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ΚΕΙΜΕΝΟ 1

περιοδικό Έψιλον, εφημερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία
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1.   α. Πότε κέρδισε τα πρώτα του χρήματα ο Γιώργος Παπαδάκης και πώς;

       β. Μόνος του αποφάσισε να δουλέψει ή του το είπαν οι γονείς του;

       γ. Πώς έβγαζε λεφτά;

       δ. Ποιες μέρες δούλευε;

       ε. Τι έκανε τα πρώτα του χρήματα;

       στ. Τι δουλειά κάνει τώρα;

2.   Τι σκέφτεστε όταν διαβάζετε «Δεν ήμουν το μοναδικό παιδί της εποχής που δούλευε όχι

       για να εξασφαλίσει το χαρτζιλίκι του αλλά για να συμπληρώσει το οικογενειακό

       εισόδημα»; Μπορείτε να κάνετε μία μικρή έρευνα ανάμεσα στα παιδιά της τάξης σας, για

       να μάθετε πόσα παιδιά δουλεύουν σήμερα και γιατί; Ρωτήστε τους αν ξέρουν παιδιά που

       δουλεύουν ή αν αυτοί οι ίδιοι εργάζονται, πού δουλεύουν, γιατί, πόσο πληρώνονται και

       ό,τι άλλο θέλετε.

       Αν θέλετε, φτιάξτε έναν μικρό πίνακα με τα στοιχεία που μαζέψατε και παρουσιάστε τον

       στην τάξη.

3.   «Τα πρώτα λίγα χρήματα τα έδωσα στη μητέρα μου»

       «Εγώ έδωσα τα χρήματα στη μητέρα»

       «Εγώ έδωσα τα χρήματα στη μητέρα και στην αδελφή μου»

       «Τα έδωσα»

       Παρατηρήστε τις διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις αυτές. Σε ποιες προτάσεις φαίνεται

       το Υποκείμενο; Ποιες έχουν Αντικείμενο; Ποιες έχουν 2 Αντικείμενα; Είναι ελλειπτικές;

       Τι λείπει σε αυτές;

4.   Μπορείτε να αλλάξετε την πρόταση «εγώ είπα στο αφεντικό την αλήθεια» σε προτάσεις

       όπως οι παραπάνω, συμπληρώνοντας τα κενά;

       – «Εγώ και ο __________________είπαμε στο αφεντικό την αλήθεια» 

       – «Εγώ είπα στο _______________αφεντικό την _____________αλήθεια»

       – «___________είπα»

       

       Τι παρατηρείτε;

Δυο νερά με έναν καφέ¤
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Tο μπαϊράκι της Φλοίας

EλευθερIα PHγου,

ηθοποιός

Tα πρώτα μου χρήματα τα έβγαλα κάνοντας ένα άλλο

επάγγελμα. Eμφανιζόμουν με το συγκρότημα «Tο μπαϊράκι

της Φλοίας», για περίπου ένα χρόνο, σ’ ένα κουτούκι στο

Mαρούσι. Eκεί, μεταξύ άλλων, ερμήνευα ένα λαϊκό τραγούδι

με τους «πονεμένους στίχους» ενός φίλου, του Σωτήρη, που

το απηύθυνε στη γυναίκα της καρδιάς του:

«Δεν θέλουμε λεφτά

δεν θέλουμε παρέα

χρειάζεται μοναχά

μια μεγάλη ιδέα»

Eίχε μεγάλη επιτυχία στους θαμώνες. Ήμουν 17. Oι άλλοι

τρεις ήταν γύρω στα 20. Mουσικοί «εκ του προχείρου», κι

όμως φτάσαμε να βγάζουμε ένα σεβαστό για την εποχή

χαρτζιλίκι. Περίπου 50.000 δραχμές τη βραδιά και με

διαφήμιση στόμα με στόμα. Mε αυτά τα χρήματα, πάντως,

ένιωσα έτοιμη να πραγματοποιήσω την πιο τρελή εφηβική

μου φαντασίωση. Eίχα στα χέρια μου το μέσον. Δεν

εξαρτιόμουν πια άμεσα από το χαρτζιλίκι του μπαμπά.

Aπέκτησα έτσι μια μεταχειρισμένη Suzuki DR 250.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

περιοδικό Έψιλον, εφημερίδα Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία



m4

1.   α. Ποια ήταν η πρώτη δουλειά της Ελ. Ρήγου;

       β. Πόσοι ήταν στο γκρουπ;

       γ. Πόσα χρήματα κέρδιζε;

       δ. Τι έκανε με τα πρώτα χρήματά της;

       ε. Τι δουλειά κάνει τώρα;

2.   Αφήγηση:

       α. – Ποιες πληροφορίες μάς δίνει το κείμενο για: το χρόνο, τον τόπο και τα πρόσωπα;

       β. – Θα μπορούσατε να ξαναγράψετε το κείμενο αρχίζοντας κάπως έτσι: «Η ηθοποιός

       Ελευθερία Ρήγου έβγαλε, όπως λέει, τα πρώτα της χρήματα…»

       Μην ξεχάσετε να γράψετε πού έπαιζε μουσική, ποιο τραγούδι της είχε μεγάλη επιτυχία,

       πόσοι φίλοι ήταν στο συγκρότημα, τι έκανε με τα πρώτα της χρήματα.

3.   Φανταστείτε τι διαφήμιση έκαναν η Ελευθερία και οι φίλοι της για το συγκρότημά τους.

       Θα θέλατε να φτιάξετε μία αφίσα για αυτούς; Γράψτε το όνομα του συγκροτήματος πού

       τραγουδάνε και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν μπορείτε, κολλήστε και μία φωτογραφία

       μουσικών.

4.   Τώρα προσπαθήστε να φτιάξετε κι εσείς μία ανακοίνωση σε περιοδικό ή σε εφημερίδα για

       το «Μπαϊράκι της Φλοίας». Μην ξεχάσετε να γράψετε:

       • Πού και πότε εμφανίζεται το συγκρότημα

       • Ποιοι συμμετέχουν σ’ αυτό και ποια όργανα παίζουν

       • Πότε δημιουργήθηκε

       • Τι μουσική παίζει

       • Ένα διαφημιστικό μήνυμα που θα ενθουσιάσει τους αναγνώστες της ανακοίνωσης,

       έτσι ώστε να πάνε στο κέντρο όπου παίζει το συγκρότημα

       • Πρακτικές πληροφορίες όπως: ποιες μέρες εμφανίζεται το συγκρότημα και πόσο

       κοστίζει η είσοδος και το ποτό.

5.   Θέλετε να κάνουμε μία βόλτα στο διαδίκτυο;

       Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.maroussi.gr

       Βρείτε πού είναι η συνοικία Μαρούσι στην Αττική. Με ποιες συνοικίες συνορεύει;

       Μπορείτε να ψάξετε ποιες είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που οργανώνονται αυτή την

       εποχή από το Δήμο Μαρουσιού; Καταγράψτε τες και παρουσιάστε τες στην τάξη.

Tο μπαϊράκι της Φλοίας
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3

1.   Tα παρακάτω κείμενα περιγράφουν την πρώτη δουλειά μερικών ανθρώπων. Mπορείτε

       να τα διαβάσετε και να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις;

Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια 15 χρονών, άρχισα να δουλεύω μερικές ώρες στις διακοπές

σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, που πουλούσε πολλά και ποικίλα προϊόντα για τα

ζαχαροπλαστεία. Έπρεπε να σηκώνομαι νωρίς, κάθε μέρα στις έξι ακριβώς. ο ένας αδερφός

μου οδηγούσε το αυτοκίνητο και ο άλλος κοιμόταν στην πίσω θέση του αυτοκινήτου.

Φτάναμε στις επτά στη δουλειά.

Τα καθήκοντά μου, κατάλληλα για την ηλικία μου και τα προσόντα μου, δεν ήταν ούτε

υψηλά ούτε πολλά. Το σημαντικό ήταν μόνο να σηκώνω το τηλέφωνο όταν έμενα μόνη μου

στο γραφείο. Έπρεπε να πληροφορούμαι καλά και ακριβώς τι ήθελε κάθε πελάτης και να το

γράφω μαζί με το όνομά του και τη διεύθυνσή του. Πάντα έκανα λάθη, γιατί τα προϊόντα

ήταν πολλά, οι πελάτες δε συνήθιζαν να μιλάνε με ακρίβεια και εγώ ντρεπόμουν να ρωτάω.

Τότε στο γραφείο δεν υπήρχε ακόμα ηλεκτρονικός υπολογιστής. Κάθε πελάτης είχε μια

καρτέλα, πάνω στην οποία γράφονταν τα χρέη και οι πληρωμές του. εγώ έκανα αυτή την

εργασία με λίγο ενθουσιασμό. Η δουλειά μιας μικρής γραμματέα δε μου άρεσε πολύ.

Προτιμούσα να κάνω αυτό που δεν έπρεπε, δηλαδή να φορτώνω και να ξεφορτώνω τα

εμπορεύματα. 

Δε θυμάμαι ακριβώς τον πρώτο μου μισθό. Βέβαια δεν ήταν υψηλός, μα με αυτόν

μπορούσα να αγοράσω μερικά πράγματα που ήθελα, ειδικά βιβλία και υλικά ζωγραφικής.

επίσης, πήγαινα στο θέατρο και το σινεμά και μπορούσα να κερνάω τους φίλους μου. 

Πραγματικά έμαθα πολλά από αυτή την πρώτη μου δουλειά. Κυρίως διδάχτηκα

μεθοδικότητα, υπομονή και πειθαρχία και παράλληλα η σχέση με τους πελάτες μού δίδαξε

ψυχολογία. Τέλος, έμαθα να σέβομαι τη δουλειά των άλλων, αν και ήξερα ότι το εμπόριο δε

θα ήταν το μελλοντικό μου επάγγελμα.

ειρήνη

2.   α. Πού ακριβώς δούλευε η Eιρήνη όταν ήταν 15 χρονών;

       β. Ποια ήταν τα καθήκοντά της;

       γ. Γιατί έκανε λάθη;

       δ. Tης άρεσε η δουλειά;

       ε. Tι έκανε με τα χρήματα από τη δουλειά;

       στ. Tι διδάχτηκε από αυτή τη δουλειά;

Στο γραφείο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών μου σπουδών, άρχισα να κάνω μικρές καλοκαιρινές

δουλειές, αλλά την πρώτη μου μόνιμη δουλειά την έπιασα το 1978. Είχα διαβάσει στην

εφημερίδα για μια θέση συγγραφέα μεταφράστριας σ’ ένα διαφημιστικό γραφείο. Ήταν μια

προσωρινή δουλειά για έξι μήνες, αφού θα αντικαθιστούσα μια γυναίκα που ήταν έγκυος. Το

γραφείο ήταν πολύ κοντά στο διαμέρισμά μου, και έτσι, το να δουλεύω μόνο μισή μέρα μού

έδινε χρόνο να κάνω και άλλα πράγματα.

Έτσι πήγα στη συνέντευξη, συζήτησα με το μελλοντικό προϊστάμενό μου και με προσέλαβαν

αμέσως. Η διαφήμιση δε μ’ ενδιέφερε καθόλου, αλλά οι συνάδελφοί μου ήταν νέοι και

συμπαθητικοί και το περιβάλλον ευχάριστο. 

Τελικά έμεινα σ’ αυτό το γραφείο πέντε χρόνια. Με τον πρώτο μου μισθό, που δεν ήταν καθόλου

υψηλός, αγόρασα μια λάμπα για το δωμάτιό μου και κέρασα μια πίτσα τις φίλες μου, με τις

οποίες συγκατοικούσα. 

Μαίρη

1.   α. Πότε άρχισε να δουλεύει η Μαίρη;

       β. Πού βρήκε τη δουλειά;

       γ. Τι δουλειά ήταν;

       δ. Τι της άρεσε στη δουλειά;

       ε. Πώς ήταν το περιβάλλον;

       στ. Πόσο καιρό δούλεψε;

       ζ. Τι έκανε με τον πρώτο της μισθό;

2.   Ρωτήστε διάφορους επαγγελματίες για την πρώτη τους δουλειά. Συγκεντρώστε μόνοι σας

       τις ερωτήσεις που πρέπει να τους κάνετε. Μετά γράψτε ένα μικρό κείμενο σαν

       τα παραπάνω, όπου ο άνθρωπος τον οποίο ρωτήσατε περιγράφει την πρώτη του δουλειά.

       Φανταστείτε ότι όλοι τους είναι καλεσμένοι σε μία τηλεοπτική εκπομπή με θέμα

       «Η πρώτη μου δουλειά» και ότι διαβάζει ο καθένας τους το κείμενο με τις αναμνήσεις

       του, πριν συζητήσουν μεταξύ τους.

H μεταφράστρια
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ΚΕΙΜΕΝΟ 5
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1.   α. Ποια φράση του άρθρου νομίζετε ότι είναι η πιο σημαντική; Γιατί;

       β. Πώς μοιράζει τον καθημερινό χρόνο ενός ανθρώπου ο αρθρογράφος;

       γ. Σε ποιες ασχολίες διαθέτει η γυναίκα τον «ελεύθερο» χρόνο της;

       δ. Πού συμβαίνουν όσα αναφέρει το άρθρο;

2.   Θέλετε να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο άρθρο; Χρησιμοποιήστε φράσεις από το άρθρο.

3.   Μελετήστε τον πίνακα των δραστηριοτήτων του εργαζόμενου άντρα και της εργαζόμενης

       γυναίκας. Μετά σκεφτείτε αν ξέρετε γυναίκες και άντρες που περνούν τη μέρα τους

       περίπου όπως περιγράφεται στον πίνακα. Συζητήστε στην τάξη.

4.   Πώς νομίζετε εσείς ότι είναι καλύτερο να περνάμε το χρόνο μας; Αφού σκεφτείτε,

       συζητήστε το θέμα σε ομάδες. Κάθε ομάδα ας παρουσιάσει τις προτάσεις της στην τάξη.

       Ψηφίστε για την καλύτερη πρόταση.

Δουλεύουν περισσότερο, ξεκουράζονται λιγότερο
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ΚΕΙΜΕΝΟ 6
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1.   α. Ποιος είναι ο δρ Σίνζι Ματσουμότο;

       β. Για ποιο θέμα μιλάει;

       γ. Μέχρι πότε λέει ο δρ Ματσουμότο ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα διαστημικό

       ξενοδοχείο;

       δ. Τι σκέφτεστε για το κόστος του εισιτηρίου μεταφοράς στο ξενοδοχείο αυτό;

       (Ο δρ Ματσουμότο λέει ότι πολλοί είναι εκείνοι που θα ενδιαφερθούν.)

2.   Συζητήστε στην τάξη

       α. Σε ποιον νομίζετε εσείς ότι «ανήκει» το διάστημα;

       β. Ποια προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με το «διαστημικό τουρισμό».

3.   Φτιάξτε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του νέου ξενοδοχείου, όπως το φαντάζεστε εσείς.

4.   Φανταστείτε την εικόνα ή το σκίτσο που θα μπορούσε να συνοδεύει μία διαφήμιση για

       το νέο αυτό ξενοδοχείο. Μπορείτε να κάνετε κολάζ με φωτογραφίες από περιοδικά. 

5.   Διαβάζετε στην εφημερίδα ότι το νέο ξενοδοχείο άνοιξε. Θα θέλατε να γράψετε ένα

       γράμμα στο διευθυντή του ξενοδοχείου, όπου θα του εκφράζετε το ενδιαφέρον σας να

       δουλέψετε σ’ αυτό ως υπάλληλος στη ρεσεψιόν ή ως υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων;

       Φανταστείτε ότι έχετε βέβαια τα απαιτούμενα προσόντα (ξένες γλώσσες, πτυχίο

       Πανεπιστημίου, γνώση χειρισμού νέων τεχνολογιών, μικρή σχετική εργασιακή εμπειρία).

       Προσπαθήστε να τον πείσετε ότι εσείς είστε το κατάλληλο άτομο γι’ αυτή τη θέση,

       κυρίως λόγω της αγάπης σας για κάθε νέο προϊόν της υψηλής τεχνολογίας. 

Tο πρώτο διαστημικό ξενοδοχείο θα είναι δικό μας
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Ξάνθη, 5.3.2003

Αγαπητέ κύριε ……………,

Σας γράφω αυτό το γράμμα για να

Με εκτίμηση,
(υπογραφή)

Η επιστολή αυτή θα συνοδεύεται από το βιογραφικό σας σημείωμα. (Δε χρειάζεται να το

γράψετε, αλλά μπορείτε να αναφέρετε στοιχεία από αυτό στο γράμμα σας.)

Δείτε το παρακάτω γράμμα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ 7
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1.   α. Πού μπορεί να διαβάσετε αυτές τις μικρές αγγελίες;

       β. Ποιοι είναι αυτοί που ζητούν εργαζομένους;

       γ. Ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν;

2.   Σε ποια αγγελία θα διαλέγατε να απαντήσετε εσείς; Γιατί θα επιλέγατε αυτή

       την απασχόληση;

3.   Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένες οι αγγελίες αυτές. 

       • Βρείτε τις συντομογραφίες, π.χ. Τ.Θ., Η/Υ.

       • Με ποιον τρόπο ζητούν να επικοινωνήσει μαζί τους ο εργαζόμενος:

       Τι γράφουν για το μισθό; 

       Ποια επαγγέλματα ζητούνται;

4.   Τι συμπεράσματα βγάζετε; Συζητήστε τα στην τάξη.

Mικρές αγγελίες I
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5.   Είστε ιδιοκτήτες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και ζητάτε καθηγητές ιταλικών.

       Ετοιμάστε μία μικρή αγγελία, όπου θα γράφετε:

       •  ποια θέση εργασίας προσφέρετε

       •  ποια είναι τα προσόντα των υποψηφίων

       •  ποια αμοιβή δίνετε

       •  πώς θέλετε να επικοινωνήσουν μαζί σας οι υποψήφιοι

6.   Απαντήστε με ένα γράμμα σε μία από τις μικρές αγγελίες. Δώστε πληροφορίες για

       τα προσόντα και την προϋπηρεσία σας. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε ραντεβού και να

       γράψετε πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί σας. 

Δείτε το παρακάτω γράμμα.

Kομοτηνή, ..........................
Αγαπητέ κύριε ……….............……,

Σας γράφω αυτό το γράμμα για να

Με εκτίμηση,
(υπογραφή)



1.   Τι σκέφτεστε και τι αισθάνεστε βλέποντας τις φωτογραφίες παιδιών που εργάζονται για

       να ζήσουν; Υπάρχουν τέτοια παιδιά στην πόλη ή στο χωριό σας; Τι δουλειές κάνουν;

       Πόσο πληρώνονται; Συζητήστε στην τάξη.

ΚΕΙΜΕΝΟ 8
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Παιδική εργασία

(σειρά φωτογραφιών: «LA GRECE DES ANNES ’50» εκδ. fistiki)
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ΚΕΙΜΕΝΟ 9

εφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημερίδα H KAΘHMEPINH)

2.   Διαβάστε τις παραπάνω ειδήσεις για την παιδική εργασία, που δημοσιεύτηκαν

       στην εφημερίδα «Ερευνητές»
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ΚΕΙΜΕΝΟ 10

εφημερίδα EPEYNHTEΣ (ένθετο στην εφημερίδα H KAΘHMEPINH)

Αφού πάρετε πληροφορίες από τα δύο αυτά άρθρα, θα μπορούσατε να γράψετε γράμμα

διαμαρτυρίας προς τους πολιτικούς που συνεδριάζουν στα Ηνωμένα Έθνη με θέμα

«Η παιδική εργασία και η αντιμετώπιση του προβλήματος»; Μην ξεχάσετε να αναφέρετε

τις χώρες που εκμεταλλεύονται παιδιά, το μισθό αυτών των παιδιών καθώς και

τις δουλειές που αναγκάζονται να κάνουν. 

Στείλτε το γράμμα σας στη διεύθυνση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αρχίστε:

«Αγαπητοί κύριοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εμείς οι μαθητές

του …… Γυμνασίου, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε για όσα διαβάσαμε για την παιδική

εργασία στην εφημερίδα «Ερευνητές».



1.   Πότε ήταν η τελευταία φορά που συζητήσατε με κάποιον για τα παρακάτω θέματα:

•  Τι δουλειά θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω.

•  Ποιες είναι εύκολες και ποιες είναι δύσκολες δουλειές, κατά τη γνώμη σου.

•  Υπάρχουν αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα;

•  Γιατί θα ήθελα να κάνω ένα επάγγελμα.

•  Ποιο επάγγελμα δεν θα μου άρεσε καθόλου να κάνω.

       Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας σε μικρές ομάδες. Μετά παρουσιάστε στην τάξη τα

       επαγγέλματα που σας αρέσουν πιο πολύ.

ΚΕΙΜΕΝΟ 11
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Eργασίες – Δραστηριότητες

Σκίτσο του B. Mητρόπουλου

Σκίτσο του B. Mητρόπουλου
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ΚΕΙΜΕΝΟ 12

(HURRIYET International Cartoon Competition 1998)

2.   Bάλτε ένα τίτλο στα σκίτσα και μιλήστε λίγο γι’ αυτά.
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3.   Πάρτε συνέντευξη από έναν γνωστό σας που έχει δική του επιχείρηση. Ρωτήστε τον για

       τα υπέρ και τα κατά της αυτοαπασχόλησης, π.χ. από πότε έχει την επιχείρηση, γιατί

       αποφάσισε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση, αν ήταν ποτέ υπάλληλος, και ό,τι άλλο

       θέλετε. Κρατήστε σημειώσεις και μετά συζητήστε σε ομάδες τα υπέρ και τα κατά του να

       έχει κανείς δική του επιχείρηση και του να είναι υπάλληλος.

4.   Πάρτε συνέντευξη από έναν επαγγελματία για τη δουλειά του. Προετοιμαστείτε

       γράφοντας τις ερωτήσεις που θα του κάνετε. Ρωτήστε τον:

•  τι ωράριο έχει;

•  ποια ακριβώς εργασία κάνει;

•  πόσα χρήματα κερδίζει;

•  είναι υπάλληλος ή όχι;

•  είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του;

Μετά παρουσιάστε στην τάξη όσα μάθατε.



1.   Διαβάστε τον τίτλο του άρθρου και δείτε τις φωτογραφίες. Για τι μιλάει το άρθρο;

ΚΕΙΜΕΝΟ 13
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περιοδικό «EΨIΛON» της εφημερίδας «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία»

Mεγάλες ψαριές
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ύσκολο επάγγελμα η ψαρική. O

άνεμος παίρνει μαζί του κάθε

ποιητική διάθεση. Tο κύμα

ξεπλένει κάθε ρομαντισμό. Όταν το

καΐκι σκαμπανεβάζει στα έξι και τα επτά

μποφόρ. O άνθρωπος της πόλης θέλει

να πιαστεί από κάπου και να κλείσει τα

μάτια του, μέχρι να περάσει το κακό.

O ψαράς, όμως, πρέπει να βγάλει το

ψωμί του. Mες στη θαλασσοταραχή

πρέπει να κουμαντάρει το καΐκι του, να

δολώσει προσεκτικά τα παραγάδια του,

να τα ρίξει με τάξη στο νερό και μετά να

κάνει υπομονή. Kαι υπομονή ως το άλλο

πρωί που θα τα μαζέψει. Tο μεροκάματο;

Άγνωστο. Tα κέρδη; Aπρόβλεπτα. Πότε

μηδαμινά, πότε αξιοπρεπή, αλλά πάντα

πληρωμένα με αλμυρό ιδρώτα. 

Tα ταξίδια του καπετάν Mανούσου

Kαλανδράνη με το σκάφος «Mανου-

σάκια», με μονομελές πλήρωμα, τον

Mιχάλη, διαρκούν από 1 έως και 20

μέρες. Oι δύο ναυτικοί φιλοξένησαν τον

Γιάννη Mπουράκη, που, εκτός από

φωτογράφος, δοκίμασε και τη ναυτική

του τέχνη. Ξεκίνησαν μια Kυριακή, στα

τέλη Mαΐου, από το Παντέλι της Λέρου,

ένα κλασικό ψαροχώρι.

(...) Πίσω, στο «Mανουσάκια», ο καπετάν

Mανούσος απορεί με την αφελή

ερώτηση για τα μυστικά του ψαρέματος

του ξιφία. «Tι μυστικά; ο ξιφίας θέλει

κουράγιο και γνώση, να ρίχνεις καλά

εργαλεία και να’χεις καλό άνθρωπο που

να ξέρει τη θάλασσα». Aκόμα και το να

ανεβάσει κανείς αυτό το τέρας των 100

κιλών στο κατάστρωμα αποτελεί ένα

μικρό άθλο. Για την προστασία του ξιφία

και ύστερα από σχετικό αίτημα των

ψαράδων, έχει απαγορευτεί η αλιεία του

από 1η Oκτωβρίου μέχρι 31 Iανουαρίου.

Tο ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος είναι

120 εκατοστά, χωρίς το χαρακτηριστικό

του ξιφοειδές ρύγχος.

(...) O ανταγωνισμός για το μεροκάματο

εξαντλεί τα αποθέματα ακόμη

περισσότερο. Παρά την εποχιακή

απαγόρευση, ο ξιφίας εμφανίζεται όλο

το χρόνο στις ψαραγορές, μερικές

φορές μάλιστα σε πολύ μικρότερα

μεγέθη από το επιτρεπόμενο. Kι όταν

κάποιοι στριμωγμένοι ψαράδες πουλάνε

ανήλικους ξιφίες, ξέρουν ότι σύντομα

δεν θα ’χουν ούτε κι αυτούς, αφού δεν

προλαβαίνουν να μεγαλώσουν και να

αναπαραχθούν.

Mεγάλες ψαριές

Δ
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2.   Αφήγηση:

       Μελετήστε τα στοιχεία που δίνονται για το ψάρεμα και γράψτε μία ιστορία ψαρέματος,

       αρχίζοντας με τη φράση: «Ξεκινήσαμε μια Κυριακή πρωί, στα τέλη Μαΐου, από το Παντέλι

       της Λέρου, ένα κλασικό ψαροχώρι». Ήρωες της ιστορίας σας ας είναι ο καπετάν

       Μανούσος, ο Μιχάλης και ο Γιάννης Μπουράκης, αλλά μπορείτε να έχετε και άλλους,

       δικούς σας ήρωες. 

       Μιλήστε και για έναν κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι ήρωες!

       •  Πότε και πού παρουσιάστηκε ο κίνδυνος;

       •  Πώς τον αντιμετώπισε κάθε ήρωας;

       •  Ποιο ήταν το τέλος;

       •  Τι σκέφτηκαν και πώς αισθάνθηκαν οι ήρωες για ό,τι συνέβη;

       Το κείμενό σας θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα για παιδιά και νέους, η οποία κάνει

       διαγωνισμό για νέους συγγραφείς. Φροντίστε να κερδίσετε το πρώτο βραβείο!

       (Μπορείτε να οργανώσετε στο τέλος το διαγωνισμό αυτό στην τάξη σας και να δώσετε

       τρία βραβεία στις τρεις καλύτερες ιστορίες για το ψάρεμα.)

3.   Βρείτε στο χάρτη το νησί Λέρος. Σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκεται; Με ποια χωριά

       συνορεύει το Παντέλι;

       Πηγαίνετε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.diakopes.gr ή σε ταξιδιωτικούς οδηγούς ή

       σε εγκυκλοπαίδειες. Από εκεί βρείτε τη Λέρο και μάθετε πώς μπορεί κανείς να πάει

       σ’ αυτό το νησί. Διαβάστε για τα προϊόντα του νησιού. Ποια επαγγέλματα νομίζετε ότι

       κάνουν οι κάτοικοι της Λέρου; Μαζέψτε τις πληροφορίες, γράψτε τες και

       παρουσιάστε τες στους συμμαθητές σας.
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κ. Μακρής:    Και δε μου λες, βρε Στέλιο, τι νομίζεις πως μπορείς να κάνεις στη σημερινή εποχή

                      χωρίς ένα δίπλωμα;

Στέλιος:        Γιατί, βρε πατέρα; Εσύ τι έκανες με το δίπλωμά σου; Χτες καθόμουν και

                      σκεφτόμουν, την ώρα που σε περιμέναμε πάλι για φαγητό, πως δουλεύεις όλα

                      τα χρόνια από το πρωί ως το βράδυ – και τι έκανες;

κ. Μακρής:    Έκανα ένα όνομα και μια οικογένεια. Σας μεγάλωσα με την εξοχή σας, τους γιατρούς

                      σας, τα καλύτερα σχολεία για την αδερφή σου και για σένα – γιατί εγώ πιστεύω

                      στη μόρφωση – με τα γαλλικά σας, τα αγγλικά σας, το πιάνο σας, τα φροντιστήριά σας.

                      Και έχω όνειρα για σας. 

Στέλιος:        Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Και ποιο είναι το όνειρό σου, βρε πατέρα;

                      Μια καρέκλα κι ένα γραφείο σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο, σε μια σκοτεινή πολυκατοικία

                      στη λεωφόρο Κηφισίας, με μια ταμπέλα στην πόρτα με τ’ όνομά μου;

κ. Μακρής:    Είσαι αχάριστος και τεμπέλης! Εσύ κοιμόσουν ως το μεσημέρι κι εγώ δούλευα! Και

                      λες ό,τι θέλεις. Σου μιλήσαμε για μια δουλειά με ευθύνες. Και πρώτα απ’ όλα,

                      το γραφείο στην εταιρεία του θείου σου δεν είναι σκοτεινό.

Στέλιος:        Αυτό ήταν, βρε πατέρα; Εκεί σταματάς; Αυτό βρήκες να πεις; Γιατί ξέρεις πως έχω

                      δίκιο, δεν το ξέρεις; Η ζωή είναι πολύ μικρή και…

κ. Μακρής:    ….και θα την περάσεις σ’ ένα μπακάλικο.

Στέλιος:        Ναι, αν εγώ το θέλω. Και το θέλω. Και είναι δική μου ζωή.

κ. Μακρής:    Είσαι πεισματάρης. Και δε μου λες, βρε Στέλιο, με τι λεφτά θ’ ανοίξεις το μπακάλικο;

Στέλιος:        Με τα δικά σου λεφτά. Είμαι γιος σου. Δε θα με βοηθήσεις;

κ. Μακρής:    Μπράβο, παιδί μου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Άννα, έλα δω ν’ ακούσεις το γιο σου!

Δ. Δημητρά, Μ. Παπαχειμώνα, «Ελληνικά Τώρα 1+1», Εκδ. Νόστος

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

«Aυτό είναι δικό σου πρόβλημα»
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1.   Διαβάστε το διάλογο μεταξύ πατέρα και γιου για το επάγγελμα που πρόκειται να

       ακολουθήσει ο νεαρός. Απαντήστε στις ερωτήσεις.:

       •  τι θέλει ο πατέρας από το γιο του;

       •  ποιο είναι το παράπονο του πατέρα;

       •  τι θέλει ο γιος;

       •  γιατί ο πατέρας αποκαλεί το γιο «πεισματάρη»;

2.   Τώρα μπορείτε να γράψετε τα παρακάτω κείμενα:

       α. O γιος γράφει στο ημερολόγιο του τι έγινε και πώς αισθάνθηκε μετά από αυτήν

       τη συζήτηση με τον πατέρα του. 

       β. Η μητέρα συμφωνεί με το γιο της και όχι με τον πατέρα. Αργότερα η μητέρα μιλάει με

       τον πατέρα για το ίδιο θέμα. Θα μπορούσατε να γράψετε το διάλογο της μητέρας και

       του πατέρα; Αρχίστε:

       

       «– Μητέρα: Πολύ απότομα του μίλησες του παιδιού χτες το βράδυ, νομίζω.

       – Πατέρας: —————————————————————————————————

       – Μητέρα: ————————————————————————————————— »

       

       γ. Mια «μικρή αγγελία» για εύρεση εργασίας που ο γιος θα μπορούσε να έχει διαβάσει

       σε εφημερίδα και θα του φαινόταν ενδιαφέρουσα. Σίγουρα η αγγελία που θα γράψετε

       πρέπει να μιλάει για μία ενδιαφέρουσα εργασία για το Στέλιο, που δεν του αρέσουν

       οι δουλειές γραφείου. 



1.   Δείτε τις φωτογραφίες για τα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια ή που χάνονται

       σιγά σιγά. Ποιοι από αυτούς τους επαγγελματίες υπάρχουν ακόμα στην περιοχή σας;

       Συζητήστε σε ομάδες:

       •  γιατί δεν υπάρχει πια δουλειά γι’ αυτούς τους επαγγελματίες;

       •  ποια ακριβώς εργασία έκαναν;

       •  ποιους πελάτες είχαν; Πόσους;

       •  πόσα χρήματα κέρδιζαν;

       •  πώς γίνεται τώρα αυτή η δουλειά;

ΚΕΙΜΕΝΟ 15
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Eπαγγέλματα που χάνονται

Aπό το φωτογραφικό ημερολόγιο 1994, επιμ. Θ. Mαρινάκη

Σαλεπιτζής Aμαξάς

λατερνατζής Bαρελάς

λούστρος Kαστανάς
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Πλανόδιοι μπαρμπέρηδες σε πλατεία στα τέλη του 19ου αιώνα.

Kαρτ ποστάλ. (αρχείο Aκύλα Mήλλα)



Δείτε τη φωτογραφία. Ποια επαγγέλματα νομίζετε ότι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; 

Από πού το καταλαβαίνετε;

ΚΕΙΜΕΝΟ 16
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Ποιους κινδύνους νομίζετε ότι κρύβει το επάγγελμα του αστροναύτη; Ποιες χαρές

προσφέρει; Θα θέλατε να γίνετε κι εσείς αστροναύτης; Θα θέλατε να εξηγήσετε γιατί ναι

ή γιατί όχι;

ΚΕΙΜΕΝΟ 17
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εφημερίδα «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία», 29/8/1999



Διαβάζετε στη στήλη «χωρίς διαβατήριο» του περιοδικού Έψιλον της Κυριακάτικης

Ελευθεροτυπίας αυτό το σχόλιο που συνοδεύει τη φωτογραφία. Θέλετε να γράψετε εσείς

έναν άλλο τίτλο και υπότιτλο για τη φωτογραφία; Γιατί νομίζετε ότι το έσκασε

ο εργαζόμενος σε αυτό το γραφείο;

ΚΕΙΜΕΝΟ 18
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Xωρίς διαβατήριο

περιοδικό «Έψιλον» της εφημ. «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία»



Βλέπετε συχνά στα περιοδικά φωτογραφίες όπως αυτές που ακολουθούν.

Ποιο επάγγελμα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και από πού το καταλαβαίνετε;

Σκεφτείτε και συζητήστε ποια προσόντα (γνώσεις, ικανότητες κ.ά.) είναι απαραίτητο να

έχει κάποιος για να κάνει αυτά τα επαγγέλματα.

ΚΕΙΜΕΝΟ 19
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περιοδικό «Έψιλον» της εφημ. «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία»
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1.   Γιατί στο πρώτο σκίτσο οι εργαζόμενοι είναι θυμωμένοι με τον άνεργο;

2.   Συζητήστε γιατί η μικρή μπορεί να έβαλε το παιχνίδι μέσα στο πορτοφόλι του υποψηφίου.

ΚΕΙΜΕΝΟ 20
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Kόμικ μόνο για σοβαρούς

ENΩ KAΠOIOI TPEXOYN OΛH TH MEPA, MEPIKOI
MEPIKOI TEMΠEΛIAZOYN KAI ZOYN ΣAN ΠAPAΣITA ΣE

BAPOΣ TΩN AΛΛΩN! ONOMATA ΔE ΛEME!..

Σχολή Kαλών Tεχνών
ζητεί μοντέλο για γυμνή
πόζα. Πείρα απαραίτητη.

Tο κομμωτήριο Zαν Λουί
ζητεί μαθητευόμενο.

Eταιρία Φύλαξης ζητεί
σωματοφύλακες.

Eλάχιστο ύψος: 1.80 μ.
Eργαστήριο ζητεί

ανθρώπινα πειραματόζωα.
Στείλτε βιογραφικό.

Πιτσαρία ζητεί
σερβιτόρο.
Nα γνωρίζει

γαλλικά.

NA TO! AYTO
EINAI ΓIA MENA! ΘAYMAΣIA! KAΛYΠTETE OΛEΣ TIΣ

ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ. EXETE KAΠOIO BIOΓPAΦIKO 
MAZI ΣAΣ;

BIOΓPAΦIKO
ΣHMEIΩMA. BEBAIΩΣ

KYPIA MOY!

ΠAIZEIΣ.

H εταιρία ταχυαποστολών
BHL ζητεί οδηγό με επαγγελμα-

τικό δίπλωμα B. Πρόσληψη
άμεση. Mόνο σοβαρούς

επαγγελματίες.

MΠIIIΠ.

EEE;

Tο καμπαρέ
MΠPAZIΛ ζητεί μπάρ-
μαν. Ωράριο μεσάνυ-

χτα - 6 π.μ.

MONO ΓIA ΣOBAPOYΣ



ΝΤΟΜΙΝΟ:      Kόψτε και ανακατέψτε τις κάρτες. Χωριστείτε σε ομάδες και κρατήστε χρόνο: 

                        3 λεπτά! Κάθε ομάδα πρέπει να βρει το συνώνυμο της λέξης ή φράσης που έχει

                        σχέση με την εργασία και να σχηματίσει ντόμινο.

                        Προσοχή: επειδή ο χώρος στο θρανίου σας ίσως δεν είναι αρκετός, καλό είναι

                        να συνδέσετε τις κάρτες μεταξύ τους φτιάχνοντας το σχήμα της πυραμίδας.

ΤΑΜΠΟΥ:        Κόψτε τις κάρτες και χωριστείτε σε δύο ομάδες. Ένας μαθητής εναλλάξ από

                        κάθε ομάδα παίρνει κάθε φορά μία κάρτα και προσπαθεί να περιγράψει

                        στην ομάδα του τη λέξη που υπάρχει πάνω πάνω, με φράσεις όμως που ΔΕΝ

                        θα χρησιμοποιεί τις άλλες λέξεις που δίνονται. Αν κάποιος από την ομάδα του

                        βρει τη λέξη (σε χρόνο που εσείς θα καθορίσετε), η ομάδα του κερδίζει έναν

                        πόντο. Αν δεν τη βρει, τον πόντο κερδίζει η αντίπαλη ομάδα. Αυτός που

                        περιγράφει την πάνω λέξη μπορεί και να πει τι μέρος του λόγου είναι

                        (ουσιαστικό, ρήμα, επίθετο κτλ.).

ΚΕΙΜΕΝΟ 21
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Γλωσσικά παιχνίδια για το λεξιλόγιο
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Yπηρεσία

επί 24 ώρες για

ν’ αντιμετωπιστούν

έκτακτα περιστατικά

Yποαπασχόληση

Tο να εργάζεται

κανείς

λιγότερες ώρες

Kαταμερισμός

εργασίας

Πώς μοιράζεται

η εργασία σε

πολλά άτομα

Aναδουλειά

H οικονομική

δυσκολία ή

η ανεργία

Συνεργείο

Oμάδα ανθρώπων

που κάνουν

ένα έργο

Eργοτάξιο

O χώρος όπου

γίνονται

προσωρινά διάφορα

τεχνικά έργα

Kατάρτιση

Aυτός που δεν

του αρέσει να

δουλεύει πολύ

Πολυάσχολος

Aυτός που

ασχολείται με

πολλά πράγματα

Προσοδοφόρος

Aυτός που φέρνει

(αποδίδει) πολλά

κέρδη

Bιοποριστικός

Που εξασφαλίζει

τα απαραίτητα

για τη ζωή

Φορτοεκφορτωτής

Aυτός που φορτώνει

και ξεφορτώνει

εμπορεύματα

Eλάχιστη αμοιβή Eλάχιστα χρήματα Eξαντλητικός

Πολύ κουραστικός Σύμβαση (εργασίας) Συμβόλαιο Eφημερία

H εκπαίδευση

ενός εργαζόμενου

σε ορισμένο τομέα

Eργολήπτης

Aυτός που

αναλαμβάνει

να εκτελέσει

ένα τεχνικό έργο

Άεργος

NTOMINO
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         Ωράριο                      Επάγγελμα             Προϊστάμενος                 Υπερωρία

  ώρες εργασίας                  εργασία                    αφεντικό                       ωράριο

     κουραστικό                     δουλειά                     γραφείο                  ώρες δουλειάς

       υπερωρία                      αφεντικό                  διευθυντής                 περισσότερο

     καθημερινό                      μισθός                 επιχειρηματίας               κουραστικό

   Ανταγωνιστής              Σταδιοδρομία            Ηλεκτρονικός                Απαιτήσεις

                                                                           υπολογιστής

     συνεργάτης                     καριέρα                   κομπιούτερ                   χρειάζομαι

      επιθετικός                      δρόμος             υψηλή τεχνολογία                πρέπει

        εταιρεία                         στάδιο                     μηχάνημα                     εργασίες

                                             εξέλιξη                     εύκολος                     καθήκοντα

       Καθήκον                    Επιχείρηση                Υπεύθυνος                   Υπηρεσία

      απαιτήσεις                     εταιρεία                        θέση                         δημόσιος

       εργασίες                       δουλειά                     εργασία                       υπηρετώ

         πρέπει                    προϊστάμενος               δύσκολος                   οργανισμός

      χρειάζομαι                   απαιτήσεις                  σοβαρός                    υπάλληλος

    Αντικαθιστώ               Σταδιοδρομία                 Μισθός                        Ανεργία

          βάζω                          καριέρα                     χρήματα                       υπάρχω

          άλλος                       επάγγελμα                    μήνας                         δουλειά

           θέση                           εξέλιξη                      εργασία                          θέση

       παρελθόν                       χρόνος                   επάγγελμα                      μισθός

TAMΠOY
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