
11ο Δημ. Σχολείο Παλαιού Φαλήρου                                               Τετάρτη 26/01/2022 

«ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ» 

Τμήμα ΣΤ2 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Στην ενότητα της ΓΛΩΣΣΑΣ «Η ζωή σε άλλους τόπους» 

 

Ονοματεπώνυμο : _____________________________________________________ 

Διαβάζω προσεκτικά το κείμενο: 

Στην οθόνη φαινόταν ακόμα ο Δενδράκης, ο οποίος σηκώθηκε βγάζοντας τα ακουστικά. 
Πριν προλάβει κανείς να πει τίποτα, κάθισε στη θέση του ένας νεαρός. 

-Γεια σας ! Είμαι ο Έντεμ. 

-Σας παρακαλώ έχουμε δουλειά. Θέλετε να πείτε κάτι που ίσως μας ενδιαφέρει. Παρακαλώ 
σύντομα… 

-Είμαι ο Έντεμ… 

-Το ακούσαμε αυτό, παρακάτω. 

-Είμαι ένα οποιοδήποτε «Αλβανάκι» όπως είπατε, που είχα την ατυχία όταν ήρθα στην 
Ελλάδα, τη χώρα που θεωρώ πατρίδα μου, να περάσω πολύ δύσκολες στιγμές. Στο τέλος 
όμως πιστεύω ότι είχα την τύχη να λύσω όλα τα προβλήματά μου. Θα μπορούσαν όμως τα 
πράγματα να μην έχουν έρθει έτσι. Θα μπορούσα να μην έχω μορφωθεί, θα μπορούσα να 
κάνω ακόμα χειρωνακτικές δουλειές για ένα κομμάτι ψωμί, θα μπορούσα να έχω απελαθεί 
χωρίς να έχω κάνει κάτι ή να είμαι άδικα στη φυλακή. 

Με στενοχωρεί πολύ το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν συμβεί σε φίλους μου που ήρθαν όπως 
εγώ αναζητώντας το όνειρο. Μόνο που για εμένα το όνειρο έγινε πραγματικότητα, αφού 
έτυχε να είμαι ο αδελφός της Αννίτας Γκούμα Είμαι ο Έντεμ Γκούμας. 

                            Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Καφέ αηδιαστικό μπαλόνι, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2003 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

1.Ο εκφωνητής της εκπομπής κάνει σημαντικές προσπάθειες να αποφύγει τον Έντεμ. Από 
ποιες συγκεκριμένες φράσεις του κειμένου φαίνεται αυτό; 

Ασκήσεις γραμματικής 

1.Ο Έντεμ σε αρκετά σημεία του σύντομου λόγου του στην τηλεόραση στηρίζει την άποψή 
του με συγκεκριμένες φράσεις. Βρείτε τις φράσεις αυτές και υπογραμμίστε τες  στο 
κείμενο. 



2.Στηρίξτε τις παρακάτω απόψεις συμπληρώνοντας με δικές σας αιτιολογικές προτάσεις. 

 Θα μπορούσα να μην έχω μορφωθεί   …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Θα μπορούσα να κάνω ακόμη χειρωνακτικές δουλειές  ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θα μπορούσα να έχω απελαθεί   ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θα μπορούσα να είμαι άδικα στη φυλακή   ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ο Έντεμ χρησιμοποιεί φράσεις που δείχνουν τα συναισθήματά του. Βρείτε αυτές τις 
φράσεις και γράψτε τα συναισθήματα που σας προκαλούν. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και σημειώστε ένα + για όσες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται και ένα – για όσες παραλείπονται. 

 

Α λ β α ν ί α 
Η χώρα αυτή βρίσκεται κατά μήκος της Αδριατικής ακτής. Πρωτεύουσά της είναι τα Τίρανα,  

οικονομικό και καλλιτεχνικό κέντρο. Αξιόλογο κέντρο με διακίνηση ξένων είναι το Ντυρρέ,  

το κυριότερο λιμάνι της Αλβανίας. Πάνω από 80% του πληθυσμού είναι Αλβανοί και  

αυτοαποκαλούνται Σκιπετάροι (άνθρωποι των βουνών).Οι κατοικήσιμες περιοχές  

βρίσκονται στην πεδινή Αλβανία. Η ορεινή χώρα με εξαίρεση τα λεκανοπέδια και τις  

κοιλάδες είναι αραιοκατοικημένη. 

Μεγάλες γεωργικές εκτάσεις απλώνονται στην πεδινή Αλβανία. Το κυριότερα προϊόντα  

είναι σιτάρι, ζαχαρότευτλα, σταφύλια, πορτοκάλια, καλαμπόκια, ελιές. Τα δασικά προϊόντα  

δε συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην οικονομία. 

 



α. Όταν δίνουμε πληροφορίες για μια χώρα, γράφουμε: 

Ποιο είναι το όνομά της.    

Πού βρίσκεται. 

Στοιχεία για τον πληθυσμό. 

Στοιχεία για τη γλώσσα. 

Στοιχεία για το κλίμα. 

Στοιχεία για το θρήσκευμα. 

 

…χρησιμοποιούμε: 

Ενεστώτα 

Επίθετα 

Τοπικούς προσδιορισμούς 

 

β. Οι τοπικοί προσδιορισμοί που υπάρχουν στο κείμενο είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Παραγωγή λόγου 

Σας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον παρουσιαστή της εκπομπής  

κατά τη διάρκεια που μιλάει ο Έντεμ Γκούμας. Με ποια επιχειρήματα θα προσπαθούσατε 

να τον πείσετε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Εκφράστε τις απόψεις σας και τα  

συναισθήματά σας  με λίγες λέξεις.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


