
H αμάκα 

Η φράση «την κάναμε αμάκα» ή «τρώει στην αμάκα» δηλώνει κάποιον που 

ζει με έξοδα άλλου, δωρεάν,. Από την αμάκα προέρχεται ο αμακαδόρος 

(=τζαμπατζής) και ο αμακατζής (=τρακαδόρος) 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=αμάκα&dq= 

Υπάρχουν πέντε εκδοχές για την προέλευση της λέξης: 

1. Από την AMAG (=> αμάκα), για να δηλώσει αυτούς που ζούσαν 

χωρίς κόπο από τη βοήθεια άλλων 

2. Από τον υπολογιστή ΜAC που έκανε τόσο εύκολη τις εργασίες 

γραφείου, που οι υπάλληλοι πληρώνονταν τζάμπα 

3. Από το βενετσιάνικο a maca που σημαίνει τζάμπα 

4. Από τον Σλοβάκο ποδοσφαιριστή Μακ που πληρωνόταν χωρίς να 

παίζει 

5. Από το μυαλό ευφάνταστου καθηγητή του Γυμνασίου Τραγαίας 

 

Αποδείξτε το σωστό από τις πηγές: 

 

Α 

H “Αμερικανική αποστολή Βοήθειας δια την Ελλάδα” (American Mission for Aid 

to Greece), γνωστής ως AMAG, δημιουργήθηκε στα πλαίσια  της  συμφωνίας 

μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας 

προς την Ελλάδα, που υπογράφτηκε στις 20 Ιουνίου 1947. Η αποστολή 

αποτελούνταν αρχικά από 300 Αμερικανούς και είχε ως επικεφαλής τον 

Dwight Griswold. 

http://www.greekhistoryrepository.gr/archive/item/6239   και Ραφαηλίδης, Β. : 

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΗ) ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1830-1974, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

 

 

 

 

http://www.greekhistoryrepository.gr/archive/item/6239


Β 

Γεώργιος Σουρής 

[…] 

Αθήνα ξέρεις τι θα πει;... Στον καφενέ χουζούρι, 

στην ντάλα του μεσημεριού λωποδυτών αμάκες, 

χρηματιστήριο, γροθιές, κλεφτομεσίτου μούρη, 

κοκότες μες στις άμαξες, παντιέρες, σακαράκες. 

Κηφηναριό, παράσημο, γαλόνι κάθε μήνα, 

αυτό θα πει Ρωμαίικο, αυτό θα πει Αθήνα. 

(Ιανουάριος 1883) 

 

Γ 

Ο Mac(intosh), «ο υπολογιστής που άλλαξε τα πάντα» σύμφωνα με την Apple, 

γεννήθηκε το 1984. Ένα χρόνο μετά τον διαδέχτηκε ο Macintosh XL που 

χρίζεται «πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική». Στον Macintosh Plus 

αποδίδεται η μετάβαση στην σχεδίαση (1987), στον Macintosh II του 1988 η 

αξιοποίηση της δύναμης των data, στον Macintosh IIx η απελευθέρωση της 

τυπογραφίας με την δημιουργία μιας γραμματοσειράς για τα κορεάτικα. 

https://www.in.gr/2014/01/24/tech/future/ta-30-xronia-mac-giortazei-i-apple/ 

 

Δ 

Θυμίζουμε ότι εφέτος ο ΠΑΟΚ έχει πάρει δανεικό τον Μακ καλύπτοντας το 

μισό συμβόλαιό του (650.000 ευρώ) και στη συμφωνία υπάρχει buy-out 

4.000.000 ευρώ. 

Προφανώς, στην περίπτωση αγοράς ο ΠΑΟΚ θα "πατήσει" στο γεγονός ότι 

ο Μακ είναι εκτός πλάνων Ζενίτ για να ρίξει την τιμή πώλησής του, στην 

περίπτωση που κινηθεί για την αγορά των δικαιωμάτων του. 

https://www.sport24.gr/football/omades/Paok/anoigei-h-syzhthsh-gia-thn-

paramonh-toy-mak.5136485.html 
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