουν ανισόπεδους κόμβους, βελτιώνουν τον 
τρόπο που λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τον 
κόσμο και να περνάνε πιο τακτικά. Έτσι η τάση είναι να απεξαρτηθούν οι άνθρωποι από το 
αυτοκίνητο και να στραφούν προς τα μέσα συγκοινωνίας.
Τα αυτοκίνητα όμως, γίνονται όλο και πιο φτηνά και τα αποκτάμε όλο και πιο εύκολα, γι΄ αυτό το 
πρόβλημα παραμένει άλυτο. 

«Στο κέντρο 
της Βουδαπέστης είχε φοβερή 

κίνηση σήμερα το πρωί, γιατί είχαν 
κλείσει τη Γέφυρα Αλυσίδων, τη Γέφυρα 

της Μαργαρίτας και τη Γέφυρα Pető�. 
Φαντάσου!!! Δεν μπορούσα να περάσω 

από τη Βούδα στην Πέστη.»

«Άργησα 
στη δουλειά, γιατί έγινε 

καραμπόλα στην Μ0 σήμερα 
το απόγευμα. Συγκρούστηκαν 

έξι αυτοκίνητα και ένα 
φορτηγό.»
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1. Βρείτε τη σημασία των υπογραμμισμένων λέξεων.

•  ώρες που πάει ή φεύγει ο κόσμος από τη δουλειά του
•  χτύπησαν το ένα με το άλλο
•  εξακολουθεί να υπάρχει
•  ήρθα πιο αργά απ’ ό,τι έπρεπε
•  τόσα πολλά αυτοκίνητα που δεν μπορείς να πας ούτε μπροστά ούτε πίσω
•  ώρες που είναι ανοιχτά τα καταστήματα
•  σύγκρουση περισσότερων αυτοκινήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα
•  γίνονται πιο πολλά
•  έχουν σχέση με
•  που δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
•  διαφορετικοί, αλλιώτικοι
•  καλυτερεύουν
•  χειροτέρευση
•  τα μέσα μαζικής μεταφοράς

2.  Δημιουργήστε προτάσεις με τις λέξεις, όπως στο παράδειγμα:

βελτίωση, τροχαία ατυχήματα, καθυστέρησα, αυξάνεται, κυκλοφοριακό

Σήμερα το πρωί καθυστέρησα πάλι μισή ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση.

3.  Μαθήτριες έβδομης και όγδοης τάξης που στον Πανουγγρικό 
διαγωνισμό Ελληνικής γλώσσας είχαν πολύ καλές επιδόσεις.
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ

Οι κατακόμβες ήταν υπόγειοι διάδρομοι και θάλαμοι, όπου οι πρώτοι χριστιανοί έθαβαν τους 
νεκρούς τους. Ήταν απλές ή πολυώροφες και συχνά δαιδαλώδεις. Πριν γίνουν κοιμητήρια 
(νεκροταφεία) ήταν ορυχεία έξω από τις πόλεις, τα οποία εγκαταλείφθηκαν, όταν εξαντλήθηκε 
το ορυκτό.
Σε μια κατακόμβη της Ρώμης, σύμφωνα με την παράδοση, οι χριστιανοί έθαψαν τα λείψανα των 
αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Από τότε επικράτησε η συνήθεια να θάβουν εκεί τους μάρτυρες 
της πίστης.
Οι πιο γνωστές κατακόμβες στην Ελλάδα είναι στη Μήλο και στη Χαλκίδα. Οι περισσότερες 
χρονολογούνται από τον 4ο ως τον 6ο μ. Χ. αιώνα.
Οι χριστιανοί διακοσμούσαν τις κατακόμβες με τοιχογραφίες που είχαν συμβολικό χαρακτήρα. 
Τα θέματα ήταν κυρίως εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική παράδοση, την Παλαιά και Καινή 
Διαθήκη και τη φύση. Αυτή η τεχνοτροπία και θεματολογία επηρέασε τη χριστιανική αγιογραφία.
Οι κατακόμβες, κατά την παράδοση, χρησιμοποιήθηκαν και ως τόποι λατρείας των χριστιανών, 
τον καιρό των διωγμών.
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Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε αν είναι  σωστό ή 
λάθος αυτό που διαπιστώνεται.

1.  Οι κατακόμβες είχαν περίπλοκη κατασκευή 
2.  Οι κατακόμβες πρώτα ήταν νεκροταφεία και μετά έγιναν ορυχεία.
3.  Σύμφωνα με την παράδοση οι χριστιανοί έθαψαν τους δύο αποστόλους Πέτρο και Παύλο 

σε μια κατακόμβη στη Σικελία.
4.  Τα θέματα στις τοιχογραφίες των κατακομβών πολλές φορές ήταν εμπνευσμένα από την 

Αγία Γραφή.
5.  Κατά τη διάρκεια των διωγμών οι κατακόμβες ήταν μόνο κοιμητήρια.

B)

ΟΛΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΣ!

Η Έφη περιμένει πολλή ώρα τον φίλο της, τον Αντώνη σε μια καφετέρια όπου έχουν ραντεβού. 
Τελικά τον παίρνει τηλέφωνο.

ΕΦΗ:

Έλα Αντώνη, ξέρεις πόση ώρα είμαι εδώ και περιμένω; Πάνω από είκοσι λεπτά.

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Έλα μωρό μου, έρχομαι απλά έχει πολλή κίνηση. 

ΕΦΗ:

Με κοροϊδεύεις τώρα! Όλοι ξέρουμε πως τέτοια ώρα πάντα έχει κίνηση. Φεύγεις μία ώρα 
νωρίτερα και είσαι εντάξει. Απλά σ’ αρέσει να με στήνεις!

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Μα τι λες τώρα, αγάπη μου! Αν είναι δυνατό να μ’ αρέσουν τέτοια πράγματα.
Δεν το κάνω σκόπιμα, απλά…

ΕΦΗ:

Την αλήθεια πες μου, Αντώνη! Μιλούσες με κάποιον γείτονα πάλι μισή ώρα στις σκάλες; 
Μήπως με τον Ορέστη ή με τον Κώστα;

ΑΝΤΩΝΗΣ:

Εντάξει είπαμε δύο κουβέντες   με τον Κώστα… Σου ζητώ συγγνώμη. Σ’ ένα τέταρτο το 
πολύ θα είμαι εκεί.
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Βρείτε τη σημασία των φράσεων: 
1.  μου λες ψέματα, μ’ εξαπατάς 
2.  μιλήσαμε λίγο
3.  αργείς και σε περιμένω πολλή ώρα, με υποχρεώνεις να σε περιμένω 
4.  δεν κάνω κάτι, γιατί έτσι θέλω, δεν κάνω κάτι επίτηδες
5.  έχει πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο
6.  αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ανήλικος, -η, -ο kiskorú

διάβαση πεζών gyalogosátkelő

το δίπλωμα οδήγησης vezetői engedély, jogosítvány

ο ενήλικας felnőtt 

ενήλικος, -η, -ο nagykorú

το όριο ταχύτητας megengedett sebesség

η παράβαση szabálysértés, szabálytalankodás

o παραβάτης szabálysértő, szabálytalankodó

παραβιάζω, -ομαι szabályt sért, szabálytalankodik

παρκάρω αντικανονικά szabálytalanul parkol

πεζός, -ή, -ό gyalogos

η προσπέραση előzés

προσπερνώ megelőz, leelőz

συμπεριφέρομαι viselkedik

τηρώ, -ούμαι betart (szabályt)

ο τροχονόμος közlekedési rendőr

υπερβολικός, -ή, -ό, túlzott, túlságos

η υπόγεια διάβαση aluljáró

υπολογίζω kiszámít, kalkulál

υποχρεωτικός, -ή, -ό kötelező
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Στίχοι: Κ. Παλαμάς

Μουσική: Σ. Σαμαράς

Αρχαίον πνεύμα αθάνατον, αγνέ πατέρα
του ωραίου του μεγάλου και τ’ αληθινού,
κατέβα φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός
και τρέχει στον ναόν εδώ προσκυνητής σου
αρχαίον πνεύμα αθάνατον, κάθε λαός.
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Νους υγιής εν σώματι υγιή

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

(ΜΕΡΟΣ Α΄)

Διαβάστε μια έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες και τον ελεύθερο χρόνο δύο παιδιών ηλικίας 
14 χρονών.

Ερωτήσεις Κώστας Αλίκη

1. Τρώτε πρωινό; ΝΑΙ ΟΧΙ

2.  Πόσο συχνά την εβδομάδα τρώτε πρόχειρο φαγητό; ΠΟΤΕ 4 έως 6 φορές

3. Πίνετε αναψυκτικά; ΟΧΙ ΝΑΙ

4.  Τρώτε πατατάκια (τσιπς), γαριδάκια, κρακεράκια και 
άλλα snacks;

ΣΠΑΝΙΑ 1 φορά την ημέρα

5.  Πόσο συχνά την εβδομάδα πίνετε φυσικούς 
(φρεσκοστυμμένους) χυμούς;

2 φορές την ημέρα 1 φορά την εβδομάδα

6. Τρώτε φρούτα; 3 φορές την ημέρα ΟΧΙ

7. Τρώτε λαχανικά; 2-3 φορές την ημέρα ΣΠΑΝΙΑ

8.  Πόσο συχνά την εβδομάδα πίνετε χυμούς του 
εμπορίου;

ΠΟΤΕ 3 φορές την ημέρα

9.  Πόσο συχνά πίνετε γάλα (όλα τα είδη γάλακτος); 2 φορές την ημέρα ΠΟΤΕ

10. Πόσο συχνά την εβδομάδα τρώτε γλυκά; 1 φορά την εβδομάδα 2 φορές την ημέρα

11.  Πόσο συχνά την εβδομάδα τρώτε σοκολάτες; 1 έως 3 φορές τον 
μήνα

1 φορά την ημέρα

12. Πόσες ώρες την εβδομάδα αθλείστε; 7 ώρες συνολικά ΚΑΘΟΛΟΥ

13.  Πόσες φορές την εβδομάδα παρακολουθείτε το 
μάθημα γυμναστικής;

5 μέρες 1 μέρα

Ενότητα 3η
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1.  Τώρα μιλήστε για τον καθένα ξεχωριστά (π.χ. Η Αλίκη δεν τρώει 
ποτέ πρωινό, δεν πίνει γάλα, τρώει πρόχειρο φαγητό κλπ.) 
Βγάλτε συμπεράσματα ποιο από τα δυο παιδιά ακολουθεί μια 
ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή και ποιος είναι αυτός που 
δεν τρέφεται καθόλου υγιεινά; Φανταστείτε πώς φαίνεται ο 
Κώστας και πώς φαίνεται η Αλίκη, περιγράψτε τους.

2.  Τώρα απαντήστε εσείς στις ίδιες ερωτήσεις και μιλήστε για τις 
δικές σας διατροφικές συνήθειες.

3. Εσείς τι ξέρετε για την υγιεινή διατροφή; Τι πρέπει να τρώνε τα 
παιδιά και οι νέοι στην εφηβεία; Εσείς γυμνάζεστε;

Προσέξτε όμως! Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Δεν γυμνάζει το σώμα μας οποιαδήποτε κίνηση.» 
Τι εννοούσαν; Τι άλλο πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος εκτός από τη διατροφή και την κίνηση; 
Υγεία σημαίνει σώμα γερό και καλή διάθεση. Διαβάστε μερικούς χρυσούς κανόνες για πράξεις 
που ωφελούν την υγεία μας (κάνουν καλό):

1.  Προσέχουμε την καθαριότητα.

2.  Κοιμόμαστε νωρίς.

3.  Ντυνόμαστε ανάλογα με τον καιρό.

4.  Τρώμε απ΄ όλα τα φαγητά.

5.  Δεν βαραίνουμε το στομάχι μας, δεν τρώμε αργά το βράδυ.

6.  Πίνουμε πολύ νερό και φυσικούς χυμούς.

7.  Κάνουμε περίπατο στη φύση.

8.  Κάνουμε σπορ, αθλητισμό.

9.  Τρώμε πολλά λαχανικά, φρούτα.
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4.  Σας αρέσει ο φυσικός χυμός φρούτων; Από ποια φρούτα γίνεται 
συνήθως; Ξέρετε πώς λέγονται με μια λέξη το πορτοκάλι, το 
λεμόνι, το μανταρίνι, το γκρέιπ-φρουτ, το νεράντζι και γενικά 
τα φρούτα που καλλιεργούνται σε ζεστό κλίμα; Ακούστε και 
διαβάστε το παρακάτω κείμενο.

Μουσείο Εσπεριδοειδών Citrus της Χίου

Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και 
ένα από τα τρία στον κόσμο, που 
άνοιξε στη Χίο τα τελευταία χρόνια. 
Μέσα από τα ιστορικά εκθέματα 
μαθαίνουμε πολλά για την παράδοση 
του νησιού στο σημαντικό εμπόριο 
των πορτοκαλιών που ξεκίνησε πριν 
από εκατοντάδες χρόνια.

Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

λίπη, ζάχαρη

γάλα, τυρί,
γιαούρτι

φρούτα

κρέας, ψάρι, 
αυγά

λαχανικά

ζυμαρικά, 
δημητριακά,
ψωμί
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Στις αρχές του εικοστού αιώνα τα πορτοκάλια ταξίδευαν μέχρι τη Ρωσία σε ξύλινα κιβώτια και 
κάθε κομμάτι ήταν τυλιγμένο σε χρυσόχαρτο. Στη Ρωσία τα πορτοκάλια πωλούνταν πολύ ακριβά 
και την εποχή εκείνη μεταφέρονταν με την προσοχή που σήμερα μεταφέρονται τα πολύτιμα 
κοσμήματα.

Σήμερα μπορεί να μάθει κανείς για την ιστορία του πορτοκαλιού και άλλων εσπεριδοειδών σ’ 
αυτό το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Εσπεριδοειδών που λειτουργεί στη Χίο, ένα μουσείο 
ποτισμένο με τις μυρωδιές του πορτοκαλιού, της λεμονιάς και των μανταρινιών. Με κεντρικό 
θέμα τα πορτοκάλια το μουσείο παρουσιάζει συγχρόνως την ιστορία της κοινωνίας της Χίου, 
από το 1500 μέχρι τις μέρες μας για να μη σβήσουν οι μνήμες μιας καθημερινότητας και ενός 
τρόπου ζωής.

Οι άνθρωποι που δημιούργησαν την περιοχή ήταν πλούσιοι έμποροι, οι οποίοι είχαν εκεί τα 
αρχοντικά εξοχικά τους και πρώτα φύτεψαν τα εσπεριδοειδή, γιατί είχαν ανάγκη από πράσινο. 
Στη συνέχεια, επειδή εκείνοι είχαν πολλές γνωριμίες στις κεντρικές αγορές της Ευρώπης, άρχισαν 
να τα εξάγουν σε πάρα πολύ υψηλή τιμή ως είδος πολυτελείας. Αυτή η εποχή κράτησε από το 
1864 έως το 1940. Από το 1940 και μετά η παραγωγή γινόταν όλο και μικρότερη ώσπου το 1981 
σταμάτησε η εξαγωγή.

Οι επισκέπτες του Μουσείου έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, χυμούς εσπεριδοειδών και άλλα τοπικά γλυκά. Έρχονται τουρίστες, ξένοι και 
Έλληνες, αλλά αυτοί που συγκινούνται περισσότερο είναι οι ντόπιοι, γιατί τους θυμίζει τις μέρες 
δόξας που έζησε το νησί με την εξαγωγή των πορτοκαλιών και μέσα στην οποία μεγάλωσαν οι 
παλιότεροι του τόπου.
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5. Διαβάστε ξανά το κείμενο και βρείτε τη σωστή απάντηση:
1.  Το πρώτο μουσείο για τα πορτοκάλια στην Ελλάδα λειτουργεί

α) στη Χίο
β) στην Κρήτη
γ) στην Κω.

2.  Στον κόσμο υπάρχουν
α) άλλα 3 τέτοια μουσεία
β) άλλα 2 τέτοια μουσεία
γ) είναι το μοναδικό στον κόσμο

3.  Στη Ρωσία στις αρχές του 20ου αιώνα τα πορτοκάλια πωλούνταν σε τιμές:
α) περίπου όπως σήμερα
β) πολύ πιο ακριβές από τις σημερινές
γ) πιο φτηνές από τις σημερινές

4.  Στο Μουσείο Εσπεριδοειδών μπορούμε να μάθουμε
α) μόνο πληροφορίες σε σχέση με τα φρούτα
β) για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας
γ) για τα φρούτα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Χίου

5.  Οι άνθρωποι που δημιούργησαν την περιοχή ήταν πλούσιοι έμποροι, οι οποίοι
α) ζούσαν μόνιμα εκεί, δηλαδή, είχαν την μόνιμη κατοικία τους
β) είχαν εκεί τα εξοχικά τους
γ) δεν κατοικούσαν στην περιοχή, γιατί έρχονταν από τα κοντινά νησιά

6.  Οι επισκέπτες του Μουσείου είναι
α) Έλληνες και ξένοι τουρίστες και κάτοικοι του νησιού
β) μόνο ντόπιοι
γ) ξένοι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τα εσπεριδοειδή

7.  Οι ντόπιοι επισκέπτες του Μουσείου νιώθουν
α) αδιαφορία
β) συγκίνηση, περηφάνεια και αγάπη για τον τόπο τους
γ) στενοχώρια

6. Γράψτε την περίληψη του κειμένου (περίπου 30 λέξεις).

7. Γράψτε 8 προτάσεις με τις λέξεις, στον τύπο που θέλετε.
γλυκό του κουταλιού, έκθεμα (το), κοινωνία η), αρχοντικό (το,) φυτεύω, εξάγω, 
εμπορικός κόσμος, συγκινώ (ούμαι)
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8.  Στην Ουγγαρία καλλιεργούνται εσπεριδοειδή; Εξηγήστε 
τους λόγους. Ποια φρούτα και λαχανικά παράγει η Ουγγαρία; 
Υπάρχουν κάποια απ’ αυτά που εξάγει; Ξέρετε ποια φρούτα 
εισάγονται στην Ουγγαρία από την Ελλάδα;

9. Διαβάστε προσεκτικά τον διάλογο.

ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Καλημέρα σας, κυρία. Σε τι μπορώ να σας σταθώ χρήσιμος; Απ’ ό,τι βλέπω δεν έχετε 
πρόβλημα με το βάρος σας...

ΚΥΡΙΑ:

Ναι, δεν έχω περιττά κιλά, αλλά νιώθω ατονία, είμαι 
συνέχεια κουρασμένη και κακοδιάθετη. Έκανα γενικές 
εξετάσεις αίματος και μου είπε ο γιατρός, ότι δεν έχω 
τίποτα παθολογικό. Δεν πάσχω από καμία ασθένεια, απλά 
πρέπει να αλλάξω τις διατροφικές μου συνήθειες να 
θρέφομαι σωστά δηλαδή να γυμνάζομαι και να κοιμάμαι 
περισσότερες ώρες. Δε θέλω όμως να παχύνω, γι΄ αυτό ήρθα 
να σας συμβουλευτώ. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιο 
πρόγραμμα για να διατηρήσω το βάρος μου.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Για πείτε μου κυρία, πόσες φορές την ημέρα τρώτε;

ΚΥΡΙΑ:

Μια φορά μόνο, το βράδυ, γιατί δεν προλαβαίνω όλη μέρα, ξέρετε τρέχω σε δύο δουλειές 
για να τα βγάλω πέρα και φοβάμαι κιόλας, πως αν τρώω περισσότερες φορές θα βάλω 
κιλά.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Μα σοβαρολογείτε; Αυτό είναι  σφάλμα, γιατί κάνετε λάθος. Αν τρώτε τακτικά δε θα 
πάρετε κιλά, αντιθέτως θα χάσετε. Το πρόγραμμα που εμείς οι διαιτολόγοι προτείνουμε για 
την ημερήσια διατροφή έχει πολλά γεύματα μέσα στην ημέρα. Οπωσδήποτε τρία κύρια 
γεύματα, ενδιάμεσα το δεκατιανό, αυτό που πάρα πολύ εφάρμοζαν στην Ελλάδα παλιά 
και οι νέες γενιές το ΄χουμε ξεχάσει. Ορίστε μια λευκή κόλλα χαρτί που θα την χωρίσετε 
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σε εφτά μέρες. Εγώ θα σας πω και για το πρωινό, 
και για το μεσημεριανό και για το βραδινό. Πρέπει 
να ξεκινήσετε. Η αρχή είναι το παν. Ο άνθρωπος 
που θέλει να φροντίσει το σώμα του και τον 
οργανισμό του πρέπει να προσέχει τι τρώει, γιατί 
έχουν αλλάξει οι ρυθμοί της ζωής μας και γενικά η 
διατροφική νοοτροπία. Είναι στο χέρι μας όμως 
να εφαρμόσουμε κάποιες απλές τακτικές και να 
τ΄ αλλάξουμε όλα. Τώρα θα σας πω συγκεκριμένα 
κάποιες επιλογές για το πρωινό σας. Πρέπει σίγουρα να έχουμε γαλακτοκομικά, δημητριακά, 
μέλι που είναι πολύ καλή τροφή, μαργαρίνη, φρυγανιές, φρούτα ή χυμό φρούτων, μια μέρα 
μπορείτε να φτιάξετε και ένα τοστ. Αν φάτε ένα καλό πρωινό της αρεσκείας σας μαζί μ΄ 
ένα ποτήρι γάλα, σίγουρα δε θα πεινάσετε μέχρι το μεσημέρι.

ΚΥΡΙΑ:

Συγγνώμη, αυτά πρέπει να τα φάω όλα μαζί; Θα σκάσω!

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Όχι, βέβαια. Δεν πρέπει να τα φάτε όλα μαζί ή δημητριακά με γάλα, ή φρυγανιά με χυμό 
φρούτων ή τοστ.

ΚΥΡΙΑ:

Ααα, είπα κι εγώ!

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Για το δεκατιανό σας προτείνω 2 φρυγανιές και τυρί με χαμηλά λιπαρά, φρούτα ή ζελέ 
φρούτων ή καθαρισμένα λίγα καρότα.

ΚΥΡΙΑ:

Και το μεσημέρι;

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Σας τονίζω ότι για την ισορροπία της 
εβδομαδιαίας διατροφής που θέλουμε 
χρειάζονται όλες οι ομάδες τροφίμων. Την 
πρώτη μέρα μπορούμε να ξεκινήσουμε 
με ψάρι μαζί με σαλάτα και μια φέτα 
ψωμί. τη δεύτερη μέρα μπιφτέκια, την 
τρίτη όσπρια, την τέταρτη φιλέτο 
στήθος κοτόπουλο μαζί με πατάτες στο 
φούρνο (πολύ δημοφιλές φαγητό) ή ρύζι, 
μετά μακαρόνια με σάλτσα. Δεν πρέπει 
καθόλου να αποφεύγουμε τα μακαρόνια. 
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Δεν υπάρχει  λόγος. Μια καλή επιλογή είναι και τα λαδερά φαγητά. Επίσης να μη λείπει 
ποτέ η σαλάτα από το τραπέζι μας, κάθε εποχή έχει τη δική της σαλάτα. Τώρα το χειμώνα 
πρωτοστατεί το λάχανο, την άνοιξη το μαρούλι κλπ.

ΚΥΡΙΑ:

Μετά από τόσο φαΐ μη μου πείτε ότι θα φάω 
και το βράδυ!

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Το βραδινό σας θα είναι πιο ελαφρύ γεύμα. 
Μπορεί να είναι σαλάτα είτε με κοτόπουλο, 
είτε με πατάτες, είτε με αυγά, είτε με τυρί ή 
τονοσαλάτα, γιατί έχει πρωτεΐνες. Και φυσικά 
μια ομελέτα με δύο αυγά μια φορά την 
εβδομάδα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.

ΚΥΡΙΑ:

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές 
σας.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ:

Παρακαλώ, και... Κοιτάξτε κυρία, δεν είναι απαραίτητο να πάθουμε κάτι για να αρχίσουμε 
να τρώμε σωστά. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε σ’ όλη μας τη ζωή.

10.   Διαβάστε ξανά τον διάλογο και απαντήστε στις ερωτήσεις.
1.  Γιατί η κυρία πήγε στον διαιτολόγο;
2.  Ήταν άρρωστη η κυρία; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
3.  Τι ζητάει η κυρία από τον διαιτολόγο;
4.  Πόσες φορές την ημέρα τρώει η κυρία; Γιατί;
5.  Ο διαιτολόγος τι πιστεύει; Πόσες φορές πρέπει να τρώει ο άνθρωπος;
6.  Τι πρέπει να τρώμε το πρωί;
7.  Τι πρέπει να τρώμε το μεσημέρι;
8.  Τι πρέπει να τρώμε το βράδυ;
9.  Τι είναι το δεκατιανό;

10.  Τα μακαρόνια πρέπει να τα αποφεύγει κανείς;
11.  Γνωρίζετε κάποια λαδερά φαγητά; Σας αρέσουν; Γιατί λέγονται λαδερά;
12.  Εσείς συμφωνείτε με τον διαιτολόγο ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει πάντα τη 

διατροφή του και όχι μόνο όταν αρρωστήσει;
13.  Τι σημαίνει η φράση «Η αρχή είναι το παν»; Εσείς συμφωνείτε;
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11.  Βρείτε τη σημασία των λέξεων του κειμένου που είναι 
γραμμένες με έντονα γράμματα.
•  οι συνήθειες του ανθρώπου που έχουν σχέση με το φαγητό
•  μιλάτε σοβαρά
•  οι φακές, τα φασόλια, τα ρεβίθια κλπ.
•  λίγα λιπαρά
•  φαγητά που γίνονται από λαχανικά και ελαιόλαδο
•  πρωτεϊνες
•  που σας αρέσει
•  κάτι που όλοι γνωρίζουν και τους αρέσει
•  πάει πριν από τους άλλους, μπροστά από τους άλλους
•  το σκεπτικό, ο τρόπος που σκέφτεται κανείς
•  δεν έχω χρόνο
•  αδυναμία
•  αρρώστια
•  τα φαγητά που τρώει κανείς μέσα σε μια μέρα
•  πραγματοποιούσαν
•  για να μπορέσω να καλύψω τα έξοδά μου, τις ανάγκες μου
•  το γεύμα που τρώμε στις 10 η ώρα το πρωί
•  για να κρατήσω
•  εξαρτάται από μας

12.  Κάντε παρόμοιους διαλόγους. Ο ένας θα παίξει τον διαιτολόγο,
ο άλλος τον ασθενή. Χρησιμοποιήστε λέξεις από το κείμενο.

13. Γράψτε στα τετράδιά σας τον διάλογο που είπατε.

Πάσχα των Ελλήνων:
Παραδοσιακό αρνί και κουκουρέτσι
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14. Γράψτε έκθεση με συνώνυμες λέξεις και φράσεις του κειμένου:

τα όσπρια ατονία
διατηρήσουμε τα βγάζει πέρα
δεν είναι στο χέρι μου ημερήσια διατροφή
το δεκατιανό οι διατροφικές συνήθειες
δημοφιλές φαγητό

Έχει τόσα πολλά έξοδα που δεν  τα βγάζει πέρα, γι’ αυτό αναγκάστηκε να βρει δεύτερη δουλειά.
Μ’ αρέσει η φασολάδα του μπαμπά μου, γιατί γενικά μ’ αρέσουν  τα όσπρια.
Δεν είναι στο χέρι μου να λύσω αυτό το πρόβλημα.
Οι διατροφικές συνήθειες των Ούγγρων και των Ελλήνων διαφέρουν πολύ όπως και οι κουζίνες 
τους. Οι Ούγγροι χρησιμοποιούν πολύ το λίπος στα φαγητά τους, ενώ οι Έλληνες το ελαιόλαδο.
Όταν δεν τρώμε βιταμίνες, νιώθουμε ατονία  και αρρωσταίνουμε εύκολα.
Το γάλα δεν πρέπει να λείπει από την ημερήσια διατροφή  των παιδιών.
Στην Ουγγαρία το γκούλας (gulyás) είναι πολύ  δημοφιλές φαγητό.
Για να διατηρήσουμε το σπανάκι φρέσκο για μερικές ώρες πρέπει να το πλύνουμε με άφθονο 
νερό και μετά να το βάλουμε στο ψυγείο.
Παλιά στην Ελλάδα οι άνθρωποι τρώγανε ανάμεσα στα κύρια γεύματα, σήμερα δεκατιανό 
υπάρχει μόνο στους παιδικούς σταθμούς.

15.  Ακολουθήστε τις συμβουλές του διαιτολόγου και γράψτε το 
πρόγραμμα που πρότεινε στην κυρία. Πάρτε μια λευκή κόλλα 
και χωρίστε την σε εφτά μέρες. Για την κάθε μέρα πρέπει να 
γράψετε 4 γεύματα όπως λέει ο διαιτολόγος: πρωινό, δεκατιανό, 
μεσημεριανό και βραδινό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ

ΠΕΜ-
ΠΤΗ

ΠAΡΑ-
ΣΚΕΥΗ

ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ

ΠΡΩΙΝΟ δημητριακά
+ 1 ποτήρι γάλα

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 2 φρυγανιές
+ τυρί με χαμηλά λιπαρά

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ψάρι + σαλάτα
+ μια φέτα ψωμί

ΒΡΑΔΙΝΟ σαλάτα με κοτόπουλο
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Στους Ολυμπιακούς αγώνες η Ολυμπία χρωστά την ιδιαίτερη θέση που είχε στην αρχαία Ελλάδα. 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονταν εκεί κάθε τέσσερα χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, ότι 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στα μυθικά χρόνια, δηλαδή είχαν μία πανάρχαια και ιερή 
καταγωγή. Ιδρυτής του θεσμού θεωρείται ο Ηρακλής.
Σήμερα οι ερευνητές δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη για την αρχή των αγώνων. Μερικοί 
πιστεύουν πως η φυσική διάθεση του ανθρώπου για άσκηση και συναγωνισμό ήταν η αιτία για 
την καθιέρωση των αθλητικών αγώνων. Πολλοί περισσότεροι είναι όμως αυτοί που νομίζουν ότι 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχικά είχαν σχέση με κάποια ταφικά έθιμα, δηλαδή ήταν αγώνες προς 
τιμήν των νεκρών.
Η σημασία τους πάντως ξεπερνά τα όρια εκείνου του τόπου και χρόνου. Οι αγώνες δημιούργησαν 
μία ελληνική ιδέα, την ιδέα για τον ελεύθερο άνθρωπο που συναγωνίζεται για να κερδίσει ένα 
στεφάνι ελιάς, σύμβολο ειρήνης, και τον έπαινο των συνανθρώπων του. Μια καθαρά ηθική δόξα.
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1. Βρείτε τη σημασία των υπογραμμισμένων λέξεων
1.  παραδοσιακές συνήθειες
2.  οφείλει, έχει υποχρέωση
3.  επιθυμία
4.  επιβολή συνήθειας, θέσπιση
5.  αγώνας για επικράτηση
6.  καλά λόγια, έκφραση επιδοκιμασίας
7.  ως ένδειξη σεβασμού
8.  πολύ παλιά

2.  Ποιες είναι οι δύο απόψεις των σύγχρονων επιστημόνων για τη 
γέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων;
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Β)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 

Τι έχεις; Σε βλέπω λίγο άκεφο.

ΓΙΑΝΝΗΣ: 

Μου φαίνεται πως κρύωσα χτες μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλλον από τον κλιματισμό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 

Μπορεί, το παθαίνω κι εγώ πολλές φορές. Ξέρεις αυτές οι απότομες αλλαγές της 
θερμοκρασίας είναι επικίνδυνες. Ο οργανισμός  δεν μπορεί να συνηθίσει εύκολα.

ΓΙΑΝΝΗΣ: 

Τι να κάνω, βρε Δημήτρη. Είχε 40 βαθμούς έξω χτες και στο αυτοκίνητο 18.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 

Πήγαινε στον προϊστάμενο και πες του πως είσαι αδιάθετος. Θα σου πει να φύγεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ: 

Αστειεύεσαι; Έχουμε πολλή δουλειά. Δεν φεύγω με τίποτα σήμερα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 

Γιάννη, δεν είναι σωστό να είσαι στο γραφείο με τα χάλια που έχεις. Θα μας κολλήσεις 
όλους. Βήχεις και φτερνίζεσαι συνέχεια και ούτε δουλεύεις σωστά. Από το πρωί όλο λάθη 
κάνεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ: 

Δίκιο έχεις, βρε φίλε. Χάλια τα κάνω όλα, γιατί έχω ένα κεφάλι καζάνι και δεν προσέχω 
καθόλου.

1.  Φτιάξτε παρόμοιους διαλόγους. Ο ένας θα είναι η καθηγήτρια / ο 
καθηγητής, ο άλλος ο μαθητής / η μαθήτρια, που δεν νιώθει καλά 
και εξηγεί στον καθηγητή / στην καθηγήτρια τι έχει.
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2.  Κοιτάξτε τις εικόνες, βρείτε και αναπτύξτε την πρόταση που 
αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα.

α) Η γυμναστική άσκηση μαζί με τη σωστή διατροφή μας κάνει να νιώθουμε υγιείς.
β) Οι Έλληνες τρώνε παραδοσιακά φαγητά το Πάσχα.
γ) Ένα μικρό γεύμα δε σημαίνει ότι έχει λίγες θερμίδες.
δ) Το πιο γνωστό στάδιο είναι της Ολυμπίας.

.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
αγνός,-ή,-ό tiszta(lelkű), valódi

αθάνατος, -η, -ο halhatatlan

αληθινός,-ή,-ό igazi, valódi

αμάραντος,-ο hervadhatatlan

αρχαίος,-α, -ο ókori, régi

άξιος,-α,-ο méltó

η ατονία renyheség, alacsony vérnyomás

η γαρίδα garnélarák

δημοφιλής,-ής, ές népszerű

το δεκατιανό tízórai

η διατροφή táplálkozás 

η δίαιτα diéta

οι διατροφικές συνήθειες táplálkozási szokások

η δόξα dicsőség

το έκθεμα kiáltási tárgy

 εισάγω importál

εξάγω exportál

τα εσπεριδοειδή citrusfélék

η επιβολή érvényre juttatás, tekintélyszerzés

η επιδοκιμασία helyeslés

ευγενής, -ής, -ές nemes, udvarias

το εύρημα lelet

η θερμίδα kalória

η θερμική αξία kalóriaérték

θεσπίζω életbe léptet, törvényt hoz

η καθιέρωση bevezetés, elfogadás

καλλιεργώ művel

το λιθάρι kő

τα λιπαρά zsíros ételek

το πνεύμα szellem

περιττός,-ή,-ό felesleges

ο προσκυνητής zarándok,térdet hajtó
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ΜΑΝΤΗΛΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ

(παραδοσιακό τραγούδι)

Σαν πας στην Καλαμάτα και ’ρθεις με το καλό
φέρε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
Μαντήλι καλαματιανό, φορείς στον άσπρο σου λαιμό.

Σαν πας στην Καλαμάτα σ’ αυτά τα χώματα
φέρε μου ένα μαντήλι με χίλια χρώματα.
Μαντήλι καλαματιανό, φορείς στον άσπρο σου λαιμό.

Σαν πας στην Καλαμάτα στον τόπο τον καλό
φέρε μου ένα μαντήλι νάναι μεταξωτό.

Καλαματιανέ μου αέρα, που φυσάς νύχτα και μέρα
που φυσάς νύχτα και μέρα, Καλαματιανέ μου αέρα.
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Επιλέγουμε…για να έχουμε…

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ... ΠΑΓΙΔΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1.  Ξέρετε τι είναι οι εκπτώσεις και πότε γίνονται στην Ελλάδα;

2.  Στην Ουγγαρία υπάρχει μία συγκεκριμένη περίοδος που γίνονται οι εκπτώσεις;

3.  Τι είναι οι προσφορές και οι τιμές ευκαιρίας;

4.  Σας αρέσουν τα ψώνια;

5.  Οι γονείς σας προτιμούν να ψωνίζουν την περίοδο των εκπτώσεων ή όχι; Γιατί;

Ενότητα 4η
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Όταν σου κάνουν έκπτωση, αγοράζεις κάτι πιο φτηνά.
π.χ.  Το φόρεμα έκανε 120 ευρώ, αλλά με την έκπτωση το πήρα μόνο 60. Τελικά συμφέρει να 

ψωνίζεις στις εκπτώσεις!

Οι εκπτώσεις στην Ελλάδα γίνονται δύο φορές το χρόνο. Μια φορά τον χειμώνα και λέγονται 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ και μια φορά το καλοκαίρι, και λέγονται ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ. Τότε 
αγοράζεις ό,τι θέλεις σε πιο χαμηλή τιμή.

Προσφορές λέγονται οι καλές τιμές στις εκπτώσεις ή πριν από τις εκπτώσεις.

Να τι λέει το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη:

η περίοδος κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα πωλούν τα προϊόντα τους νομίμως 
σε τιμές χαμηλότερες της κανονικής περιόδου.

εκπτώσεις (οι)

Κοιτάξτε!

καλή τιμή = χαμηλή τιμή = προσφορά
τιμή ευκαιρίας = μειωμένη τιμή = τιμή προσφοράς

π.χ. Το κατάστημα προσφέρει ρούχα σε τιμές ευκαιρίας.
  Έχουν προσφορές στα παπούτσια και τις μπότες από την περσινή σεζόν.
  Έχουμε μία εβδομάδα προσφορών στα καταστήματα.
  Φέτος οι εκπτώσεις αρχίζουν πιο νωρίς.
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1.  Διαβάστε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τις εκπτώσεις και 
σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις απαντήσεις που 
συμφωνούν με το κείμενο. Προσοχή, υπάρχουν απαντήσεις 
που δεν συμφωνούν ή δεν αναφέρονται στο κείμενο που θα 
διαβάσετε. Οι σωστές απαντήσεις είναι 6 χωρίς το παράδειγμα.

Μετά από τις προσφορές ή εκπτώσεις

Τελευταία ελπίδα για τον εμπορικό κόσμο θεωρείται η φετινή θερινή περίοδος των εκπτώσεων 
που αρχίζει από τις 15 Ιουλίου.

ΕΜΠΟΡΟΣ Α΄:

Επειδή είναι δύσκολο να πάμε στην τράπεζα απέναντι και να τη ληστέψουμε, εμείς έχουμε 
το όπλο της προσφοράς.

ΕΜΠΟΡΟΣ B΄:

Υπάρχει μεγάλη κρίση και φτώχεια. Δεν είναι τυχαίο που το 90% (ενενήντα τοις εκατό) 
των εμπορευμάτων των μικρών καταστημάτων πουλήθηκε μόνο χάρη στις προσφορές, 
δηλαδή πρέπει να πουλάμε φτηνά για να τα αγοράζει ο κόσμος. Αν πριν από μερικά χρόνια 
οι πρόωρες προσφορές δεν ήταν πάντα πραγματικές, σήμερα είναι γεγονός.

ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ:

Και απ΄ έξω γράφουν και μέσα κάνουν εκπτώσεις σε όλα. Υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση που 
ο κόσμος δεν παίρνει τίποτα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Από την πρώτη κιόλας μέρα, μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες κατεβάζουν τις τιμές από 
50% έως 70% (τοις εκατό) στα είδη ένδυσης και από 30% έως 50% στα είδη υπόδησης, έως 
30% στα ηλεκτρικά είδη και έως 50% στα είδη σπιτιού.

ΝΑΙ ΟΧΙ

1.  Οι εκπτώσεις αποτελούν τελευταία ελπίδα για τον εμπορικό κόσμο. +

2.  Οι έμποροι πρέπει να ληστέψουν την τράπεζα.

3.  Το όπλο που έχουν οι έμποροι εναντίον της φτώχειας είναι 
η χαμηλότερη τιμή.

4.  Το 90% των προϊόντων, στα μικρά καταστήματα πουλήθηκε μόνο 
επειδή ήταν πιο φτηνά.

5.  Οι καλές τιμές είναι πιο ακριβές από τις κανονικές.

6.  Ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα να αγοράζει ακριβά πράγματα.
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ΝΑΙ ΟΧΙ

7.  Πριν από μερικά χρόνια οι προσφορές που γίνονταν πιο νωρίς δεν 
ήταν πάντα πραγματικές.

8.  Στα ρούχα φέτος υπάρχει έκπτωση από 50% έως 70%.

9.  Στα παπούτσια και τα πέδιλα η έκπτωση μπορεί να είναι και 50%.

10.  Στα αυτοκίνητα υπάρχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις φέτος.

11.   Φέτος το καλοκαίρι μπορεί να αγοράσει κανείς ψυγείο ή τηλεόραση 
έως 30% πιο φτηνά.

12.  Στα είδη του σπιτιού δεν γίνεται καμία έκπτωση γιατί δεν είναι 
εποχιακά.

2. Γράψτε στα τετράδιά σας τι ψωνίζετε την περίοδο των 
χειμερινών και των θερινών εκπτώσεων. Προτιμάτε τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα ή τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς σας; 
Εξηγήστε τους λόγους.

3.  Διαβάστε κάποιες συμβουλές προς τους καταναλωτές για το τι 
πρέπει να προσέξουν στις εκπτώσεις για να μην βγουν στο τέλος 
«χρεωμένοι». Βρείτε τη σωστή συνέχεια της κάθε συμβουλής.

Οι μειωμένες τιμές κρύβουν αρκετές παγίδες

1.  Πριν βγείτε για ψώνια να σκεφτείτε καλά τις ανάγκες που έχετε. Μην αγοράζετε με τη 
λογική του φθηνού πράγματα που ...

2.  Αν δεν είστε σίγουροι ότι κάτι πραγματικά σας αρέσει ή αν δεν σας πάει πολύ, καλύτερα ...
3.  Αγοράζετε εποχικά είδη, γιατί μπορεί να πετύχετε καλή τιμή ...
4.  Μην περιμένετε ότι θα έχετε ...
5.  Εκπτώσεις στις τιμές δεν σημαίνει ...
6.  Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τα προϊόντα που είναι ...
7.  Ποτέ μην κάνετε συμβιβασμό με το μέγεθος! Μην αγοράζετε κάτι που σας είναι στενό 

νομίζοντας ότι θα κάνετε δίαιτα και ...
8.  Μην επηρεάζεστε από τη διαφήμιση. Η ωραιοποιημένη εικόνα των προϊόντων δεν είναι...
9.  Η αγορά προϊόντων με δόσεις ή πιστωτική κάρτα μπορεί να σημαίνει, ότι τελικά θα σας 

βγουν...
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α) σε ρούχα, παπούτσια και είδη της φετινής μόδας.
β) εκπτώσεις στην ποιότητα.
γ) δεν χρειάζεστε.
δ) ελαττωματικά, γιατί και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων γίνονται αλλαγές.
ε) μην το πάρετε.
στ) την ευκαιρία να αγοράσετε μία ηλεκτρική κουζίνα ή έναν υπολογιστή σε καλή τιμή.
ζ) θα χάσετε κιλά.
η) πολύ πιο ακριβά.
θ) πάντα αληθινή.

4. Εσείς συμφωνείτε με τις παραπάνω συμβουλές; Γιατί είναι 
χρήσιμες; Δώστε παραδείγματα.

5. Ξέρετε τι σημαίνει «υπερκατανάλωση»;

6. Διαβάστε το κείμενο και βρείτε το αντίθετο των παρακάτω λέξεων.

Ο Δημήτρης είναι καταναλωτής

Ο Δημήτρης είναι πολύ σπάταλος. Χαλάει πολλά χρήματα για ρούχα, παπούτσια, ακριβά κινητά, 
ταξίδια στο εξωτερικό και αυτοκίνητα. Δεν προσέχει καθόλου τα λεφτά του, τα ξοδεύει άσκοπα 
και χωρίς μυαλό. Ο πατέρας του, ο Μάκης τον συμβουλεύει «Κάνε λίγη οικονομία. Δε λέω να 
είσαι σφιχτοχέρης, αλλά πρόσεχε λίγο! Όποιος ξοδεύει με μέτρο δεν τρέχει σε δύο δουλειές. Του 
φτάνει μόνο μία και δεν κουράζεται.»

α) σπάταλος #
β) χαλάει πολλά χρήματα #
γ) ταξίδια στο εξωτερικό #
δ) ξοδεύει με μέτρο #
ε) κουράζεται #

7. Βρείτε τις λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία:
•  άσπρο •  σκουρόχρωμο •  μοβ •  καστανό
•  γαλάζιο •  σιέλ •  λευκό •  καφέ
•  ανοιχτό •  ανοιχτόχρωμο •  σκούρο •  μελανί
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8. Ποια η διαφορά μεταξύ αυτών των συνωνύμων;

Σχημάτισε προτάσεις

κόκκινος, πορφυρός, ερυθρός

9.  Διαλέξτε την κατάλληλη λέξη και συμπληρώστε τις προτάσεις. 
Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε το λεξικό

1.  Έχω σ’ αυτή την τράπεζα έναν τρεχούμενο λογαριασμό και δύο λογαριασμούς 
α) ταχυδρομείου β) ταμιευτηρίου γ) ταμείου

2.  Θα ήθελα να πάρω λεφτά από τον λογαριασμό μου αλλά δεν έχω μαζί μου
α) το βιβλιάριο β) το βιβλίο γ) τη βιβλιοθήκη

3.  Τα επιτόκια αυξήθηκαν γιατί αυξήθηκε ο
α) πληθυσμός β) πληθυντικός γ) πληθωρισμός

4.  Το ..... γενεών δεν είναι πρόβλημα της σημερινής εποχής μόνο, άλλα υπήρχε πάντα.
α) φάντασμα β) χάσμα γ) έμβασμα

5.  Φοράει πάντα ακριβά ρούχα γιατί του αρέσει να
α) υποδεικνύεται β) αποδεικνύεται γ) επιδεικνύεται

6.  Τον κάλεσα στο πάρτι μόνο από
α) ευγένεια β) ομογένεια γ) αγένεια

7.  Κάνει τέλεια δουλειά γιατί είναι ..... και γνωρίζει πλέον όλα της τα μυστικά.
α) ταμίας β) επαγγελματίας γ) ερασιτέχνης

8.  Μπορώ να πληρώσω τους τόκους αλλά δεν μπορώ να πληρώσω το
α) κεφάλι β) κεφάλαιο γ) καθήκον

10.  Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις που έχουν την ίδια ή περίπου την 
ίδια έννοια με τις παρακάτω
1.  απλός, λιτός, χωρίς τίποτα το περιττό
2.  άγρυπνη προσοχή
3.  κάνω κάτι ίσο με άλλο
4.  κινούμαι αργά
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11.  Βάλτε στα κενά τις κατάλληλες λέξεις ή τις προτάσεις που σας 
δίνονται:

την απειλή λεκέδων χλιδής εξισώνει

θέατρο γούστου χρώμα που σώζει

Οι κυρίες προτιμούν τα μαύρα. Ιδίως στο ... .  Το μαύρο είναι το χρώμα της κομψότητας. Που 
ξέρει να γλιστράει μεταξύ κοινωνικής δροσιάς και απαλής ... .
Μεταξύ απέριττης ευγένειας και αυθεντικού ... .  Το μαύρο είναι το ... .
Είναι η μαγική συνταγή που δε θέλει σιδέρωμα, συχνό πλύσιμο, διαρκή επαγρύπνηση για ... . 
Επίσης, ένα μαύρο φόρεμα που έχουμε αγοράσει ακόμα και την τελευταία στιγμή, μας ... .

12.   Φωτογραφία από την παράσταση της Νεανικής Σκηνής 
«Μαργαρίτα Περδικάρη» του Δημήτρη Χατζή, 2009.

  Ο Χατζής γράφει στο διήγημα: «Όλες οι γυναίκες των 
Περδικάρηδων φορούσαν μαύρα.»

  Τι ξέρετε για το έργο και τον συγγραφέα του;
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΚΟΚΟ ΣΑΝΕΛ

Οι άνδρες δεν έλειψαν ποτέ από τη ζωή της μεγάλης δημιουργού Κοκό Σανέλ. Φίλοι, εραστές 
ή συνεργάτες, στάθηκαν δίπλα της από τα πρώτα της βήματα, την αγάπησαν παράφορα, τη 
μύησαν στις τέχνες, στάθηκαν πηγή έμπνευσης για εκείνη. Στον μακρύ κατάλογο των ονομάτων 
που έχουν συνδεθεί ποικιλοτρόπως με τη Mademoiselle είναι οι επιφανέστεροι κύριοι της 
εποχής. 
Λέγεται μάλιστα ότι η μεγάλη κυρία της μόδας εμπνεύστηκε τα δίχρωμα παπούτσια Chanel από 
τα υποδήματα που φορούσαν οι αναβάτες στις κούρσες.
Όσο για το πρωτοποριακό μαύρο ζέρσεϊ φόρεμα που έχει μείνει στην ιστορία της μόδας, 
η Σανέλ το εμπνεύστηκε από τα ανδρικά εσώρουχα της εποχής. Τα δε μαγευτικά κοσμήματα 
που παραπέμπουν στο Βυζάντιο τα συνέλαβε παρακολουθώντας παραστάσεις των Ρωσικών 
Μπαλέτων, στα οποία είχε μυηθεί από έναν Ρώσο δούκα.
Συνεπώς η μόδα Chanel χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άνδρες που τόσο την ενέπνευσαν.

Βρείτε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. Προσοχή οι σωστές είναι μόνο 6.

1.  λεπτό ελαστικό ύφασμα α) αναβάτες

2.  με ποικίλα σχήματα ή μορφές β) ζέρσεϊ

3.  αποδέχονται γ) συγκαταλέγονται

4.  επαγγελματίας ιππέας, που συμμετέχει σε ιπποδρομίες δ) οι επιφανέστεροι

5.  αυτοί που ξεχωρίζουν, που διακρίνονται ε) τη μύησαν

6.  αυτοί που βρίσκονται στην επιφάνεια στ) ποικιλοτρόπως

7.  διδάσκω σε κάποιον τα μυστικά (τέχνης επαγγέλματος)

8.  περιλαμβάνονται, εντάσσονται

9.  με ποικίλους τρόπους
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B)

ΤΙ ΝΑ ΦΟΡΕΣΩ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ;

Η Χριστίνα ετοιμάζεται να φύγει και μιλάει με τη μαμά της.

ΜΗΤΕΡΑ:

Έλα κοριτσάκι μου, τι είναι αυτά τα ρούχα που φοράς πάλι; Θα ξεπαγιάσεις!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

Σου είπα, βρε μαμά  ότι έχω ραντεβού με τον Νίκο και πρέπει να είμαι όμορφη πάνω 
απ’όλα.

ΜΗΤΕΡΑ:

Καλά, εσύ βάλε και μια ζακετούλα και πάλι όμορφη θα ’σαι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

Με τίποτα! Καλύτερα να κρυώσω παρά να γίνω ρεζίλι. Ο Νίκος θα νομίσει πως δεν ξέρω να 
ντύνομαι. Και αυτός είναι ένας κούκλος και πάντα καλοντυμένος.

ΜΗΤΕΡΑ:

Θ’ αρχίσει να τρέχει η μύτη σου και πάλι θα γίνεις ρεζίλι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

Λες, ε;

ΜΗΤΕΡΑ:

Όχι μόνο λέω, είμαι σίγουρη.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

Εντάξει. Μ’ έπεισες 
πάλι. Φιλάκια. Φεύγω...
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Απαντήστε αν είναι σωστό ή λάθος

Έξω μάλλον κάνει κρύο.
Το πιο σημαντικό για τη Χριστίνα είναι να μην κρυώσει.
Η μαμά της Χριστίνας θέλει τη ζακέτα.
Ο Νίκος δεν είναι όμορφος, αλλά ντύνεται καλά.
Χωρίς τη ζακέτα η μύτη της Χριστίνας θα τρέχει.
Τελικά η Χριστίνα  παίρνει τη ζακέτα.

Μαθητές έβδομης και όγδοης τάξης με τους δικούς τους 
στον Πανουγγρικό Διαγωνισμό προφορικών εξετάσεων 

Ελληνικής γλώσσας και Λαογνωσίας

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   58 2012.07.25.   14:22:13



59

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ανεβάζω feltesz, felemel, felhúz, felhajt

αποτελώ (είναι) vmit képez, kitesz, vmiből áll

το γεγονός tény, esemény

ο, η δημοσιογράφος újságíró

τα είδη ένδυσης ruházkodás, ruházat (típusai)

τα είδη υπόδησης lábbeli félék (fajták)

η έκπτωση (οι εκπτώσεις) kedvezmény, akció

ελαττωματικός, ή, ό hibás, fogyatékos

το εμπόρευμα kereskedelem

τα εμπορεύματα = τα προϊόντα árufélék, termékek

o έμπορος kereskedő

εναντίον +Γεν. vmivel szemben, ellen

επηρεάζω (-ομαι) hatással van vmire

o επιχειρηματίας vállalkozó, üzletember

θεωρούμαι vminek tartják, vélik

θεωρώ (είς) tart, vél, gondol

o καταναλωτής fogyasztó, vásárló – fér�

η καταναλώτρια fogyasztó, vásárló – nő

το κατάστημα = το μαγαζί üzlet (bolt)

ο καταστηματάρχης üzletvezető, cégtulajdonos

κατεβάζω leemel, lehajt

η κρίση válság

με δόσεις részletre

το όπλο fegyver

η πιστωτική κάρτα hitelkártya

η ποιότητα minőség

το προϊόν termék, áru

η προσφορά ajánlat, akció

πρόωρος, η, ο korai

ο συμβιβασμός kompromisszum

η υπερκατανάλωση túlzott fogyasztás

χάρη σε vminek köszönhetően

χρεωμένος, η, ο adós
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ΔΕΚΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ
Στίχοι: Λ. Παπαδόπουλος

Μουσική: Μ. Λουΐζος 

Δέκα παλικάρια στήσανε χορό
στου Καραϊσκάκη το κονάκι
πέφτουν τα ντουβάρια από το χορό
κι από τις πενιές του Θοδωράκη.

Κι όλη νύχτα λέγαμε
τραγούδια για τη λευτεριά
κι όλη νύχτα κλαίγαμε
Γοργόνα Παναγιά.

Και το βράδυ, βράδυ ήρθαν με  τα μας
Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη 
σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς
με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη.

Κι έβαλα ένα βόλι στο καρυόφυλλο
κι έριξα στη νύχτα να φωτίσει
κι είπα να φωνάξουν το Θεόφιλο
τον καημό μας για να ζωγραφίσει.
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Πολλά ’ναι τα θάματα, πιο θάμα απ’ τον άνθρωπο, τίποτα̇
Σοφοκλής: Αντιγόνη

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1.  Χρησιμοποιείς Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή);

2.  Από πού ακούς μουσική;

3.   Πόσες φορές την εβδομάδα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο (ίντερνετ); Πόσες ώρες ασχολείσαι  
περίπου κάθε φορά;

4.  Χρησιμοποιείς E-mail;

5.  Συνδέεσαι με ιστοσελίδες του διαδικτύου; Γιατί;

6.  Θα ήθελες να διέθετες περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο απ’ ό,τι έχεις τώρα;

7.  Έχεις κινητό τηλέφωνο;

1. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο.
Τα τελευταία χρόνια στην καθημερινή ζωή μας έχουν μπει ένα σωρό ηλεκτρονικές συσκευές:
•  υπολογιστής, 
•  κινητό τηλέφωνο
•  ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
•  συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής DVD
•  Mp3 player
•  συσκευή πλοήγησης (GPS)
•  συσκευές ανάγνωσης βιβλίων

Ενότητα 5η
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Τέλος, μία μεγάλη και πολύ έξυπνη «συσκευή» που τα περιλαμβάνει σχεδόν όλα, το διαδίκτυο. 
Πώς ήταν η ζωή μας πριν; Τι κάναμε χωρίς αυτά τόσα χρόνια, χωρίς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
χωρίς τα καινούρια παιχνίδια των υπολογιστών;
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά προϋπήρχαν έως πριν από 20 χρόνια απλά σε άλλη μορφή. Πολλά 
απ΄ αυτά υπάρχουν ακόμα στην παλιά τους μορφή, δεν χάθηκαν, δεν καταργήθηκαν, αλλά 
συνυπάρχουν.

Δηλαδή είχαμε κανονικούς χάρτες για να προσανατολιζόμαστε (και τώρα τους έχουμε στο 
αυτοκίνητο), είχαμε και κανονικές φωτογραφικές μηχανές (μερικοί τις κρατάνε και σήμερα, γιατί 
λένε βγάζουν καλύτερες φωτογραφίες), είχαμε τηλεφωνικούς θαλάμους και ταχυδρομείο. Η 
διαφορά των νέων ηλεκτρονικών συσκευών είναι το μέγεθος, αυτό που μπορούμε να τις έχουμε 
πάντα κοντά μας και είναι αδιαμφισβήτητα πολύ πιο γρήγορες από τις παλιές. Αυτά είναι τα 
πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών.
Μήπως υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα; Μήπως «διαφέρουν» από τις παλιές τεχνολογίες με 
την κακή έννοια;
Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Η διαφορά τους, με την αρνητική έννοια, είναι ότι δεν είναι αρκετά φιλικές 
προς τον χρήστη, δεν ξέρουμε αν βλάπτουν την υγεία μας, έχουν πολλές λειτουργίες που είτε 
δεν τις χρειαζόμαστε, είτε δεν τις αξιοποιούμε, αλλά τις πληρώνουμε. 
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2. Σκεφτείτε έναν τίτλο κατάλληλο για το κείμενο.

3. Κοιτάξτε τον πίνακα και βάλτε ένα σταυρό στις απαντήσεις που 
συμφωνούν ή αναφέρονται στο κείμενο, όπως στο παράδειγμα. 
Προσοχή! Οι σωστές απαντήσεις είναι 5 χωρίς το παράδειγμα.

ΝΑΙ

1. Τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας μπήκαν νέες ηλεκτρονικές συσκευές. +

2. Το ίντερνετ περιέχει σχεδόν τα πάντα.

3.  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πιο γρήγορο από το κανονικό, αλλά όχι 
τόσο ασφαλές.

4. Πολλές φορές ο άνθρωπος χάνεται στο διαδίκτυο.

5.  Παλιά δεν υπήρχε κάτι που να προσφέρει αυτά που μας προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες.

6.  Οι νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να υπάρχουν μαζί με τις παλιές, γιατί οι παλιές 
είναι πλέον άχρηστες.

7.  Οι νέες συσκευές είναι καλές, γιατί είναι φορητές και μπορούμε να τις έχουμε 
πάντα κοντά μας.

8.  Οι νέες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν και κάποια μειονεκτήματα (δηλ. δεν 
είναι και τόσο καλές).

9. Πλέον είναι σίγουρο ότι οι νέες τεχνολογίες βλάπτουν την υγεία μας.

10.  Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες μιας 
συσκευής, γιατί δεν τις χρειάζονται.

Κοιτάξτε!

Όταν είμαστε συνδρομητές κάποιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, πληρώνουμε πάγιο
κάθε μήνα μαζί με τον λογαριασμό μας. Έτσι έχουμε κινητό με πάγιο. Όταν είμαστε 
συνδρομητές, αλλά δεν πληρώνουμε πάγιο, ούτε λογαριασμό, τότε αγοράζουμε μόνο 
«κάρτα ανανέωσης χρόνου ομιλίας», που λέγεται πιο απλά μόνο κάρτα. Όταν τη ζητάμε 
στο περίπτερο, πρέπει να αναφέρουμε ποιας εταιρείας είμαστε συνδρομητές και την αξία 
της κάρτας. Π.χ. «Θα ήθελα μια κάρτα  <<τάδε>> των  3 ευρώ>>. 
Αν θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο από καρτοτηλέφωνο που βρίσκεται στο δρόμο τότε 
στο περίπτερο ζητάμε απλά «μία τηλεκάρτα». Π.χ. «Μια τηλεκάρτα, παρακαλώ».
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4.  Διαβάστε μια έρευνα σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
από χρήστες ηλικίας 12–13 ετών! Σκοπός της έρευνας ήταν να 
συγκεντρωθούν πληροφορίες αν τα παιδιά έχουν Η/Υ, κινητό 
τηλέφωνο, αν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν συμμετέχουν 
σε ιστοσελίδες «κοινωνικής δικτύωσης», αν τις επισκέπτονται και 
τις χρησιμοποιούν, και πόσο συχνά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Σύμφωνα με την έρευνα, τα παιδιά ηλικίας 12–13 ετών βρίσκονται πολύ κοντά και είναι 
εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες. Το 46% των μαθητών έχουν δικό τους υπολογιστή, το 
89% τον χρησιμοποιούν για τις σχολικές τους εργασίες. Όλοι αυτοί οι μαθητές χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Οι μαθητές γνώρισαν κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι σε ηλικία 7 ετών και σε ηλικία 8 ετών 
άρχισαν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ.
Είναι λίγα τα παιδιά που συμμετέχουν σε ιστοσελίδες. Όσοι συνδέονται με κάποιες ιστοσελίδες, 
το κάνουν για να μιλήσουν με φίλους, να γνωρίσουν νέους φίλους, επειδή είναι μόδα, για να 
ανταλλάξουν φωτογραφίες ή απλά από περιέργεια.
Το 86% σερφάρουν στο διαδίκτυο μόνα τους, ή συνδέονται με το ίντερνετ για να διασκεδάσουν 
παίζοντας παιχνίδια, ν΄ ακούσουν μουσική, να δουν βιντεοκλίπ, να βρουν πληροφορίες γενικά 
ή για τα μαθήματα, να διαβάσουν περιοδικά και εφημερίδες ή να επικοινωνήσουν.
Το 93% των παιδιών έχει κινητό τηλέφωνο. Ένα συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα, ότι 
για τα παιδιά ηλικίας 12–13 χρονών ο Η/Υ και το διαδίκτυο είναι παιχνίδι. Γι΄ αυτό και στην 
ερώτηση «Τι θέλεις να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;», το 51% απαντάει «Να βγω έξω ή να 
κάνω κάποιο ομαδικό άθλημα», το 27% «να δω τηλεόραση, να παίξω με τον υπολογιστή», και 
το 22% και τα δύο.
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51%

27%

22%

• Ομαδικό άθλημα,
να βγω έξω κλπ.

• Να παίξω με τον υπολογιστή, 
να δω τηλεόραση.

• Και τα δύο.

5. Διαβάστε ξανά το κείμενο και βρείτε τη σωστή απάντηση.
1.  Ο σκοπός της έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι να μάθει:

α) αν τα παιδιά έχουν Η/Υ και ίντερνετ
β) αν τα παιδιά βλέπουν αρκετά τηλεόραση
γ) αν τα παιδιά παίζουν ομαδικά παιχνίδια.

2.  Τα παιδιά που έχουν υπολογιστή τον χρησιμοποιούν:
α) μόνο για παιχνίδι
β) για να γράφουν τις εργασίες τους για το σχολείο και για παιχνίδι
γ) μόνο για να μαθαίνουν διάφορες πληροφορίες και να προετοιμάζονται για τα 

μαθήματα.

3.  Οι μαθητές επισκέπτονται τις ιστοσελίδες,  για
α) να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους και να κάνουν καινούριες γνωριμίες
β) για να παίξουν
γ) για να ακούσουν μουσική.

4.  Οι περισσότεροι μαθητές ηλικίας 12–13 χρονών:
α) δεν έχουν κινητό τηλέφωνο
β) έχουν κινητό τηλέφωνο
γ) δεν έχουν κινητό τηλέφωνο, αλλά έχουν ίντερνετ στο σπίτι.
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6. Έχετε ακούσει  για τους κινδύνους που κρύβουν τα κινητά 
τηλέφωνα; Διαβάστε το παρακάτω άρθρο σχετικά με το θέμα.

Οι κίνδυνοι των κινητών τηλεφώνων

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει ένα κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και τη διευκολύνουν
αρκετά. Ωστόσο, πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι για την υγεία μας;
Είναι γεγονός πως ακόμα δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αποδείξεις, ότι τα κινητά μπορούν να βλάψουν 
την υγεία μας. Βέβαια αν η χρήση τους είναι υπερβολική, τότε σίγουρα είναι επικίνδυνα, λένε οι 
έρευνες.
Όσο για τα παιδιά, τα οποία οπωσδήποτε είναι πιο ευαίσθητα από τους μεγάλους, η χρήση του 
κινητού πρέπει να είναι πολύ μικρή.
Τα κινητά γίνονται πιο επικίνδυνα αν μιλάμε περισσότερες ώρες και πιο συχνά. Η διαρκής χρήση 
του κινητού προκαλεί πονοκέφαλο, κόπωση, απώλεια μνήμης (=ξεχνάμε), αϋπνίες, ακόμα 
και καρκίνο.
Τα κινητά τηλέφωνα ευθύνονται για αυτοκινητικά ατυχήματα, αφού οι οδηγοί δεν προσέχουν, 
γιατί μιλάνε στο κινητό.
Επίσης, λένε οι τελευταίες έρευνες, τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πέντε φορές πιο πιθανόν να 
πάθουν καρκίνο, αν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.
Τα αποτελέσματα δεν είναι σίγουρα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Πρέπει να 
προσέχουμε πολύ με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και να μην το παρακάνουμε!!!

(με αλλαγές από το άρθρο του περιοδικού «Φαινόμενο του Λουξεμβούργου» - Μάρτιος 2009)
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8. Γράψτε 6 προτάσεις με κάποιες από τις υπογραμμισμένες λέξεις.

9.  Μιλήστε μεταξύ σας. Ο ένας είναι υπέρ της χρήσης του κινητού 
(δηλ. λέει, ότι πρέπει και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε), 
ο άλλος είναι κατά της χρήσης του κινητού (δηλ. υποστηρίζει ότι 
είναι επικίνδυνο και καλό είναι να το αποφεύγουμε).

10.  Ακούστε 2 φορές μερικές συμβουλές για τα παιδιά, τα κινητά 
τηλέφωνα και το διαδίκτυο. Κρατήστε σύντομες σημειώσεις:
1.  Μην απαντάτε σε μηνύματα που λαμβάνετε από ξένους και σας φαίνονται περίεργα.
2.  Αν λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα που σας φοβίζουν, σας παρενοχλούν, σας απειλούν, 

να το πείτε αμέσως στους γονείς σας για να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.
3.  Μη δίνετε το νούμερο του κινητού σας σε ξένους.
4.  Μην απαντάτε σε μηνύματα (SMS) ή εικονομηνύματα που δε θέλετε και να τα δείξετε 

αμέσως στους γονείς σας.
5.  Μη στέλνετε ενοχλητικά μηνύματα.
6.  Πριν τραβήξετε φωτογραφία, να ζητάτε την άδεια από τους φίλους ή τους γνωστούς 

που θα είναι στη φωτογραφία.
7.  Μη παίρνετε φωτογραφίες από αγνώστους.
8.  Μη στέλνετε ποτέ φωτογραφίες σε αγνώστους μέσω του κινητού ούτε να τις ανεβάζετε 

στο διαδίκτυο.

11.  Τώρα πείτε τις συμβουλές που γράψατε, αλλά στο πρώτο 
πρόσωπο του ενικού:
Π.χ. Να μην απαντάω σε μηνύματα που λαμβάνω από ξένους και μου φαίνονται περίεργα.

12 Γράψτε μια έκθεση για τα παιδιά και τις νέες τεχνολογίες 
(περίπου 80-100 λέξεις).
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ

ΤΑΚΗΣ:

Τι λέτε πάμε απόψε σ’ εκείνη την ωραία ντίσκο κοντά στο σπίτι μου;

ΚΩΣΤΑΣ:

Και δεν πάμε.

ΕΛΕΝΗ:

Όχι, πάλι ξενύχτι βρε, παιδιά! Εδώ και τρεις μήνες κάθε βράδυ έξω είμαστε.
Δεν έρχεστε καλύτερα στο σπίτι μου να δούμε DVD;

ΤΑΚΗΣ:

Εσύ, αν δε θες να έρθεις κάτσε σπίτι και δες όσες ταινίες θέλεις. Υποχρεωτικό δεν είναι.

ΚΩΣΤΑΣ:

Καθίστε βρε, παιδιά! Τάκη, πώς μιλάς έτσι; Μια παρέα δεν είμαστε;
Πρέπει να σεβόμαστε τις επιθυμίες των άλλων.

ΤΑΚΗΣ:

Και τι θες να γίνει! Εγώ σπίτι δεν κάθομαι με τίποτα. Συγγνώμη, Ελενίτσα που σου μίλησα 
απότομα, αλλά βλέπεις καλοκαίρι είναι. Πώς να μείνουμε σπίτι με τέτοιο καιρό; Έλα, θα 
περάσουμε ωραία πάλι.

ΔΗΜΗΤΡΑ:

Εγώ ένα ξέρω Τάκη, πάντα περνάει το δικό σου.

Απαντήστε αν είναι σωστό ή λάθος

1.  Στον Τάκη αρέσει η ντίσκο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.
2.  Ο Κώστας δε θέλει να πάει στη ντίσκο.
3.  Η παρέα έβγαινε έξω κάθε βράδυ τους τελευταίους τρεις μήνες.
4.  Η Ελένη καλεί τα παιδιά στο σπίτι της.
5.  Ο Τάκης θέλει να πάει στο σπίτι της Ελένης.
6.  Ο Κώστας πιστεύει ότι αυτό που θέλουν οι άλλοι έχει σημασία.
7.  Η Δήμητρα πιστεύει ότι πάντα γίνεται αυτό που θέλει ο Τάκης.
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B)

Ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1.  Διαβάστε το κείμενο, συζητήστε το, και μετά μεταφράστε το στα 
ουγγρικά.

Ο Μαρουλάς είναι από τα μέρη που δεν σε αφήνουν ασυγκίνητο. Αν δεις μια φορά το χωριό, 
θέλεις να πας και να ξαναπάς. Είναι τόσο κοντά στο Ρέθυμνο, περίπου 10 λεπτά, αλλά και αρκετά 
μακριά για να ξεφύγεις από τις ορδές των τουριστών που κατακλύζουν την πόλη.
Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομα του χωριού οφείλεται σε μια βοσκοπούλα, τη Μαρούλη, 
η οποία βρήκε εδώ μια πηγή με δροσερό νερό καθώς έβοσκε τα πρόβατά της. Πρέπει να είχαν 
ιδιαίτερη αγάπη στις γυναίκες, για να δώσουν προς τιμήν της το όνομά της στο χωριό, παρ’όλο 
που λέγεται «ο Μαρουλάς». Αυτό όμως δεν έχει καμιά σημασία για τους σημερινούς κατοίκους, 
που προσπαθούν να αξιοποιήσουν το χωριό τους και να το κάνουν γνωστό για την ιστορία του, 
που είναι ιδιαίτερα σημαντική.
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Η ιστορία του χωριού ξεκινάει από πολύ παλιά, από την υστερομινωική εποχή. Οι ανασκαφές 
που έγιναν το 2001 έφεραν στο φως ένα υστερομινωικό νεκροταφείο και πρόκειται για ένα 
οργανωμένο νεκροταφείο, όπου βρέθηκαν πολλά αγγεία, χάλκινα εργαλεία, όπλα και κοσμήματα, 
κτερίσματα των νεκρών.
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο Μαρουλάς ήταν φωλιά των πιο αιμοβόρων Τούρκων του 
Ρεθύμνου.  Στο χωριό υπάρχουν δύο πύργοι. Ο πιο γνωστός είναι ο Πύργος του Μαρουλά , που 
έχει ύψος 44 μέτρα και ξεχωρίζει στο χωριό. Κάποιοι λένε ότι είναι τούρκικος όμως έχει έντονα 
ενετικά στοιχεία.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
αδιαμφισβήτητος, η, ο, (el)vitathatatlan

ανταλλάσσω (αντάλλαξα, θα/να ανταλλάξω) (ki)cserél, vált

αξιοποιώ (-είς) hasznosít, kamatoztat, kiaknáz

η απόδειξη bizonyíték, bizonylat, igazolás

ο αποκωδικοποιητής dekódoló

η απώλεια veszteség, elvesztés

η αϋπνία álmatlanság

το αυτοκινητικό ατύχημα / δυστύχημα autóbaleset

βλάπτω (έβλαψα, θα/να βλάψω) árt, kárt okoz

διαρκής, ής, ές állandó, tartós

διευκολύνω (διευκόλυνα, θα/να διευκολύνω) (meg)könnyít

εμπιστεύομαι (meg)bízik vkiben/vmiben

εξαρτάται attól függ

εξαρτιέμαι (εξαρτώμαι, εξαρτήθηκα, θα/να εξαρτηθώ) függ vmitól/vkitől
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
εξοικειωμένος, η, ο hozzászokott vmihez

επικοινωνώ (επικοινώνησα, θα/να επικονωνήσω) kommunikál

ευθύνομαι felelős vmiért

καθησυχάζω megnyugtat, megnyugszik

o καρκίνος rák (betegség)

καταργούμαι (καταργήθηκα, θα/να καταργηθώ) megszűnik

καταργώ (κατάργησα) megszüntet

η κόπωση (ki)fáradás, fáradtság

τα κτερίσματα sírmelléklet

με την καλή έννοια ≠ με την κακή έννοια jó értelemben ≠ rossz értelemben

η μορφή alak, forma

παρενοχλώ zavar, zaklat

περιλαμβάνω = περιέχω (περιέλαβα, θα/να περιλάβω) magában foglal, tartalmaz

το πλεονέκτημα ≠ το μειονέκτημα előny ≠ hátrány

προκαλώ (-είς, προκάλεσα, θα/να προκαλέσω) kivált, előidéz, okoz, provokál

προκύπτει (προέκυψε, θα/να προκύψει) felmerül, előáll, adódik, származik

η πρόσβαση megközelítés, hozzáférés

προϋπάρχω már előzőleg is fennáll (időben)

σε άλλη μορφή más formában, más alakban

συγκεντρώνομαι (συγκεντρώθηκα, 
θα/να συγκεντρωθώ)

összpontosít

συγκεντρώνω πληροφορίες információt gyűjt

συμμετέχω közreműködik, részt vesz

το συμπέρασμα következtetés

σύμφωνα με... vminek értelmében, szerint

συνδέομαι (συνδέθηκα, θα/να συνδεθώ) kapcsolódik vmivel (pl. internet)

συνδέω (συνέδεσα, θα/να συνδέσω) kapcsol, összeköt

ο συνδρομητής elő�zető – fér�

η συνδρομήτρια elő�zető – nő

συνυπάρχω együtt létezik, előfordul

τα συν ≠ τα πλην, τα μείον előnyök ≠ hátrányok

φορητός, η, ο hordozható, kézi

χρήσιμος ≠ άχρηστος hasznos ≠ hasznavehetetlen

η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή digitális fényképezőgép
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Κωστής Παλαμάς

Τα βιβλία

–  Σάμπως εμείς απ’ την καρδιά δεν είμαστε της φύσης,
Και σαν πνοές δεν είμαστε κι από παντού δεν πνέμε;
Και δε χαλάμε σα  σεισμοί και σα φωτιές  δεν καίμε;
Σαν τα πελώρια βύσσινα δεν είμαστε της δύσης
και σαν τα ρόδα της αυγής; Πάντα, καθώς μαυρίζουν
στ’ άσπρα χωράφια του χαρτιού, τα άνθια μας δεν αξίζουν
τα περιβόλια, τα βουνά, τις άκρες, τα ρουμάνια,
χλωρά και σαν ακουμπιστά στα γαλανά τα ουράνια;
Δεν είμαστε σαν τη ζωή της θάλασσας, που είν’ όλη
ταξίδι, σάλεμα, δροσιά, φουρτούνα, αραξοβόλι;
Τους φλοίσβους δεν τους έχουμε, τους βόγγους και τους βρόντους
και σαν τους πολυόμματους δεν είμαστε δρακόντους;
Κι ακόμα σαν  τα σύγνεφα δεν είμαστ’ αεροπλάνα
με το θυμό της αστραπής, με της βροχής το μάννα;
Δεν είμαστε σαν τα ψηλά παλάτια με τα μύρια,
πάντ’ ανοιχτά σε μάκρητα και τόπους, παραθύρια;
βοήθεια εμείς δεν είμαστε, για να το κατεβάσεις
τ’ άλλο το μέγα της ζωής βιβλίο τ’ ολόγυρά σου;
Τάχα κι εμείς δεν είμαστε σαν τα στοιχειά της πλάσης,
σαν τις νεράιδες της στεριάς, του πέλαγου, του δάσους;
Του κόσμου εμείς δεν φέρνομε  τις δέσποινες ιδέες
πίσω απ’ τα μύρια αλλάσματα πάντα ίδιες, πάντα νέες; 
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Αν μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα…
θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κοιτάξτε τις εικόνες και απαντήστε στις ερωτήσεις!

ΛΑΤΟΜΕΙΟ

– Ο άνθρωπος αλλάζει τη φύση;
– Το λατομείο είναι απαραίτητο; Γιατί;
– Μπορεί να γίνει αιτία καταστροφής του περιβάλλοντος;

Ενότητα 6η
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ!

– Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μπάνιο εδώ;
– Κατά τη γνώμη σας τα νερά σ΄ αυτή την παραλία είναι καθαρά ή μολυσμένα; Γιατί;
– Τι άλλο έχετε ακούσει για τη μόλυνση της θάλασσας, των ποταμών, των λιμνών;
– Στην Ουγγαρία υπάρχουν διυλιστήρια πετρελαίου; Σε ποια πόλη; Γιατί χρειάζονται;

ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
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– Τα δάση προσφέρουν πολλά στον άνθρωπο. Πολλές φορές όμως τα καταστρέφει. Τι συμβαίνει 
εδώ και τι συνέπειες έχει για τον άνθρωπο;

– Ψάξτε στο λεξικό ή ρωτήστε την καθηγήτριά σας πώς λέγονται οι άνθρωποι που σκόπιμα 
προκαλούν πυρκαγιές. Και η πράξη τους;

– Μόνο η πυρκαγιά καταστρέφει τα δάση ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι; Ποιοι είναι αυτοί;

Κοιτάξτε!

ο ξυλοκόπος – άνθρωπος που κόβει ξύλα από το δάσος, (λογ.) ο υλοτόμος 
η υλοτομία  –   1.  η κοπή δέντρων του δάσους

2.  η εκμετάλλευση των δασών για την ξυλεία

1.  Ακούστε τι είπαν μερικά παιδιά ηλικίας 13–14 ετών, τα οποία 
επισκέφτηκαν μια έκθεση με θέμα το περιβάλλον. Εσείς τι 
πιστεύετε; Τι μπορεί να κάνει ο καθένας και όλοι μαζί για να 
σωθεί η φύση;

ΗΛΙΑΣ:

Μάθαμε ότι ο άνθρωπος, τα φυτά, τα ζώα και τα διάφορα πλάσματα της φύσης, βρίσκονται 
σε μια σχέση μεταξύ τους, δηλ. το ένα εξαρτάται από το άλλο.

ΕΛΕΝΗ:

Μάθαμε ότι ο άνθρωπος για να καταπολεμήσει τα ζιζάνια και τις ασθένειες των φυτών, 
χρησιμοποιεί τα φυτοφάρμακα που είναι δηλητήρια. Μ΄ αυτά όμως δηλητηριάζονται τα 
φυτά, τα ζώα και ο ίδιος.

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Μάθαμε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ώστε να καλυτερεύει τη ζωή του, άλλα και να μην 
καταστρέφει το περιβάλλον. Να μην πετάει σκουπίδια στη θάλασσα, ούτε στο ποτάμι, ούτε 
στο δάσος. Να χρησιμοποιεί το ποδήλατο ή τα πόδια και όχι το αυτοκίνητο, όπου είναι 
δυνατόν.

ΛΙΤΣΑ:

Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πολλά αποσμητικά σε σπρέι, γιατί ευθύνονται για 
την τρύπα του όζοντος, με αποτέλεσμα να διαπερνούν την ατμόσφαιρα οι επικίνδυνες 
ακτινοβολίες και  να βλάπτουν τους ζωντανούς οργανισμούς.
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2.  Τώρα διαβάστε μια έρευνα για τις Ελληνίδες νοικοκυρές και το 
περιβάλλον.

Φαίνονται πρόθυμες να εφαρμόσουν οικολογικά φιλικές τακτικές

Αρκετά ενημερωμένες και πρόθυμες να εφαρμόζουν οικολογικά μέτρα είναι οι Ελληνίδες 
νοικοκυρές σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες. Το 90% των νοικοκυρών όλων των ηλικιών 
πιστεύει ότι ως χώρα πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες για να προστατέψουμε το περιβάλλον. 
Ωστόσο μόνο το 52% συμφωνούν πως οι ίδιες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, ενώ το 18% διαφωνεί και πιστεύει ότι η λύση μπορεί να είναι μόνο 
οργανωμένη και συλλογική, όλοι μαζί, δηλαδή. Πάλι αυτό το 18% λέει ότι δεν έχει αρκετή 
πληροφόρηση.
Οι Ελληνίδες νοικοκυρές πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν προσωπικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Σχεδόν όλες οι νοικοκυρές (το 
90%) γνωρίζουν ότι με το πλυντήριο πιάτων καταναλώνουν λιγότερο νερό και ενέργεια και 
όμως αυτές που έχουν πλυντήριο πιάτων, πάλι δεν το χρησιμοποιούν πάντα, αλλά πολλές φορές 
πλένουν τα πιάτα και στο χέρι. 

Οι μεγαλύτερες ηλικίες από 55 ετών και πάνω είναι λιγότερο ενημερωμένες σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.
Σχεδόν όλες οι νοικοκυρές, το 98%, έχουν πλυντήριο ρούχων και ξέρουν ότι η πλύση στους 30° 
βαθμούς εξοικονομεί ενέργεια.
Οι νοικοκυρές ηλικίας 45-54 χρονών πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις ίδιες 
και τις οικογένειές τους.
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3.  Κάντε κι εσείς μια έρευνα. Ρωτήστε τις μητέρες σας και 
συζητήστε τα αποτελέσματα στην τάξη.

1.  Έχουν πλυντήριο πιάτων;
2.  Αν ναι, πότε το χρησιμοποιούν; Καθημερινά ή μόνο όταν έχετε τραπέζι στο σπίτι;
3.  Ξέρουν ότι με το πλυντήριο πιάτων εξοικονομούν νερό και ενέργεια;
4.  Χρησιμοποιούν το οικονομικό πρόγραμμα του πλυντηρίου ρούχων;
5.  Σε πόσους βαθμούς πλένουν συνήθως;
6.  Ποιους άλλους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος γνωρίζουν;

4.  Αντιστοιχίστε τις δύο στήλες και βρείτε τη σωστή σημασία των 
λέξεων!

1.  μολυσμένος, η, ο α)  πρόσωπο που κόβει ξύλα
2.  συνέπεια β)  δεν συμφωνώ
3.  ξυλοκόπος γ)  αυτός που ξέρει πράγματα, έχει καλή πληροφόρηση
4.  πρόθυμος, η, ο δ)  βρώμικος
5.  o εμπρηστής ε)  αποτέλεσμα, κάτι που ακολουθεί
6.  διαφωνώ ζ)  αυτός που προκαλεί πυρκαγιά
7.  ενημερωμένος, η, ο η)  αυτός που έχει καλή διάθεση, που είναι έτοιμος να 

κάνει κάτι

5. Γράψτε στα τετράδιά σας 7 προτάσεις με τις λέξεις από την 
άσκηση 4:

6.  Στην άσκηση 1 μιλήσαμε 
για τα μέτρα που μπορεί να 
πάρει ο καθένας μας για να 
προστατέψει τη φύση. Εσείς 
τι νομίζετε, το κράτος έχει 
και αυτό κάποιες ευθύνες; 
Ποια οικολογικά μέτρα 
παίρνουν οι κυβερνήσεις; 
Διαβάστε τα παρακάτω 
κείμενα.
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Πώς προστατεύουμε τη φύση;

Οι άνθρωποι για να προλάβουν τους κινδύνους που απειλούν τη φύση παίρνουν διάφορα 
προστατευτικά μέτρα. Έτσι, μερικές περιοχές της Ελλάδας προστατεύονται με ειδικούς νόμους, 
γιατί σ΄ αυτές ζουν σπάνια είδη φυτών και ζώων ή καταφεύγουν εκεί πολλά ζώα σε ορισμένες 
εποχές του χρόνου.
Οι προστατευόμενες δασικές περιοχές λέγονται εθνικοί δρυμοί (π.χ. ο Εθνικός Δρυμός της 
Σαμαριάς, η λίμνη της Πρέσπας κ.ά.) και όταν η προστατευόμενη περιοχή βρίσκεται κοντά σε 
λίμνες, ποτάμια ή στη θάλασσα λέγεται υδροβιότοπος (π.χ. υδροβιότοπος του ποταμού Έβρου, 
της λίμνης Πρέσπας κ.ά.)

Κανονισμός λειτουργίας του Δρυμού της Σαμαριάς

Απαγορεύεται αυστηρά
•  το άναμμα φωτιάς
•  η κατασκήνωση
•  η διανυκτέρευση μέσα στο δρυμό
•  η κοπή λουλουδιών
•  η εκρίζωση ή καταστροφή φυτών
•  η απομάκρυνση ή καταστροφή φωλιών και αυγών
•  η κατοχή όπλων και παγίδων
•  η είσοδος σκυλιών στον Δρυμό, το κυνήγι, το ψάρεμα
•  η κολύμβηση στα ρέματα του Δρυμού.

Δεν επιτρέπεται
•  ραδιόφωνο, τραγούδι και γενικά η πρόκληση θορύβων
•  η ρίψη σκουπιδιών σε άλλες θέσεις εκτός από τις καθορισμένες για τον σκοπό αυτό
•  το κάπνισμα εκτός των θέσεων ανάπαυσης και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

7. Εξηγήστε γιατί το κράτος παίρνει τόσο αυστηρά μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος.

8.  Στην Ουγγαρία υπάρχουν τέτοιες προστατευόμενες περιοχές; 
Ξέρετε κάποιες απ΄ αυτές;
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9.  Διαβάστε ξανά τα παραπάνω κείμενα και γράψτε: 
Σωστό ή Λάθος.

1.   Στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς μπορούμε να ανάψουμε φωτιά, αλλά μόνο σε συγκεκριμένα 
μέρη.

2.  Δεν επιτρέπεται να στήσουμε σκηνή.
3.  Στον Δρυμό δεν υπάρχουν λουλούδια.
4.   Αν έχουμε μαζί μας πιστόλι ή άλλο όπλο δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον 

Δρυμό.
5.  Δεν επιτρέπεται να μπούμε με το σκύλο μας.
6.   Μπορούμε να κολυμπήσουμε μόνο αν ξέρουμε καλό κολύμπι, γιατί τα ρέματα του 

Δρυμού είναι βαθιά.
7.  Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σ΄ όλο τον Δρυμό.
8.  Το αλκοόλ επιτρέπεται στις θέσεις ανάπαυσης.

10.   Παιχνίδι ρόλων.

Βρίσκεστε σ΄ έναν Εθνικό Δρυμό. Ο ένας είναι παραβάτης και ο άλλος δασοφύλακας. Σκεφτείτε 
τις παραβάσεις που μπορεί να έχει κάνει και τι του λέει ο δασοφύλακας; Τι πρόστιμο πρέπει 
να πληρώσει ο παραβάτης;

11.   Γράψτε στα τετράδιά σας τον διάλογο που πραγματοποιήσατε.

12.   Βρείτε τη σημασία των παρακάτω λέξεων στα ελληνικά:
•  védett faj •  mosás
•  fogyaszt •  közös, csoportos
•  tájékoztatás •  takarékosság
•  tájékozott •  hulladék
•  nem ért egyet vmivel •  természetvédelem

Το περιβάλλον αποτελεί προέκταση της αυλής του σπιτιού μας

Σήμερα οι άνθρωποι πνίγουν τις ακρογιαλιές με τα σκουπίδια τους. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
της εφημερίδας μας σας ξεναγεί σε άλλοτε μαγικούς τόπους που σήμερα θυμίζουν χωματερές. 
Πολλές φορές αντικρίζουμε σκουπίδια θαμμένα στην άμμο. Μερικοί που πετάνε μέχρι και τα 
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στρώματά τους, μάλλον προνοούν για την ξεκούραση των μεταναστευτικών πουλιών. Τελικά 
η διατήρηση της καθαριότητας είναι θέμα πολιτισμού και παιδείας. Σας δίνουμε κάποιες 
συμβουλές σχετικά με το θέμα γιατί πιστεύουμε ότι τελικά η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
υπόθεση δική μας και όχι κάποιου άλλου και η ανεξέλεγκτη και αλόγιστη ρίψη των αποβλήτων 
αποτελεί σοβαρή απειλή οικονομικής και οικολογικής καταστροφής.

Συμβουλές
•  Μάθετε στα αδελφάκια σας τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος και εκπαιδεύστε 

τα για τον ασφαλή τρόπο περισυλλογής και μεταφοράς σκουπιδιών από την ακτή και τη 
θάλασσα.
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•  Δεν ωφελεί να θάβετε στην άμμο τα αποτσίγαρα, τα καπάκια από τα αναψυκτικά κλπ. Η 
τακτική της στρουθοκαμήλου δεν βοηθά να κρατηθούν καθαρές οι παραλίες μας.

•  Μη μολύνετε τη θάλασσα με ο,τιδήποτε περιττό και επιβλαβές. Τίποτα δεν εξαφανίζεται 
και το πιο πιθανό είναι κάποτε να το βρείτε σερβιρισμένο στο τραπέζι σας ... Ρωτήστε τι 
σημαίνει τροφική αλυσίδα...
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•  Μη διστάζετε να καταγγείλετε πλοία ή σκάφη αναψυχής που ρυπαίνουν. Όταν το 
αντιληφθείτε, ενημερώστε το Λιμεναρχείο.

Σημειώστε με σταυρό ό,τι αναφέρεται στο κείμενο. Προσέξτε οι σωστές
απαντήσεις είναι μόνο τέσσερις.

1.  Κάποιες πανέμορφες παραλίες σήμερα λειτουργούν ως χωματερές. 

2.  Αυτοί που πετάνε τα στρώματά τους θέλουν να βοηθήσουν τα αποδημητικά πουλιά.

3.  Η καθαριότητα είναι θέμα διαπαιδαγώγησης.

4.  Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνεται σε επίπεδο κυβερνήσεων.

5.  Τα ραδιενεργά απόβλητα αποτελούν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον.

6.  Τα παιδιά πρέπει να μαζεύουν και να μεταφέρουν τα σκουπίδια χωρίς όμως να κινδυνεύουν.

7.  Η τροφική αλυσίδα είναι ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους για την καταπολέμηση της 
μόλυνσης του περιβάλλοντος.

8.  Αν διαπιστώσουμε ότι κάποια πλοία ρυπαίνουν τη θάλασσα πρέπει αμέσως να καταθέσουμε 
μήνυση εναντίον τους.

ΔΑΣΟΣ

Οι περισσότεροι νομίζουν πως δάσος είναι πολλά δέντρα το ένα κοντά στο άλλο. Η λέξη δάσος 
όμως δεν πρέπει να μας θυμίζει μόνο δέντρα. Κάτω από τα δέντρα, που πολλές φορές δεν 
αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν, φυτρώνουν λουλούδια και θάμνοι. Ανάμεσα  στα 
δέντρα πουλιά, έντομα, ζώα μικρά και μεγάλα, φυτοφάγα και σαρκοφάγα, βρίσκουν καταφύγιο 
και τροφή.
Στο δάσος υπάρχουν μικροοργανισμοί που δεν βλέπουμε. Μα και οι βράχοι, τα νερά, τα πεσμένα 
φύλλα είναι μέρος του δάσους. Τα δάση είναι οι πνεύμονες και τα στολίδια της Γης.
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Η Ελλάδα είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης στον τομέα των δασών και γι’ αυτό 
παίρνει πολλά μέτρα προστασίας και βελτίωσης του δασικού πλούτου.

1. Απαντήστε: Σωστό ή Λάθος.

1.  Το δάσος είναι πολλά δέντρα το ένα κοντά στο άλλο.

2.  Ο ήλιος πάντα περνάει μέσα από τα δέντρα.

3.  Υπάρχουν ζώα στο δάσος που τρώνε φυτά, και άλλα που τρώνε κρέας.

4.  Τα δάση πλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο και καθαρό αέρα.

2. Μεταφράστε το κείμενο στα ουγγρικά.

3.  Υπογραμμίστε τα ουσιαστικά που στις προτάσεις έχουν σχέση με 
τα φυτά.
1.  Το δάσος μας δίνει την ξυλεία.

2.  Τα δάση καταστρέφονται από τις πυρκαγιές.

3.  Τα δέντρα αναπνέουν με τα φύλλα.

4.  Το έλατο το χρησιμοποιούμε για χριστουγεννιάτικο δέντρο.

5.  Τα φυτά πολλαπλασιάζονται με τους σπόρους.

6.  Ο καρπός κρέμεται από το  κοτσάνι.
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7.  Οι καρποί έχουν απέξω  φλούδες.

8.  Τα κλαδιά καταλήγουν σε φύλλα.

9.  Στο δάσος υπάρχουν πολλές πηγές.

10.  Τα δέντρα μας δίνουν τη σκιά τους.

11.  Τα φύλλα του πεύκου είναι σαν βελόνες.

12.  Το  λεμόνι  είναι πολύ ξινό.

4. Γράψτε μια έκθεση, στην οποία να περιλαμβάνονται οι ανωτέρω 
προτάσεις.
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν οριστικά την Ελλάδα και η χώρα έγινε πια ρωμαϊκή επαρχία 
με αποτέλεσμα πολλές ελληνικές πόλεις να μαραζώσουν οικονομικά. Υπήρχαν όμως κάποιες 
πόλεις, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Σπάρτη, οι οποίες διατήρησαν κάποια σχετική 
ελευθερία και έτσι μπόρεσαν να αναπτυχθούν. Η Αθήνα ανάκτησε την παλιά της λάμψη. Το 
λιμάνι του Πειραιά  έγινε εμπορικό κέντρο.
Πολλοί Ρωμαίοι επισκέπτονταν την Ελλάδα για να σπουδάσουν στις διάφορες σχολές που δεν 
έπαψαν να λειτουργούν ή για να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές της χώρας, τα υλικά και 
πνευματικά δημιουργήματα του ελληνικού λαού.
Οι Έλληνες εκείνη την εποχή πίστευαν ακόμα στο Δωδεκάθεο, λάτρευαν όμως καθώς και οι 
Ρωμαίοι, θεούς της Ανατολής. 

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις:

1.  Τι σημαίνει π.Χ και μ.Χ;

2.  Πότε έγινε η Ελλάδα επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας;

3.  Τι συνέβη (έγινε) με τις περισσότερες ελληνικές πόλεις;

4.  Γιατί αναπτύχθηκαν κάποιες πόλεις;

5.  Ποια ήταν η θέση του Πειραιά;

6.  Γιατί οι Ρωμαίοι επισκέπτονταν την Αθήνα;

7.  Οι Έλληνες εκείνης της εποχής διατήρησαν τη θρησκεία τους ;

8.  Ποια άλλη θρησκεία απέκτησε πολλούς πιστούς;

9.   «Μαραζώνω οικονομικά» σημαίνει χάνω την οικονομική μου δύναμη. Τι άλλο σημαίνει 
«μαραζώνω» και τι είναι το « μαράζι»;
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
η αντιμετώπιση leküzdés, szembenézés, viszonyulás

τα απόβλητα hulladék

το δηλητήριο méreg

διαφωνώ nem ért egyet vmivel/vkivel

το διυλιστήριο (πετρελαίου) (kőolaj)-�nomító

εκμεταλλεύομαι kizsákmányol, kihasznál 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
η εκμετάλλευση kizsákmányolás, kihasználás

o εμπρησμός gyújtogatás, felgyújtás

o εμπρηστής gyújtogató – fér�

η εμπρήστρια gyújtogató – nő

ενημερωμένος, η, ο tájékozott

η εξοικονόμηση előteremtés, megtakarítás

επηρεάζω hatással van vmire/vkire

ευθύνομαι felelős vmiért/vkiért

εφαρμόζω 1. alkalmaz, bevezet, megvalósít
2. illeszt, erősít

το ζιζάνιο 1. gyom, konkoly 2. széthúzás (átv)

η τρύπα του όζοντος ózonlyuk

καθορισμένος, η, ο meghatározott

o κανονισμός szabályozás, szabályzat, előírás

καταναλώνω fogyaszt

καταπολεμώ (άω) vmi ellen küzd

η κατοχή megszállás, birtoklás

η κυβέρνηση kormányzat (pol)

μολυσμένος, η, ο szennyezett

o ξυλοκόπος = o υλοτόμος favágó

το όζον ózon

τα οινοπνευματώδη ποτά szeszes italok

η πληροφόρηση tájékoztatás, informálás

η πλύση mosás

το πλύσιμο mosás

πρόθυμος, η, ο készséges

προκαλώ (-είς) előidéz, okoz, provokál

προστατευόμενος, η, ο védett

συλλογικός, ή, ό kollektív, közös(ségi)

η συνέπεια következmény

η υλοτομία favágás, fakitermelés

τα φυτοφάρμακα növényvédő szerek

χλωρός, ή, ό zöld, zsenge
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Γεώργιος Βιζυηνός
Ποιος διευθύνει

Τα μάτια το παιδί τα έχει
για το καλό του να προσέχει.

Τ’ αφτάκια τάχει για ν’ ακούνε
τις συμβουλές που τ’ ωφελούνε.

Τη γλώσσα, τη φωνή στα στήθια,
για να λαλεί την πάσ’ αλήθεια.

Τα χέρια για να καταφέρει
κάθε δουλειά που του συμφέρει.

Τα πόδια τάχει να βαδίζει
στο δρόμο που ο Θεός ορίζει.

Την γνώση όμως στο κεφάλι
ο Πλάστης του την έχει βάλει.

Εις όλα αυτά, που είπα, εκείνη
κάθε στιγμή να διευθύνει.
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Ο λόγος σου με χόρτασε…

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Η επιστολή του θείου

Μόνο εμένα μου συμβαίνουν τέτοια πράγματα παράξενα! Ορίστε πάλι, σήμερα. Με βρίσκει 
ο θείος Παντελής στο δρόμο, μου δίνει αυτό το σφραγισμένο γράμμα και μου λέει: «Πάρε 
Αριστείδη. Είναι δικό σου. Έχει μια είδηση μέσα που θα σε χαροποιήσει πολύ. Αλλά στο δίνω 
με μια συμφωνία: θα μου δώσεις το λόγο σου, ότι δε θα το ανοίξεις παρά μόνο αύριο το πρωί, 
πριν φύγεις για το σχολείο.
– Μα γιατί; του λέω.
– Έτσι, είναι μυστικό. Μου δίνεις το λόγο σου;
– Καλά, κι αν τ΄ ανοίξω νωρίτερα;
– Η καλή είδηση θα χαθεί. Μου δίνεις το λόγο σου;
–  Μα πώς γίνεται να χαθεί η είδηση; Θα σβήσουν τα γράμματα, άμα τα δει ο ήλιος, όπως κάτι 

φωτογραφίες που κάνει ο Τάκης;
– Δεν ξέρω, είναι μυστικό, σου είπα.
– Καλά ... σας τον δίνω...
– Λοιπόν, σύμφωνοι... μόνο αύριο το πρωί, νωρίτερα, όχι.»

Ενότητα 7η
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Νωρίτερα, όχι... πάει πια, έδωσα το 
λόγο μου, δεν πρέπει να το ανοίξω. 
Όχι πως πιστεύω ότι μπορεί να χαθεί 
η καλή είδηση, όχι. Αλλά έτσι, επειδή 
έδωσα το λόγο μου στον θείο. Έπειτα, 
ποιος ξέρει! Κάτι θα συμβαίνει, που δεν 
πρέπει να το μάθω παρά μόνο αύριο. 
Αλλά τι; Από τη στιγμή που το πήρα, 
αυτή η περιέργεια με βασανίζει... ω 
πώς με βασανίζει. Τι να λέει;... Τι είναι 
αυτό το μυστικό τέλος πάντων; Όσο 
και να σπάω το κεφάλι μου, τίποτα δε 
βγαίνει. Μπα! Με το καπέλο βρίσκομαι 
ακόμα και η μητέρα μου λέει, μόλις 
μπαίνω στο σπίτι, να το βγάλω. Μα, 

από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς σε τι θέση βρίσκομαι... Εγώ δεν ήθελα να είμαι τόσο 
περίεργος... Τόσο ανυπόμονος... Τόσο βιαστικός... Τόσο αδύναμος... Τόσο λιγόψυχος... Αλλά τι 
να κάνω; Μήπως φταίω; Μήπως το ήθελα; Αχ, ας μπορούσα να διαβάσω το γράμμα χωρίς να 
τ΄ ανοίξω... αλλά πώς; Είναι τόσο καλά κλεισμένο, σφραγισμένο... Να το βάλω στο φως, μήπως 
διακρίνονται τα γράμματα από μέσα!
(Πλησιάζει στο παράθυρο και βάζει το γράμμα στον ήλιο)
Τίποτα! Ένα σκοτάδι φαίνεται μέσα σαν το σκοτάδι που είναι στο νου μου... Κι αυτός ο θείος! 
Έβαλε τον πιο χοντρό φάκελο που είχε! Ουφ! Δεν αντέχω πια! Θα το ανοίξω! Επιτέλους, ποιος 
θα με δει, ποιος θα το μάθει; Ε, και έπειτα; Τι κι αν κράτησα το λόγο μου; Τι θα κερδίσω με τούτο; 
Δε βαριέσαι! Θα το ανοίξω αμέσως! Το γοργόν και χάριν έχει!

(Σχίζει το φάκελο αδέξια)
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Πω, πω! Τι σκληρό χαρτί... Κόντεψα να σχίσω μαζί του και το γράμμα... όχι... νάτο!
«Αριστείδη μου, αν κρατήσεις το λόγο σου και δεν ανοίξεις αυτό το γράμμα πριν την ώραν του, 
θα σου αγοράσω τη φωτογραφική μηχανή, που επιθυμείς τόσο...»
(Κοιτάζει δεξιά και αριστερά με φόβο)
Καλά, καλά δεν το διάβασα... Όχι, αύριο το πρωί... Ναι, ναι, αύριο το πρωί το διάβασα... Και τι 
άλλο θέλω από μια φωτογραφική μηχανή... να κάνω κι εγώ φωτογραφίες σαν τον Τάκη... Όχι δα, 
καλύτερες! Λοιπόν, σύμφωνοι, αύριο το πρωί.

(Εξακολουθεί την ανάγνωση της επιστολής:)

«Θα είναι η αμοιβή της νίκης, που θα νικήσεις, βέβαια, πολεμώντας την περιέργειά σου»
Τι λόγος!... «Σε φιλώ, ο θείος σου Παντελής».
Μπα, έχει και υστερόγραφο. Για να δούμε! «Υ.Γ. Απόψε θαρθώ στο σπίτι και θα μου δείξεις την 
επιστολή: σφραγισμένη όπως σου την έδωσα. Ο ίδιος» Και χειρότερος! Να ένα πράμα που δεν 
το σκεφτήκαμε! Τώρα που έκαμα το φάκελο χίλια κομμάτια; Πάει! Αντίο φωτογραφική μηχανή! 
Ο Τάκης δε θα έχει αντίπαλο... Μα έτσι μου έπρεπε, για να μάθω να μην είμαι τόσο περίεργος 
και άλλη φορά... ω, άλλη φορά! Τα παθήματα, μαθήματα!

(Με αλλαγές από το κείμενο του Γρηγορίου Ξενόπουλου)
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1. Βρείτε τη σημασία των λέξεων που έχουν  έντονη γραφή στο 
κείμενο.

• που θέλεις • συμβαίνουν

• τυχαίνω • το σφραγισμένο γράμμα

• στο μυαλό μου • μια είδηση

• μακάρι να μπορούσα • θα σε χαροποιήσει

• ύστερα • θα μου δώσεις το λόγο σου

• φοβητσιάρης, δειλός • πρωτύτερα

• σύντομο σημείωμα που γράφουμε αφού ήδη 
έχουμε τελειώσει ένα γράμμα

• άμα

• ένα νέο • έπειτα

• καλά κλεισμένο γράμμα • βασανίζει

• θα σε κάνει πολύ χαρούμενο • λιγόψυχος

• πιο νωρίς • ας μπορούσα

• με ταλαιπωρεί • διακρίνονται

• πριν την ώρα του • πλησιάζει

• γράμμα • στο νου μου

• ανταγωνιστής • Δε βαριέσαι!

• πιο κακός • Το γοργόν και χάριν έχει!

• θα μου υποσχεθείς, θα δεσμευτείς ότι… • προ της ώρας του

• αυτό που γίνεται γρήγορα είναι πάντα καλό • που επιθυμείς

• πάει κοντά • υστερόγραφο

• φαίνονται • επιστολή

• δεν πειράζει • χειρότερος

• μόλις • αντίπαλος

2. α)  Γράψτε μια σύντομη περίληψη του κειμένου 
  (περίπου 35 λέξεις).

β)  Γράψτε και δυο λόγια για τον Ξενόπουλο
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3.  Απαντήστε στις ερωτήσεις.

•  Γιατί πρέπει να κρατάμε τον λόγο μας;
•  Ο άνθρωπος που δεν κρατάει τον λόγο του είναι σωστός; Πώς τον θεωρούν στην κοινωνία;
•  Πότε ωφελεί η περιέργεια και πότε βλάπτει; Δηλαδή πότε είναι καλό να είμαστε περίεργοι 

και πότε όχι;
•  Γιατί ο Αριστείδης δεν κράτησε τον λόγο του;
•  Τι δώρο ήθελε να του κάνει ο θείος του;
•  Τι έλεγε το υστερόγραφο;

4. Μεταφράστε προφορικά το κείμενο στα ουγγρικά.

5. Βρείτε τη σωστή απάντηση:
1.  Το σφραγισμένο γράμμα είχε:

α) μία δυσάρεστη είδηση για τον Αριστείδη
β) μία καλή είδηση για τον Αριστείδη
γ) μία αστεία είδηση για τον Αριστείδη

2.  Ο θείος ήθελε ο Αριστείδης ν΄ ανοίξει το γράμμα:
α) την ίδια μέρα το βράδυ
β) μετά από τρεις μέρες
γ) την άλλη μέρα το πρωί

3.  Ο Αριστείδης δεν κράτησε τον λόγο του:
α) γιατί ήταν υπερβολικά περίεργος
β) γιατί δεν κατάλαβε σωστά πότε μπορεί να ανοίξει το γράμμα
γ) γιατί η μαμά του είπε να το ανοίξει

4.  Η φράση «το γοργόν και χάριν έχει» σημαίνει ότι:
α) αυτός που περπατάει γρήγορα έχει χάρη
β) δεν είναι καλό να βιάζεται κανείς
γ) ό,τι γίνεται γρήγορα και δεν αργεί είναι πάντα καλό

5.  Ο Αριστείδης δεν πήρε τελικά την φωτογραφική μηχανή, γιατί:
α) ο θείος του ήταν κακός και μικροπρεπής
β) δεν κράτησε την υπόσχεσή του (τον λόγο του)
γ) είπε ψέματα στο θείο του

6.  Η φράση «Τα παθήματα, μαθήματα!» σημαίνει ότι:
α) ο άνθρωπος μαθαίνει από τα λάθη του
β) ο άνθρωπος κάνει λάθη στη ζωή του
γ) ο άνθρωπος δεν φταίει για τα λάθη του
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6.  Μιλήστε μεταξύ σας. Ο ένας είναι ο Αριστείδης, ο άλλος ο θείος. 
Φανταστείτε τον διάλογο μεταξύ τους όταν ο θείος μαθαίνει ότι 
ο Αριστείδης άνοιξε το γράμμα.

7. Δημιουργήσετε προτάσεις με τις λέξεις του κειμένου:
συμβαίνει, αντίπαλοι, παράξενα, είδηση, διακρίνεται, ο ίδιος

8.  Βρείτε τα συνώνυμα.
η επιστολή δειλός, ή, ό
δεν κρατώ τον λόγο μου η είδηση
συμβαίνει η αμοιβή

9. Βρείτε τα αντίθετα που σας δίνονται σε τυχαία σειρά. 
Αν δυσκολεύεστε, ρωτήστε την καθηγήτριά σας /τον καθηγητή 
σας.
εκφραστικός, ήσυχος, υπομονετικός, βολικός, υποφερτός, κουρασμένος, σημαντικός, 
ομαλός, ορατός, δυνατός, ώριμος

ανυπόμονος, η, ο αδύνατος, η, ο
ανήσυχος, η, ο ασήμαντος, η, ο
άβολος, η, ο ανώριμος, η, ο
ανυπόφορος, η, ο αόρατος, η, ο
ακούραστος, η, ο ανέκφραστος, η, ο
ανώμαλος, η, ο

10. Γράψτε 5 προτάσεις με 5 από τα επίθετα με το στερητικό α- (αν-) 
της άσκησης 9:

11.  Υπογραμμίστε μόνο τις λέξεις που αρχίζουν από ΑΝ και γράψτε 
τες σε αλφαβητική σειρά.
άβολος, αόρατος, ανώμαλος, ανεξάρτητος, ασήμαντος, ανυπόφορος, ανώριμος, 
ανέκφραστος, πανάκριβος, αδύνατος
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Συμπληρώστε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις.

ταβέρνας τέλος
τραγούδια πρόσφυγες
υπάρχουν φυλακή
„χρυσή εποχή” μουσική
κιθάρα βιολί

Στην ελληνική μουσική υπάρχει ένα είδος που ονομάζεται ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτά είναι απλά 
(...), τα οποία παλιά τα τραγουδούσαν απλοί άνθρωποι του λαού.
Κανένας δεν ξέρει από πότε ακριβώς (...), αλλά οι πληροφορίες λένε ότι το ρεμπέτικο 
τραγούδι εμφανίζεται κάπου στο (...) του 19ου αιώνα στην Παλιά Αθήνα, στη Σμύρνη, στην 
Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια και στη Θεσσαλονίκη.
Το ρεμπέτικο έχει τις ρίζες του στα δημοτικά τραγούδια, στις βυζαντινές ψαλμωδίες, στα 
τραγούδια της (...) και της Ανατολής και πολύ συχνά αναφέρεται στην παρανομία και στη ζωή 
μέσα στη (...).
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Το 1922 έρχονται στην Ελλάδα οι (...) από τη Μικρά Ασία και φέρνουν μαζί τους τα δικά τους 
τραγούδια, γνωστά ως «σμυρνέικα». Τα βασικά όργανα ήταν το ούτι και το (...).
Η περίοδος 1932-1940 ονομάζεται (...) του ρεμπέτικου. Το μπουζούκι και ο μπαγλαμάς είναι τώρα 
τα βασικά όργανα. Οι καλλιτέχνες που τους λέμε „ρεμπέτες” είναι βιρτουόζοι του μπουζουκιού. 
Αυτοί γράφουν τους στίχους, τη (...) και τραγουδάνε παράλληλα.

Την περίοδο 1940-1952 εμφανίζονται νέοι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο 
Γιώργος Μιτσάκης. Ένα καινούριο όργανο είναι η (...).
Πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι από το 1952 και μετά δεν γράφονται πια ρεμπέτικα τραγούδια, 
γι΄ αυτό ο ελληνικός λαός προσπαθεί να τα διατηρήσει.
Σήμερα πολλοί τραγουδιστές τραγουδάνε και παίζουν αυτά τα τραγούδια με μεγάλη επιτυχία σε 
ρεμπετάδικα, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
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Ο ΥΠΝΟΣ

Γιατί με ξύπνησες πρωί
μέσα στον ύπνο το βαρύ;

Γιατί την πόρτα μου χτυπάς;
Τι θέλεις, τώρα τι ζητάς;

Ο,ο,ο, δε θέλω πια να μ΄ αγαπάς.

Να με γελάς κουράστηκα,
βαριά σε καταράστηκα.

Απ΄ τη ζωή μου πέρασες,
Με τσάκισες, με γέρασες.

Ο, ο, ο με τσάκισες, με γέρασες.

Στον ύπνο είχα βυθιστεί
και όλα είχαν ξεχαστεί.

Γιατί την πόρτα μου χτυπάς,
πρωί-πρωί και με ξυπνάς;

Ο, ο, ο δε θέλω πια να μ΄ αγαπάς.

Στίχοι και Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
η αμοιβή = ο μισθός, η πληρωμή tiszteletdíj = bér, �zetés

αντίπαλος, η, ο ellentétes

ο αντίπαλος ellenfél

διακρίνομαι kitűnik, kiválik

δίνω τον λόγο μου = υπόσχομαι szavát adja = megígér vmit

οι ειδήσεις = τα νέα hírek

η είδηση = το νέο újság, hír

κρατάω τον λόγο μου, πατώ τον λόγο μου, 
δεν κρατώ τον λόγο μου

megtartja a szavát, állja a szavát, 
nem állja a szavát

η νίκη győzelem

η ήττα vereség

νικώ (-άω, νικάς..., νίκησα...) győz

πολεμώ (-άω) harcol

o πλάστης teremtő
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Λ, λ,  ΛΑΓΟΙ
Στίχοι: Π. Παμπούδη

Μουσική: Π. Περάκης

Οι  λαγοί καλούν σε γλέντι
το λιοντάρι τον λεβέντη.
Έχουν όλα τα καλά
φαγητά, γλυκά πολλά.
Έρχεται λοιπόν με χάρη
το λιχούδικο λιοντάρι.
Τρώει λαχανικά με λάδι
λίγο μήλο, λίγο αχλάδι
λουκουμάκια, λουκουμάδες
και λαπά και λεμονάδες,
και για τελευταίο πιάτο,
λαγουδάκι λεμονάτο!
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«Αλλά, βρε σεις, αν εγώ δε σας δώσω τροφή, ούτε σεις θα μπορέσετε να βαστάξετε»
Αισώπου: Η κοιλιά και τα πόδια

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

(ΜΕΡΟΣ Β΄)

Δίαιτες, αλήθειες, μύθοι, κίνδυνοι

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1.  Ξέρετε τι είναι η δίαιτα;

2.  Τι σημαίνει θερμίδες; Γιατί χρειάζεται ο υπολογισμός τους;

3.  Ποια φαγητά έχουν πολλές θερμίδες;

4.  Τι είναι η παχυσαρκία;

5.  Γνωρίζετε ότι υπάρχουν φαγητά που μειώνουν το άγχος; Ποια είναι αυτά;

Ενότητα 8η
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Να τι λέει «Το πρώτο μου λεξικό»

Όταν κάνεις δίαιτα τρως λιγότερο για να χάσεις κιλά.
• π.χ.   Η κυρία Έφη κάνει δίαιτα για να αδυνατίσει. Τρώει φαγητά με χαμηλά λιπαρά, 

φρούτα, λαχανικά και δεν τρώει καθόλου το βράδυ.

Και το λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη για τις θερμίδες και για την παχυσαρκία:

Η θερμίδα είναι η μονάδα μέτρησης του ενεργειακού περιεχομένου των τροφίμων.
• π.χ.   Η κυρία Έφη αποφεύγει να τρώει λιπαρά, γιατί έχουν πολλές θερμίδες.

Η παχυσαρκία είναι ο μεγάλος όγκος και το υπερβολικό βάρος κάποιου.

Παχύσαρκος, η, ο σημαίνει παχύς

χοντρός

ευτραφής

παχύσωμος

Διαβάστε τη συνέντευξη με μία γνωστή διατροφολόγο που θα σας βοηθήσει να απαντήσετε 
στις παραπάνω ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Σ΄ όλες τις χώρες σήμερα ένα μεγάλο θέμα που αφορά όλους μας και τα παιδιά μας είναι η 
σωστή διατροφή. Η καθιστική ζωή, η έλλειψη άσκησης, η διατροφή στα γρήγορα και στα 
πεταχτά, γιατί όλη τη μέρα είμαστε έξω από το σπίτι, όλα αυτά φταίνε που στον δυτικό 
κόσμο σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν κιλά, τα οποία μετά δεν μπορούν να τα χάσουν. Για 
ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε γιατί συμβαίνει αυτό.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Είναι πάρα πολύ απλό. Οι θερμίδες που παίρνουμε είναι περισσότερες απ΄ αυτές που 
καταναλώνονται. Καταναλώνουμε πολύ λιγότερο απ΄ αυτό που τρώμε. Τρώμε πολύ 
περισσότερο, διότι η τροφή είναι πολύ πιο εύκολη από ποτέ. Ένα μικρό γεύμα σε μέγεθος 
δεν σημαίνει ότι έχει λίγες θερμίδες. Υπάρχουν πάρα πολλές έτοιμες τροφές στις οποίες 
είμαι εντελώς αντίθετη, γιατί έχουν πολλά λίπη και υδατάνθρακες, μαγειρεύονται 
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σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας και τοξικές ουσίες κατά την παρασκευή τους.
Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε μ΄ αυτόν τον γρήγορο και 
απροετοίμαστο τρόπο δεν καταναλώνονται, γιατί έχει περιοριστεί πάρα πολύ η άσκηση 
που είναι ο πιο φυσιολογικός και ο πιο συνηθισμένος τρόπος κατανάλωσης θερμίδων.

1. Βρείτε την απάντηση που συμφωνεί με το κείμενο.

1.  Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι στον δυτικό κόσμο παχαίνουν σήμερα είναι:
α) το άγχος, τα γλυκά και το γρήγορο φαγητό
β) η καθιστική ζωή, η ελλιπής σωματική άσκηση και η ανθυγιεινή διατροφή
γ) τα μαγειρευτά φαγητά και το αλκοόλ.

2.  Ένα μικρό γεύμα σε μέγεθος:
α) δεν έχει πάντα λίγες θερμίδες
β) έχει πάντα λίγες θερμίδες
γ) έχει πάντα πολλές θερμίδες

3.  Η διατροφολόγος είναι αντίθετη στις έτοιμες τροφές γιατί:
α) είναι ακριβές
β) είναι λιπαρές και μπορεί να είναι βλαβερές, γιατί περιέχουν τοξικές ουσίες
γ) δεν έχουν βιταμίνες.

2. Βρείτε έναν τίτλο για το κείμενο.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Εσείς νομίζετε, ότι  αυτό που όλοι λέμε σε μια στιγμή της ζωής μας «Αχ, δεν τρώω και παρ΄ 
όλα αυτά δεν αδυνατίζω», τελικά δεν ισχύει; 

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Δεν ισχύει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Γιατί δεν ισχύει; Μπορείτε να μας το εξηγήσετε επιστημονικά, με τον πιο απλό τρόπο για 
να καταλάβουν όλοι.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Δεν είναι δυνατόν, γιατί είναι αντίθετο από τους νόμους της φυσικής. Ένας άνθρωπος 
πρέπει να κάψει κάτι για να παράγει ενέργεια και παίρνει μεγάλη ενεργειακή ποσότητα με 
τις θερμίδες που τρώει.
Αν δεν τρώει ο άνθρωπος, τότε ο οργανισμός θα αναγκαστεί να κάψει τα αποθέματα που 
έχει στις αποθήκες του, κυρίως το λίπος. Όταν το κάψει θα χάσει βάρος. Έχει γίνει το εξής 
πείραμα – πάρα πολύ ενδιαφέρον – σε ανθρώπους που ισχυρίζονταν ότι δεν τρώνε, τους 
είπαν κάθε φορά που τρώνε κάτι να το βάζουν σε μια σακούλα. Ο,τιδήποτε ήταν αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό χρειαζόταν μεγάλη ειλικρίνεια, όμως...

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Όχι. Έτρωγε μια σοκολάτα, έβαζε μια σοκολάτα στη σακούλα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτό λέω, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
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1. Βρείτε την απάντηση που συμφωνεί με το κείμενο.
1.  Η φράση «Δεν τρώω και παρ΄ όλα αυτά δεν αδυνατίζω» δεν ισχύει, γιατί

α) είναι αντίθετο από τους νόμους της φυσικής
β) οι σημερινές τροφές έχουν πολλές θερμίδες
γ) ο οργανισμός μας έχει αποθέματα.

2.  Όταν ο άνθρωπος δεν τρώει ο οργανισμός:
α) χρειάζεται λίπος
β) καίει το λίπος που έχει στις αποθήκες του και χάνει κιλά
γ) καίει το λίπος, αλλά δεν χάνει βάρος.

3.  Το πείραμα με τις σκοτεινές σακούλες έγινε με άτομα, τα οποία:
α) είχαν περιττά κιλά
β) λέγανε ότι δεν τρώνε
γ) δεν είχαν περιττά κιλά, απλά ήταν εθελοντές.

2. Βρείτε έναν τίτλο για το κείμενο.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Όταν ανοίχτηκαν οι σακούλες, οι οποίες ήταν σκοτεινές για να μη βλέπουν ακριβώς τι 
συσσωρεύεται μέσα, οι ίδιοι έμειναν κατάπληκτοι. Δεν πίστευαν, δε θυμούνταν ότι είχαν 
φάει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έλεγαν ότι εγώ δεν τρώω. Είχαν ξεχάσει ότι έφαγαν 
σοκολάτες π.χ. όταν έχουμε κάποιες ενοχές δεν τις θυμόμαστε πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Διαγραφή. Κάνουμε κανονικά διαγραφή από τη μνήμη της διατροφικής μας συμπεριφοράς. 
Σβήνουμε αυτά που δεν θέλουμε να θυμόμαστε και λέμε ότι δεν το φάγαμε αυτό. Σ΄ αυτό 
το σημείο παίζει ρόλο και το αλκοόλ. Κάποιοι άνθρωποι πίνουν ένα ουίσκι ή ένα κρασί και 
δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό προσδίδει θερμίδες.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Φυσικά, και πολλές. Είναι άχρηστες θερμίδες, τις οποίες ο οργανισμός μας δεν τις 
«αναγνωρίζει», δεν έχουν βιταμίνες και δε μας προσφέρουν απολύτως κανένα όφελος. 
Αλλά οι πελάτες δε μου λένε εύκολα για το ποτό. Πρέπει να γίνει ξεχωριστή ερώτηση.

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   103 2012.07.25.   14:24:32



104

1. Βρείτε την απάντηση που συμφωνεί με το κείμενο.
1.  Όταν ανοίχτηκαν οι σακούλες οι άνθρωποι που πήραν μέρος:

α) ξαφνιάστηκαν
β) θύμωσαν
γ) ντράπηκαν

2.  Όταν έχουμε κάνει κάτι για το οποίο ντρεπόμαστε συνήθως:
α) το θυμόμαστε
β) προσπαθούμε να το ξεχάσουμε
γ) μιλάμε μόνο με τους φίλους μας γι΄ αυτό

3.  Τα οινοπνευματώδη ποτά:
α) έχουν θερμίδες, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στον οργανισμό
β) παχαίνουν, αλλά έχουν βιταμίνες
γ) δεν έχουν θερμίδες, γιατί ο οργανισμός μας δεν τις «αναγνωρίζει»

2. Βρείτε έναν τίτλο για το κείμενο.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Εσείς είστε καθηγήτρια και έχετε τεράστια πείρα σ΄ αυτά τα θέματα, πώς μπορεί ένας 
άνθρωπος να αντιμετωπίσει τη διατροφή του με μια σωστή και φιλοσοφημένη άποψη;
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Αγαπώντας τον εαυτό του. Το πρόβλημα ξεκινά κάπου εκεί:
Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας με τρόπο που αυξάνει την ενέργεια και τη θετική 
μας συμπεριφορά. Όταν τρώμε πολύ για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας και μετά 
γεμίζουμε από ενοχές, αυτός είναι ένας τρόπος λάθος αγάπης. Η δική μου θέση, η δική 
μου τοποθέτηση στη δική σας ερώτηση είναι «Αγαπώντας τον εαυτό μας θα τραφούμε 
καλύτερα». Αγαπώντας τον εαυτό μας και αποδεχόμενοι τις ιδιαιτερότητες του εαυτού 
μας. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου αν δεν παραδεχθείς τα μειονεκτήματά του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Μάλιστα. Και ποιες είναι οι «αντιαγχωτικές» τροφές, δηλαδή αυτές που μειώνουν το στρες 
και περιορίζουν το άγχος.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ:

Είναι τα γαλακτοκομικά, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά, το 
ψάρι, το κοτόπουλο, τα όσπρια. Περιέχουν πολλές βιταμίνες και μαζί με την καλή φυσική 
δραστηριότητα εννοείται μας βοηθούν να αισθανόμαστε υγιείς. Έχουμε ένα πολύ καλό 
αποτέλεσμα.

ΤΟ ΨΩΜΙ

Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φραντζόλα ζεστό
ψωμί, είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό
ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με μαχαίρι
έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω,
όμως και μια μικρή, ένας μικρός άσπρος άγγελος, κι αυτή
μ’ ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε κομμάτια γνήσιο ουρανό
κι όλοι τώρα τρέχαν σ’ αυτή, λίγοι πήγαιναν στο ψωμί,
όλοι τρέχανε στον μικρόν άγγελο που μοίραζε ουρανό!
Ας μην το κρύβουμε. Διψάμε για ουρανό.

Μίλτος Σαχτούρης
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1. Βρείτε την απάντηση που συμφωνεί με το κείμενο.
1.  Να αγαπάς τον εαυτό σου σημαίνει:

α) να μην έχεις ενοχές
β) να δεχθείς, ότι δεν είσαι τέλειος
γ) να θέλεις να τον ευχαριστήσεις.

2.  Αντιαγχωτικές τροφές μπορεί να είναι:
α) οι τούρτες, οι σοκολάτες και γενικά όλα τα γλυκά.
β) το τυρί, το σπανάκι και οι φακές
γ) τα έτοιμα φαγητά που πουλάνε στα φαστ φουντ.

3.  Οι «αντιαγχωτικές» τροφές μας κάνουν να αισθανόμαστε υγιείς, γιατί περιέχουν:
α) λίπη
β) υδατάνθρακες
γ) βιταμίνες.

2. Βρείτε έναν τίτλο για το κείμενο.

Συνεχίστε  τις προτάσεις συμπεριλαμβάνοντας και τις παρακάτω λέξεις:

καθιστική ζωή παραδέχεται

γαλακτοκομικά στρες

συσσωρεύεται θερμίδες

στα πεταχτά τοποθέτηση

υδατάνθρακες

1.  Οι έτοιμες τροφές περιέχουν πολλά λίπη και
2.  Οι σακούλες που χρησιμοποίησαν για το πείραμα ήταν σκοτεινές για να μη βλέπει 
3.  Έφαγα ένα σάντουιτς
4.  Δυστυχώς ως υπάλληλος γραφείου κάνω 
5.  Η μαγιονέζα μ’ αρέσει πολύ, αλλά παχαίνει, γιατί έχει πολλές 
6.  Είναι ένας άνθρωπος που νομίζει ότι πάντα έχει δίκιο και δεν
7.  Οι «αντιαγχωτικές» τροφές διώχνουν το
8.  Δεν συμφωνώ με τον διαιτολόγο, γιατί ξέρω ανθρώπους που τρώνε συχνά έτοιμες 

τροφές και όμως
9.  Το βούτυρο, το γιαούρτι, το τυρί και το κασέρι λέγονται προϊόντα:

3. Ο Μίλτος Σαχτούρης εμπνεύστηκε το ποίημα αυτό από την πείνα 
της Κατοχής. Συζητήστε το θέμα.
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Βρείτε το σωστό φρούτο

Η αχλαδιά δίνει το 

Η μηλιά δίνει το 

Η ροδακινιά δίνει το 

Η βερικοκιά δίνει το 

Η συκιά δίνει το 

Η φιστικιά δίνει το 

Η κερασιά δίνει το 

Η πορτοκαλιά δίνει το  

Η λεμονιά δίνει το 

Η καστανιά δίνει το 

Η φραουλιά δίνει τη 

Το κλήμα δίνει το 

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   107 2012.07.25.   14:24:45



108

Οι πέντε αισθήσεις

Η όραση: με τα μάτια βλέπουμε.

Η ακοή: με τα αυτιά ακούμε 
τους ήχους.

Η όσφρηση: με τη μύτη μυρίζουμε 
τις μυρωδιές και τα αρώματα.

Η γεύση: με τη γλώσσα 
δοκιμάζουμε τις τροφές.

Η όσφρηση: με τη μύτη μυρίζουμε 
τις μυρωδιές και τα αρώματα.

Η όραση: με τα μάτια βλέπουμε.
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Η αφή: με το δέρμα νιώθουμε όταν αγγίζουμε 
τα πράγματα.

1. Τώρα συμπληρώστε τις προτάσεις με τη σωστή αίσθηση.
Ο Νίκος είναι μουσικός και έχει πολύ καλή
Η γιαγιά μου δεν βλέπει σχεδόν τίποτα
Κάποιος μου μυρίζει ωραίο άρωμα. Έχω καλή 
Δεν βλέπουν καλά. Έχουν όμως φοβερά ανεπτυγμένη την αίσθηση της
νιώθουν από μακριά τη μυρωδιά του αίματος
Αυτό το ρούχο είναι πολύ μαλακό και ευχάριστο στην
Μετά το ατύχημα δεν ξεχωρίζει το γλυκό από το αλμυρό. Έχασε την αίσθηση της

2. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη:
φορτωμένο, υπακούνε, τακτοποιηθεί, πολυάσχολος, κομψή, στενεύουν, υπομονετικός, 
θερμίδες, ανταπόκριση, χτένα, άδεια παραμονής, συνθετικά, λεπταίνει, μυστήριος, 
παχαίνουν, φιλάργυρος, φορτωμένος, ανιαρή

Τα λιπαρά φαγητά έχουν πολλές (...). Τα παπούτσια που φοράω μου είναι μάλλον ένα νούμερο 
μικρότερα και με (...) πολύ.
Το μαύρο σε (...) και σε κάνει πιο (...). Γιατί το φοράς τόσο σπάνια;
Πώς κυκλοφορείς έτσι αχτένιστος; Δεν έχεις (...);
Ο τσιγκούνης ονομάζεται ακόμα και (...).
Ιδρώνω πολύ όταν φοράω (...) ρούχα το καλοκαίρι. Προτιμώ τα λεπτά βαμβακερά.
Στο μετρό της Βουδαπέστης μπορείς να κάνεις (...) μόνο στην πλατεία Deák.
Ο Άγιος Βασίλης έρχεται την Πρωτοχρονιά (...) δώρα.
Ο διευθυντής μας είναι (...) και έχει πολύ (...) πρόγραμμα, γι’ αυτό πρέπει να κλείσετε ραντεβού 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα.
Η χτεσινή ταινία ήταν (...). Πολύ λυπήθηκα τα λεφτά μου.
Τα παιδιά πρέπει να (...) στους γονείς.
Σήμερα ο καιρός είναι (...). Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι, δεν ήξερα τι να φορέσω το πρωί.
Ο μετανάστης χρειάζεται (...) για να μπορέσει να μείνει στη χώρα και να (...).

Η αφή: με το δέρμα νιώθουμε όταν αγγίζουμε 
τα πράγματα.
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Τουρισμός και κουζίνα

Κάθε καλοκαίρι με τους γονείς μου πηγαίνουμε στην Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η 
πανέμορφη χώρα της ανατολικής Μεσογείου. Πάντα βρίσκουμε ωραίες παραλίες στα νησιά του 
Αιγαίου ή του Ιονίου πελάγους. Κάθε φορά που πάμε οπωσδήποτε ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη. 
Εκεί θαυμάζουμε τον Παρθενώνα, τον ναό της θεάς Αθηνάς και πάντα ανακαλύπτουμε κάτι 
καινούριο. Μετά κάνουμε βόλτα στην Πλάκα και αγοράζουμε ένα κομπολόι για ενθύμιο, έτσι 
στο σπίτι τώρα έχουμε πια 25.
Ύστερα τρώμε σε κάποια ταβέρνα σπεσιαλιτέ της ελληνικής κουζίνας: γαρίδες, καλαμαράκια, 
χωριάτικη σαλάτα, φέτα, μελιτζανοσαλάτα, μουσακά, τζατζίκι, κεφτεδάκια., ντολμαδάκια. 
Ο μπαμπάς μου λατρεύει τον ελληνικό καφέ, τον χαλβά, όπως και τα περίφημα ελληνικά κρασιά.

1. Έχετε κάποια υλικά, προσπαθήστε να διαλέξετε τα κατάλληλα 
για να «φτιάξετε» τρία ελληνικά φαγητά: μουσακά, τζατζίκι και 
χωριάτικη σαλάτα.

στραγγιστό γιαούρτι, κρεμμύδι, κιμάς, αγγούρια, πράσινη πιπεριά, αλάτι, πιπέρι, άνηθο, 
ντομάτες, σκόρδο, μελιτζάνες, ρίγανη, ελαιόλαδο, πατάτες, λεμόνι, φέτα
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2.  Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις που μπορεί να σημαίνουν τα 
παρακάτω:

πάρα πολύ ωραία
της θάλασσας
αγαπάμε πάρα πολύ
πολύ γνωστά, που όλοι τα ξέρουν

Η διατροφή των Ελλήνων

Όπως και οι άλλοι λαοί, έτσι και οι Έλληνες έχουν τα δικά τους φαγητά. Υπάρχουν διαφορές 
ακόμα και ανάμεσα στους κατοίκους της υπαίθρου και στους κατοίκους των μεγάλων πόλεων.
Αυτό που σήμερα ονομάζουμε γενικά ελληνική κουζίνα, είναι μια ποικιλία φαγητών με 
διαφορετικές προελεύσεις. Υπάρχουν αρχαία ελληνικά φαγητά, βυζαντινά φαγητά, υπάρχουν 
και φαγητά με βενετσιάνικη ή με τουρκική προέλευση. Είναι πάντως γεγονός ότι ένα σημαντικό 
μέρος της σημερινής ελληνικής κουζίνας οφείλεται στους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που 
ήρθαν στην Ελλάδα το 1922.
Γενικά, οι Έλληνες αγαπούν το ελαιόλαδο, τρώνε πολλά λαχανικά, φρέσκα ή μαγειρευτά, και 
πολλά φρούτα. Η παράδοση λέει ότι οι Έλληνες ανέκαθεν έτρωγαν πολύ περισσότερα ψάρια 
από κρέας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων είναι ότι τους αρέσουν πολύ τα γλυκά.
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Συγκριτικά με άλλους λαούς οι Έλληνες τρώνε πολλά όσπρια: φασόλια, ρεβίθια ή φακές. Και οι 
βυζαντινοί έτρωγαν κυρίως όσπρια και διάφορα χόρτα και λαχανικά.
Αρκετοί Έλληνες σήμερα δεν τρώνε πολύ το πρωί, μία ή δύο φέτες ψωμί με βούτυρο και 
μαρμελάδα κι ένας καφές είναι αρκετά. Ίσως αυτό οφείλεται στο ό,τι, κατά κανόνα, τρώνε 
αργά το βραδινό τους: στις 10 ή στις 11. Και αυτό, πάλι, ίσως γίνεται, γιατί σε πολλούς Έλληνες 
αρέσει να τρώνε έξω το βράδυ. Σ’ αυτό, βέβαια, συμβάλλει και ο ωραίος καιρός που έχει η χώρα 
έξι περίπου μήνες τον χρόνο. Πάντως, οι περισσότερες ταβέρνες, ουζερί και ψησταριές είναι 
συνήθως γεμάτες τα βράδια, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο.
Οι Έλληνες είναι ένας λαός που χαίρεται τη συντροφιά, το φαγητό με παρέα, στη συνέχεια το 
τραγούδι, το χορό ή τη συζήτηση και, που απεχθάνεται το μοναχικό γεύμα. Γι΄ αυτό το λόγο οι 
αρχαίοι Έλληνες επινόησαν το συμπόσιο.
Είναι μια ολόκληρη υπαρξιακή φιλοσοφία: τρώω, συζητάω, τραγουδάω, χορεύω, επομένως 
υπάρχω.

1. Απαντήστε: Σωστό ή Λάθος
1.  Οι Έλληνες δεν έχουν ιδιαιτερότητες γύρω από το φαγητό.

2.  Όσοι μένουν στις μεγάλες ελληνικές πόλεις τρώνε διαφορετικά φαγητά σε σχέση με 
τους κατοίκους των χωριών.

3.  Τα φαγητά στην Ελλάδα δεν έχουν μόνο ελληνική προέλευση.

4.  Στην ελληνική κουζίνα είναι κάποια φαγητά από τα πολύ παλιά χρόνια.

5.  Οι πρόσφυγες από τι Μικρά Ασία δεν έφεραν μαζί τους τις συνταγές για τα φαγητά τους.

6.  Οι Έλληνες χρησιμοποιούν πολύ το ελαιόλαδο.

7.  Οι Έλληνες τρώνε πολλά τουρσιά.

8.  Οι Έλληνες δεν τρώνε γλυκά.

9.  Οι Έλληνες αναζητούν τη συντροφιά όταν τρώνε.

10.  Οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν το συμπόσιο, γιατί ήταν έμποροι.

2. Βρείτε τη σημασία των υπογραμμισμένων λέξεων.
βοηθάει

παρέα

βρήκαν, σκέφτηκαν

σε σχέση με..., σε σύγκριση με...

φασόλια, φακές, ρεβίθια, αρακάς

έχει την αιτία του
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3. Βρείτε τη συνέχεια των παρακάτω προτάσεων
α) Τα παπουτσάκια είναι φαγητό με 
β) Το πιλάφι γίνεται από 
γ) Η φασολάδα γίνεται με 
δ) Η σπανακόπιτα γίνεται με 
ε) Η πρασόπιτα γίνεται με 
στ) Η τυρόπιτα γίνεται με 
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΑΡΧΑΙΑ «ΚΟΜΙΚΣ»

Τα κόμικς μπορεί να είναι «τέχνη» του 20ού αιώνα, πρόσφατα όμως οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 
ότι ιστορίες με εικόνες που έχουν σχέση μεταξύ τους, δηλαδή ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος 
υπήρχαν ακόμα και στην αρχαιότητα. Έτσι οι πρόγονοι του Αστερίξ ζουν στα αγγεία των αρχαίων 
Ελλήνων.
Σε Αθηναϊκά αγγεία της κλασικής εποχής βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες με εικόνες της 
καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Μέχρι τώρα οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι οι σκηνές αυτές 
ήταν στατικές και δεν είχαν σχέση μεταξύ τους. Τώρα όμως διαπίστωσαν ότι η ιστορία αρχίζει 
και συνεχίζεται. Το μόνο που λείπει είναι τα γνωστά σε όλους μας «συννεφάκια» με τις σκέψεις 
ή τα λόγια του πρωταγωνιστή.
Τα θέματα είναι πολλά. Παρατηρούμε αρκετά ρεαλιστικές πολεμικές σκηνές ή καθημερινά 
θέματα από τα οποία δεν λείπει ο έρωτας, γλέντια με καταχρήσεις στο ποτό και το φαγητό και 
διάφορα παιχνίδια. Πολλές φορές παρακολουθούμε την προετοιμασία του πρωταγωνιστή της 
ιστορίας για το συμπόσιο, το πώς περνάει εκεί, το αν ευχαριστιέται το γλέντι ή απλά βαριέται 
και την επιστροφή του στο σπίτι. Όταν η ιστορία συνεχίζεται σε δύο ή περισσότερα αγγεία τα 
χαρακτηριστικά του ήρωα δεν αλλάζουν, έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για το ίδιο 
πρόσωπο.
Οι πρωταγωνιστές των αρχαίων κόμικς είναι τελείως απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, άντρες και 
γυναίκες που δεν έχουν τις υπεράνθρωπες δυνάμεις των σημερινών ηρώων.
Από την κλασική εποχή και μετά (5ο-4ο αιώνα) παρακολουθούμε την πορεία του πρωταγωνιστή 
της ιστορίας, ενώ στις προγενέστερες αγγειογραφίες υπήρχαν τα ίδια θέματα χωρίς ωστόσο να 
αποτελούν μία ενότητα.
Οι αγγειογράφοι της κλασικής εποχής μας παρουσιάζουν το πώς προετοιμάζεται ο ήρωας για 
το συμπόσιο, αν απολαμβάνει τη γιορτή ή όχι. Είναι ιστορίες που ολοκληρώνονται σε τρία ή 
περισσότερα αγγεία. Πολλές φορές από την κίνηση των χεριών μπορούμε να διαπιστώσουμε 
τη νευρικότητα και την ανυπομονησία του πρωταγωνιστή καθώς κατευθύνεται στο συμπόσιο, 
μετά έχουμε κλασικές σκηνές συμποσίου όπου οι άνδρες βρίσκονται στα ανάκλιντρα που είναι 
τοποθετημένα κατά μήκος του τοίχου. Οι αγγειογράφοι δε διστάζουν να απεικονίσουν την 
αδιαθεσία του στο τέλος της ιστορίας.
Άλλη πηγή έμπνευσης για τους αγγειογράφους είναι η ζωή στον γυναικωνίτη. Οι ομοιότητα των 
γυναικών από αγγείο σε αγγείο πιστοποιεί, ότι πρόκειται για μία ιστορία που ολοκληρώνεται σε 
3 ή 5 αγγεία και όχι για τρεις αυτοτελείς παραστάσεις.
Είναι σημαντικό σε μία κοινωνία που δείχνει ότι είναι φτιαγμένη μόνο για τους άντρες να έχουν 
οι γυναίκες τον δικό τους χώρο. Οι αγγειογράφοι απεικονίζουν τις γυναίκες να περιποιούνται 
το σώμα τους, απαλλαγμένες από τα ρούχα, εκδηλώνοντας έτσι ένα πρώιμο ενδιαφέρον για το 
γυναικείο γυμνό. Ωστόσο δεν καταφέρουν να αποδώσουν με επιτυχία τα βασικά τους στοιχεία.
Οι αρχαιολόγοι αναζητούν τώρα τον λόγο που οι αγγειογράφοι της κλασικής εποχής σχεδίαζαν 
ολόκληρες ιστορίες στα αγγεία. Μάλλον πολλά απ’ αυτά ήταν ειδικές παραγγελίες για 
συγκεκριμένα συμπόσια.

(περιοδικό „Ταχυδρόμος” 2003 - με αλλαγές)
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Σωστό ή Λάθος;

•  Οι ιστορίες με εικόνες πρωτοεμφανίστηκαν τον 20ο αιώνα.
•  Τα σημερινά κόμικς έχουν «συννεφάκια» με τα λόγια του πρωταγωνιστή.
•  Στα αρχαία αγγεία βλέπουμε σκηνές μαχών.
•  Στα συμπόσια οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν και έτρωγαν πολύ.
•  Οι καλλιτέχνες της κλασικής εποχής δεν απεικονίζουν ερωτικές σκηνές.
•  Πολλές φορές δύο ή τρία αρχαία αγγεία έχουν τον ίδιο πρωταγωνιστή.
•  Οι πρωταγωνιστές των σημερινών κόμικς είναι απλοί άνθρωποι.

1. Βρείτε στο κείμενο τις υπογραμμισμένες λέξεις ή εκφράσεις που 
έχουν την ίδια έννοια με τα παρακάτω:

αυτός που προηγήθηκε, υπήρξε ή συνέβη πριν από (κάποιον ή κάτι) άλλο
συνεστίαση στην οποία προσφέρονται φαγητό και ποτά
διαμέρισμα του σπιτιού για τη διαμονή των γυναικών
μακρύ και πλατύ κάθισμα όπου μπορεί κανείς να καθίσει ή να ξαπλώσει
που δε συνεχίζονται, που ολοκληρώνονται σε μία και μόνη φορά
καλλιτεχνικό έργο με θέμα το σώμα σε γυμνή κατάσταση
πρόωρο, που εκδηλώνεται πιο νωρίς
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2.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο. Απ΄ αυτό λείπουν κάποιες 
προτάσεις που βρίσκονται σε τυχαία σειρά μετά το κείμενο. 
Βάλτε στα κενά τις σωστές προτάσεις που λείπουν.

Πρόσφατες ανακαλύψεις των αρχαιολόγων αποδεικνύουν ότι η διήγηση ιστοριών (...).
Σε ευρήματα ακόμα και της 4ης π.Χ χιλιετίας έχουν βρεθεί αγγεία διακοσμημένα με χρωματιστές 
φιγούρες (...). Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι (...). Τώρα πλέον είναι 
σίγουρο ότι οι παραστάσεις στα αγγεία αποτελούν εικονογραφημένες ιστορίες με (...). Γύρω 
στο 530 π.Χ οι αγγειογράφοι πραγματοποίησαν για πρώτη φορά αυτό που (...). Αθηναϊκά αγγεία 
του 5ου και του 4ου αιώνα (...). Τα θέματα των ιστοριών ποικίλλουν. Αρκετά ρεαλιστικές σκηνές 
μαχών, αφηγήσεις από το συμπόσιο (παρακολουθούμε το γλέντι, τα παιχνίδια, τις καταχρήσεις 
στο ποτό και το φαγητό, (...). Φυσικά δεν έλειπαν τα ερωτικά θέματα.

α) οι αγγειογραφίες περιορίζονταν σε στατικές αναπαραστάσεις .
β) νομίζαμε ότι εμφανίστηκε δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα .
γ) ακόμα και την ανία των ηρώων.
δ) που παρουσιάζουν εικόνες της καθημερινής ζωής.
ε) διηγούνταν ιστορίες με εικόνες.
στ) αρχή, μέση και τέλος.
ζ)  με διαδοχικές εικόνες απασχολούσε και τους καλλιτέχνες της κλασικής εποχής. 

Στα πολύ παλιά χρόνια, ζούσε ένας έξυπνος άνθρωπος, που τον έλεγαν Αίσωπο.
Ο Αίσωπος ήταν  φτωχός και έκανε το μάγειρα σε πλούσιο, που μια μέρα του λέει:
– Αύριο θα κάνω το τραπέζι σε φίλους. Θέλω να μου ετοιμάσεις φαγητό από το καλύτερο 
πράγμα που υπάρχει στην αγορά. Ο Αίσωπος πήγε στην αγορά και αγόρασε γλώσσες 
από αρνιά, κατσίκια, μοσχάρια. Τις μαγείρεψε και τις έφερε με τη σειρά γλώσσες βραστές, 
γλώσσες τηγανιτές, γλώσσες με χόρτα, γλώσσες ψητές στη σχάρα.
– Αίσωπε, σου πρόσταξα να κάνεις φαγητό από το καλύτερο πράγμα που έχει η αγορά.
– Αυτό έκανα αφέντη! του απάντησε ο έξυπνος δούλος. Το καλύτερο πράγμα που υπάρχει 
στον κόσμο είναι η γλώσσα. Μ’ αυτή λέγονται όλα τα καλά λόγια  και όλη η σοφία. 
– Έχεις δίκιο παρατήρησε ο αφέντης, τότε αύριο που θα έρθουν πάλι  οι φίλοι μου, να μας 
ετοιμάσεις από το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο! Έτσι θα αλλάξουμε φαγητό!
– Πολύ καλά είπε ο Αίσωπος κι έτρεξε στην αγορά. Την άλλη μέρα επανέλαβε τα ίδια που 
είχε κάνει και την προηγούμενη μέρα. Ο αφέντης έγινε κατακόκκινος από το θυμό του.
– Νομίζεις, δούλε, ότι θα μας περιπαίζεις. Γιατί μας έφερες το ίδιο φαγητό;
– Κύριέ μου, απάντησε ο Αίσωπος, έκανα αυτό που μου είπατε. Το χειρότερο πράγμα που 
υπάρχει στον κόσμο είναι η γλώσσα.
– Μα χθες το διάλεξες για το καλύτερο!
– Είναι το καλύτερο, αλλά και το χειρότερο. Μήπως  δε λέγονται καλά και κακά με τη γλώσσα;
Ο αφέντης σκέφτηκε για λίγο και λέει:
– Έχεις δίκιο. Η γλώσσα σου σ’ έσωσε και σένα, Αίσωπε!
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
η (υ)περηφάνεια büszkeség, gőg

η αγγειογραφία vázafestészet

o αγγειογράφος vázafestő

αγναντεύω kémlel, (a messzeségből) megpillant

η αδιαφορία közöny, érdektelenség

η ακμή csúcs, tetőpont, vmi fénykora

ανακαλύπτω (ανακάλυψα, θα/να ανακαλύψω) felfedez, felismer, vmire rádöbben

το ανάκλιντρο pamlag, heverő

αναλλοίωτος, η, ο ≠ αλλοιωμένος, η, ο változatlan, megmásíthatatlan

η αναπαράσταση megjelenítés, ábrázolás

η ανία unalom

η ανυπομονησία türelmetlenség

απαλλαγμένος, η, ο felszabadult, mentes vmitől

απεικονίζω ábrázol, lefest

απλόχερα (επιρ.) bőkezűen

απλόχερος, η, ο bőkezű

αποδεικνύω bizonyít

αποδέχομαι (αποδέχθηκα, θα/να αποδεχθώ) elfogad, befogad

αποδίδω (απέδωσα, θα/να αποδώσω) visszaad, viszonoz

απορρέει következik, adódik, ered

αργόσχολος, η, ο semmittevő, naplopó, ráérő

το αρχοντικό  = το πλουσιόσπιτο kúria, villa, palota

αυθεντικός, ή, ό 1. eredeti, hiteles 2. úri, fejedelmi

αυτοτελής, ής, ές önálló

τα γαλακτοκομικά tejtermékek

το γλυκό του κουταλιού dzsem (görög kanalas édesség)

το γυμνό akt

o γυναικωνίτης női lakosztály, női rész/karzat

διακοσμημένος, η, ο díszített

διαπιστώνω (διαπίστωσα, θα/να διαπιστώσω) megállapít

διατηρώ (-είς) megőriz, megtart

εκδηλώνω (εκδήλωσα) kinyilvánít, kimutat, tanúsít

το έκθεμα kiállítási tárgy, mintadarab

ελλιπής, ής, ές hiányos
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
o εμπορικός κόσμος üzleti világ

η εξωστρέφεια nyitottság

εξωστρεφής, ής, ές nyitott, extrovertált

η κρατούσα άποψη uralkodó nézet

η θερμίδα kalória

η θερμιδική αξία kalóriaérték

θρέφομαι (τράφθηκα, θα/να τραφώ) táplálkozik

θρέφω = τρέφω (έθρεψα) táplál = hízlal

καλλιεργώ (είς) termeszt, (meg)művel

καλοδέχομαι szívesen lát

κατά καιρούς az idők folyamán

η κατανεμημένος επέκταση megosztott terjeszkedés

κατάπληκτος, η, ο megdöbbent (melléknév)

κατευθύνομαι (κατευθύνθηκα, θα/να κατευθυνθώ) irányul, vmi felé veszi az útját

o μουζικάντης muzsikus

η νευρικότητα idegesség

ντοπιολάς, ά, η tájszólásban beszélő

ολοκληρώνω (ολοκλήρωσα) befejez

ορίζω (ορίζουν τη θέση) meghatároz

περιβάλλω körülvesz

πλακόστρωτα kikövezve

πλανόδιος, α, ο vándor-, mozgó, utcai

η πορεία menet(elés), (előre)haladás

ποτισμένος, η, ο öntözött

πρεσβύτερος, η, ο idős(eb)b

προγενέστερος, η, ο korábbi, előző, előd

προσδίδω vminek ad, kölcsönöz (tulajdonságot)

πρώιμος, η, ο korai

πρωτεΐνες, οι (πρωτεΐνη, η) protein, életfontosságú fehérje

πρωτοπορώ (-είς) élen jár

το ρεβίθι csicseriborsó

το σοκάκι (mellék)utca, sikátor

στατικός, ή, ό statikai

συγκινούμαι (-ήθηκα, θα (να) –ηθώ) meghatódik
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
συνειδητοποιώ tudatosít magában, ráébred

συσσωρεύω (-ομαι) felhalmoz

σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης víz- és szennyvíz-csatornarendszer

σχεδιάζω (σχεδίασα, θα/να σχεδιάσω) tervez

τα βγάζω πέρα sikerül, boldogul, (anyagilag) kijön

ο υδατάνθρακας szénhidrát

τα υπολείμματα maradék, maradvány

το φρικιό „bányarém”, „szakadt”

φυτεύω elültet

το ψηφιδωτό mozaik

ωφελώ vkinek használ, hasznára válik
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ΑΘΗΝΑ
Στίχοι: Ν. Γκάτσος

Μουσική: Μ. Χατζιδάκις

Μ’ άσπρα πουλιά και σύννεφα
τον ουρανό θα ντύσω
και τ’ όνομά σου αθάνατο
στην πέτρα θα κεντήσω.

Στο περιβόλι τ’ ουρανού
θα μπω για να διαλέξω
κι απ’ τη μυρτιά κι αμάραντο
στεφάνι να σου πλέξω.

ΡΕΦΡΕΝ
Αθήνα
Αθήνα
Χαρά της γης (δις) κα της αυγής (δις)
μικρό γαλάζιο κρίνο.

Κάποια βραδιά (δις) στην αμμουδιά (δις)
κοχύλι σου θα μείνω.
Χαρά της γης (δις) και της αυγής (δις)
μικρό γαλάζιο κρίνο.

ΡΕΦΡΕΝ
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Αθήνα, λίκνο πολιτισμού
Βουδαπέστη, συναπάντημα πολιτισμών

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Η γιαγιά μου η Αθήνα

Έχω ζήσει σε πολλές πόλεις. Μερικές απ΄ αυτές – το Σύδνεϋ, τη Νέα Υόρκη – τις αγάπησα πολύ, 
κι ευχαρίστως θα τις ξανάβλεπα, έστω και μια φορά στα πέντε χρόνια. Αλλ΄ όση ζωή μου μένει 
ακόμα, εδώ, στην Αθήνα, θά ΄θελα να τη ζήσω, κι εδώ, όταν έρθει κάποτε  εκείνη η ώρα, εδώ να 
τελειώσω τις μέρες μου... Ως τότε, σκέφτομαι καμιά φορά, δε θα ΄χει μείνει σχεδόν τίποτα από 
την Αθήνα μου, εκείνη την Αθήνα που αγάπησα. Μα κάτι μέσα μου μου λέει πως ίσως να ΄χω κι 
άδικο. Γιατί – εκτός κι αν γίνει πια καμιά μεγάλη αλλαγή – θα παραμένουν για πολύ καιρό ακόμα, 
για πάντα ελπίζω, ο λόφος του Λυκαβηττού κι ο λόφος του Φιλοπάππου. Όσο κι αν μολυνθεί 

Ενότητα 9η
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η ατμόσφαιρα δεν πρόκειται ν΄ αλλάξει πολύ το αθηναϊκό φθινόπωρο, ο ήπιος, αθηναϊκός 
χειμώνας, το ναρκωτικό καλοκαίρι, που έχει πότε-πότε και τις βραδινές του αύρες. Όσο κι αν 
ρυπανθεί ο Σαρωνικός, θα υπάρχει ελπίζω πάντα κάποια καθαρή ακρογιαλιά. Το μοναδικό 
φως του αττικού ουρανού δύσκολα θ΄ αλλάξει κι αυτό. Απ΄ τα παλιά και τόσο ζεστά σπιτάκια 
που ξέρουμε, δεν θα ΄χει μείνει πια κανένα. Αλλά σ΄ αυτές τις ακαλαίσθητες πολυκατοικίες που 
υψώνονται στην θέση τους, θα κατοικούνε για πολύ καιρό ακόμα άνθρωποι που θα μιλάνε λίγο-
πολύ την ίδια γλώσσα με μένα, θα σκέφτονται και θα αισθάνονται λίγο-πολύ σαν και μένα...

Κ. Ταχτσής «Η γιαγιά μου η Αθήνα»
(με αλλαγές)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1.  Διαλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε με την 
κατάλληλη φράση του κειμένου.
1.  Ο συγγραφέας φαίνεται ότι αγαπάει πολύ την Αθήνα, επειδή:

α) έχει ζήσει στο εξωτερικό
β) έχει μείνει στην Αθήνα
γ) θέλει να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του στην Αθήνα.
δ) πρέπει να τελειώσει την ζωή του στην Αθήνα.

Δικαιολογήστε
2.  Ο συγγραφέας πιστεύει ότι ως το τέλος της ζωής του:

α) θα έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στον κόσμο
β) δεν θα έχει αλλάξει σχεδόν τίποτε στην Αθήνα
γ) δεν θα υπάρχουν καθόλου προβλήματα
δ) δεν θα υπάρχει τίποτα από το Βυζάντιο

2.  Διαλέξτε τη σωστή απάντηση για την υπογραμμισμένη λέξη ή 
φράση.
1.  δεν πρόκειται ν΄ αλλάξει, σημαίνει:

α) δεν θ΄ αλλάξει
β) σίγουρα θα αλλάξει
γ) δεν άλλαξε
δ) αναμένεται ν΄ αλλάξει

2.  ο ήπιος αθηναϊκός χειμώνας σημαίνει:
α) υγρός
β) μακρύς
γ) μαλακός
δ) ξηρός
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3.  τις βραδινές του αύρες, σημαίνει:
α) καταιγίδες
β) ψιχάλες
γ) καύσωνες.
δ) θαλασσινούς αέρηδες

4.  Μα κάτι μέσα μου, σημαίνει:
α) αν
β) αλλά
γ) ώσπου
δ) διότι

5.  τις ακαλαίσθητες πολυκατοικίες, σημαίνει:
α) κακόγουστες
β) τρανές 
γ) χωρίς σχέδιο
δ) χωρίς κήπο

6.  θα μιλάνε λίγο-πολύ την ίδια γλώσσα, σημαίνει:
α) ακριβώς
β) σχεδόν
γ) σίγουρα
δ) αναμφισβήτητα

3. Δώστε την περίληψη του κειμένου σε λίγες γραμμές.

4. Μιλήστε για μια πόλη που έχετε ζήσει και που αγαπάτε πολύ
Τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πόλη αυτή;
Τι αλλαγές πιστεύετε ότι θα έχουν γίνει μετά από μερικά χρόνια;
Είστε αισιόδοξος (-η) ή απαισιόδοξος (-η);

5. Γράψτε προτάσεις με τις εξής λέξεις του κειμένου και τις 
ελλειπτικές φράσεις:

ξαναείδα, ακρογιαλιά, μοναδικός, ο λόφος, παράδεισος, μολυνθεί, κατοικεί, ναρκωτικό, 
υψώνονται, πολυκατοικία

ψηλό βουνό
πριν δύο χρόνια και από τότε
έφυγε στο εξωτερικό
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στο κέντρο της Αθήνας
δεν είναι άλλος άνθρωπος
την άνοιξη τα λουλούδια σκορπίζουν ένα άρωμα
το καλοκαίρι κάνουμε ηλιοθεραπεία
κάθε μέρα γκρεμίζονται παλιά σπίτια
σε λίγα χρόνια ο άνθρωπος θα έχει μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης

6. Στο σπίτι μεταφράστε το κείμενο στα ουγγρικά.

7. Γράψτε 5 προτάσεις με τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ευχαρίστως, μολύνομαι, αύρα, κατοικώ, ακαλαίσθητος

8. Βρείτε τη σωστή συνέχεια της πρότασης
1.  Η ατμόσφαιρα μολύνεται κάθε μέρα
2.  Η Ελλάδα είναι μια χώρα με 
3.  Πολλές φορές οι συνθήκες, στις οποίες ζουν οι λαθρομετανάστες στους καταυλισμούς
4.  Στο σχολείο, τώρα τελευταία, η Κατερίνα μιλάει απότομα και 
5.  Μου φέρθηκε τόσο ψυχρά που δεν θέλω να

α) αμέτρητες ακρογιαλιές
β) δεν είναι ανθρώπινες
γ) από τα πολλά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις
δ) τον ξαναδώ
ε) υψώνει τη φωνή της χωρίς λόγο. Δεν ξέρω τι της συμβαίνει.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΤΑΧΤΣΗ

Ο Κώστας Ταχτσής (Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 1927 – Αθήνα, 25 Αυγούστου; 1988.  ήταν 
διακεκριμένος Έλληνας λογοτέχνης της λεγόμενης μεταπολεμικής γενιάς.

Βιογραφία

Ο πατέρας του Ταχτσή, Γρηγόριος, και η μητέρα του, Έλλη (το γένος Ζάχου), κατάγονταν από την 
Ανατολική Ρωμυλία. Σε ηλικία επτά ετών, μετά τον χωρισμό των γονέων του, αναγκάστηκε να 
πάει στην Αθήνα για να ζήσει με την γιαγιά του. Γράφηκε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του.
Από τις αρχές του 1954 έως το τέλος του 1964 ταξίδεψε και έζησε σε διάφορες χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης, στην Αφρική, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας 
διάφορα επαγγέλματα: από ναύτης έως βοηθός μάνατζερ στην κουζίνα εστιατορίου. Με την 
επιστροφή του στην Ελλάδα, προσπάθησε να επιβιώσει ως ξεναγός, μεταφραστής και, τέλος, ως 
επαγγελματίας συγγραφέας. Άνθρωπος ειλικρινής, συνάντησε την έχθρα και την φιλία πολλών. 
Κατά την περίοδο της Δικτατορίας, βρέθηκε αντιμέτωπος πολλές φορές με την Ασφάλεια, ενώ 
κατά την Μεταπολίτευση, πάλεψε και για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.
Στις 27 Αυγούστου 1988, η αδελφή του τον βρήκε δολοφονημένο στο σπίτι του στον Κολωνό. 
Η Αστυνομία δεν μπόρεσε ποτέ να διαλευκάνει το έγκλημα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε 
μόνον ότι ο θάνατος είχε επέλθει από στραγγαλισμό περί τα δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα.

Το έργο του

Ο Ταχτσής εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα στις αρχές της δεκαετίας του 1950.
Με χίλιες δυσκολίες, το 1962 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Το τρίτο στεφάνι», με το οποίο αργότερα 
καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους πεζογράφους της γενιάς του. Το 1979 εξέδωσε μία 
συλλογή αυτοβιογραφικών κειμένων με τίτλο «Η γιαγιά μου η Αθήνα».
Μετέφρασε επίσης αρχαία ελληνική και ξένη λογοτεχνία, κυρίως κωμωδίες του Αριστοφάνη.

Το Τρίτο Στεφάνι

Δυστυχώς, ο Ταχτσής δεν έγραψε κανένα άλλο μυθιστόρημα εκτός από «Το τρίτο στεφάνι» 
παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει κατά καιρούς. Τα υπόλοιπα πεζογραφήματά του αποτελούν 
κυρίως αποσπασματικά βιωματικά κείμενα. (Βιωματικό ήταν άλλωστε και Το τρίτο στεφάνι, 
όπου όπως είχε πει ο ίδιος ο Ταχτσής, όλα σχεδόν τα πρόσωπα έχουν διαμορφωθεί επάνω σε 
πρότυπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.)
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9.  Μιλήστε για την πόλη, στην οποία μένετε. Τι σας αρέσει και τι όχι; 
Ξέρετε ποια είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βουδαπέστης; 
Κοιτάξτε τις φωτογραφίες.
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Αξιοθέατα της Αθήνας

Η Πύλη του Αδριανού,
του Ρωμαίου Αυτοκράτορα.

Το Μνημείο του Λυσικράτους. Ο λαός λέει: 
Το Φανάρι του Διογένη.

Στύλοι του Ολυμπίου Διός.
Κορινθιακού ρυθμού.

Ο Παρθενώνας. Ο Ναός της Αθηνάς.
Δωρικού ρυθμού.

Ο Ναός της Απτέρου Νίκης.
Ιωνικού ρυθμού. 

Βυζαντινό Μοναστήρι 
του 11ου αιώνα.
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Το Ερεχθείο με τις Καρυάτιδες. Ο βράχος του Λυκαβηττού.

Το Θησείο. Ο Ναός του Ηφαίστου. Η Στοά του Αττάλου. Αρχαία Αγορά.

Το καινούριο Μουσείο της Ακρόπολης Το Ρολόι του Κυρρήστου. Εδώ υπάρχουν 
ανάγλυφες μορφές των ανέμων. Αρχηγός τους 
ήταν ο Αίολος. Ο λαός το λέει Αέρηδες.
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ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Δύο απ’ τους εμπορικότερους δρόμους της πρωτεύουσας, η Αθηνάς και η Ερμού, ορίζουν 
τη θέση της πλατείας, ενώ τέσσερα μνημεία-σύμβολα τεσσάρων διαφορετικών εποχών την 
περιβάλλουν με την ιστορία τους. Η Ακρόπολη, κάτω απ’ τη σκιά της οποίας απλώνεται η πλατεία, 
τα υπολείμματα της βιβλιοθήκης του Αδριανού απ’ τη ρωμαϊκή περίοδο, το βυζαντινό εκκλησάκι 
της Παντάνασσας και το τζαμί Τζισταράκη, κληρονομιά απ’ τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Αν κάτι χαρακτηρίζει την πλατεία αυτή είναι η ζωντάνια, η ποικιλία και η εξωστρέφεια. 
Σουβλατζίδικα, παζάρι, καφέ, μαγαζιά με ρούχα και αναμνηστικά, κόσμος πολύς, φυσιογνωμίες 
διαφορετικές. Τουρίστες, πλανόδιοι μικροπωλητές, μουζικάντηδες, περαστικοί, αργόσχολοι, 
φρικιά, οικογενειάρχες με μικρά παιδιά. Το όνομα της πλατείας, συνήθως και της ευρύτερης 
περιοχής, οφείλεται στην παρουσία του Μεγάλου Μοναστηριού της Παντάνασσας, το οποίο 
ιδρύθηκε τον 10ο με 11ο αιώνα...

Απ’ όλα τα κτίσματα του μοναστηριού, που καταλάμβαναν το χώρο της πλατείας, το μόνο που 
σώζεται σήμερα είναι το μικρό εκκλησάκι – τρίκλιτη βασιλική – στο κέντρο της, με αλλοιωμένα 
όμως τ’ αρχικά του χαρακτηριστικά. Κατά καιρούς η πλατεία είχε και άλλες ονομασίες, όπως 
πλατεία της Παλιάς Στρατώνας (εξαιτίας της παρουσίας στρατώνων) ή πλατεία Αδριανού (απ’ 
την ομώνυμη βιβλιοθήκη).
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1.  Το κείμενο αναφέρεται σε κάποια σουβλατζίδικα, 
φαστφουντάδικα και καφέ που βρίσκονται στην πλατεία 
Μοναστηρακίου. Γράψτε τι προσφέρουν τα παρακάτω 
καταστήματα ψυχαγωγίας.

το ζαχαροπλαστείο το κυλικείο το ψητοπωλείο
το καφενείο το αναψυκτήριο η ψησταριά
η καφετέρια το μπαρ η ταβέρνα
το κέντρο το εστιατόριο το ουζέρι

2. Βρείτε τις  λέξεις που σημαίνουν το αντίθετο.
1.  εργατικός α) φρικιό, απεριποίητος
2.  καλοντυμένο άτομο με ωραία εξωτερική εμφάνιση β) αλλοιωμένος
3.  εσωστρέφεια γ) αργόσχολος, τεμπέλης
4.  διατηρημένος δ) εξωστρέφεια

3. Έχετε πάει στην Πλατεία Μοναστηρακίου; Αν ναι μιλήστε για τις 
εντυπώσεις σας, αν όχι μιλήστε για κάποια άλλη πλατεία ή για 
κάποιο γραφικό μέρος που σας άρεσε. Εξηγήστε τους λόγους.  
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B)

Η ΑΓΙΑΣΟΣ

Είναι ένα μικρό χωριό που απέχει μόλις 26 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλήνης. Ένα ωραίο 
μέρος, το οποίο ξεχωρίζει όχι μόνο για τη φυσική του ομορφιά αλλά και για τους εξαιρετικούς 
μεζέδες του. Νόστιμες σαρδέλες, ουζομεζέδες και ούζο στολίζουν τα τραπεζάκια στα παλιά 
καφενεία και τα ταβερνάκια γύρω από την εκκλησία.
Στο χωριό υπάρχουν ξενοδοχεία, αλλά και ωραίοι ξενώνες που βρίσκονται στην εκκλησία, 
η οποία είναι  μοναστήρι.
Η Αγιάσος μοιάζει με αρχόντισσα που κοιτάζει από ψηλά ένα ολόκληρο νησί. Η Αγιάσος, 
«σκαρφαλωμένη» σε υψόμετρο 475 μέτρων στην πλαγιά του Ολύμπου, αγναντεύει τη Μυτιλήνη. 
Τόπος ευλογημένος, όπου το αυθεντικό κυριαρχεί και οι άνθρωποι σε καλοδέχονται…
Μύθοι, θρύλοι και αφηγήσεις πρεσβυτέρων δημιουργούν διάφορα σενάρια σχετικά με την 
προέλευση του ονόματος του χωριού. Σύμφωνα όμως με την κρατούσα άποψη, που απορρέει
από τη λαϊκή παράδοση, η Αγιάσος πήρε το όνομά της από την επιγραφή της ιερής εικόνας της 
Παναγίας «Μήτηρ Θεού Αγία Σιών».
Η φύση της είναι πλούσια και παρθένα, η παράδοσή της μεγάλη, οι άνθρωποί της αυθεντικοί και 
ευθείς , φιλόξενοι, η ντοπιολαλιά της μοναδική.
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1. Βρείτε τη σημασία των υπογραμμισμένων λέξεων. Προσέξτε οι 
σωστές απαντήσεις είναι μόνο έξι.
•  προέρχομαι, προκύπτω
•  βλέπω από ψηλά ή από μακριά
•  εξετάζω προσεκτικά
•  μεγαλύτερος, γεροντότερος
•  ντόπιος
•  τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, διάλεκτος
•  γνώμη που επικρατεί
•  παράδοση που όλοι κρατάνε
•  ειλικρινής

2. Βρείτε τη σωστή συνέχεια της πρότασης.
1.  Η αρχιτεκτονική του χωριού διατηρεί
2.  Είναι μαγική η βόλτα στα
3.  Η Αγιάσος δεν είναι
4.  Είναι αυθεντική και προσφέρει
5.  Σημαντική και εξαιρετικά δημοφιλής είναι η παράδοση της Αγιάσου
6.  Το υψόμετρο και η πλούσια φύση διατηρούν

•  στα γράμματα και τις τέχνες που τρέφει γενιές και γενιές.
•  σχεδόν αναλλοίωτη τη μορφή του παρελθόντος.
•  απλόχερα τα προϊόντα της.
•  πλακόστρωτα σοκάκια που αναπτύσσονται γύρω από την εκκλησία.
•  «δήθεν».
•  ακόμα και το καλοκαίρι δροσερή την ατμόσφαιρα.

3. Συνδέστε τις προτάσεις.
1.  Μ’ αρέσουν •  υπάρχουν ωραίες ταβέρνες.
2.  Η φύση είναι •  οι ουζομεζέδες στη Μυτιλήνη.
3.  Στην κεντρική πλατεία •  μόλις 26 χιλιόμετρα.
4.  Το χωριό απέχει από τη Μυτιλήνη •  πλούσια.
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4. Βρείτε στο κείμενο τις λέξεις ή τις φράσεις που μπορεί να 
σημαίνουν τα παρακάτω:
1.  θαυμάσιους, πολύ ωραίους
2.  κάνουν κάτι να φαίνεται πιο ωραίο
3.  βρίσκεται σε απόσταση, βρίσκεται μακριά
4.  ομορφιά από τη φύση, αληθινή, όχι ψεύτικη
5.  μικρές ταβέρνες
6.  που έχουν ωραία γεύση
7.  μεζέδες για το ούζο
8.  δωμάτια ή διαμερίσματα για τους ξένους
9.  διαφέρει, είναι διαφορετικό

5. Κάντε προφορικά την περίληψη του κειμένου σε λίγες γραμμές.

6.  Η Αλκυόνη, πριν γίνει πουλί  ήταν μια 
πανέμορφη γυναίκα, κόρη του Θεού 
των ανέμων, Αιόλου.  Και το πουλάκι  
είναι πολύ ωραίο, γαλάζιο. Στην 
Ελλάδα  πολλές ταβέρνες, ξενοδοχεία, 
παραλιακοί οικισμοί φέρουν το όνομα 
Αλκυονίς / Αλκυονίδες. Ξέρεις γιατί 
έγινε πουλάκι η κόρη του Αιόλου;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
αισιόδοξος, η, ο optimista, derűlátó

ακαλαίσθητος, η, ο ízléstelen

απαισιόδοξος, η, ο pesszimista, borúlátó

ήπιος, α, ο enyhe, szelíd, nyájas

ναρκωτικός, ή, ό kábítószeres

οι αλκυονίδες μέρες 1. a téli napforduló körüli két hét
2. enyhe téli időszak
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ΠΟΛΛΑ ΔΕ ΘΕΛΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(Από το έργο Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ)

Στίχοι: Οδ. Ελύτης
Μουσική: Δ. Λάγιος 

Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος
να ’ν ήμερος να ’ναι άκακος.

Λίγο φαΐ, λίγο κρασί
Χριστούγεννα κι Ανάσταση.

Μα ήρθαν αλλιώς τα πράματα
τόνε ξυπνάν χαράματα.

Τον παν, τον φέρνουν πίσω μπρος
του τρώνε και το λίγο βιος.

Κι από το στόμα τη μπουκιά
πάνω στην ώρα, τη γλυκιά.

Του τήνε παίρνουνε κι αυτή
χαρά στους που ’ναι οι Δυνατοί.

Χαρά στους που ’ναι οι Δυνατοί
γι’ αυτούς δεν έχει χόρταση.
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«Πατρίδα μας είναι ο τόπος, απ’ όπου ερχόμαστε, κι ο πατέρας μας είναι εκεί κάτω»
Πλωτίνος

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ενότητα 10η
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1.
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

Ακούστε προσεκτικά δύο φορές το κείμενο και βρείτε τη σωστή 
απάντηση σύμφωνα με το κείμενο.

1.  Οι αεροπορικές εταιρείες ανταγωνίζονται στο να είναι
α) πιο ακριβές
β) πιο ακριβείς
γ) πιο λεπτομερειακές

2.  Οι αεροσυνοδοί είναι 
α) οι οικοδέσποινες του αεροπλάνου
β) οι υπεύθυνες του αεροπλάνου
γ) οι καθαρίστριες του αεροπλάνου

3.  Το φαγητό στο αεροπλάνο
α) έχει απλή γεύση για να αρέσει σε όλους
β) έχει ξεχωριστή ποιότητα
γ) είναι πρόχειρο και άνοστο

4.  Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα
α) να πάρει μόνο μια βαλίτσα έως 20 κιλά και τίποτε άλλο
β) να πληρώσει αν οι αποσκευές του ζυγίζουν κάτω από 20 κιλά
γ) να έχει περισσότερο από μια βαλίτσα αρκεί να πληρώσει για τα παραπάνω κιλά

5.  Το φωτεινό σήμα «Προσδεθείτε» ανάβει όταν
α) δεν επιτρέπεται το κάπνισμα
β) υπάρχουν κενά αέρος, στην προσγείωση και την απογείωση
γ) στην προσγείωση, στην απογείωση και όταν δεν έχει οξυγόνο

Το αεροπλάνο είναι το πιο γρήγορο και το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο και αρέσει σε όσους 
δε φοβούνται και θέλουν να ταξιδέψουν άνετα και πολιτισμένα.
Καθώς στις μέρες μας υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν 
να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες τους, να έχουν προσιτές τιμές στα 
εισιτήρια, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και γενικά προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια στις 
καθημερινές πτήσεις.
Οι πιλότοι και το πλήρωμα είναι πάντα έμπειροι. Οι αεροσυνοδοί είναι κομψές, ευγενικές, 
πρόθυμες να ευχαριστήσουν τους επιβάτες, έτσι ώστε να νιώθουν άνετα σαν στο σπίτι τους και 
να απολαύσουν τα εκλεκτά φαγητά που τους προσφέρονται.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς ο κάθε επιβάτης δικαιούται να πάρει μία βαλίτσα που ζυγίζει έως 
20 κιλά. Οι υπέρβαρες αποσκευές, δηλαδή αυτές που ξεπερνάνε τα 20 κιλά, χρεώνονται με ένα 
επιπλέον ποσό για το κάθε κιλό.
Στο αεροπλάνο μέσα οι ταξιδιώτες πρέπει να προσέχουν το φωτεινό σήμα «Προσδεθείτε» που 
ανάβει κατά τη διάρκεια της απογείωσης, της προσγείωσης και όταν έχει αναταράξεις. Πάνω 
από το κάθε κάθισμα βρίσκεται η μάσκα οξυγόνου, ο ατομικός φωτισμός, ο εξαεριστήρας και το 
κουδούνι κλήσης της αεροσυνοδού.
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2.
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΠΙΠΛΑ 

Ακούστε προσεκτικά δύο φορές το κείμενο και απαντήστε 
Σωστό ή Λάθος. 
1.  Ο Σταύρος και η Τούλα θα παντρευτούν σε λίγο καιρό.
2.  Το νεαρό ζευγάρι νοίκιασε σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.
3.  Το σπίτι είναι επιπλωμένο.
4.  Οι δύο φοιτητές πήγαν σ΄ ένα εργαστήριο.
5.  Τα έπιπλα που είναι στον κατάλογο, υπάρχουν στην αποθήκη.
6.  Το εμπόριο περνάει κρίση αυτή τη χρονική στιγμή.
7.  Το ζευγάρι θα εξοφλήσει τα έπιπλα μετά από ένα χρόνο και θα πληρώσει τόκους.

Ο Σταύρος και η Τούλα είναι νιόπαντροι. Πήραν στεγαστικό δάνειο και αγόρασαν ένα μικρό 
διαμέρισμα σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, κοντά στη Σχολή τους. Το σπίτι ευτυχώς ήταν 
ανακαινισμένο, όμως έπρεπε να το επιπλώσουν, διότι είχε μέσα μόνο τα έπιπλα κουζίνας με 
ωραίες καινούριες, εντοιχισμένες, ηλεκτρικές συσκευές και τίποτα άλλο.
Έτσι πήγαν σ΄ ένα μεγάλο κατάστημα επίπλων.

– Ό,τι έπιπλα βλέπετε στην έκθεση, υπάρχουν στην αποθήκη και μπορούμε να σας τα φέρουμε 
αύριο στο σπίτι – είπε η χαμογελαστή πωλήτρια.

– Εμένα, όμως, μ΄ αρέσει αυτός ο κόκκινος καναπές που είναι στον κατάλογο και αυτό εδώ το 
ξύλινο τραπεζάκι.

– Απ΄ ό,τι βλέπω κυρία μου, έχετε ακριβό 
γούστο. Αυτά τα έπιπλα στον κατάλογο είναι 
όλα χειροποίητα, γίνονται μόνο κατόπιν 
παραγγελίας και θα είναι έτοιμα σε δύο 
μήνες αν τα παραγγείλετε σήμερα.

– Εμείς, όμως, βιαζόμαστε και ψάχνουμε για 
κάτι έτοιμο και οικονομικό – είπε ο Σταύρος.

– Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία, κοιτάξτε 
τα όλα και διαλέξτε – είπε η πωλήτρια 
χαμογελώντας πάντα. Επειδή οι πωλήσεις 
μας έχουν μειωθεί, λόγω κρίσης, θα σας 
κάνουμε κάποιες διευκολύνσεις.

Οι δύο φοιτητές διάλεξαν τελικά ένα τραπέζι και 
τέσσερις καρέκλες για την τραπεζαρία, για το 
σαλόνι έναν γωνιακό καναπέ και ένα τραπεζάκι, 
για την κρεβατοκάμαρα ένα μεγάλο κρεβάτι, 
δύο κομοδίνα και μια ντουλάπα και για το χολ 
μία ωραία κρεμάστρα.
Κανώνισαν να τα πληρώσουν μέσα σ΄ ένα χρόνο, 
σε δώδεκα άτοκες μηνιαίες δόσεις.
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3.
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ακούστε προσεκτικά δύο φορές το κείμενο και βρείτε τη σωστή 
απάντηση σύμφωνα με το κείμενο.

1.  Ο κ. Παππάς έβαλε τις φωνές γιατί
α) ο λογαριασμός είχε έρθει πάλι αργά
β) ο λογαριασμός δεν ήταν ο δικός του
γ) τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσει ήταν πολλά.

2.  Η γυναίκα του και η κόρη του
α) τηλεφωνούσαν στην Ιταλία
β) έκαναν συνήθως πολλά τηλεφωνήματα
γ) ήταν στην εξοχή όλο τον Ιούλιο.

3.  Η κα. Παππά νομίζει ότι
α) πληρώνουν περισσότερα λεφτά προσπαθώντας να κάνουν οικονομία
β) πληρώνουν λιγότερα λεφτά, γιατί κάνουν οικονομία
γ) δεν είναι καλό να κάνει κανείς οικονομία.

4.  Ο μεγάλος λογαριασμός του τηλεφώνου
α) ήταν του κου Παππά
β) ήταν του κου Tóth
γ) ήταν της καινούριας γειτόνισσας.

Ο κύριος Παππάς κρατούσε στα χέρια του το λογαριασμό του τηλεφώνου και έτρεμε. Το ποσό 
ξεπερνούσε τις 100.000 φιορίνια. Συνήθως η οικογένεια είχε έξοδα περίπου 10.000 φιορίνια το 
μήνα για τηλέφωνο, καλωδιακή τηλεόραση και ίντερνετ όλα μαζί.
«Αν είναι δυνατόν!» φώναζε «Αυτές οι δυο γυναίκες θα με καταστρέψουν. Άλλη δουλειά δεν 
έχουνε, απ΄ το πρωί ως το βράδυ στο τηλέφωνο. Η μία παίρνει τηλέφωνο την αισθητικό και 
μιλάει μια ώρα για κρέμες, η άλλη παίρνει την φίλη της στην Ιταλία και έχουν και οι δύο μανία με 
τα τηλεπαιχνίδια που όλοι ξέρουμε πόσο χρεώνουν την κλήση. Πάει θα πάθω έμφραγμα!»

– Εμείς δεν φταίμε καθόλου. Όλο τον Ιούλιο λείπαμε εξοχή 
και η Αθηνά μιλάει με την φίλη της στην Ιταλία μόνο μέσω 
διαδικτύου. Και από τότε που μας ήρθε εκείνος ο μεγάλος 
λογαριασμός δεν έχουμε ξαναπάρει κανένα τηλεπαιχνίδι. 
Μήπως φταίει η εταιρεία; Μήπως έγινε κάποιο λάθος; Εσύ 
πήρες την μάνα σου στην Ελλάδα;

– Όχι, αφού πάντα με παίρνει εκείνη. Δεν ξέρω, γυναίκα. 
Εγώ  ένα ξέρω μόνο: ότι εσείς οι δύο πολλές φορές παίρνετε 
τις φίλες σας στο κινητό από το σταθερό μας τηλέφωνο. 
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Δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν τις παίρνετε από τα 
κινητά σας. Ή κάνω λάθος;
    – Δεν κάνεις καθόλου λάθος, γιατί συνήθως δεν 

έχουμε κάρτα στα κινητά μας για να κάνουμε, 
υποτίθεται, κάποια οικονομία. Έτσι αναγκαστικά 
παίρνουμε από το σταθερό και τελικά μας βγαίνει 
ο κούκος αηδόνι. Ακολουθούμε τη δική σου λογική 
και τα χρυσοπληρώνουμε όλα!

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι. Ήταν 
ο γείτονας, ο κύριος Tóth. Στο χέρι του κρατούσε έναν 
λογαριασμό.

– Με συγχωρείτε, κύριε Παππά, είπε ευγενικά, πρέπει να έχει κάνει κάποιο λάθος ο ταχυδρόμος, 
γιατί βρήκα τον δικό σας λογαριασμό στο γραμματοκιβώτιό μου. Μήπως έχετε τον δικό μου 
εσείς;

Ο κος Παππάς αναστέναξε με ανακούφιση. Είχε πανικοβληθεί 
τόσο πολύ με το ποσό που ούτε καν κοίταξε το όνομα. Έμεινε 
κατάπληκτος όταν διαπίστωσε ότι ο μεγάλος λογαριασμός δεν 
ήταν ούτε στο όνομα του κυρίου Tóth. 

– Κύριε Tóth, ψέλλισε, Σας λέει τίποτα το όνομα Βικτώρια Tóth, 
δικός της είναι ο λογαριασμός.

– Πρέπει να είναι εκείνη η όμορφη κυρία που μένει στον 
πέμπτο όροφο. Πρόσφατα ήρθε, έχει περίπου ένα μήνα εδώ. 
Φαίνεται ο ταχυδρόμος μπερδεύτηκε τελείως αφού έχουμε 
το ίδιο επίθετο με την κυρία, σ΄ αυτήν έδωσε το δικό μου, 
σ΄ εσάς το δικό της και σ΄ εμένα το δικό σας λογαριασμό, 
απάντησε ψύχραιμα ο κος Tóth.
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4.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

1. Σωστό ή Λάθος;
1.  Ο Γιάννης και η Μαρία ήταν παντρεμένοι.
2.  Ο Γιάννης πεινούσε πολύ.
3.  Ο πελάτης ήρθε τυχαία στο γραφείο εκείνο το απόγευμα, γιατί ο Γιάννης δεν τον περίμενε.
4.  Ο πελάτης είχε πολλές απαιτήσεις.
5.  Ο Γιάννης δεν χάρηκε καθόλου που ήρθε ο πελάτης, γιατί του ήταν αντιπαθητικός.
6.  Ο Γιάννης μεγάλωσε στην πόλη.
7.  Ο Γιάννης αγαπούσε τη Μαρία.
8.  Η Μαρία ήταν εγωίστρια και ζηλιάρα.

2. Γράψτε την περίληψη του κειμένου. (30-40 λέξεις)

3. Μεταφράστε το κείμενο στα oυγγρικά.
Ο Γιάννης και η Μαρία έφτασαν στο χωριό Μπελογιάννης αργά. Όλα ήταν σκοτεινά, το μεγάλο 
καφενείο κοντά στην πλατεία κλειστό, ούτε ένα φως αναμμένο, ούτε ψυχή στον δρόμο. Φτάσαμε 

αρκετά αργά, ευτυχώς, 
σκέφτηκε ο Γιάννης. Και 
αύριο πάλι φεύγουμε νωρίς. 
Ο Θεός μου έστειλε αυτόν 
τον πελάτη ένα λεπτό πριν 
ξεκινήσουμε για το χωριό 
με τη Μαρία. Αλλιώς θα 
έπρεπε να σκεφτεί ολόκληρο 
σενάριο για να αργήσουν. 
Ίσως να της έλεγε ψέματα 
ότι πεινάει σαν λύκος και 
πρέπει να σταματήσουν 
στον δρόμο κάπου για 
φαγητό. Δύσκολο, σκέφτηκε, 
θα με υποψιαστεί αμέσως. 
Είναι πανέξυπνη και το μυαλό 
της πάει πάντα στο πονηρό. 
Εξ’ άλλου δε θα κερδίσω 
πάνω από είκοσι λεπτά. Δεν 
έχει νόημα.
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Εκείνη ακριβώς τη στιγμή στο γραφείο μπήκε ο ιδιότροπος αυτός πελάτης που εδώ και καιρό 
τον ταλαιπωρούσε με τις απαιτήσεις του. Του ήταν πλέον αντιπαθητικός, αλλά τώρα για πρώτη 
φορά τον υποδέχθηκε όλο κέφι και χαρά. Με έσωσες, φίλε, σκέφτηκε, με έσωσες και ούτε που 
το ξέρεις.
Αλήθεια, πώς μπορούσε να ξέρει ο πελάτης τον λόγο αυτής της αγωνίας;
Ο Γιάννης μεγάλωσε στο χωριό και το αγαπούσε πολύ. Πριν βρει αυτή τη δουλειά στην πόλη – 
μέσω διαδικτύου – το χωριό ήταν όλη του η ζωή. Εκεί έμειναν και όλες οι παλιές αγάπες του που 
τώρα πια δεν είχαν καμία αξία γι’ αυτόν. Αξία είχε μόνο η γυναίκα του η Μαρία, η οποία όμως 
παρ’ όλη την ομορφιά και την εξυπνάδα της ήταν πολύ ζηλιάρα. Περισσότερο απ’ όλα μισούσε 
τη ζωή του Γιάννη στο χωριό, το παρελθόν που δεν μπορούσε να ελέγξει και όλο φοβόταν πως ο 
άντρας της θα επιστρέψει σε κάποια παλιά του αγάπη. Και ο καημένος ο Γιάννης φοβόταν μόνο 
τον θυμό και τη ζήλια της Μαρίας, τίποτα μα τίποτα άλλο στη ζωή!
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5.
ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαβάστε προσεκτικά δύο φορές το κείμενο και απαντήστε σωστό 
ή λάθος.
1.  Ο καλεσμένος καλλιτέχνης παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση.
2.  Το τελευταίο CD του καλλιτέχνη έχει κυκλοφορήσει πριν από ενάμιση μήνα.
3.  Η συνέντευξη αυτή γίνεται στα τέλη του χειμώνα.
4.  Η ηλικία του τραγουδιστή είναι 50 χρονών.
5.  Ο τραγουδιστής έχει καλή αίσθηση του χιούμορ. 
6.  Ο γιος του τραγουδιστή είναι και αυτός τραγουδιστής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Καλησπέρα. Σ΄ ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας απόψε, γιατί η αλήθεια είναι, ότι 
δεν βγαίνεις πολύ τώρα τελευταία, δεν δίνεις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, ούτε στα 
περιοδικά, και οι εμφανίσεις σου στην τηλεόραση είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι άνθρωποι 
όμως λένε πως τους έλειψες πολύ και θέλουν να σ΄ ακούσουν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ:

Ναι. Ο κόσμος πραγματικά με ρωτάει «Άντε, πότε θα βγάλεις κανένα καινούριο CD;» Η 
αλήθεια είναι, ότι έχω βγάλει πριν ενάμιση μήνα, αλλά δεν το ξέρουνε, δεν έχει διαφημιστεί 
ιδιαίτερα, ούτε τα ραδιόφωνα παίζουν τόσο πολύ τα δικά μου τραγούδια. Είπα κι εγώ να 
βγω στην τηλεόραση και να αρχίσω να τα διαφημίζω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Μία Πέμπτη λίγο μελαγχολική σήμερα... κάνει κρύο, είναι σαν να μη λέει να φύγει ο χειμώνας, 
σαν να επιμένει, παρόλο που είναι τέλος Φεβρουαρίου. Είσαι κι εσύ πάντα μελαγχολικός 
στα τραγούδια σου;

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ:

Ναι, πάντα και το χειμώνα πάντα κρυωμένος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Είναι τριάμισι-τέσσερα χρόνια που έχεις να βγεις να τραγουδήσεις σ΄ ένα νυχτερινό μαγαζί. 
Ο κόσμος σ΄ έχει επιθυμήσει.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ:

Δεν θέλω να κουραστούν οι άνθρωποι, ούτε να με βαρεθούν... Σε καμιά δεκαριά χρόνια 
– στα εβδομήντα μου – θα βγω σε καμιά μουσική σκηνή ή θα τραγουδήσω σε κανένα 
γηροκομείο. Το ότι έλειψα μου το λένε πολλοί. Βέβαια μου το λένε και αυτοί που όταν 
τραγουδάω δεν έρχονται ποτέ στο κέντρο.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Θα σου κάνω και την κρίσιμη ερώτηση, γιατί ο κόσμος έχει απορίες. Είσαι τύπος 
μελαγχολικός, αλλά ταυτόχρονα κάνεις συνέχεια και πλάκες και καλαμπούρια. Πώς πάνε 
μαζί αυτά τα δύο; Είναι πάντα έτσι;

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ:

Στα τραγούδια πάντα μελαγχολικά, αλλά στη ζωή γελαστός και καλαμπουρτζής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Έχεις δύο παιδιά και το ένα που βρίσκεται εδώ τώρα λέει «Θέλω ν΄ ακολουθήσω τα 
αχνάρια». Πώς έγινε αυτό; Είναι μια ιστορία αυτή...

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ:

Κάποια στιγμή, λίγο πριν απολυθεί από το Ναυτικό που υπηρετούσε, τον ρώτησα τι 
θέλει να κάνει: να δουλέψει ή να σπουδάσει. Μου είπε ότι θέλει να γίνει κάποια στιγμή 
τραγουδιστής, αλλά εγώ βέβαια ήθελα πρώτα να τον ακούσω για να μην εκτεθεί. Αυτός 
άρχισε να τ΄ αποφεύγει και μόνο μετά από εφτά μήνες κατορθώσαμε να καθίσουμε κάτω 
με την κιθάρα. Τον άκουσα, μου άρεσε. Αισθάνθηκα ρίγος μέσα μου, του είπα: «Εντάξει, 
αφού είσαι κατά την γνώμη μου καλός τραγουδιστής, θα σε βοηθήσω να μπεις μέσα στον 
χώρο.»

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το απόγευμα και εύχομαι στον καλεσμένο 
μας να εμφανιστεί σύντομα σε κάποιο κέντρο.
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6.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σωστό ή λάθος;
1.  Η αστυνομία ακόμα δεν έχει πιάσει τα υπόλοιπα 4 μέλη της συμμορίες.
2.  Ένας από τα μέλη της σπείρας έπαιζε τον πελάτη.
3.  Οι ληστές χρησιμοποιούσαν όπλο.
4.  Τα θύματα της σπείρας ήταν τέσσερα τους τελευταίους 8 μήνες.
5.  Οι οδηγοί των ταξί προτιμούν να δουλεύουν περισσότερες ώρες με ασφάλεια, παρά λιγότερες 

ώρες με κινδύνους.

1.
Η αστυνομία συνέλαβε χτες στα Γλυκά Νερά έναν δεκαοχτάχρονο νέο, ο οποίος ήταν μέλος 
μιας σπείρας. Η σπείρα ήταν ο φόβος και τρόμος των οδηγών ταξί τους τελευταίους 8 μήνες. Η 
σπείρα μετράει 5 άτομα – οι τέσσερις αναζητούνται – και ληστεύει οδηγούς ταξί.

2.
Η συμμορία δραστηριοποιείται στη Βορειοανατολική Αττική. Να πούμε δύο λόγια για το πώς 
δρα η σπείρα: ένας από τους πέντε παριστάνει τον πελάτη, μπαίνει στο ταξί, το οδηγεί σ΄ ένα 
ερημικό σημείο και εκεί οι υπόλοιποι τέσσερις με την απειλή όπλου, αποσπούν χρηματικά ποσά, 
προσωπικά αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα.

3.
Η σπείρα είχε ληστέψει τέσσερα ταξί και 
είχε πάρει την τσάντα από μια γυναίκα 
που περπατούσε τη νύχτα σε απόμακρη 
συνοικία. Είναι το πιο εύκολο πράγμα 
να ληστέψεις ταξιτζή, διότι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε πάρα 
πολλούς κινδύνους και ιδιαίτερα όσοι 
δουλεύουν βράδυ που είναι όλο και 
λιγότεροι.

4.
Οι περισσότεροι ταξιτζήδες προτιμούν 
να δουλεύουν την ημέρα κι ας δουλεύουν 
και 15 ώρες. Το επάγγελμα είναι πολύ 
επικίνδυνο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα 
βάλεις στο ταξί σου.
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7.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ακούστε δύο φορές το κείμενο και μετά συνεχίστε τις προτάσεις:
Πρώτη είδηση:

Η αστυνομία συνέλαβε τον νεαρό στη Θεσσαλονίκη

Δεύτερη είδηση:
α) Η φωτιά ξέσπασε
β) Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν

Τρίτη είδηση:
α) Το εργοστάσιο που έγινε το ατύχημα βρίσκεται
β) Η γυναίκα κάηκε από
γ) Οι γιατροί

Τέταρτη είδηση:
α) Στην Εθνική οδό Πύργου-Πάτρας  
β) Ευτυχώς οι τέσσερις επιβάτες των δύο αυτοκινήτων
γ) Σ΄ αυτό το κομμάτι του δρόμου

Πέμπτη είδηση:
Το διπλωματικό αυτοκίνητο που κάηκε ήταν παρκαρισμένο

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πρώτη είδηση:
Η αστυνομία συνέλαβε έναν εικοσιπεντάχρονο στη Θεσσαλονίκη για κατοχή μικρής ποσότητας 
ναρκωτικών ουσιών. Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία, καθώς στο παρελθόν είχαν 
βρεθεί πάνω του ξανά ναρκωτικές ουσίες.

Δεύτερη είδηση:
Στην Αθήνα είχαμε μία πολύ μικρής έκτασης φωτιά σε ισόγειο, λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα. 
Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής βρέθηκαν 
στο σημείο και εννιά πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και έβγαλαν έναν άστεγο που 
ήταν μέσα στην πολυκατοικία εκείνη τη χρονική στιγμή. Τέλος καλό, όλα καλά!

Τρίτη είδηση:
Πρέπει να πούμε ότι σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις τέσσερις, είχαμε ένα εργατικό 
ατύχημα σε εργοστάσιο που βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κοζάνης. 
Μία 35χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα από διαρροή καυτού νερού. 
Ευτυχώς οι γιατροί κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.
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Τέταρτη είδηση:
Σήμερα στην Εθνική οδό Πύργου-Πάτρας ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και 
συγκρούστηκε μετωπικά μ΄ ένα άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. 
Ευτυχώς οι τέσσερις επιβάτες σώθηκαν από θαύμα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά. 
Η πυροσβεστική ήρθε αμέσως και έβγαλε ζωντανούς τους τρεις επιβάτες του ενός αυτοκινήτου 
και τον οδηγό του άλλου. Αν ταξιδέψει κανείς σ΄ αυτό το κομμάτι του δρόμου πιάνεται η ψυχή 
του, γιατί εδώ έχουν βρει το θάνατο δεκάδες άνθρωποι.

Πέμπτη είδηση:
Και η τελευταία μας είδηση είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε εμπρησμό σ΄ ένα διπλωματικό 
αυτοκίνητο, σταθμευμένο στην οδό Ευζώνων. Από την πυρκαγιά που προκλήθηκε, το αυτοκίνητο 
κάηκε ολοσχερώς.
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8.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε και συζητήστε το απόσπασμα από την τραγωδία του 
Αισχύλου για να καταλήξετε στο πόρισμα:
Το Σύνταγμα της Ελλάδας έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (525 – 456 π.Χ.)

ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ
……

ΑΘΗΝΑ

Λαέ της Αττικής πρώτη φορά δικάζοντας
Για φόνο, ακούστε το θεσμό που εγκαινιάζω.
Από  τώρα και για πάντα μες στη χώρα του Αιγέα
Ιδρύεται των δικαστών τούτο το βουλευτήριο. 
Σ’ αυτόν τον βράχο του Άρη
(…)
Απ’ όπου πήρε τ’ όνομα ο βράχος Άρειος Πάγος
Σ’ αυτόν ο σεβασμός των πολιτών
Κι ο αδελφός του φόβος μέρα νύχτα
Την αδικία θα συγκρατούν φτάνει
Να   μην νοθεύουν τη ροή των νόμων οι πολίτες
(…)
Τους  φρόνιμους πολίτες συμβουλεύω
Να μην ανέχονται την αναρχία και το δεσποτισμό
Και το δέος πέρα για πέρα  να μη διώξουν  απ’ την πόλη.
Ποιος είναι δίκαιος άνθρωπος και δε φοβάται τίποτα;

(…)
ΧΟΡΟΣ
(…)
Μήδε της αναρχίας
Μηδέ της τυραννίας το βίο
Να καταδεχτείς.
Ο θεός τα πάντα ζυγιάζει στη μέση
Κι αλλιώς καθετί το μετράει.
(…)
Η ασέβεια γεννά την  ύβρη
Κι ο φρόνιμος ο νους το μέσα πλούτος
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Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Στίχοι: Π. Θεοδωρίδης

Μουσική: Γ. Μαρκόπουλος

Στη Μακεδονία του παλιού καιρού
γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου
μου ’στησε  κουβέντα στις εξοχές
κι έκανε νυχτέρια με μάγισσες, (δις)

Αχ, Μακεδονία, χιλιόμορφη
γιατί κλαις και λειώνεις σαν το κερί;
Έχω γιο μονάκριβο η καψερή
κι έχει φύγει για την Ανατολή. (δις)

Τον προσμένουν κίνδυνοι και χωσιές
λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές
μοναχός τ’ αντέχει και τα περνά
τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα. (δις)

Στη Μακεδονία του παλιού καιρού
γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου
στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες
στ’ όνειρό της φέρνει τους Έλληνες. (δις)
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«Εγώ είμαι ο τόπος σου̇  ίσως να μην είμαι κανείς αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις»
Γ. Σεφέρης

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Γράψτε μια έκθεση: Τι βλέπετε στην εικόνα;

Ενότητα 11η
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1.
ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Βρείτε τη σωστή συνέχεια της κάθε πρότασης του άρθρου 
σχετικά με μια πρόσφατη εφεύρεση Γερμανών κατασκευαστών. 
Πρόκειται για ένα επαναστατικό σύστημα υδρομασάζ για ζώα.

Προσοχή, οι σωστές απαντήσεις είναι μόνο 6.

1.  Ποιος είπε ότι τα χαριτωμένα σκυλάκια
2.  Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν Γερμανοί κατασκευαστές
3.  Πιστεύουν ότι ένα μπάνιο σε
4.  Η αύξηση των δερματικών αλλεργιών στα ζώα
5.  Η χρήση του τζακούζι
6.  Ο βαθύς καθαρισμός ανασηκώνει το τρίχωμα του ζώου και

•  απομακρύνει κάθε ίχνος βακτηρίων και παρασίτων.
•  και έφτιαξαν την πρώτη μπανιέρα τζακούζι για ζώα.
•  άφθονες φυσαλίδες είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος καθαρισμού ενός σκύλου.
•  σε σαλόνι περιποίησης κατοικίδιων στην καρδιά της γερμανικής πόλης.
•  απέφερε θεαματικά αποτελέσματα.
•  δεν φτάνει το απλό λούσιμο.
•  ήταν ο λόγος που οδήγησε τους επιστήμονες στην εξεύρεση ενός καινούργιου 

τρόπου λουσίματος.
•   δεν μπορούν να απολαύσουν μια δροσερή και ταυτόχρονα αναζωογονητική βουτιά 

σε τζακούζι;
•  πλέον κατάλληλος τρόπος καθαρισμού ενός σκύλου.

Το σύγχρονο 
σύμβολο 
Θεσσαλονίκης
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2.
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

1.  Σημειώστε με σταυρό τις απαντήσεις που συμφωνούν με το 
κείμενο. Οι σωστές απαντήσεις είναι μόνο έξι.
• Οι νέοι σε πολύ μεγάλο βαθμό αποδέχονται τη φιλία.

• Οι νέοι πιστεύουν ότι η φιλία είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου.

• Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι πιο δύσκολα δημιουργούν φιλίες.

• Οι νέοι συναντούν τους φίλους τους σχεδόν κάθε μέρα.

• Οι νέοι γνωρίζουν τους φίλους τους συνήθως στον χώρο που μένουν ή στο σχολείο που 
πηγαίνουν.

• Ο καλός φίλος πρέπει να είναι κυκλοθυμικός και ειλικρινής.

• Οι νέοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον χαρακτήρα του φίλου παρά στο «πορτοφόλι» του.

• Οι νέοι προτιμούν την παρέα συνομηλίκων τους.

• Οι φιλίες που δημιουργούν τα αγόρια είναι πιο σταθερές σε σχέση με τις φιλίες των κοριτσιών.

• Τα κορίτσια εύκολα δημιουργούν φιλίες και δύσκολα τις χαλάνε.

• Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι φίλοι, γιατί σκέφτονται διαφορετικά. 

2. Γράψτε την περίληψη του κειμένου στο τετράδιό σας.

3. Μεταφράστε το κείμενο στα oυγγρικά.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία μεγάλης έρευνας που έγινε σε αστικές και αγροτικές περιοχές, η φιλία 
γίνεται αποδεκτή από το 90% των νέων.
Οι περισσότεροι νέοι έχουν φίλους, πιστεύουν στη φιλία, αυτή αποτελεί την πιο σημαντική αξία 
της ζωής τους, «το υπέρτατο αγαθό», όπως τη χαρακτηρίζουν.
Τα παιδιά βλέπουν τους φίλους τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σημαντικό ρόλο στις φιλίες 
διαδραματίζουν το σχολείο, η πολυκατοικία και η γειτονιά όπου συνήθως οι περισσότεροι νέοι 
γνωρίζουν «τον καλύτερο φίλο».
«Ο καλός φίλος» σύμφωνα με την έρευνα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές 
απαιτήσεις. Να είναι έμπιστος, ειλικρινής και ευγενικός. Να έχει καλή διάθεση. Το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό του όμως, είναι ο καλός χαρακτήρας, πράγμα που παίζει καθοριστικό ρόλο για 
την επιλογή του, ενώ πολύ λίγο ενδιαφέρονται οι νέοι για την κοινωνικό-οικονομική θέση των 
φίλων τους, τις πολιτικές τους αντιλήψεις ή την ηλικία τους.
Μεταξύ των δύο φύλων τα κορίτσια πιο προσεχτικά διαλέγουν τους φίλους τους, αλλά δεν είναι 
σταθερά και εύκολα χαλάνε τη φιλία, ενώ τα αγόρια όχι.
Γενικά τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων μπορεί 
να είναι αρκετά καλές παρόλο που οι άνδρες και οι γυναίκες εκ φύσεως έχουν διαφορετικό 
τρόπο σκέψης.

Ο Βασίλης Βασιλικός που έγραψε το βιβλίο για τον Λαμπράκη, το οποίο είχε παγκόσμια 
αναγνώριση λόγου και της ταινίας Ζ, επισκέπτηκε την άνοιξη του 2011 την Αυτοδιοίκηση 
Ελλήνων Ουγγαρίας και το Σχολείο. 
Διαβάστε  κάποιο έργο του,  και γράψτε τις γνώμες σας  γι αυτό. 
Επίσης γράψτε τι ξέρετε, τι ακούσατε για τον Λαμπράκη, καθώς και για την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου.
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3.
ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΣΩΣΕ ΝΑΥΑΓΟ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
1.  Πού έπεσε το αεροπλάνο του Ολλανδού πιλότου;
2.  Γιατί ήταν μόνος του ο πιλότος;
3.  Γιατί έπεσε το αεροπλάνο;
4.  Ο ναυαγός ήξερε πού βρισκόταν;
5.  Είχε βάρκα ο ναυαγός; Τι βάρκα ήταν αυτή;
6.  Πόσες μέρες υπολόγισε να ζήσει ο πιλότος;
7.  Πότε το δελφίνι βοήθησε τον ναυαγό;
8.  Μετά από πόσες μέρες ο ναυαγός είδε την ξηρά;

2. Μεταφράστε το κείμενο στα ουγγρικά.

Ένα δελφίνι έσωσε τη ζωή του Ολλανδού πιλότου Φαν Μπόρεν, που έπεσε με το μονοθέσιο 
αεροπλάνο του στην καρδιά του Ειρηνικού, μέσα σε θύελλα και χωρίς να έχει καμία ελπίδα 
να βγει ζωντανός από την κόλαση αυτή. Όπως διηγήθηκε ο ίδιος, βγαίνοντας στις ακτές της 
Ινδονησίας, το αεροπλάνο του έπαθε βλάβη και μόλις την τελευταία στιγμή πρόλαβε να πεταχτεί 
έξω, ρίχνοντας ταυτόχρονα στα κύματα μια μικρή φουσκωτή βάρκα, στην  οποία μπήκε  αφού 
τη φούσκωσε με απίστευτο  κόπο. «Η βάρκα μου όμως δεν είχε μηχανή και δεν είχα ιδέα πού 
βρισκόμουν. Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν το τέλος της ζωής μου. Δεν είχα νερό και μέσα σ’ αυτά 
τα κύματα δε θα άντεχα περισσότερες από τρεις μέρες. Κάποια στιγμή όμως εμφανίστηκε ένα 
δελφίνι και άρχισε να χορεύει δίπλα 
στη βάρκα μου. Το δελφίνι είχε 
πολύ κέφι και συνέχισε το χορό του  
κάμποση ώρα. Τότε άρχισα να του 
μιλώ και σε μια στιγμή το βλέπω να 
πλησιάζει και ν’ αρχίζει να σπρώχνει 
τη βάρκα μου με δύναμη. Με 
έσπρωχνε σταθερά αλλά δεν ήξερα 
πού με πήγαινε. Του μιλούσα κάθε 
τόσο και φαινόταν ικανοποιημένο. 
Τη δεύτερη μέρα δεν πίστευα στα 
μάτια μου, όταν είδα στο βάθος 
την ξηρά. Το δελφίνι συνέχισε να 
σπρώχνει τη βάρκα μου προς τα 
εκεί. Τελικά κατάφερε να με βγάλει 
έξω. Του χρωστώ τη ζωή μου»
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4. 
ΚΑΘΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
1.  Τι δουλειά κάνει ακριβώς ο καλλιτέχνης στον οποίον αναφέρεται το άρθρο; Γιατί;
2.  Τι εννοεί ο καλλιτέχνης όταν λέει «επιλεγμένα μέσα»;
3.  Γιατί το άρθρο αποκαλεί τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη «πρίγκιπα της νύχτας»;
4.  Γιατί κατηγορεί τους δημοσιογράφους  ο καλλιτέχνης;
5.  Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος του άρθρου;
6.  Ξέρετε πώς ονομάζεται (στην αργκό) ένας καλλιτέχνης ή πολιτικός που περιφέρεται από 

κανάλι σε κανάλι, συμμετέχει σε κάθε είδους εκπομπές μόνο και μόνο επειδή του αρέσει 
η δημοσιότητα;

 2. Μεταφράστε το κείμενο στα oυγγρικά.

...Κι έτσι, ενώ ήχησαν οι καμπάνες χαρούμενα στο άκουσμα της φήμης ότι ο γνωστός αυτός 
καλλιτέχνης περιορίζει στο ελάχιστο τον αριθμό των συνεντεύξεών του, στη συνέχεια οι 
καμπάνες έγιναν πένθιμες – οι συνεντεύξεις του απλά περιορίζονται σε δέκα ετησίως και μόνο 
σε «επιλεγμένα μέσα», όπως δήλωσε ο ίδιος.
Ο «πρίγκιπας της νύχτας» φέρεται δυσαρεστημένος με τις ανακρίβειες  που γράφονται και 
λέγονται στα μήντια από τους δημοσιογράφους.
Υπάρχει και η άλλη λύση «Καλύτερα να τραγουδάς, παρά να μιλάς» κι έτσι μπορούν όλοι να 
μείνουν ευχαριστημένοι.

(Περιοδικό «Ταχυδρόμος» 2003, με αλλαγές)

Η σοπράνο της ομογένειας μας, Κλειώ Μυτηλιναίου
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5.
ΜΥΘΟΜΑΝΙΑ

1. Απαντήστε: Σωστό ή Λάθος.
1.  Μέσα από το γράψιμο οι επώνυμοι τραγουδιστές θέλουν να ζήσουν τα παιδικά τους 

όνειρα.
2.  Τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα έχουν γεμίσει παιδικά βιβλία γνωστών καλλιτεχνών.
3.  Η διεθνής επιτυχία του βιβλίου ”Χάρι Πότερ” ανέτρεψε τα δεδομένα στην αγορά του 

παιδικού βιβλίου.
4.  Οι καταξιωμένοι συγγραφείς παιδικών βιβλίων είναι φτωχοί σε σχέση με τα μεγάλα 

αστέρια του Χόλλυγουντ.
5.  Οι σταρ προτιμούν να γράφουν παιδικά βιβλία παρά να κρατάνε ημερολόγιο.
6.  Μια γνωστή υπογραφή εξασφαλίζει εκδοτική επιτυχία και τεράστιες πωλήσεις.

2. Μεταφράστε το κείμενο στα ουγγρικά.

Τα τελευταία χρόνια πολλές διασημότητες – ηθοποιοί, τραγουδιστές, πολιτικοί – αποφάσισαν 
να έρθουν σε επαφή με το παιδί που κρύβουν μέσα τους, να ανάψουν τον υπολογιστή τους και 
να καταγράψουν σ’ αυτόν τις περιπέτειες που θα ήθελαν να ζήσουν.
Τα ράφια στα παιδικά τμήματα των βιβλιοπωλείων στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία έχουν 
γεμίσει με τέτοιου τύπου συγγραφικές απόπειρες.
Γιατί ασχολούνται τραγουδιστές, ηθοποιοί και πολιτικοί  με την παιδική μυθοπλασία; Τα βιβλία 
τους διαβάζονται ή απλώς λειτουργούν ως κράχτες;
Πάντως είναι γεγονός ότι η διεθνής απήχηση βιβλίων, όπως ο „Χάρι Πότερ”, έκανε πολλούς 
διάσημους τραγουδιστές, συγγραφείς και προκάλεσε την πρόσφατη έκδοση πολλών βιβλίων.

Οι οικονομικοί λόγοι δεν παίζουν τον πρώτο ρόλο, γιατί οι τραπεζικές καταθέσεις των 
συγγραφέων με παγκόσμια επιτυχία είναι πενιχρές σε σύγκριση με τις καταθέσεις της Μαντόνα ή 
του Τζον Τραβόλτα. Ίσως οι σταρ ή οι 
μάνατζέρ τους να σκέφτονται ότι τα 
σημερινά πεντάχρονα πιτσιρίκια είναι 
οι καταναλωτές και οι ψηφοφόροι 
του αύριο, αφού πολλά από τα 
παραμύθια γνωστών τραγουδιστών 
συνοδεύονται από δωρεάν CD. Ή 
απλά το γράψιμο συστήνεται από 
τους ψυχολόγους των σταρ ως 
φάρμακο για τη διατήρηση της 
ψυχικής γαλήνης και δεν είναι τόσο 
επικίνδυνο όσο ένα ημερολόγιο.
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6. 
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις

1.  Τι είναι το ελεφαντόδοντο;
2.  Τι σημαίνει χρυσελεφάντινος;
3.  Τι είναι το ιμάτιο;
4.  Τι έγινε με το θρυλικό αυτό άγαλμα του Διός, στο οποίο αναφέρεται το κείμενο;
5.  Εξηγήστε γιατί αυτά τα ευρήματα, για τα οποία γίνεται λόγος στο κείμενο, θεωρούνται 

τόσο σημαντικά.

2. Μεταφράστε το κείμενο στα ουγγρικά.

Μερικά κομμάτια από ελεφαντόδοντο και γυαλί και μερικά λεπτά εργαλεία μαζί με ένα 
φαινομενικά ασήμαντο μικρό αγγείο συνθέτουν το πιο συναρπαστικό εύρημα των τελευταίων 
ετών στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.
Όπως γνωρίζουμε στο ναό του Διός βρισκόταν το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα του 
θεού, έργο του Φειδία. Οι αρχαιολόγοι είχαν εντοπίσει το σημείο όπου ο μεγάλος γλύπτης είχε 
το εργαστήριό του. Οι ανασκαφές στη θέση του εργαστηρίου έφεραν στο φως χειροπιαστά 
απομεινάρια από τη δουλειά του Φειδία: πολλά πήλινα καλούπια που έδωσαν μορφή στα 
υφάσματα του χρυσού ιματίου του Διός. Τα εργαλεία και τα μικρά κομμάτια  από ελεφαντόδοντο 
συμπληρώνουν το μοναδικό αυτό εύρημα, παρόλο που το σπουδαίο έργο έχει χαθεί για μας 

(καταστράφηκε από φωτιά).
Τα καλούπια μας δίνουν 
μια ιδέα για τον τρόπο που 
φτιάχτηκε το μεγάλο αυτό 
άγαλμα.
Όμως οι ανασκαφές του 
εργαστηρίου έκρυβαν μια 
ακόμα έκπληξη. Μερικά 
κομμάτια ανήκαν σε ένα 
μικρό κανάτι με επιγραφή 
«ΦΕΙΔΙΟ ΕΙΜΙ» (ανήκω στον 
Φειδία). Στα χέρια μας 
κρατάμε λοιπόν ύστερα 
από 2400 χρόνια ένα 
αντικείμενο που ο σχεδόν 
μυθικός καλλιτέχνης είχε 
στο εργαστήριό του για να 
σβήνει τη δίψα του.
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7.
ΠΕΛΛΑ

1.  Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και βρείτε τις φράσεις που 
λείπουν (η άσκηση είναι μετά το κείμενο)

Η Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους από τις αρχές του 4ου αι. π. Χ., (...). Οι 
μακροχρόνιες συστηματικές ανασκαφές έφεραν στο φως μια μεγάλη, πλούσια πόλη, με άριστη 
οργάνωση, (...), μια πόλη με σημαντικό ιστορικό ρόλο. (...), είναι πολύ λίγες και δεν επιτρέπουν 
να έχουμε πλήρη εικόνα της Πέλλας αυτής της περιόδου.
Η Πέλλα αναπτύχθηκε από τις αρχές του 4ου αι. π. Χ. Το σχέδιο της πόλης – με ευθείς οριζόντιους 
και κάθετους δρόμους – έδωσε τη δυνατότητα (...). Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η αγορά. 
Εδώ ήταν συγκεντρωμένη (...) Τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης εξασφάλιζαν (...). Τα 
σπίτια ήταν κατανεμημένα στην πόλη ανάλογα με το μέγεθος και την πολυτέλεια. Τα δάπεδα 
των σπιτιών ήταν διακοσμημένα με (...).

α) γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της στα ελληνιστικά χρόνια.
β) μιας δυναμικής επέκτασης στη διάρκεια των τριών αιώνων της ζωής της.
γ) Οι ανασκαφικές μαρτυρίες για την κλασική εποχή (Α’ μισό του 4ου αι. π. Χ.)
δ) όπου κυριαρχεί η έννοια του μεγάλου και του μνημειακού
ε) όλη η παραγωγική δραστηριότητα της Πέλλας και των γύρω περιοχών.
ζ) ψηφιδωτά που έχουν μεγάλη θεματική ποικιλία. Αυτό σημαίνει ότι στη 

μακεδονική πρωτεύουσα λειτουργούσαν οργανωμένα εργαστήρια.
η) στους κατοίκους ικανοποιητικές συνθήκες ζωής.
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ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ
(παραδοσιακό τραγούδι)

Μες του Μαγιού τις μυρουδιές, στα κόκκινα κεράσια,
για ιδέστε πως χορεύουνε της Κρήτης τα κοράσια.
Με περηφάνια αληθινή, σεμνά και τιμημένα
χορεύουνε της Κρήτης μας τα τέκνα τ’ αντρειωμένα.

Κοίταξε, Κρήτη, το χορό που μάθαν τα παιδιά σου,
που ξέραν οι προγόνοι σου, για να χαρεί η καρδιά σου.
Κοίταξε χάρη κι ομορφιά, τιμή, λεβεντοσύνη
οπούχει τούτος ο χορός και τι χαρές που δίνει.

Άλλο χορό δε ρέγομαι από τον πεντοζάλη
που πάει δύο ζάλα μπρος και δύο γέρνει πάλι.
Οι εθνικοί μας οι χοροί έχουν τιμή και χάρη
και η χάρη είναι στην κοπελιά, η τιμή στο παλικάρι.   
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Ευχή γονιού,
ευχή Θεού

ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις.

Ενότητα 12η

Πότε λέμε Καλή χρονιά!
Πότε λέμε Καλό μήνα!

Πότε λέμε Καλή εβδομάδα!

Τι σημαίνει αγοράζω (πληρώνω, παίρνω κάτι) με δόσεις;

Τι σημαίνει Με πείραξε το φαγητό.
Τι σημαίνει Πεινάω σαν λύκος.

Ποιοι είναι οι δικοί μου;

Τι σημαίνει Φτάνει (πια)!

Τι σημαίνει Είμαι μούσκεμα. Έγινα μούσκεμα.

Τι σημαίνει Τι σημαίνει Τα έκανα θάλασσα.

Πότε λέμε Συλλυπητήρια!Πότε λέμε Καλό ξημέρωμα!
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2. Βρείτε το αντίθετο

πιστός ελαφρύς
σκούρο χρώμα αδύναμος
έγχρωμη φωτογραφία άσχημος
αργός φτηνός
χαρούμενος άνοστος
χοντρός γρήγορος
μακριά αρχαίος
σύγχρονος καινούριος
θηλυκός ασπρόμαυρη φωτογραφία
όμορφος άπιστος
βαρύς λυπημένος
νόστιμος ανοιχτό χρώμα
ακριβός αρσενικός
παλιός κοντά
αλμυρός ανάλατος

3. Βρείτε τη σημασία των παρακάτω λέξεων ή εκφράσεων.

ταράχτηκε για το τίποτα, για (με) το παραμικρό

χωρίς λόγο βρίσκω δικαιολογία

βρίσκω πρόφαση έχασε την ψυχραιμία του, τρόμαξε

πληρώνω διόδια πληρώνω ένα ποσό για να περάσω από συγκεκριμένα 
οδικά σημεία (από γέφυρα, εθνική οδό κλπ.)

εκτός κινδύνου κινδυνεύουν

διατρέχουν κίνδυνο δεν κινδυνεύει άλλο

4.  Τώρα συμπληρώστε τις προτάσεις με τη σωστή έκφραση από την 
πρώτη στήλη της άσκησης 3:
Ο οδηγός (...) όταν ένα μηχανάκι πετάχτηκε μπροστά του.
Προτιμάω να έρθω με το αεροπλάνο, με τις φτηνές πτήσεις που υπάρχουν.
Δε μ΄ αρέσει να (...) και η βενζίνη έχει ακριβύνει πολύ τώρα τελευταία. Δε συμφέρει το 
αυτοκίνητο.
Της είπα ότι έχω δουλειά αλλά δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι απλά (...) για να φύγω. 
Τώρα που γέρασαν οι γονείς μου τσακώνονται από το πρωί ως το βράδυ για ασήμαντα 
πράγματα, (...) δηλαδή.
Οι οδηγοί των μοτοσικλετών που δεν φοράνε κράνος (...) μεγάλο (...).
Η εγχείρηση πέτυχε και η ζωή του ευτυχώς βρίσκεται (...).
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5. Τώρα βρείτε την κατάλληλη εικόνα.
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α) Η μητέρα μου φωνάζει χωρίς λόγο.
β) Ο Δημήτρης βρήκε μια πρόφαση.
γ) Ο Κώστας πληρώνει διόδια στην Εθνική οδό.
δ) Η Ασπασία ταράχτηκε.
ε) Η Ελένη και η Σοφία διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο.
ζ) Ο Νίκος είναι πια εκτός κινδύνου.

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   162 2012.07.25.   14:27:24



163

6. Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή έκφραση
1.  Καλά, σου λέω ότι έχω πολύ διάβασμα και δεν μπορώ να βγω σήμερα. 

Δεν καταλαβαίνεις (...).
2.  Εγώ φεύγω, αφήνω το φαγητό στο φούρνο. (...) μην πιάσουμε φωτιά!
3.  Θα πάω στην πατρίδα μου, γιατί δεν αντέχω άλλο. Πολύ (...).
4.  Δε μ’ αρέσουν ούτε τ’ άγρια ζώα ούτε τ’ άγρια φυτά, μόνο τα (...).
5.  Και πρόσεξε μη σε κλέψουν. Εκεί κυκλοφορούν όλο πορτοφολάδες (...).
6.  Όταν είδα τον γιο σου σαν να είδα τον άντρα σου πριν χρόνια. Τόσο ωραίος, (...).
7.  Μη με ζαλίζεις άλλο μ’ αυτό το θέμα. Τώρα πια (...).
8.  Δεν φοβάμαι καθόλου να αφήσω το παιδί στον πατέρα μου. Παρ’ όλο 

που είναι μεγάλος (...).

•  είναι ίδιος ο πατέρας του
•  τα μάτια σου δεκατέσσερα
•  το προσέχει σαν τα μάτια του = Το έχει σαν τα μάτια του
•  (Έχε) το νου σου!
•  δεν έχει σημασία
•  ήμερα (ζώα)
•  επιθύμησα τους γονείς μου.
•  χρωστάω μαθήματα = (πρέπει να δώσω εξετάσεις)

7. Βρείτε τη σημασία των παρακάτω εκφράσεων και συμπληρώστε 
τις προτάσεις με τις λέξεις από την πρώτη στήλη.

έχω τα χάλια μου έχω συνάχι

δεν κάνει το λέμε ως απάντηση στο «ευχαριστώ»
αντί να πούμε «παρακαλώ»

τι τρέχει τι συμβαίνει

μου πέρασε ο πονοκέφαλος Δεν νιώθω καλά (Δεν φαίνομαι καλά) 
Είμαι άσχημα

είμαι συναχωμένος δε με πονάει άλλο το κεφάλι

είσαι κρυωμένος σου αξίζει αυτό που έπαθες

καλά να πάθεις έχεις κρυολόγημα

να΄ σαι καλά δε μ΄ ενδιαφέρει, αδιαφορώ για κάτι

είσαι καλά; είσαι στα καλά σου; (Πας καλά;) Δεν είσαι καλά!

δε με νοιάζει δεν πρέπει
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Τι φασαρία είναι αυτή, παιδιά; (...) εδώ;

Τώρα είμαι τελείως καλά, πήρα μια ασπιρίνη και (...)

– Γιατί είναι κόκκινη η μύτη σου;

– Γιατί (...)

– Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου!

– (...)

Σου είπα ότι θα βρέξει και δεν πήρες ομπρέλα μαζί σου. Αφού δε μ΄ ακούς ποτέ (...)

– Θα έρθει και ο Γιάννης μαζί σου στις διακοπές;

– (...) μετά τον καυγά που είχαμε, με το Γιάννη δε λέμε πλέον ούτε «Καλημέρα».

– Μη στενοχωριέσαι τόσο πολύ, παιδί μου! (...) θα αρρωστήσεις έτσι.

Χτες το βράδυ έφαγα πολλά μύδια και σήμερα (...). Πονάει το στομάχι μου, κάνω εμετό. Δεν 
ξέρω πώς θα πάω στο σχολείο.

– Σήμερα φυσάει πολύ και βρέχει.

(...) πάλι θα βγω έξω. Δε θέλω να κάτσω σπίτι.

– Τι έχεις, Σταύρο; Γιατί είσαι χλωμός;

– Δεν ξέρω, κυρία. Πονάνε τα κόκαλά μου, το κεφάλι μου, έχω πυρετό.

– Μήπως (...)

8. Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή έκφραση ή παροιμία.
πιάνει πολύ χώρο
έχει πτώση.
Τι κατάσταση είναι αυτή
έχουν ιδιόκτητο σπίτι
φαγητά της ώρας 
κατέληξες σε καμιά απόφαση
πολύς θόρυβος για το τίποτε
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Όποιος γυρεύει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
Όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε και μικρό καλάθι.

(...) εδώ μέσα; Παντού πεταμένα ρούχα, βρώμικα πιάτα, σκόνη! Καλά δεν κάνατε τίποτα όσο 
έλειπα;

Τα νεαρά ζευγάρια που δεν (...) νοικιάζουν μικρά διαμερίσματα στο κέντρο.

Σήμερα κάνει περισσότερο κρύο σε σχέση με χθες. Μάλλον η θερμοκρασία (...).

Μη μιλάς τόσο πολύ, μπορείς να μου τα εξηγήσεις όλα πιο σύντομα. – (...)

Έχουμε μαγειρεμένα φαγητά και (...) Ό,τι θέλει η κυρία!
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Είδα δύο νυφικά που μ΄ αρέσουν, αλλά το ένα ήταν πολύ ακριβό, το άλλο δεν είχε το νούμερό 
μου. Υπάρχει και ένα τρίτο που μ΄ άρεσε, αλλά παραείναι προκλητικό. Τι να κάνω; 

Τι έγινε τελικά αυτός ο νέος τραγουδιστής που ήταν τόσο διάσημος πέρσι το καλοκαίρι; Όλοι 
λέγανε πως θα γίνει μεγάλο αστέρι. Χάθηκε τελείως (...)

Αυτή η ντουλάπα (...) Δεν μπορούμε να περάσουμε καθόλου.

– Μου υποσχέθηκε, ότι θα μου βρει δουλειά και σπίτι να μείνω, είπε ότι θα φροντίσει να βρούμε 
καλό παιδικό σταθμό για το παιδί. Μόνο λόγια! Ο άνθρωπος είναι μεγάλος ψεύτης.

– Ε, δεν ξέρεις την παροιμία που λέει (...) Γιατί τον εμπιστεύτηκες;

Τώρα που ο μπαμπάς είναι ένα χρόνο άνεργος εκτίμησε την παλιά δουλειά του, τα χρήματα που 
έπαιρνε και την καλοσύνη του αφεντικού του. Πού θα βρει τέτοια δουλειά; (...)

9.  Ταιριάξτε τις δύο στήλες έτσι ώστε να βρείτε τη σημασία των 
παρακάτω λέξεων και εκφράσεων και συμπληρώστε τα κενά με 
τις λέξεις από την πρώτη στήλη

γιορτάζω έχουν πολλή δουλειά
μου κακοφαίνεται διακόψαμε τη σχέση μας, δεν είμαστε μαζί
κάνουν χρυσές δουλειές να ζήσεις
με περνάνε για τρελή έχω ονομαστική γιορτή
χρόνια πολλά δε μ΄ αρέσει καθόλου, με πειράζει
τα χαλάσαμε νομίζουν ότι είμαι τρελή

Με λένε Μαρία και (...) της Παναγίας, στις 
15 Αυγούστου. Αυτή είναι μια από τις 
μεγαλύτερες ονομαστικές γιορτές στην 
Ελλάδα, γιατί γιορτάζουν πολλοί άνθρωποι.
Η ονομαστική μου γιορτή είναι πάρα πολύ 
σημαντική για μένα. Όλη την ημέρα χτυπάει 
το τηλέφωνο, γιατί με θυμούνται οι φίλοι μου 
και με παίρνουν για τα «(...)». Μερικοί έρχονται 
από το σπίτι και μου φέρνουν ωραία γλυκά. 
Έτσι  οι φίλοι μου (...), γιατί μια βδομάδα μετά 
τη γιορτή μου εγώ ακόμα τρώω γλυκά.
(...) αν το αγόρι μου γκρινιάζει γι΄ αυτή 
τη συνήθεια. Γι΄ αυτό ακριβώς (...) με τον 
Δημήτρη. Ενώ ο ίδιος είναι ζαχαροπλάστης, 
μου έκανε παρατήρηση που τρώω τόσα γλυκά 
στη γιορτή μου και θα παχύνω. Δεν κατάλαβα! 
Στη γιορτή μου τα ζαχαροπλαστεία (...).
Καθώς και τα ανθοπωλεία.

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   165 2012.07.25.   14:27:28



166

10.   Το επίθετο ημερήσιος, -α, -ο έχει πολλές σημασίες. 
Προσπαθήστε να βρείτε τη σωστή χρήση και συμπληρώστε τα 
κενά.

ημερήσιος, -α, -ο

1.  αυτός που σχετίζεται με την ημέρα, που γίνεται την ημέρα
2.  αυτός που ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο
3.  αυτός που συμβαίνει σε καθημερινή βάση, επαναλαμβάνεται κάθε μέρα
4.  (για έντυπα) που κυκλοφορεί καθημερινά
5.  ~ διάταξη
το πρόγραμμα θεμάτων που τίθεται προς συζήτηση
6.  ~ διάταξη (καθημ. - μτφ)
κάθε μέρα

ημερήσια απασχόληση

ημερήσιες εκδρομές/ημερήσια ταξίδια

ημερήσιο πρόγραμμα

ημερήσια έξοδα

ημερήσια τροφοδοσία των καταστημάτων

ημερήσιος Τύπος

ημερήσια διάταξη

Δεν έχω χρόνο για (...), διαβάζω μόνο εφημερίδες δεκαπενθήμερης κυκλοφορίας ή μηνιαία 
περιοδικά.

Λόγω της κακοκαιρίας κινδυνεύει η (...) και οι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς φαγητό.

Τους καβγάδες τους έχουν στην (...). Ακούω τις αγριοφωνάρες τους παντού, σ’ όποιο δωμάτιο 
και να πάω.

Η συζήτηση για τις πλημμύρες δεν ήταν στην (...) του υπουργικού συμβουλίου.

Εκτός από τη νυχτερινή δουλειά ψάχνει και για (...). Αφού δεν φτάνουν τα λεφτά για όλα τα 
δάνεια που έχει πάρει.

Το (...) του διευθυντή της εταιρείας δεν περιλαμβάνει πλέον επίσκεψη στο εργοστάσιο. Μ’ αυτό 
ασχολείται ο υποδιευθυντής.

Δε μ’ αρέσουν τα/οι (...). Περισσότερο κουράζομαι παρά διασκεδάζω.

Η υποτροφία αρκεί μόνο για τα (...). Δεν καλύπτει τα αεροπορικά εισιτήρια ούτε τα δίδακτρα 
των ξένων φοιτητών.
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11.   Ταιριάξτε τις δύο στήλες και συμπληρώστε τις παρακάτω 
προτάσεις με τις εκφράσεις που βρίσκονται στην πρώτη στήλη.

αφενός - αφετέρου με ταλαιπώρησε, με βασάνισε ψυχικά

μου ΄βγαλε την ψυχή επιδεικνύεται, του αρέσει να φαίνεται

μου είναι αδιανόητο συμμετέχω

πουλάει μούρη (αργκό) έχω τύψεις, αισθάνομαι άσχημα για κάτι κακό
που έκανα

παίρνω μέρος ν΄ απαλλαχτείς από την ενοχλητική παρουσία
κάποιου ανθρώπου

βάζω τέλος δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε καν να το 
φανταστώ

νιώθω ενοχές τελειώνω, τερματίζω κάτι

να ξεφορτωθείς απ΄ τη μια πλευρά - απ΄ την άλλη

Δεν έχει καμία άνεση. Είναι τόσο κομπλεξικός που αγόρασε ακριβό αυτοκίνητο μόνο για να (...).

Κοίταξε να τον (...) μέχρι το βράδυ. Δε θέλω να έρθει μαζί μας στο πάρτι.

Πώς μπορεί να φύγει απ΄ αυτή τη δουλειά και να πάει κάπου για τα μισά χρήματα, θέλει και δύο 
ώρες για να φτάσει το πρωί. Αυτό (...).

Είναι αδύνατο να χωρίσει ο Γιάννης (...) είναι πολύ ερωτευμένος και (...) δουλεύουν μαζί.

Δεν αντέχω άλλο. Από σήμερα (...) σ΄ όλη αυτή την ιστορία. Έχασα αρκετό χρόνο και ενέργεια.

(...) που την έδιωξα. Τελικά ήταν καλή υπάλληλος, μόνο λίγο αργή.

Εδώ και πολλά χρόνια (...) σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Την τελευταία φορά που πήγα όμως, 
κόντεψαν να με ποδοπατήσουν.

Όλη μέρα μ΄ έτρεχε στα μαγαζιά στη μεγαλύτερη ζέστη. Σου λέω ειλικρινά (...).

12.  Βρείτε τη σημασία των παρακάτω λόγιων ιδιωματισμών.

το άκρον άωτον με τον χειρότερο τρόπο

εκ γενετής έπειτα από κάτι που έχει προηγηθεί

εκ των προτέρων το πλέον ακραίο σημείο (πράγματος, 
κατάστασης)

εκ των υστέρων από τη στιγμή της γέννησης
ας όψεται + (ουδ.) από πριν
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κατ΄ αρχάς παλαιότερος, που ήταν κάποτε στο παρελθόν

κακήν κακώς χωρίς τη βοήθεια οπτικών οργάνων, μόνο με 
το μάτι

με γυμνό οφθαλμό λέγεται για κάποιον που θεωρείται υπεύθυνος 
για μια δυσάρεστη κατάσταση

πρώην πρώτα πρώτα, αρχίζοντας

τέως πρόσφατος, τελευταίος, μέχρι πριν από λίγο

εν ριπή οφθαλμού τα συν και τα πλην, τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα

διά παν ενδεχόμενον όπως και να έχει, ανεξαρτήτως των συνθηκών

εν πάση περιπτώσει για κάθε περίπτωση, για κάθε ενδεχόμενο

τα υπέρ και τα κατά πάρα πολύ γρήγορα

13.  Βρείτε τη σημασία των παρακάτω λόγιων ιδιωματισμών.

ο εν λόγω κατά το μεγαλύτερο μέρος, τις περισσότερες    
φορές

πάσης φύσεως που κατασκευάζεται με τα χέρια, που γίνεται με 
τα χέρια

δια χειρός παραδείγματος χάρη, για παράδειγμα

απ΄ αρχής μέχρι τέλους αυτός για τον οποίον γίνεται λόγος

ως επί το πλείστον σ’ όλη του την έκταση, παντού

λόγω χάρη κάθε είδους

14.   Συμπληρώστε τις προτάσεις με τις εκφράσεις της πρώτης 
στήλης της άσκησης 13:
Η διαφημιστική διάσταση των (...) ψυχαγωγικών προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί ακόμα 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω του μάρκετινγκ.

(...) η διαφήμιση απευθύνεται στα παιδιά, γιατί αυτά συχνά επηρεάζουν τις αγοραστικές 
συνήθειες των γονέων τους.

(...) κύριος έγινε πλούσιος επειδή δούλεψε αρκετά χρόνια στον χώρο της διαφήμισης. 
Ασχολήθηκε με τη στρατηγική του μάρκετινγκ και αυτό του απέφερε αρκετά χρήματα.

(...) η νέα εποχή στο χειροποίητο έπιπλο. (διαφήμιση)

Gorog_nemzetisegi_tankonyv_202x285.indd   168 2012.07.25.   14:27:28



169

Το καθετί σ΄ αυτή τη διαφήμιση – το αναψυκτικό που πίνουν οι πρωταγωνιστές, τα ρούχα 
που φοράνε, το έντονο μακιγιάζ – όλα (...) προβάλλουν τα σημερινά πρότυπα για έναν 
συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

Ο Κ. Καβάφης (...) έχει γράψει ένα ωραίο ποίημα το «Σπίτι με κήπο», το γνωρίζεις;

Ήθελα νάχω ένα σπίτι εξοχικό
μ’ έναν πολύ μεγάλο κήπο - όχι τόσο
για τα λουλούδια, για τα δένδρα, και τες πρασινάδες
(βέβαια να βρίσκονται κι αυτά· είν’ ευμορφότατα)
αλλά για νάχω ζώα. Α νάχω ζώα!
Τουλάχιστον επτά γάτες - η δυο κατάμαυρες,
και δυο σαν χιόνι κάτασπρες, για την αντίθεσι.
Έναν σπουδαίο παπαγάλλο, να τον αγροικώ
να λέγει πράγματα μ’ έμφασι και πεποίθησιν.
Από σκυλιά, πιστεύω τρία θα μ’ έφθαναν.
Θάθελα και δυο άλογα (καλά είναι τ’ αλογάκια).
Κ’ εξ άπαντος τρία, τέσσαρα απ’ τ’ αξιόλογα
τα συμπαθητικά εκείνα ζώα, τα γαϊδούρια,
να κάθονται οκνά, να χαίροντ’ η κεφαλές των.
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