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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ γραμμών.

2.

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier new και το μέγεθος
γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:


Να έχετε εξασφαλίσει ακαθάριστη ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με
ποσοστό λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.



Να έχετε επιτύχει και στο ∆οκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ακαθάριστη ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά που
απονέμονται στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
© Copyright 2011 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Για τους αρχαίους Έλληνες τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία στον αριθμό.
Το πρώτο από αυτά, ακρατισμός, αποτελούσε κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε
κρασί, άκρατος, συνοδευόμενο από σύκα ή ελιές. Το δεύτερο, άριστον,
λάμβανε χώρα το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Το τρίτο, δείπνον, το
οποίο ήταν και το σημαντικότερο της ημέρας, σε γενικές γραμμές
καταναλωνόταν αφού η νύχτα είχε πλέον πέσει. Σε αυτά μπορεί να
προστεθεί ένα επιπλέον ελαφρύ γεύμα, εσπέρισμα, αργά το απόγευμα.
Τέλος το αριστόδειπνον ήταν ένα κανονικό γεύμα που μπορούσε να
σερβιριστεί αργά το απόγευμα στη θέση του δείπνου. Φαίνεται πως, στις
περισσότερες περιστάσεις, οι γυναίκες γευμάτιζαν χωριστά από τους
άνδρες. Εάν το μέγεθος του σπιτιού το καθιστούσε αδύνατο, οι άνδρες
κάθονταν στο τραπέζι πρώτοι, με τις γυναίκες να τους ακολουθούν μόνο
αφού οι τελευταίοι είχαν ολοκληρώσει το γεύμα τους. Ρόλο υπηρετών
διατηρούσαν οι δούλοι. Στις φτωχές οικογένειες, σύμφωνα με το φιλόσοφο
Αριστοτέλη, τις υπηρεσίες τους προσέφεραν οι γυναίκες και τα παιδιά,
καλύπτοντας την απουσία δούλων. Χάρις στο έθιμο της τοποθέτησης στους
τάφους μικρών μοντέλων επίπλων από ψημένο πηλό, σήμερα κατέχουμε
σημαντικές πληροφορίες για το πώς έμοιαζαν. Οι Έλληνες έτρωγαν
καθιστοί, ενώ οι πάγκοι χρησιμοποιούνταν κυρίως στα συμπόσια, τα
τραπέζια, υψηλά για καθημερινή χρήση και χαμηλά για τα συμπόσια, είχαν
συνήθως ορθογώνιο σχήμα. Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. ιδιαίτερα διαδεδομένα
ήταν τα στρογγυλά τραπέζια, συχνά με ζωόμορφα πόδια.
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Κομμάτια πεπλατυσμένου ψωμιού μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πιάτα,
ωστόσο τα πήλινα δοχεία ήταν και τα πιο διαδεδομένα. Τα πιάτα με την
πάροδο του χρόνου κατασκευάζονταν με περισσότερο γούστο και επιμέλεια,
με αποτέλεσμα να συναντά κανείς κατά τη ρωμαϊκή περίοδο πιάτα από
πολύτιμα μέταλλα ή ακόμη και γυαλί. Η χρήση μαχαιροπήρουνων δεν ήταν
και πολύ συχνή: η χρήση του πιρουνιού ήταν άγνωστη και ο συνήθης τρόπος
λήψης του φαγητού ήταν με τα δάχτυλα. Εντούτοις μαχαίρια
χρησιμοποιούνταν για την κοπή του κρέατος, καθώς και κάποια μορφή
κουταλιών για σούπες και ζωμούς. Κομμάτια ψωμιού, απομαγδαλία,
μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τη λήψη τροφής ή ακόμη και ως πετσέτα για
τα δάχτυλα. Στην ελληνική αρχαιότητα εκτός από το καθημερινό δείπνο,
βραδινό γεύμα, υπήρχε και το δειπνούμενο γεύμα με φίλους ή γνωστούς που
ονομάζονταν συμπόσιο ή εστίαση που σήμερα λέγεται συνεστίαση. Υπήρχαν
και δείπνα όπου οι συμμετέχοντες συνεισέφεραν ή οικονομικά, ή με
τρόφιμα, τα οποία και λέγονταν συμβολές. Ο Όμηρος τα αποκαλεί εράνους,
ενώ γνωστές είναι οι αρχαίες σχετικές φράσεις δειπνείν από συμβολών, ή
δείπνον από σπυρίδος.
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Το συμπόσιον, λέξη που σημαίνει συνάθροιση ανθρώπων που πίνουν,
αποτελούσε έναν από τους πιο αγαπημένους τρόπους διασκέδασης των
Ελλήνων. Περιελάμβανε δύο στάδια: το πρώτο ήταν αφιερωμένο στο φαγητό,
που σε γενικές γραμμές ήταν λιτό, ενώ το δεύτερο στην κατανάλωση ποτού.
Στην πραγματικότητα, οι αρχαίοι έπιναν κρασί και μαζί με το γεύμα, ενώ
τα διάφορα ποτά συνοδεύονταν από μεζέδες, τραγήματα, κάστανα, κουκιά,
ψημένοι κόκκοι σίτου ή ακόμη γλυκίσματα από μέλι, που είχαν ως στόχο
την απορρόφηση του οινοπνεύματος ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος της
συνάθροισης. Το δεύτερο μέρος ξεκινούσε με σπονδή, τις περισσότερες
φορές προς τιμή του Διονύσου. Κατόπιν οι παριστάμενοι συζητούσαν ή
έπαιζαν διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια, όπως ο κότταβος. Συνεχώς τα
άτομα έμεναν ξαπλωμένα σε ανάκλιντρα, κλίναι, ενώ χαμηλά τραπέζια
φιλοξενούσαν τα φαγώσιμα και τα παιχνίδια. Χορεύτριες, ακροβάτες και
μουσικοί συμπλήρωναν την ψυχαγωγία των παρευρισκομένων. Ένας «βασιλιάς
του συμποσίου» ο οποίος εκλεγόταν στην τύχη αναλάμβανε να υποδεικνύει
στους δούλους την αναλογία κρασιού και νερού κατά την προετοιμασία των
ποτών. Εντελώς απαγορευμένο στις γυναίκες, με εξαίρεση τις χορεύτριες
και τις εταίρες, το συμπόσιο ήταν ένα σημαντικότατο μέσο
κοινωνικοποίησης στην Αρχαία Ελλάδα.
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