
Παλιά, όταν ήταν πολύ νέα και πριν κάνει τα παιδιά, η μαμά του Δημήτρη και της 

Χριστίνας είχε δουλέψει δημοσιογράφος. Τώρα που τα παιδιά έχουν πια μεγαλώσει, η μαμά 

αποφάσισε να ξαναπιάσει δουλειά. Σήμερα, μάλιστα, έχει την πρώτη της συνέντευξη, με 

τον εκδότη ενός γνωστού περιοδικού μόδας. Του έχει ήδη στείλει το βιογραφικό της και 

έχει κλείσει ραντεβού για τις δύο. 

11.
∆ημοσιογράφος και πάλι!

• Τι φοράει η μαμά του Δημήτρη και της Χριστίνας; 
• Πού νομίζεις ότι θα πάει; 
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∆εν έχω ξαναδεί τη μαμά τόσο όμορφη!
∆ιαβάζω το κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις

Χριστίνα:  Μαμά, πότε θα προλάβεις; Δεν έχεις ντυθεί, δεν έχεις βαφτεί, δεν έχεις φτιάξει τα 

μαλλιά σου. Είναι μία η ώρα!

Μαμά:  Μην ανησυχείς. Θα με πάει ο μπαμπάς. Μέχρι να έρθει, θα έχω ντυθεί και θα έχω 

χτενιστεί. Θα βαφτώ μέσα στο αυτοκίνητο. Πρώτη φορά είναι; 
Δημήτρης:Καλέ μαμά, πώς περπατάς έτσι; 
Μαμά:  Δεν τα έχω ξαναφορέσει αυτά τα παπούτσια και με στενεύουν. Θα βάλω τα άλλα. 

Είναι πιο παλιά, αλλά είναι πιο βολικά. 

Μετά από πέντε λεπτά

Μαμά:  Λοιπόν, παιδιά, πώς σας φαίνομαι; 
Χριστίνα:  Μια χαρά! Τράβηξε λίγο το σακάκι σου γιατί έχεις παχύνει και μαζεύει πίσω. Κι εσύ, 

 Δημήτρη, κλείσε το στόμα σου! 

Δημήτρης: Καλά, δεν έχω ξαναδεί τη μαμά τόσο όμορφη! 

Σωστό ή λάθος;

α.  Στη μία η μαμά είναι ήδη έτοιμη.      Σ Λ

β. Η μαμά περιμένει τον μπαμπά για να ντυθεί και να χτενιστεί.  Σ Λ

γ. Είναι η πρώτη φορά που η μαμά φοράει αυτά τα παπούτσια.  Σ Λ

δ. Η μαμά έχει στείλει στον εκδότη τη βιογραφία της.    Σ Λ

ε. Η μαμά θα πάρει συνέντευξη από τον εκδότη.    Σ Λ

θα γράψει → έχω γράψει

  είχα γράψει

  θα έχω γράψει

θα γραφτεί → έχω γραφτεί

                      είχα γραφτεί

                      θα έχω γραφτεί

1. Συμπληρώνω τον πίνακα

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

έχω γράψει / γραφτεί είχα γράψει / γραφτεί θα έχω γράψει / 

έχεις γράψει / γραφτεί είχες γράψει θα έχω 

έχει γράψει / γραφτεί είχε 

έχουμε γράψει 

έχετε γράψει

έχουν 
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∆ιαβάζω το βιογραφικό σημείωμα της κ. Βασιλάκη

2. Ποιος λέει τι; Αντιστοιχίζω τις δύο στήλες όπως στο παράδειγμα

δημοσιογράφος   Έχω πολεμήσει στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

συγγραφέας    Έχω ανέβει στα Ιμαλάια

τραγουδίστρια όπερας  Έχω πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς

στρατιωτικός    Έχω πάρει συνέντευξη από το Μικ Τζάγκερ 

αθλητής    Έχω τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου

ορειβάτης    Δεν έχω ακόμα εκδώσει το τελευταίο μου μυθιστόρημα 

Έχεις γράψει το βιογραφικό σου;

Ναι, το έχω γράψει. 

Δεν έχουν παρακείμενο τα είμαι / έχω / ξέρω

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όνομα: Eυαγγελία Βασιλάκη

Ημ. Γέννησης: 22 / 11 / 1960

Διεύθυνση: Ομήρου 35 - Χαλάνδρι

Tηλ. : 210 40122561

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Έχω εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά 

Αναλυτικά:

• 1978 - 1980: Εργάστηκα στην εφημερίδα “Ημερησία”

• 1980 - 1982: Εργάστηκα στο περιοδικό “Προφίλ”

το 1981 

χτες, προχτές 

πριν από δύο  χρόνια

εργάστηκα 

ήδη / πια / κιόλας / ποτέ δεν...

δεν… ακόμα

από…

έχω εργαστεί 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
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3. Η κ. Βασιλάκη περιμένει έξω από το γραφείο του διευθυντή και μιλάει με ένα 
νεαρό που περιμένει κι αυτός για συνέντευξη. ∆ιαλέγω και συμπληρώνω τα κενά

κ. Βασιλάκη νεαρός

1. Δεν ______________ ποτέ μαθήματα 

 δημοσιογραφίας. 

Εγώ _________________ μαθήματα 

δημοσιογραφίας το περασμένο καλοκαίρι.

      α. έκανα                         β. έχω κάνει

2. Δεν ______________ καθόλου πέρσι. Εγώ δεν  ________________ ακόμα.

                                             α. δούλεψα                     β. έχω δουλέψει

3. Την αγγελία για τη δουλειά  την __________ 

εντελώς τυχαία.  

 Εγώ την________________  από τον 

προηγούμενο μήνα.

                                             α. είδα                            β. έχω δει

4. Το βιογραφικό μου το _________ χτες και 

φοβάμαι μήπως έχει λάθη.  

Εγώ το ______________________ εδώ και 

ένα μήνα.

                                             α. έγραψα                      β. έχω γράψει
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4. Φαντάζομαι τι δεν έχει κάνει ο ∆ημήτρης και γράφω όπως στο παράδειγμα

Δ: Δεν έχω φάει ποτέ κινέζικο φαγητό. 

Δ: _____________________________

_______________________________  

Δ: _____________________________  

_______________________________ 

Δ: _____________________________  

_______________________________ 

Δ: _____________________________  

_______________________________ 

Δ: _____________________________  

_______________________________ 

5. ∆ημοσιογραφικά επαγγέλματα. Ποια έχουν σχέση με τις εφημερίδες (Ε), 
ποια έχουν σχέση με την τηλεόραση (Τ), ποια και με τα δύο; Απαντάω όπως στο 
παράδειγμα

εκδότης (Ε)  αρθρογράφος σχολιαστής   ρεπόρτερ

φωτογράφος (Ε, Τ) σκιτσογράφος γραφίστας   εκφωνητής

επιμελητής  διορθωτής  παρουσιαστής  παραγωγός

Τώρα γύρισε στη σελίδα 4 του βιβλίου σου. Μπορείς να  βρεις ποιος έκανε τι σε αυτό το 

βιβλίο;

Β: Γιατί δεν πάμε σήμερα μαζί; Ξέρω ένα πολύ 

καλό κινέζικο εστιατόριο εδώ κοντά.

Β: Κάνεις πολύ καλά! Τα αντιβιοτικά είναι  

επικίνδυνα για τον οργανισμό μας.

Β: Καλέ μη φοβάσαι! Τα νερά δεν είναι βαθιά και 

η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη.

Β: Να πας οπωσδήποτε! Αυτή την εποχή, 

μάλιστα, δεν έχει και πολλούς τουρίστες.

Β: Έλα τώρα! Αποκλείεται να σε πιάσει 

κλειστοφοβία.

Β: Δεν πειράζει! Η πρώτη φορά είναι πάντα 

δύσκολη, αλλά θα τα καταφέρεις.
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Η συνέντευξη...
∆ιαβάζω το κείμενο

Εκδότης: Απ’ ό,τι βλέπω εδώ έχετε σπουδάσει Οικονομικά. Πώς και ασχοληθήκατε με τη

 δημοσιογραφία;
Μαμά:  Το είχα αποφασίσει πριν ακόμα πάρω το πτυχίο μου. Νομίζω ότι, αν δεν με είχαν

πιέσει οι γονείς μου, θα είχα σπουδάσει δημοσιογραφία από την αρχή. Γιατί η 

δημοσιογραφία πάντα μου άρεσε. Όταν ήμουνα στο λύκειο είχα γράψει αρκετά 

άρθρα για την εφημερίδα του σχολείου μας. Μάλιστα, είχα πάρει και μια συνέντευξη 

από τον Τσαρούχη, η οποία μετά είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα. Ήταν τα πρώτα 

μου λεφτά. 

Εκδότης: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένετε λίγο έξω; 

Σωστό ή λάθος;

α. Η μαμά πρώτα πήρε το πτυχίο της και μετά αποφάσισε 

     να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία.     Σ Λ

β. Η μαμά δε σπούδασε δημοσιογραφία γιατί δεν το 

     ήθελαν οι γονείς της.       Σ Λ
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6. Η μαμά μιλάει στη Χριστίνα για τα νιάτα της. Συμπληρώνω τα κενά με το 
σωστό τύπο όπως στο παράδειγμα

Εγώ, στην ηλικία σου…

δεν είχα πάει (πάω) ποτέ  σε πάρτι

δεν _________________________ (βγαίνω) ποτέ με αγόρι

δεν  _________________________ (ταξιδεύω) ποτέ στο εξωτερικό

δεν  _________________________ (κάνω) ποτέ κάμπινγκ χωρίς τους γονείς μου,

αλλά...

 _________________________ (βγάζω) ήδη τα πρώτα μου λεφτά

 _________________________ (μαθαίνω) κιόλας δύο ξένες γλώσσες

 _________________________ (βρίσκω) τι δουλειά θα κάνω

 _________________________ (αποφασίζω) για το μέλλον μου

• Τι είχαν κάνει οι γονείς μου στην ηλικία  μου; Τι δεν είχαν κάνει; Τους ρωτάω και μιλάω στην τάξη

7. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που έκανε  στη ζωή της η μαμά της 
Χριστίνας. Περιγράφω τι έκανε πριν από τι όπως στο παράδειγμα

Πριν αρχίσει ισπανικά, είχε ήδη μάθει αγγλικά...

1960: γεννήθηκε στο Ρέθυμνο

1965: άρχισε μαθήματα χορού

1970-1979: αγγλικά

1983 - 1990: ισπανικά

1976: γνώρισε την καλύτερή της φίλη

1977: γνώρισε τον άντρα της

1978 - 1980: δούλεψε στην “Ημερησία”

1980-1982: εργάστηκε στο περιοδικό “Προφίλ”

1983: παντρεύτηκε 

1989: γέννησε τη Χριστίνα

1990: γέννησε το Δημήτρη

παλιά είχα πάρει συνέντευξη από τον Τσαρούχη

όταν πήρα το πτυχίο μου είχα ήδη αποφασίσει να γίνω δημοσιογράφος

Ι love you

te quiero

1 2
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10. Να το βιογραφικό που έγραψε ο νεαρός. Αυτό το βιογραφικό δεν 
άρεσε στον εκδότη. Το διαβάζω και το ξαναγράφω σε μια πιο σύντομη και 
τυπική μορφή
άρεσε στον εκδότη. Το διαβάζω και το ξαναγράφω σε μια πιο σύντομη και 
τυπική μορφή

κ. Παζαρόπουλε, 

Σας  ενημερώνω για το ποιος είμαι και τι έχω κάνει στη ζωή μου. Με λένε Κώστα Γεωργίου του Παναγιώτη 

και γεννήθηκα στις 7 Φεβρουαρίου 1982 στη Λήμνο, αλλά τώρα κατοικώ στο Πέραμα (Εθνικής 

Αντιστάσεως 88). Τελείωσα το 1ο Λύκειο Μηθύμνης το 2000 με πολύ καλό βαθμό (17 και 9/12). Μπήκα 

στο ΤΕΙ γραφιστικής (Αιγάλεω) και τελείωσα πριν ένα μήνα. Στη διάρκεια των σπουδών μου έμαθα να 

χειρίζομαι πολλά προγράμματα στον υπολογιστή (Word, Photoshop κ.ά.), και η πτυχιακή μου εργασία έχει 

τίτλο «Εξώφυλλο και τίτλος». Το καλοκαίρι έκανα μαθήματα δημοσιογραφίας στο ιδιωτικό ΙΕΚ «ΞΥΛΗΣ». 

Εκεί έκανα κάποια ρεπορτάζ για το κανάλι «Super 7». Το κανάλι έδειξε δύο συνεντεύξεις μου (με τη Μαρία 

Αλογοθέτη και τον Απόστολο Πλέτσο). Δεν έχω δουλέψει ακόμα επαγγελματικά σε περιοδικό, αλλά όταν 

ήμουν μαθητής στο Λύκειο δούλεψα στην ομάδα που έβγαζε την εφημερίδα του σχολείου μας. 

Ξέρω καλά αγγλικά (Lower) και λίγα γαλλικά. Με ενδιαφέρουν πολλά πράγματα: το θέατρο, τα αθλητικά, 

η video art, η υποβρύχια κολύμβηση. Δεν έχω πάει στρατό (έχω αναβολή μέχρι την επόμενη άνοιξη). 

Θα χαρώ να συνεργαστούμε

           Υ.Γ. Το e-mail  μου είναι kostasge@otenet.gr και το τηλέφωνό μου: 210/42123654
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ΟΝΟΜΑ:                              ΕΠΩΝΥΜΟ:                        ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                    ΤΗΛ.:                      E-MAIL:

ΣΠΟΥΔΕΣ: 2003-2000:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 2003-2002: 

                                             2002-2001:

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:                        

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θα χαρώ να συνεργαστούμε

Υ.Γ. Το e-mail  μου είναι kostasge@otenet.gr και το τηλέφωνό μου: 210/42123654
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Μαμά: Έλα, Χριστίνα! Την πήρα τη  

 δουλειά!

Χριστίνα: Μπράβο, μαμά!

Μαμά: Και λέω να κάνουμε ένα πάρτι το

βράδυ να το γιορτάσουμε. Πάω 

να ψωνίσω. Θα φτιάξω παγωτό 

σοκολάτα, που σας αρέσει.

Χριστίνα:  Καλύτερα όχι. Δε θα έχει παγώσει μέχρι το βράδυ. Φτιάξε καλύτερα μηλόπιτα. 

Μαμά:  Από φαγητό είμαστε εντάξει, αλλά το σπίτι είναι χάλια.

Χριστίνα:  Μην ανησυχείς. Ώσπου να έρθεις εγώ θα έχω πλύνει τα πιάτα και θα έχω φτιάξει  

 το σαλόνι. Θα με  βοηθήσει και ο Δημήτρης.

Μαμά:  Εντάξει. Φιλιά.

1. Το παγωτό δε θα προλάβει να παγώσει ως το βράδυ.  Σ Λ

2. Η Χριστίνα θα πλύνει τα πιάτα όταν έρθει η μαμά.   Σ Λ

Και μετά τη συνέντευξη....

11. ∆ιαβάζω το διάλογο και διαλέγω σωστό ή λάθος

12. Η Χριστίνα μιλάει για τον εαυτό της στη μαμά της. Συμπληρώνω τα 
κενά όπως στο παράδειγμα

Εγώ, μαμά, μπορεί να μην έχω μάθει ακόμα  δύο ξένες γλώσσες, αλλά... 

....μέχρι τα είκοσι 

θα έχω ταξιδέψει (ταξιδεύω) σε όλο τον κόσμο.

θα __________________ (αποφασίζω) τι μου αρέσει και τι δε μου αρέσει.

...μέχρι τα τριάντα 

θα __________________ (γνωρίζω) τον άντρα της  ζωής μου.

θα _________________ (αρχίζω) να κάνω μια δουλειά που με ενδιαφέρει πραγματικά.

...μέχρι τα σαράντα

θα __________________ (κάνω) τρία παιδιά.

θα _________________ (μαθαίνω) να λέω «όχι» όταν πρέπει.

• Ποια πράγματα θα έχω κάνει μέχρι τα είκοσι; Μέχρι τα τριάντα; Μέχρι τα σαράντα;
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14. Τι θα ήταν διαφορετικά αν... Συμπληρώνω τις προτάσεις όπως στο 
παράδειγμα και γράφω και δικές μου

1. Αν δεν είχα σηκώσει (σηκώνω) το τηλέφωνο,  δε θα είχα μάθει (μαθαίνω) ότι αύριο δεν 

έχουμε σχολείο. Αλλά το σήκωσα κι έτσι το έμαθα. Καλά να πάθω!

2. Αν δεν ___________ (παίρνω) λάθος αριθμό, δε _____ σε _____________ (γνωρίζω).

3. Πολύ δύσκολη η Φυσική! Αν δεν ________________ (παρακολουθώ) προσεκτικά το μάθημα 

δεν ____ το _______________ (καταλαβαίνω).

4. Αν _____________ (βλέπω) τη μπανανόφλουδα δε ______ την __________________ 

(πατάω).

5. Αν δεν ________________(απαντώ) σωστά στην τελευταία ερώτηση _______________ 

(κόβομαι) στο τεστ.

6. Αν _______________________________________________________________.

7. Αν δεν ____________________________________________________________.  

13. ∆ιαβάζω το διάλογο και συνεχίζω τις σκέψεις της μαμάς. Τι δε θα είχε 
κάνει η μαμά αν είχε κάνει καριέρα;

Χριστίνα:  Μαμά, έχεις σκεφτεί πόσα πράγματα θα είχες κάνει αν δεν είχες παντρευτεί τόσο

 νωρίς; Θα είχες κάνει μεταπτυχιακά.

Δημήτρης: Θα είχες πιάσει μετά μια καλή δουλειά. 

Χριστίνα:  Θα είχες βγάλει πολλά λεφτά.

Δημήτρης:  ...και θα είχες κάνει καριέρα. Και τώρα θα μέναμε σε ένα μεγάλο σπίτι και θα είχαμε 

πολλά λεφτά και...

Μαμά:  Ναι, αλλά αν είχα κάνει καριέρα, δε θα είχα γνωρίσει τον μπαμπά ______________ 

 _________________________________________________________________________.

Αν δεν με είχαν πιέσει οι γονείς μου θα είχα σπουδάσει δημοσιογραφία

Αν είχα πιάσει δουλειά νωρίς, θα είχα κάνει καριέρα 
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