
ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΟΥ 

 

1)Στο παρακάτω κείμενο βρείτε ποιες κατηγορίες λέξεων εμφανίζονται.  

2) Πόσες λέξεις αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία.  

3)Σημειώστε σε ένα λευκό φύλλο τις κατηγορίες και συμπληρώστε για κάθε μία 
έως 15 λέξεις. 

Η κ. Μαρία είναι κτηνοτρόφος. Μένει στην Καρδίτσα και στη φάρμα της έχει 
κότες, αγελάδες, γουρούνια και κουνέλια. 

Μένει μαζί με το σύζυγό της, τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι και αυτός 
κτηνοτρόφος. Η καταγωγή του είναι από τη Λαμία. Μετακόμισε στην Καρδίτσα 
όταν αγόρασε τη Φάρμα από ένα φίλο του, τον Μανώλη. Πριν γίνει 
κτηνοτρόφος ήταν λογιστής, αλλά είχε οικονομικές δυσκολίες και έτσι 
αποφάσισε να εγκαταλείψει τις ανέσεις της πόλεις και να ασχοληθεί με τα 
ζώα. 

Η Μαρία και ο Βαγγελής έχουν 2 γιους, τον Ορέστη και το Γιάννη. Ο Ορέστης 
σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, στη σχολή ζωικής παραγωγής και όταν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους επιθυμεί να μείνει μόνιμα στην Καρδίτσα και 
να βοηθήσει τους γονείς τους, αντίθετα ο Γιάννης σπουδάζει φυσικές 
επιστήμες στην Αθήνα και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. 

Η Μαρία και ο Βαγγέλης συχνά μάλλον για τον Γιάννη. Η Μαρία χαίρεται που 
ο Γιάννης ακολουθεί αυτό που πραγματικά θέλει, αντίθετα ο Βαγγέλης 
στενοχωριέται με την επιλογή του γιού του. Πρόσφατα, η Μαρία πίεσε τον 
σύζυγό της να της αγοράσει ένα αυτοκίνητο για να πηγαινοέρχεται στους 2 
γιούς.  

Ο Ορέστης στη Θεσσαλονίκη μετακινείται με ποδήλατο, ενώ ο Γιάννης στην 
Αθήνα έχει μηχανάκι. Τα 2 παιδιά για να μπορέσουν να βοηθήσουν 
οικονομικά τους γονείς τους, δουλεύουν λίγες ώρες σε διάφορες δουλειές. 
Έχουν δουλέψει ως πωλητές, σερβιτόροι, διανομείς φαγητού. Πρόσφατα ο 
Γιάννης άρχισε να δουλεύει ως οδηγός ταξί, 3 φορές την εβδομάδα.  

Τα 2 παιδιά μένουν μαζί με συγκάτοικους. Ο Ορέστης μένει με τον Αντώνη, 
συμφοιτήτή τους και ο Γιάννης με τον Γιώργο, ιδιωτικό υπάλληλο. Το σπίτι του 
Ορέστη έχει 2 δωμάτια, μία κουζίνα και ένα μπάνιο. Δεν έχει πολλά έπιπλα, 
παρά μόνο τα κρεβάτια και τις ηλεκτρικές συσκευές, ηλ. Κουζίνα, ψυγείο, 
τηλεόραση.   

Ο Γιάννης μένει σε μία μονοκατοικία στην Κυψέλη. Έχει 3 δωμάτια, χολ, 
σαλόνι, δύο δωμάτια και μπάνιο. Στο σαλόνι έχει τοποθετήσει 2 καρέκλες, 2 
καναπέδες, ένα τραπέζι, 1 βιβλιοθήκη. Σκέφτεται του χρόνου να μετακομίσει 
σε μεγαλύτερο σπίτι, πάντα όμως μαζί με το φίλο του το Γιώργο. Θα ήθελε να 
έχει ένα δωμάτιο που να είναι μόνο το γραφείο με τον υπολογιστή του και μία 
μεγάλη βιβλιοθήκη. 


