


Τρεις φίλες πάνε για καφέ

12  Φύγαμε για ελληνικά!

Η Ελένη συναντάει τη φίλη της την Κατερίνα στην είσοδο ενός μεγάλου 
βιβλιοπωλείου. Έχουν ραντεβού με τη Μαρία στην καφετέρια του 
βιβλιοπωλείου, που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του κτιρίου.

Ελένη Καλημέρα, Κατερίνα μου! Tι γίνεται;
Κατερίνα Μια χαρά! Πώς πάει; Τώρα έφτασες κι εσύ;
Ελένη Μόλις τώρα! Πάμε μέσα να τα πούμε. Έπιασε κρύο σήμερα, δε 

συμφωνείς;
Κατερίνα Ναι, έχεις δίκιο. Λες να είναι ήδη η Μαρία πάνω;
Ελένη Μπα, δε νομίζω! Η Μαρία πάντα αργεί μισή ωρίτσα κι εξάλλου 

σήμερα θα είναι δικαιολογημένη. Έχει φοβερή κίνηση!
Κατερίνα Α, ναι; Εγώ, ευτυχώς, πήρα το μετρό κι έτσι γλίτωσα την 

ταλαιπωρία.
Ελένη Εγώ, πάλι, την έπαθα! Πήρα το αυτοκίνητο σήμερα, γιατί πρέπει 

αργότερα να πάω στο αεροδρόμιο, για να πάρω το γιο της 
αδελφής μου. Έρχεται να μείνει μαζί μας καμιά βδομάδα!

Κατερίνα Καλώς να τον δεχτείς! Θα πάμε κατευθείαν στην καφετέρια ή 
θέλεις να χαζέψουμε λίγο στο βιβλιοπωλείο;

Ελένη Πάμε για καφέ πρώτα! Πρώτον, χρειάζομαι ένα καφεδάκι για να 
συνέλθω και δεύτερον, μπορεί να έρθει η Μαρία. Μη μας χάσει! 
Θα δούμε τα βιβλία μετά, αν έχουμε χρόνο.

Κατερίνα Εντάξει, έλα να κάτσουμε κοντά στο παράθυρο. Πολύ μ’ 
αρέσει αυτή η καφετέρια! Έχει ωραία θέα, καλή μουσική, ήσυχο 
περιβάλλον και φτιάχνουν καταπληκτικό καφέ!

Ελένη Ναι, πράγματι! Κι εμένα μ’ αρέσει. Χαλαρώνω εδώ μέσα!  
Τι θα πάρεις;

Κατερίνα Το συνηθισμένο!
Ελένη (στο σερβιτόρο) Έναν ελληνικό μέτριο και μία σοκολάτα ζεστή, 

παρακαλώ!
Κατερίνα Πες μου, τι έγινε τελικά με τα προβλήματα στη δουλειά σου;
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Ελένη Άσ’ τα! Η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη. Οι μισοί 
συνάδελφοι δεν έχουν πάρει ακόμη το μισθό του τελευταίου 
μήνα, ο διευθυντής είναι ανυπόφορος και γκρινιάρης, η δουλειά 
δε γίνεται σωστά, οι πελάτες έχουν παράπονα κι εγώ προσωπικά 
δεν αντέχω άλλο εκεί.

Κατερίνα Τόσο χάλια;
Ελένη Για να καταλάβεις, έκανα αίτηση για πρόσληψη στην εταιρεία 

του αδερφού μου. Ελπίζω να βρω εκεί δουλειά και να φύγω από 
την άλλη όσο πιο γρήγορα γίνεται!

Κατερίνα Μακάρι! Για να ησυχάσεις!
Ελένη Εσύ τι έκανες τελικά με τα παιδιά και τη γιορτή που οργανώνετε;
Κατερίνα Όλα είναι έτοιμα! Ευτυχώς, βοήθησαν και οι μητέρες των άλλων 

παιδιών και τώρα έχουμε έτοιμα τα πάντα: την αίθουσα, τη 
διακόσμηση, τα φαγητά, τη μουσική, τα παιχνίδια … Μένει μόνο 
να μοιράσουμε τις προσκλήσεις!

Μαρία Γεια σας, κορίτσια! Άργησα λίγο, ε; Συγνώμη!
Ελένη και Κατερίνα Ξέρουμε, ξέρουμε! Είχε κίνηση!
Μαρία Κι όμως, όχι! Δηλαδή, ναι, είχε κίνηση, αλλά δεν άργησα γι’ 

αυτό. Έμαθα πριν από λίγο ότι η γκαλερί όπου κάνω την έκθεση, 
πούλησε τρία από τα έργα μου! Για να το γιορτάσουμε, λοιπόν, 
κερνάω μία έξοδο. Έτσι, πριν έρθω εδώ, πέρασα από το θέατρο 
και αγόρασα τρία εισιτήρια για την παράσταση του Σαββάτου. 
Καλό;

Ελένη και Κατερίνα Πολύ καλό! Συγχαρητήρια, λοιπόν! Πίνουμε στην 
υγειά σου και τις επιτυχίες σου!

Μαρία Ευχαριστώ, κορίτσια! Να ’στε καλά!
Ελένη Έλα, προλαβαίνεις να πιεις έναν καφέ! Σε μισή ώρα πρέπει να 

γυρίσουμε όλες στις δουλειές μας!
Κατερίνα Ναι, ναι. Πες μας, όμως, λεπτομέρειες! Ποιοι αγόρασαν τα έργα 

σου; Ποια έργα σου πουλήθηκαν;
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Ας δούμε τι καταλάβαμε!
1 Σωστό (Σ) ή λάθος (Λ);

1 η Κατερίνα ήρθε στο βιβλιοπωλείο πολύ πριν την Ελένη. 

2 Ο ανιψιός της Κατερίνας θα μείνει μαζί τους μία εβδομάδα. 

3 η Κατερίνα συνήθως πίνει σοκολάτα. 

4 η Ελένη είναι πολύ ικανοποιημένη από την κατάσταση στη δουλειά της. 

5 η Κατερίνα ασχολείται με την οργάνωση κάποιας σχολικής γιορτής. 

6 η Μαρία ήρθε στην ώρα της. 

7 η Μαρία είναι καλλιτέχνης. 

8 η Μαρία δεν έχει χρόνο για καφέ.  
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Τι σημαίνει … ;
2 Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τις εξηγήσεις τους.

1 την έπαθα α όχι 

2 έχει κίνηση β άρχισε να κάνει κρύο

3 όσο πιο γρήγορα γίνεται γ ελπίζω να γίνει!

4 μπα! δ οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα

5 τόσο χάλια; ε εύχομαι να είστε καλά

6 μένει να … στ τόσο άσχημα είναι τα πράγματα;

7 έπιασε κρύο ζ έχουμε ακόμη να …

8 μακάρι! η ελπίζω να φτάσει καλά, χωρίς προβλήματα

9 καλώς να τον δεχτείς! θ έκανα λάθος και ταλαιπωρήθηκα

10 να ’στε καλά! ι με όσο το δυνατόν πιο μικρή καθυστέρηση

Παίζω με τις λέξεις!
3α Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις.

γάλα  κρύο  μέτριο   
καφεδάκι  σκέτος  δυνατό

1 Θα ήθελα έναν ελληνικό  , παρακαλώ!

2 Κάθε πρωί, για να ξυπνήσω, χρειάζομαι ένα  καφέ.

3 Ο Σταύρος πίνει μόνο τσάι με  , ποτέ δεν πίνει καφέ.

4 Ο καφές μού αρέσει  , δε θέλω ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα.

5 Κάνει τόση ζέστη! Θα ήθελα έναν  φραπέ, τώρα!

6 Παιδιά, τι λέτε; Πάμε για ένα  στην πλατεία; 

β Αντιστοιχίστε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.

1 «Τι νέα;» α «λυπάμαι, δεν μπορώ!» 

2 «Πώς πάει η δουλειά;» β «Όλα καλά!»

3 «Έχει κίνηση;» γ «Έναν καφέ, ευχαριστώ.»

4 «Θα πάρεις κάτι;» δ «Ναι, σε μισή ώρα.»

5 «Θα μείνεις για φαγητό;» ε «Αρκετά καλά!»

6 «Πρέπει να φύγεις;» στ «Ναι, γι’ αυτό άργησα!»
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4 Βρείτε τη λέξη που δεν ταιριάζει.

Στο καφενείο Στο ουζερί Στην ταβέρνα Στο μπαρ

καφές

φλιτζάνι

αλάτι

γλυκός

κουταλάκι

καραφάκι

μέτριος

μεζές

ούζο

παγάκι

σκέτος

φαγητό

πιάτο

μερίδα

επιδόρπιο

ποτήρι

παγάκι

ποτό

κοκτέιλ

νόστιμος

Για να ακούσουμε!
5 Ακούστε προσεχτικά την ιστορία του καφέ και πώς έφτασε στην Ελλάδα.  
 Βρείτε τις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) προτάσεις.

1 Ο καφές μεγαλώνει πάνω σε ένα δέντρο. 

2 Ο Καλντί ήταν καλόγερος στην Αιθιοπία. 

3 Στην Αραβία ήπιαν πρώτη φορά τον καφέ. 

4 Στην αρχή δεν ήταν εύκολο για όλους να πιουν καφέ. 

5 Σήμερα μόνο οι αριστοκράτες μπορούν να πιουν καλό καφέ. 

6 Ο καφές φίλτρου έχει πολλά ονόματα. 

7 Στην Ελλάδα τον καφέ τον έφεραν οι Οθωμανοί. 

8 Οι νέοι σήμερα πίνουν τον ελληνικό καφέ με παγάκια. 

9 Ο καφές-φραπέ είναι γαλλική ιδέα. 
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6 Ακούστε πάλι το διάλογο κι επιλέξτε το σωστό.

1 Οι κατσίκες τρώγοντας τα κόκκινα φρούτα ήταν πάντα ζωντανές / ζωηρές.

2 Ο Καλντί το είπε σε έναν καλόγερο από το διπλανό / κοντινό μοναστήρι.

3 η συνταγή του καφέ ήταν μυστική / μοναδική.

4 Μετά από πολλές περιπέτειες, ο καφές έγινε γευστικός / γνωστός.

5 Ο καφές δεν είναι πια ένα ποτό μόνο για τους αριστοκράτες αλλά ένα καθημερινό /  
 καλοκαιρινό ποτό για όλους.

6 Στην Ελλάδα ήρθε κατά τη διάρκεια της οθωμανικής δικτατορίας / αυτοκρατορίας.

7 Ο τρόπος που φτιάχνουμε τον ελληνικό καφέ προέρχεται από τον αραβικό /   
 ευρωπαϊκό κόσμο.

8 Σύμφωνα με την παραλαβή / παράδοση, οι πρώτοι που έφτιαξαν έτσι τον καφέ τους  
 ήταν οι Βεδουίνοι.

9 Υπάρχει η παράδοση να ψήνουν τον καφέ πάνω σε φωτιά / άμμο, στα   
 παλαιομοδίτικα καφενεία.

10 Οι νέοι προτιμάνε μία καθαρά ελληνική εφεύρεση / εφημερίδα.

7 Ποια είναι η πατρίδα του καφέ; Βρείτε τη, λύνοντας το σταυρόλεξο.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Τα ζώα που έφαγαν τον καρπό είναι οι …

2 Τον βοσκό, τον λένε …

3 Ο καφές δεν είναι δέντρο, είναι ένας …

4 Πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα κι έφτασε στην …

5 Στην Ελλάδα ήρθε κατά τη διάρκεια της … αυτοκρατορίας.

6 Από τότε, ο καφές είναι ένα καθημερινό … για όλους.

7  Στα νεοελληνικά …, οι νέοι προτιμάνε το φραπέ.

8  Πίνουν το φραπέ κρύο με …
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Να μάθουμε κι αυτό;

Σκέφτομαι και γράφω! 
Γράψτε ένα μικρό κείμενο για ένα από τα παρακάτω θέματα (έως 350 λέξεις).

α Εσείς πίνετε καφέ; Αν ναι, πώς τον προτιμάτε και πότε σας αρέσει να τον πίνετε; Αν όχι,  
 γιατί και τι προτιμάτε αντί για καφέ;

β Στην Ελλάδα, οι καφετέριες και τα καφενεία έχουν πάντα κόσμο που πίνει για πολλή ώρα  
 τον καφέ του. Έχετε σκεφτεί γιατί; Πώς είναι τα καφέ στη χώρα σας;

«Σερφάρετε» και … τραγουδήστε 

«Η μπαλάντα του καφέ» Μουσική: Νένα Βενετσάνου – Στίχοι: Μπέτυ Κομνηνού
«Όσο κρατάει ένας καφές» Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος –  
Στίχοι: Άλκης Αλκαίος
«Συχνάζεις στο μικρό καφέ» Μουσική – Στίχοι: Αργύρης Μπακιρτζής  
(Χειμερινοί Κολυμβητές)
«Ο καφές» Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ – Στίχοι: Θάνος Σοφός

Φτιάχνω ελληνικό καφέ 
Βασικό εργαλείο για να φτιάξουμε τον ελληνικό καφέ είναι 
το μπρίκι, μέσα στο οποίο πρέπει να βράσει (σχεδόν) το μίγμα του νερού 
(75ml) με τον καφέ και τη ζάχαρη που ανακατεύουμε στην αρχή με τον 
αναδευτήρα ή το κουταλάκι.

Χαρακτηριστικό είναι το καϊμάκι, ένας πηχτός αφρός που δημιουργείται 
κατά τη βράση του καφέ. Ο ελληνικός καφές είναι επιτυχημένος, όταν 
διατηρείται το καϊμάκι κατά το σερβίρισμά του.

Σερβίρεται σε φλιτζάνι μικρό ή χοντρό (του καφέ) και μπορεί να είναι:

◆ Σκέτος (75ml νερό + 1 κουταλάκι καφέ)
◆ Μέτριος (75ml νερό + 1 κουταλάκι καφέ + 1 κουταλάκι ζάχαρη)
◆ Γλυκός (75ml νερό + 1 κουταλάκι καφέ + 2 κουταλάκια ζάχαρη)




