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Διάλογος 5: Συνομιλία – προσωπική ιστορία
Συνομιλία μεταξύ της Ελισάβετ (νοσηλεύτριας) και του κου Μάριου (ηλικιωμένου)
Κατάσταση: Η Ελισάβετ συνομιλεί με τον κύριο Μάριο και του ζητάει να μιλήσουν για διάφορες
πτυχές της ζωής του. Η Ελισάβετ γνωρίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των ηλικιωμένων να
θυμούνται τις εμπειρίες του παρελθόντος τους.
Πρόσωπα:
- Κυρία Ελισάβετ (34 ετών): φροντίστρια
ηλικιωμένων από τη Βουλγαρία
- Κύριος Μάριος (83 ετών): ηλικιωμένος
Τοποθεσία: Σπίτι του κυρίου Μάριου

Ελισάβετ

Γεια σας κύριε Μάριε, απολαύσατε το γεύμα σας;

Μάριος

Ναι, ήταν νόστιμο, πάντα μου αρέσει το μαγειρεμένο κρέας και η σαλάτα.

Ελισάβετ

Τι διαβάζετε;

Μάριος

Είναι ένα βιβλίο με μία ομάδα κοριτσιών που εργάζονται σε ένα μύλο. Οι
ιστορίες είναι ενδιαφέρουσες, αλλά οι καιροί ήταν αλλιώς τότε. Έπρεπε να
εργάζονται για πολλές ώρες εκείνη την εποχή.

Ελισάβετ

Πόσο χρονών ήσασταν όταν ξεκινήσατε να δουλεύετε;

Μάριος

Ήμουν δεκατεσσάρων και ήταν απολύτως φυσιολογικό τότε.

Ελισάβετ

Μπορείτε να μου πείτε για την πρώτη μέρα σας στη δουλειά;

Μάριος

Φυσικά, πάντα μου αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν.

Μάριος

Θυμάμαι την πρώτη μου μέρα στη δουλειά αρκετά καλά. Ήταν στα δέκατα
τέταρτα γενέθλιά μου. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι τότε, τελείωσα το
σχολείο την Παρασκευή και ξεκίνησα την εργασία μου την ερχόμενη Δευτέρα.

Ελισάβετ

Άρα δεν είχατε καθόλου χρόνο για να χαλαρώσετε;

Μάριος

Όχι, δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να πληρώσουμε για διακοπές εκείνες τις
ημέρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν.

Ελισάβετ

Πού εργαζόσασταν;
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Μάριος

Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο εργοστάσιο μιας γνωστής σοκολατοποιΐας.

Μάριος

Όταν άρχισα να εργάζομαι εκεί, η μητέρα μου εργαζόταν ήδη εκεί για είκοσι
χρόνια. Εργαζόταν εκεί από τότε που άφησε το σχολείο στα δεκατέσσερα.

Ελισάβετ

Ήθελε να εργάζεστε μαζί;

Μάριος

Έλεγε ότι ήταν αρκετά καλό γι’ αυτήν, ήταν επίσης καλό για εμένα.

Ελισάβετ

Λοιπόν, τι συνέβη την πρώτη ημέρα σας;

Μάριος

Είχα επισκεφτεί το εργοστάσιο την εβδομάδα πριν αρχίσω, έτσι είχα ήδη
συναντηθεί με τον υπεύθυνο, το αφεντικό μου. Το όνομά του ήταν κύριος
Καραλής. Η δουλειά δεν μου άρεσε πάρα πολύ όταν άρχισα.

Ελισάβετ

Αλήθεια, γιατί αυτό;

Μάριος

Έπρεπε να ξεκινήσουμε την εργασία μας στις 6 το πρωί, ήταν πολύ νωρίς για
μένα. Θα έπρεπε να φτιάξουμε περίπου 20 δέματα την ώρα.

Ελισάβετ

Ακούγεται κάπως σκληρή δουλειά.

Μάριος

Δεν ήταν πολύ δύσκολη από τη στιγμή που το συνήθιζες, αλλά στην αρχή
ήμουν πολύ αργός.
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5.1 Ασκήσεις Διαλόγου 5

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Κατανόηση διαλόγου
Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
1) Πόσο χρονών ήταν ο κος Μάριος όταν ξεκίνησε να δουλεύει;
Α. 18 ετών
Β. 14 ετών
Γ. 20 ετών
2) Τι αρέσει πολύ στον κύριο Μάριο να κάνει;
Α. να διαβάζει βιβλία
Β. να μιλάει για το παρελθόν του
Γ. να βλέπει τηλεόραση
3) Ποια μέρα ξεκίνησε ο κος Μάριος τη δουλειά του;
Α. Παρασκευή
Β. Δευτέρα
Γ. Σάββατο
4) Γιατί τότε δεν είχαν χρόνο για να χαλαρώσουν;
Α. λόγω της δουλειάς
Β. λόγω της μητέρας του
Γ. γιατί δεν είχαν αρκετά χρήματα για διακοπές
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ΑΣΚΗΣΗ 2 – Γραμματική
Ξαναγράψτε τις ακόλουθες προτάσεις όπως το παράδειγμα.
«Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα ,είναι τα γενέθλιά μου».
Ο κος Μάριος είπε στην Ελισάβετ ότι ήταν πολύ χαρούμενος γιατί ήταν τα γενέθλιά του.
δεν είχε αρκετά χρήματα για να πάει διακοπές, πού εργαζόταν η μητέρα του, ήταν 14 ετών όταν
ξεκίνησε την πρώτη του δουλειά
1) «Ήμουν 14 ετών όταν ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά.»
Ο κος Μάριος είπε ότι …………………………………
2) «Δεν έχω αρκετά χρήματα για να πάω διακοπές»
Ο κος Μάριος ανέφερε ότι …………………………..
3) «Πού εργαζόταν η μητέρα σας;»
Η Ελισάβετ ρώτησε τον κο Μάριο……………………………

ΑΣΚΗΣΗ 3 – Γραμματική
Συμπληρώστε τις προτάσεις με το κατάλληλο ρήμα
Υποσχέθηκε, παρότρυνε, , εξήγησε, δήλωσε, αποκάλυψε
1) Δάνεισα στη Μαρία 500€ για να τη βοηθήσω με τη μετακόμιση. ……………… να μου τα
επιστρέψει σε τρεις μήνες.
2) Ο κος Μάριος ……………… ότι έχασε το πορτοφόλι του την προηγούμενη εβδομάδα.
3) Ο δάσκαλος ……………. στην τάξη πώς υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός κύκλου.
4) Αφού ανακρίθηκε για μία ώρα, το αγόρι …………. στους γονείς του ότι έφαγε τα γλυκά.
5) Παρόλη την αγωνία μου στην αρχή, ο δάσκαλος του πιάνου συνεχώς με ………………. να κάνω
περισσότερη πρακτική στο σπίτι.
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5.2 Λεξιλόγιο διαλόγου 5
Άρθρο
Το

Λέξη
αφεντικό

Πληθυντικός αριθμός
Τα αφεντικά

Ο

έλεγχος

Οι έλεγχοι

νόστιμο
Το

εργοστάσιο

Τα εργοστάσια

λίγοι

ένα κτίριο ή σύνολο κτιρίων όπου
κατασκευάζεται ένα προϊόν
ένας μικρός αριθμός από

διορθώνω

επισκευάζω ή επιδιορθώνω

ακολούθως

που έρχεται έπειτα από κάτι ή ως
αποτέλεσμα
μια συσκευή που χρησιμοποιεί μηχανική
ισχύ και έχει πολλά μέρη και λειτουργία
ένα μηχάνημα για μια συγκεκριμένη
διαδικασία παρασκευής
που ανήκει ή επηρεάζει ένα συγκεκριμένο
πρόσωπο και όχι οποιονδήποτε άλλο
μια σειρά από ενέργειες ή μέτρα που
λαμβάνονται για την επίτευξη ενός
συγκεκριμένου αποτελέσματος
αναφέρω ότι δεν είμαι διατεθειμένος να
κάνω κάτι

Η

μηχανή

Οι μηχανές

Ο

μύλος

Οι μύλοι

προσωπικός
Η

Σημασία / συνώνυμα
ένα άτομο υπεύθυνο για μια επιχείρηση ή
ένα εργοστάσιο
η διαδικασία του να εξετάζω κάτι ως προς
την ακρίβεια, την ποιότητα ή την
κατάστασή του
εξαιρετικά ευχάριστο στη γεύση

διαδικασία

αρνούμαι

Οι διαδικασίες

Επιπλέον πληροφορίες
Το αφεντικό της ήταν πολύ καλό και της
συμπαραστάθηκε αρκετά όταν έχασε το σύζυγό της
Λόγω της καρδιακής προσβολής, έπρεπε να μετράει
καθημερινά την πίεση της
Το φαγητό που έφτιαξε για το κυριακάτικο τραπέζι
ήταν πολύ νόστιμο
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής, το
σχολείο επισκέφτηκε ένα εργοστάσιο σοκολάτας
Επειδή οι εξετάσεις ήταν πολύ δύσκολες, πολύ λίγοι
μαθητές έγραψαν καλά
Το κουδούνι χτύπησε και δεν πρόλαβε να διορθώσει
το λάθος του
Έπεσε από τη σκάλα και, ακολούθως, έσπασε το
χέρι του
Το αυτοκίνητο σταμάτησε καθώς είχε βλάβη η
μηχανή του
Πήγαν μέχρι το μύλο του χωριού για να αλέσουν το
σιτάρι
Κλείδωνε το προσωπικό της ημερολόγιο με ένα
κλειδάκι για να μη μάθει κανείς τα μυστικά της
Τον άγχωνε αρκετά η διαδικασία της συνέντευξης

Ο αεροπειρατής αρνήθηκε να παραδοθεί
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επισκευάζω

Το

πλαστικό

Τα πλαστικά

Το

σχολείο

Τα σχολεία

αργός
Η

ταλαιπωρία

Το

λάστιχο

Τα

λαχανικά

Τα λάστιχα

αποκαθιστώ μια βλάβη σε κάτι που είναι
ελαττωματικό ώστε να μπορεί να
δουλέψει
μια σκληρή ουσία που λαμβάνεται από
κάποιο τροπικό φυτό
ένα ίδρυμα για την εκπαίδευση των
παιδιών
μετακινούμαι ή λειτουργώ με χαμηλή
ταχύτητα
δυσκολίες ή με προβλήματα
ένα ελαστικό κάλυμμα φουσκωμένο και
τοποθετημένο γύρω από έναν τροχό
ένα φυτό ή μέρος του φυτού που
χρησιμοποιείται ως τροφή, όπως το
λάχανο, η πατάτα, το φασόλι κ.λπ.

Επισκεύασε τη μηχανή του στο συνεργείο και τώρα
δουλεύει μια χαρά
Το κάλυμμα ήταν πλαστικό και δεν μπόρεσε να το
διαπεράσει η βροχή
Στο σχολείο απέκτησε πολύ καλούς φίλους
Έπειτα από το ατύχημα, περπατούσε με πολύ αργό
ρυθμό
Μετά από το ατύχημα, πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία
με την ασφαλιστική εταιρεία
Το λάστιχο του ποδηλάτου του έσκασε από το καρφί
που υπήρχε στο δρόμο
Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη
περισσότερο στα λαχανικά
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Σωστές Απαντήσεις

5.1 Ασκήσεις Διαλόγου 5

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Κατανόηση διαλόγου
Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
1) Πόσο χρονών ήταν ο κος Μάριος όταν ξεκίνησε να δουλεύει;
Α. 18 ετών
Β. 14 ετών
Γ. 20 ετών
2) Τι αρέσει πολύ στον κύριο Μάριο να κάνει;
Α. να διαβάζει βιβλία
Β. να μιλάει για το παρελθόν του
Γ. να βλέπει τηλεόραση
3) Ποια μέρα ξεκίνησε ο κος Μάριος τη δουλειά του;
Α. Παρασκευή
Β. Δευτέρα
Γ. Σάββατο
4) Γιατί τότε δεν είχαν χρόνο για να χαλαρώσουν;
Α. λόγω της δουλειάς
Β. λόγω της μητέρας του
Γ. γιατί δεν είχαν αρκετά χρήματα για διακοπές
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ΑΣΚΗΣΗ 2 – Γραμματική
Ξαναγράψτε τις ακόλουθες προτάσεις όπως το παράδειγμα.
«Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα ,είναι τα γενέθλιά μου».
Ο κος Μάριος είπε στην Ελισάβετ ότι ήταν πολύ χαρούμενος γιατί ήταν τα γενέθλιά του.
δεν είχε αρκετά χρήματα για να πάει διακοπές, πού εργαζόταν η μητέρα του, ήταν 14 ετών όταν
ξεκίνησε την πρώτη του δουλειά
1) «Ήμουν 14 ετών όταν ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά.»
Ο κος Μάριος είπε ότι ήταν 14 ετών όταν ξεκίνησε την πρώτη του δουλειά.
2) «Δεν έχω αρκετά χρήματα για να πάω διακοπές»
Ο κος Μάριος ανέφερε ότι δεν είχε αρκετά χρήματα για να πάει διακοπές.
3) «Πού εργαζόταν η μητέρα σας;»
Η Ελισάβετ ρώτησε τον κο Μάριο πού εργαζόταν η μητέρα του.

ΑΣΚΗΣΗ 3 – Γραμματική
Συμπληρώστε τις προτάσεις με το κατάλληλο ρήμα
Υποσχέθηκε, παρότρυνε, , εξήγησε, δήλωσε, αποκάλυψε
1) Δάνεισα στη Μαρία 500€ για να τη βοηθήσω με τη μετακόμιση. Υποσχέθηκε να μου τα
επιστρέψει σε τρεις μήνες.
2) Ο κος Μάριος δήλωσε ότι έχασε το πορτοφόλι του την προηγούμενη εβδομάδα.
3) Ο δάσκαλος εξήγησε στην τάξη πώς υπολογίζουμε το εμβαδόν ενός κύκλου.
4) Αφού ανακρίθηκε για μία ώρα, το αγόρι αποκάλυψε στους γονείς του ότι έφαγε τα γλυκά.

5) Παρόλη την αγωνία μου στην αρχή, ο δάσκαλος του πιάνου συνεχώς με παρότρυνε να κάνω
περισσότερη πρακτική στο σπίτι.

