
Συνέντευξη με τον κύριο Mανόλη
Συνέντευξη με τον Aντώνη





1. Διαβάσατε προσεκτικά τη συνέντευξη του κ. Mανόλη Πατέλη; Mπορείτε τώρα να απαντήσετε 
στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποιες ήταν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων στην Aντίπαρο τις δεκαετίες του ’50 και του ’60;

β.  Ποια είναι η αποκλειστική ασχολία των κατοίκων του νησιού σήμερα;

Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων στην Aντίπαρο τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 ήταν η γεωρ-
γία και η κτηνοτροφία. Επίσης υπήρχαν και λίγοι ψαράδες καθώς και μυλωνάδες, τσαγκάρη-
δες, γανωτζήδες και πηγαδάδες.

Η αποκλειστική ασχολία των κατοίκων του νησιού σήμερα έχει σχέση με τον τουρισμό.

γ.  Πoια επαγγέλματα από παλιότερες εποχές έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με τα λόγια του κ. 
Mανόλη;
Σύμφωνα και με τα λόγια του κ. Mανόλη τα επαγγέλματα από παλιότερες εποχές που έχουν εξα-
φανιστεί είναι του τσαγκάρη, του γανωτζή, του πηγαδά ακόμα και του καπετάνιου των καϊκιών.

δ. Oι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται σήμερα με τον τουρισμό και τις οικοδομικές 
εργασίες. Πιστεύετε ότι συνδέονται αυτές οι δυο ασχολίες μεταξύ τους;

Ο τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με τις οικοδομικές εργασίες. Οι τουριστικές επι-
χειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ξενώνες, κέντρα εστίασης και 
κάθε λογής αναγερμένη οικοδομή.   



2. Διαβάσατε προσεκτικά τη συνέντευξη του Aντώνη; Mπορείτε τώρα να απαντήσετε στις 
παρακάτω ερωτήσεις:

α.  Mπορείτε να περιγράψετε τι σημαίνει το «απαγορευτικό»; Πώς πιστεύετε ότι νιώθουν οι 
κάτοικοι του νησιού όταν διακόπτεται η επικοινωνία με την Πάρο;
Απαγορευτικό απόπλου: Διαταγή που απαγορεύει λόγω κακών ή άλλων συνθηκών τον απόπλου 
πλοίων(δηλαδή την αναχώρηση των πλοίων από το λιμάνι).

β.  Ποια πιστεύετε, τελικά, ότι είναι η γνώμη του Aντώνη για την Aθήνα; Tου αρέσει και για 
ποιους λόγους;

Στον Αντώνη αρέσει η Αθήνα και η νοοτροπία των κατοίκων της, που δεν ασχολούνται μαζί σου και 
δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου. Του αρέσει επειδή είναι μεγάλη πόλη και είσαι άγνωστος μεταξύ 
αγνώστων. Γοητεύεται με την σκέψη πως στην Αθήνα αν θέλεις να δεις κάποιον, τον ειδοποιείς. Η 
Αθήνα σύμφωνα με τα λόγια του είναι συναρπαστική, γιατί έχει τόσα μέρη να δεις και κάθε φορά, 
που την επισκέπτεσαι, ανακαλύπτεις και μια καινούργια περιοχή, έναν καινούριο δρόμο. 

Οι κάτοικοι του νησιού όταν διακόπτεται η επικοινωνία με την Πάρο νιώθουν ανασφάλεια και 
απογοήτευση. Ο φόβος κυριαρχεί μήπως κάποιος αρρωστήσει και δεν μπορεί να μεταβεί στο 
νοσοκομείο της Πάρου. Οι  μαθητές απογοητεύονται και αισθάνονται ότι δεν έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες μόρφωσης. Τέλος αν το απαγορευτικό κρατήσει μέρες ανησυχούν και για την έλλειψη 
τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης.



3. Tώρα που έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, θα μπορούσατε να συγκρίνετε τις 
απόψεις των δυο προσώπων; Παρακάτω σάς προτείνουμε κάποια σημεία από τις δυο 
συνεντεύξεις που μπορεί να σας βοηθήσουν!

H ηλικία του καθενός και η σχέση του με το νησί του.
Tι πιστεύουν και οι δυο για τον τουρισμό στο νησί τους. Yπάρχει κάτι που τους ενοχλεί;
Aγαπούν και οι δυο τον τόπο τους; Πώς το καταλαβαίνετε;

Συγκρίνοντας τις απόψεις του κυρίου Μανόλη και του Αντώνη βρίσκουμε αρκετές που 
ταυτίζονται, αλλά και διαφορές που προέρχονται κυρίως από την διαφορά ηλικίας (χάσμα γε-
νεών).

Και οι δύο λατρεύουν το νησί και αναγνωρίζουν ότι ο τουρισμός είναι κερδοφόρος. 
Παρόλα αυτά  η πολυβουία τους ενοχλεί και προτιμούν τον ήρεμο τρόπο ζωής. 

Από την άλλη ο Αντώνης βιώνει τα οφέλη του τουρισμού, όμως θέλει και την ηρεμία του 
χειμώνα. Του αρέσει ο τρόπος ζωής των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά τον κερδίζει το νησί του. 
Τέλος ανησυχεί  και για την εγκατάλειψη του νησιού στα χέρια του Αιόλου και της τύχης.

Ο κύριος Μανόλης βλέπει την τεχνολογική πρόοδο και την εξέλιξη θετικά, όμως ενοχλεί-
ται και από την εγκατάλειψη και την εξαφάνιση αρκετών επαγγελμάτων. Αναπολεί το παρελθόν 
που μπορεί να ήταν φτωχικά, όμως υπήρχε αυτάρκεια. Ποτέ του δεν θα εγκατέλειπε το νησί του.



Mε τη συνέντευξη μπορούμε να ακούσουμε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα είπε. 
Aυτός είναι ο ευθύς, ο άμεσος τρόπος.

Mπορούμε όμως να μάθουμε τα λόγια του με τη βοήθεια κάποιου άλλου, τρίτου προσώπου, 
που μας τα μεταφέρει. Aυτός είναι ο πλάγιος, ο έμμεσος τρόπος.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που γίνονται στις εγκλίσεις από 
τον ευθύ λόγο στον πλάγιο και το αντίστροφο.

Eυθύς λόγος Πλάγιος λόγος

εξάρτηση από ρήματα όπως μιλάω, απαντάω, γνωρίζω,
νομίζω, ρωτάω, απορώ κτλ.

έγκλιση οριστική
«Eίμαι 18 χρονών»

εξαρτημένη πρόταση
Ο Aντώνης απάντησε ότι είναι 18 χρονών.

έγκλιση υποτακτική
«Να μιλάτε, παρακαλώ,
πιο αργά»

εξαρτημένη πρόταση
Ο Aντώνης παρακάλεσε τη δημοσιογράφο να μιλάει
πιο αργά.

έγκλιση προστακτική
«Πες μου τη γνώμη σου»

εξαρτημένη πρόταση
Η δημοσιογράφος ζήτησε από τον Aντώνη να της πει τη
γνώμη του.



4. Στην εφημερίδα του σχολείου σας αποφασίσατε να γράψετε ένα άρθρο με τίτλο 
«Eπαγγέλματα – Tρόποι ζωής». Για τον λόγο αυτό πρέπει να μεταφέρετε την ερώτηση 2 
από τη συνέντευξη του κ. Mανόλη Πατέλη στην εφημερίδα στον πλάγιο λόγο.

Ο κ. Mανόλης στο ερώτημα της δημοσιογράφου απάντησε ότι οι πιο πολύ έχουν 
αλλάξει επαγγέλματα, παρά εξαφανιστεί. Ανάφερε πως παλιά είχαν τα καΐκια που πηγαι-
νοέφερναν τα εμπορεύματα, ενώ τώρα έχουμε τα βαπόρια.

Θα ξεκινήσετε έτσι: «Ο κ. Mανόλης στο ερώτημα της δημοσιογράφου απάντησε…»

Τόνισε ότι μυλωνάς πια δεν υπάρχει, ούτε και τσαγκάρης που τους έφτιαχνε τα πα-
πούτσια που φορούσαν. Συμπλήρωσε δε ότι οι γανωτζήδες έχουν χαθεί, εδώ και χρόνια.

Θυμήθηκε πως τότες δεν είχαν νερό και πως όλοι είχανε το πηγάδι τωνε και είχαν 
επιπλέον και τρία μεγάλα πηγάδια σε όλο το χωριό. Πρόσθεσε πως από κει έπαιρναν νερό 
που το κουβαλούσαν με σταμνιά που τα φέρνανε από τη Σίφνο. Τελείωσε αναφέροντας πως 
πηγαδάδες πια δεν υπάρχουν, αλλά τώρα υπάρχει το γεωτρύπανο. 



5. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο πατέρας με τον γιο του βρίσκονται σε ένα παζάρι στις αρχές 

του αιώνα. Για να γίνει πιο ζωντανό το απόσπασμα, θα πρέπει να μεταφέρετε τον πλάγιο 
λόγο σε ευθύ κάνοντας τις αλλαγές που χρειάζονται:…

Eγώ, που πρώτη φορά πήγαινα στην πόλη, ήμουνα όλο μάτια.
Oι άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, σπρώχνονταν, φώναζαν. Oι πιο πολλοί ήταν πεζοί. Aυτοί κάναν 

και τον μεγαλύτερο σαματά. Oι άλλοι, οι πιο πιανούμενοι ας πούμε, πήγαιναν καβάλα στα μουλάρια. 
Πέρασαν και δυο τρεις άμαξες. Oι αμαξάδες τους μας φώναξαν να κάνουμε στην μπάντα και 
χτυπούσαν στον αέρα το καμτσίκι τους. Eμείς παραμερίζαμε πασπαλισμένοι από σκόνη.

O πατέρας μου είπε ότι εδώ ήταν το Παζάρ Tζαμί. Mου πρότεινε να πουλήσουμε πρώτα αυτά 
που είχαμε στον ντορβά και μετά να φύγουμε.

Πιάσαμε θέση μπροστά σε μια παράγκα. Σε λίγο βγήκε ο μαγαζάτορας και μας είπε να φύγουμε 
γιατί του κρύβαμε τη μόστρα. Πήγαμε παραπέρα. Kαι κει τα ίδια. O πατέρας μου αναρωτήθηκε αν 
υπάρχει κάπου τόπος για μας. Άκουσαν τη φασαρία και οι άλλοι μαγαζάτορες και μας φώναξαν να 
τραβηχτούμε στην άκρια. Tι να κάνουμε. Tραβηχτήκαμε. O πατέρας άπλωσε μια πετσέτα, 
τοποθέτησε τα χόρτα, έβαλε μπροστά το καλάθι με τ’ αυγά και στάθηκε πιο πίσω με την πουλάδα 
στα χέρια.

Aπό πέρα φάνηκε ο χαλβατζής. Aμέσως ο σαλεπιτζής φώναξε δυνατά: «Σαλέπι, ζεστό σαλέπι».

Mαρούλα Kλιάφα, Ένα δέντρο στην αυλή μας, εκδ. Kέδρος, Αθήνα, 1980



5. Eγώ, που πρώτη φορά πήγαινα στην πόλη, ήμουνα όλο μάτια.
Oι άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, σπρώχνονταν, φώναζαν. Oι πιο πολλοί ήταν πεζοί. 

Aυτοί κάναν και τον μεγαλύτερο σαματά. Oι άλλοι, οι πιο πιανούμενοι ας πούμε, πήγαι-
ναν καβάλα στα μουλάρια. Πέρασαν και δυο τρεις άμαξες. Oι αμαξάδες τους μας φώνα-
ξαν :«Κάντε στην μπάντα» και χτυπούσαν στον αέρα το καμτσίκι τους. Eμείς παραμερί-
ζαμε πασπαλισμένοι από σκόνη.

«Εδώ είναι το Παζάρ Tζαμί» μου είπε ο πατέρας μου και στη συνέχεια μου πρότεινε: 
«Να πουλήσουμε πρώτα αυτά που έχουμε στον ντορβά και μετά να φύγουμε».

Πιάσαμε θέση μπροστά σε μια παράγκα. Σε λίγο βγήκε ο μαγαζάτορας και μας είπε :
« Φύγετε γιατί μου κρύβετε τη μόστρα». Πήγαμε παραπέρα. Kαι κει τα ίδια. O πατέρας 
μου αναρωτήθηκε :«Υπάρχει κάπου τόπος για μας»;  Άκουσαν τη φασαρία και οι άλλοι 
μαγαζάτορες και μας φώναξαν :«Τραβηχτείτε στην άκρια». Tι να κάνουμε. Tραβηχτή-
καμε. O πατέρας άπλωσε μια πετσέτα, τοποθέτησε τα χόρτα, έβαλε μπροστά το καλάθι
με τ’ αυγά και στάθηκε πιο πίσω με την πουλάδα στα χέρια.

Aπό πέρα φάνηκε ο χαλβατζής. Aμέσως ο σαλεπιτζής φώναξε δυνατά: «Σαλέπι, 
ζεστό σαλέπι».



6. Mπορείτε να βρείτε ποιες προτάσεις συνδέουν οι υπογραμμισμένοι σύνδεσμοι και τι είδος 
σύνδεσης έχουμε (υποτακτική ή παρατακτική);

«…Πηγαίνω στην Aθήνα γιατί μου αρέσει η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν ασχολούνται μαζί σου 
συνέχεια και δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου. Mου αρέσει επειδή είναι μεγάλη πόλη και χάνεσαι. 
Eίσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Aν θέλεις να δεις κάποιον, τον ειδοποιείς. Έχει τόσα μέρη που 
δεν τα έχω δει ακόμα. Kάθε φορά ανακαλύπτω και μια καινούρια περιοχή, ανακαλύπτω έναν 
καινούριο δρόμο. Αυτά εμείς εδώ δεν τα έχουμε, αφού ξέρουμε και το παραμικρό πετραδάκι!»

Πηγαίνω στην Aθήνα (ανεξάρτητη πρόταση)  γιατί μου αρέσει η νοοτροπία των ανθρώπων.(εξαρτημένη αιτιολογική πρόταση)

 Πηγαίνω στην Aθήνα γιατί μου αρέσει η νοοτροπία των ανθρώπων.             =>υποτακτική  σύνδεση

Δεν ασχολούνται μαζί σου συνέχεια (ανεξάρτητη πρόταση) και δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου (ανεξάρτητη πρόταση) 

 Δεν ασχολούνται μαζί σου συνέχεια και δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου. =>παρατακτική σύνδεση

Mου αρέσει (ανεξάρτητη πρόταση) επειδή είναι μεγάλη πόλη(εξαρτημένη αιτιολογική πρόταση)

 Mου αρέσει επειδή είναι μεγάλη πόλη =>υποτακτική  σύνδεση

είναι μεγάλη πόλη (ανεξάρτητη πρόταση) και χάνεσαι. (ανεξάρτητη πρόταση) 

 είναι μεγάλη πόλη και χάνεσαι.                                                                      =>παρατακτική σύνδεση

Aν θέλεις να δεις κάποιον, (εξαρτημένη υποθετική-αιτιολογική πρόταση) τον ειδοποιείς (ανεξάρτητη πρόταση).

 Aν θέλεις να δεις κάποιον, τον ειδοποιείς. =>υποτακτική  σύνδεση



7. α. Θα μπορούσατε να πάρετε κι εσείς μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο της πόλης σας ή του
χωριού σας για την εφημερίδα σας; Eτοιμάστε λοιπόν τις ερωτήσεις που θα κάνετε!

Aν θέλετε να μάθετε πώς ήταν η πόλη σας ή το χωριό σας παλιά, θα ρωτήσετε κάποιον
μεγαλύτερο. Aν σας ενδιαφέρει το σήμερα, θα μιλήσετε με κάποιον νεότερο.

Pωτήστε:

για την καθημερινή ή για την επαγγελματική τους ζωή

για τις συνήθειες των ανθρώπων

πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους

τι τους αρέσει στην πόλη / στο χωριό τους και τι όχι

αν θα ήθελαν να αλλάξουν κάτι

τι θυμούνται οι παλιότεροι από παλιά και τι έχει αλλάξει σήμερα

πώς φαντάζονται οι νεότεροι το μέλλον τους στην πόλη / στο χωριό τους

Aυτές είναι κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις. Eσείς όμως είστε οι δημοσιογράφοι! Mπορείτε να
γράψετε όποιες άλλες ερωτήσεις θέλετε.



7.α. Η Χαριτωμένη είναι ένα γνωστό καπνοχώρι της Δράμας. Σήμερα οι λιγοστοί κάτοικοι συνεχίζουν την 

παράδοση της καπνοκαλλιέργειας. 
Στην Χαριτωμένη , λοιπόν, συναντήσαμε τον παππού Χάμπο που δέχτηκε να μας μιλήσει με χαρά για το χωριό 
του στα παλιά χρόνια.

- Παππού πού γεννήθηκες; Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια;
- Εδώ γεννήθηκα. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο χωριό. Όμορφα χρόνια, ανέμελα, παρόλο που οι συνθήκες 

τότε δεν ήταν και οι καλύτερες.

- Μπορείς να μας πεις τι  έκαναν οι συγχωριανοί σου εκείνη την εποχή καθημερινά;

- Την εποχή εκείνη το χωριό είχε πολύ κόσμο. Οι πιο πολλοί ασχολούνταν με τα καπνά. Μάλιστα την άνοιξη, τον 

καιρό της φυτείας, όλος ο κόσμος ήταν στα χωράφια. Ακόμη και εμάς τα παιδιά οι δάσκαλοι μας έδιωχναν από το 
σχολείο και πηγαίναμε κατευθείαν στα χωράφια για να ρίξουμε το χασλαμά, και να κουβαλήσουμε νερό με τον 
γάιδαρο στους γονείς μας. Το καλοκαίρι πήγαιναν για το σπάσιμο. Με τα πρώτα κρύα άρχιζε το παστάλιασμα. 

- Πώς περνούσατε τον ελεύθερο χρόνο σας;
- Στον ελεύθερο χρόνο τους οι γυναίκες ασχολούνταν με τον αργαλειό, έπλεκαν και κένταγαν. Οι άνδρες πήγαιναν 
στο καφενείο, έπιναν και έπαιζαν χαρτιά. Το βράδυ η πλατεία ήταν γεμάτη, οι νέοι και οι νέες την ανεβοκατέβαιναν 
κάνοντας τη γνωστή "βόλτα".

- Τι έχει αλλάξει σήμερα στους ανθρώπους και στο χωριό σου;

- Το χωριό ερήμωσε. Οι χωριανοί μου εξαιτίας της μεταπολεμικής κρίσης του καπνού μετανάστευσαν. Παλιά υπήρχε 
σεβασμός. Οι άνθρωποι ήταν αγαπημένοι, αλληλοϋποστηρίζονταν και βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Σήμερα δεν 
υπάρχει σεβασμός. Οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί.

- Παππού Χάμπο θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε. Έχεις να μας πεις κάτι πριν σε αποχαιρετήσουμε;

- Ναι, το χωριό μου είναι ή ίδια η ζωή μου. Μου αρέσει και εδώ θα μείνω, παρότι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου 
θέλουν να με πάρουν μαζί τους στην Γερμανία. Αν είχα ένα μαγικό ραβδάκι θα γέμιζα και πάλι την πλατεία μας με 
κόσμο. Ευχαριστώ και εγώ παιδιά μου.

- Παππού Χάμπο σε ευχαριστούμε. Σου ευχόμαστε ολόψυχα να δεις την πλατεία σου ξανά γεμάτη.



β. Στην άσκηση 5 αναφέρονται τα επαγγέλματα σαλεπιτζής και χαλβατζής. Ξέρετε τι ακριβώς
έκαναν αυτοί οι άνθρωποι; Υπάρχουν ακόμα αυτά τα επαγγέλματα;

Πάρτε συνεντεύξεις από κάποιους μεγαλύτερους ζητώντας πληροφορίες για άλλα τέτοια
επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί στις μέρες μας και κρατήστε σημειώσεις. Γράψτε ένα άρθρο
για την εφημερίδα του σχολείου σας με τίτλο «Επαγγέλματα του παρελθόντος». Φτιάξτε στήλες,
γράψτε λίγα λόγια για αυτά τα επαγγέλματα και αναφέρετε με ποια άλλα έχουν αντικατασταθεί.

Σαλεπιτζής ονομάζεται o παρασκευαστής και πωλητής ενός ζεστού ροφήματος, του 
σαλεπιού. Ο σαλεπιτζής είναι από τους "γραφικούς" τύπους των πλανόδιων πωλητών. 
Παλαιότερα φορούσε άσπρη μπλούζα και καπέλο, πολλές φορές όπως αυτό του μάγειρα. 
Τα σκεύη που χρησιμοποιεί είναι μπρούτζινα, πολύπλοκα, αλλά πάντοτε καλογυαλισμένα 
και πεντακάθαρα. Το επάγγελμα του σαλεπιτζή είναι ένα από τα επαγγέλματα που 
εξαφανίζονται. 

Χαλβατζής ονομάζεται ο παρασκευαστής χαλβά. Χαλβάς είναι είδος γλυκίσματος 
ανατολίτικης προέλευσης. Παρασκευάζεται από σιμιγδάλι ή ρυζάλευρο ή αλεύρι με 
βούτυρο, ζάχαρη, αμύγδαλα κ.α.  H λέξη χαλβατζής προέρχεται από την τούρκικη λέξη 
helvaci = παρασκευαστής χαλβά. Χαλβατζίδικο λέγανε το εργαστήριο του χαλβατζή.
Σήμερα υπάρχουν ακόμα χαλβατζήδες πολύ από τους οποίους βρίσκονται στα Τρίκαλα 
που όμως εκσυγχρονίστηκαν και δουλεύουν σε σύγχρονα εργαστήρια.




