
ΕΝΟΤΗΤΑ 1  
Εγώ και οι άλλοι  

cd 1, 1  

Δημοςιογράφοσ: Φίλεσ και φίλοι, καλθςπζρα ςασ. Σιμερα ζχουμε κοντά μασ τον γνωςτό 

ςυγγραφζα Άλκθ Ανδρζου. Ο κ. Ανδρζου πριν από ζναν χρόνο αποφάςιςε να αφιςει τθν 

Ακινα και μετακόμιςε ςε ζνα μικρό χωριό ςτθν Ρελοπόννθςο. Κφριε Ανδρζου, γιατί πιρατε 

αυτιν τθν απόφαςθ;  

κ. Ανδρζου: Ήταν κάτι που το κζλθςα πολλζσ φορζσ τα τελευταία χρόνια. Η ηωι ςτθν πόλθ 

με κοφραςε πολφ. Ζτςι, μια μζρα άφθςα το μικρό δυάρι διαμζριςμά μου ςτθν Ακινα και 

ιρκα ςτο χωριό, ςτο μζροσ που μεγάλωςα. Το ςπίτι που ηω είναι μια πολφ όμορφθ 

μονοκατοικία μζςα ςτο δάςοσ. Είναι πολφ διαφορετικό από τα διαμερίςματα ςτθν πόλθ. 

Είναι τεράςτιο, ζχει πζντε δωμάτια, μια τεράςτια κουηίνα και ζνα επίςθσ πολφ μεγάλο 

ςαλόνι. Ήμαςταν μεγάλθ οικογζνεια τότε. Αλλά μθν νομίηετε … μζςα ςτο ςπίτι υπάρχουν 

μόνο τα απαραίτθτα. Για να καταλάβετε, οφτε θλεκτρικι κουηίνα και πλυντιριο δεν ζχω. 

Δεν κζλω. Θζλω να ηω πια με απλό και ιρεμο τρόπο, όπωσ παλιά. Εδϊ όλα είναι ιρεμα. 

Οφτε αυτοκίνθτα, οφτε μετρό, οφτε λεωφορεία. Ακοφσ μόνο τα πουλιά και τα ηϊα ςτθ 

φφςθ. Καλλιεργϊ τον κιπο μου, παίηω ϊρεσ πολλζσ με τα ςκυλιά μου και τισ υπόλοιπεσ 

ϊρεσ γράφω. Ε! καμιά φορά ζρχεται και κανζνασ γείτονασ και τα λζμε. Οι άνκρωποι εδϊ 

είναι απλοί. Απλοί, ευγενικοί και αγαπάνε πραγματικά.  

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2  
Ώρα για διαφημίςεισ  

cd 1, 7  

Το μεγάλο ακλθτικό κζντρο «ΡΟΛΙΣ» είναι πια κοντά ςασ. Ζνασ χϊροσ χίλια τετραγωνικά 

μζτρα για να κάνετε όποιο άκλθμα ςασ αρζςει. Μπάςκετ, βόλεϊ, ποδόςφαιρο, κολφμπι, 

χορόσ, τζνισ, αερόμπικ και ό,τι άλλο εςείσ διαλζξετε. Ειδικευμζνοι γυμναςτζσ είναι κοντά 

ςασ για να ςασ βοθκιςουν να διαλζξετε το άκλθμα που ςασ ταιριάηει. Και οι τιμζσ πολφ 

χαμθλζσ!  

Α: Ρολφ ωραίο το μπουφάν ςου, Μαρία. Ρόςο κάνει;  

Β: Ρενιντα ευρϊ.  

Α: Τι λεσ; Δερμάτινο δεν είναι;  

Β: Και δερμάτινο και επϊνυμο. Το πιρα από το καινοφριο εμπορικό κζντρο που άνοιξε. Και 

δεν πιρα μόνο αυτό. Ριρα παποφτςια με δεκαπζντε ευρϊ και παντελόνια με δζκα ευρϊ. 

Πλα τα ροφχα είναι πολφ φκθνά, είναι ςτθ μιςι τιμι.  

Α: Ροπό! Μοναδικζσ τιμζσ! Καταπλθκτικζσ! Τρζχω να ψωνίςω κι εγϊ. Ροφ βρίςκεται;  

Β: Στο δζκατο πζμπτο χιλιόμετρο Θεςςαλονίκθσ-Χαλκιδικισ. Ανοιχτά κάκε μζρα εκτόσ 

Κυριακισ από τισ εννιά το πρωί μζχρι τισ εννιά το βράδυ.  

Α: Ρολφ νόςτιμο φαγθτό! Ρϊσ το ζκανεσ;  

Β: Συνταγι τθσ γιαγιάσ. Με αγνά υλικά και πολφ μεράκι.  

Α: Θα μου πεισ τθ ςυνταγι;  

Β: Η ςυνταγι είναι ςτο μαγειρείο τθσ κυρά Νίκθσ.  

Α: Σοβαρά; Και τα ζφερε εδϊ;  

Β: Φυςικά! Μπορείσ, όμωσ, να πασ κι εκεί.  

Φαγθτά ςπιτικά, νόςτιμα και υγιεινά. Το μαγειρείο τθσ κυρά Νίκθσ, ςτθν Ρυλαία. Ανοιχτά 

από τισ δϊδεκα το μεςθμζρι μζχρι τισ δϊδεκα το βράδυ. Τθλζφωνο: 2310 333-567  

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 3  
Έχει λιακάδα! Πάμε μια βόλτα;  

cd 1, 12 

Αγαπθτοί μασ φίλοι και αγαπθτζσ μασ φίλεσ, καλϊσ ιρκατε και ςιμερα ςτο κεντρικό δελτίο 

καιροφ του ςτακμοφ μασ. Σιμερα ο καιρόσ ιταν καλόσ ςε όλθ τθ χϊρα με λίγεσ βροχζσ ςτα 

βόρεια και ςτα ανατολικά.  

Αφριο ο καιρόσ κα είναι καλόσ ςε όλθ ςχεδόν τθ χϊρα. Η κερμοκραςία κα είναι πολφ καλι 

για τθν εποχι, από 10 μζχρι 20 βακμοφσ κελςίου.  

Αναλυτικά: Στθ βόρεια Ελλάδα κα ζχει ιλιο και λίγα ςφννεφα. Θα ζχει ηζςτθ και θ 

κερμοκραςία δεν κα πζςει κάτω από τουσ 25 βακμοφσ κελςίου.  

Στθ νότια Ελλάδα κα ζχει ιλιο και πολφ ψθλζσ κερμοκραςίεσ. Ο υδράργυροσ κα φτάςει 

τουσ 30 βακμοφσ ςε μερικζσ περιοχζσ. Πςοι κζλετε μπορείτε να πάτε ςτθ κάλαςςα.  

Στθν κεντρικι Ελλάδα πάρτε ομπρζλεσ. Σίγουρα κα ψιχαλίςει και μπορεί να βρζξει. Θα ζχει 

πολλζσ βροντζσ και αςτραπζσ και πολφ δυνατζσ καλοκαιρινζσ βροχζσ.  

Στθ δυτικι Ελλάδα κα ζχει λιακάδα και ψθλζσ κερμοκραςίεσ.  

Στα νθςιά του Αιγαίου κα φυςοφν δυνατοί άνεμοι και θ κάλαςςα κα ζχει αρκετά κφματα. Η 

κερμοκραςία κα είναι από 20 μζχρι 26 βακμοφσ κελςίου.  

Στθ Θεςςαλονίκθ πρζπει να ζχετε ομπρζλα το πρωί, γιατί κα βρζξει και θ κερμοκραςία δεν 

κα ξεπεράςει τουσ 25 βακμοφσ. Στθν Ακινα ζχει ιλιο όλθ τθ μζρα, και θ κερμοκραςία κα 

φτάςει τουσ 27 βακμοφσ κελςίου.   

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 4  
Χρόνια Πολλά !  

cd 1, 17  

Σοφία: Καλθμζρα ςασ. Είναι το ΚΕΡ του Διμου Καλαμαριάσ;  

Υπάλληλοσ: Μάλιςτα. Ρϊσ μπορϊ να ςασ εξυπθρετιςω;  

Σοφία: Θα ικελα μια πλθροφορία. Τθν προθγοφμενθ Κυριακι παντρεφτθκα. Τι πρζπει να 

κάνω για να δθλϊςω τον γάμο μασ;  

Υπάλληλοσ: Ροφ ζγινε ο γάμοσ; Σε εκκλθςία ι ςε Δθμαρχείο;  

Σοφία: Στθν εκκλθςία του Αγίου Δθμθτρίου, τθν Κυριακι 5 Ιουνίου.  

Υπάλληλοσ: Λοιπόν, κυρία μου. Θα πρζπει να δθλϊςετε το γάμο ςασ μζςα ςε διάςτθμα 40 

θμερϊν από τθν θμερομθνία του γάμου.  

Σοφία: Και ποφ πρζπει να κάνω αυτι τθ διλωςθ;  

Υπάλληλοσ: Στο λθξιαρχείο του τόπου κατοικίασ ςασ. Αν δεν τον δθλϊςετε μζςα ς’ αυτό το 

χρονικό διάςτθμα, κα ζχετε πρόβλθμα.  

Σοφία: Δθλαδι, τι πρόβλθμα;  

Υπάλληλοσ: Μετά το διάςτθμα των ςαράντα θμερϊν και μζχρι εκατόν τριάντα μζρεσ από το 

γάμο κα πρζπει να πλθρϊςετε τεςςεράμιςι ευρϊ. Αν δεν δθλϊςετε το γάμο μζχρι τισ 

εκατόν τριάντα θμζρεσ το πρόςτιμο γίνεται δεκατρία ευρϊ.  

Σοφία: Πχι, όχι δεν κα αργιςω τόςο πολφ. Ρϊσ πρζπει να κάνω αυτι τθ διλωςθ;  

Υπάλληλοσ: Θα κάνετε μια αίτθςθ για να δθλϊςετε τον γάμο ςτο λθξιαρχείο του Διμου ςασ 

ι ςε εμάσ, ςτο Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν.  

Σοφία: Ρρζπει να ζχω και κάτι άλλο μαηί μου;  

Υπάλληλοσ: Τθν αςτυνομικι ςασ ταυτότθτα και τθν ταυτότθτα του ςυηφγου ςασ. Επίςθσ, 

πρζπει να φζρετε και τθ βεβαίωςθ γάμου που ςασ ζδωςε θ εκκλθςία.  

Σοφία: Ευχαριςτϊ πολφ. Θα περάςω ςφντομα.  

Υπάλληλοσ: Ραρακαλϊ. Καλθμζρα ςασ.   

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 5  
Υγεία πάνω από όλα  

cd 1, 21  

Δημοςιογράφοσ: Καλι ςασ μζρα, φίλεσ και φίλοι. Σιμερα ο κφριοσ Αντωνίου κα μασ δϊςει 

χριςιμεσ ςυμβουλζσ υγιεινισ διατροφισ και ομορφιάσ.  

κ. Αντωνίου: Σασ ευχαριςτϊ πολφ που με καλζςατε. Είναι αλικεια ότι πρζπει να τρϊμε 

ςωςτά για να ζχουμε υγεία. Υπάρχουν τζςςερισ κατθγορίεσ τροφϊν, όπωσ φαίνεται ςτθν 

πυραμίδα. Οι τροφζσ που βρίςκονται ςτθ βάςθ τθσ πυραμίδασ είναι πολλζσ και πρζπει να 

υπάρχουν κακθμερινά ςτθ διατροφι μασ. Αυτζσ που είναι ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ 

πρζπει να υπάρχουν ςπάνια. Κάκε μζρα, λοιπόν, πρζπει να τρϊμε ψωμί, δθμθτριακά, 

ηυμαρικά ι ρφηι. Επίςθσ, ςτθν κακθμερινι μασ διατροφι πρζπει να υπάρχουν τα 

γαλακτοκομικά, το λάδι από ελιά, οι ελιζσ, τα όςπρια, οι ξθροί καρποί, τα φροφτα και τα 

λαχανικά. Δφο ζωσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα, μποροφμε να τρϊμε γλυκό, κοτόπουλο, 

αυγά ι ψάρι. Τζλοσ, δεν πρζπει να τρϊμε ςυχνά κόκκινο κρζασ.  

Δημοςιογράφοσ: Ρολφ ωραία, κφριε Αντωνίου. Άκουςα ότι μερικζσ τροφζσ είναι πολφ 

καλζσ ακόμα και για τθν ομορφιά μασ. Είναι αλικεια;  

κ. Αντωνίου: Ναι, βζβαια. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τροφζσ που υπάρχουν ςτο 

ψυγείο μασ για να κάνουμε μάςκεσ ομορφιάσ. Για παράδειγμα, πάρτε λίγο μιλο, μιςι 

ντομάτα, μιςό ροδάκινο, ζνα φλιτηάνι γάλα και μια κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι. Κακαρίςτε 

τα φροφτα και λιϊςτε τα. Ρροςκζςτε το γάλα και το λάδι ςτα φροφτα. Βάλτε τα ςε ζνα 

κατςαρολάκι ςε πολφ χαμθλι φωτιά. Ανακατζψτε μζχρι να γίνει μια κρζμα. Αφιςτε τθν 

κρζμα να κρυϊςει. Απλϊςτε τθν ςτο πρόςωπο και ςτο λαιμό. Αφιςτε για τριάντα λεπτά και 

ξεπλφνετε με χλιαρό νερό.  

Δημοςιογράφοσ: Κφριε Αντωνίου, ςασ ευχαριςτοφμε πολφ για τισ χριςιμεσ ςυμβουλζσ ςασ. 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 6  
Γράμματα Σπουδάματα  

cd 1, 24  

κ. Παππάσ: Γεια ςασ. Ρεράςτε, παρακαλϊ. Ρϊσ λζγεςτε;  

κα Γεωργίου: Ουρανία … Ουρανία Γεωργίου.  

κ. Παππάσ: Ουρανία Γεωργίου … μάλιςτα. Εγϊ είμαι ο Χριςτοσ Ραππάσ.  

κα Γεωργίου: Χαίρω πολφ.  

κ. Παππάσ: Λοιπόν, πόςω χρονϊν είςτε κφρια Γεωργίου;  

κα Γεωργίου: Τριάντα.  

κ. Παππάσ: Και για ποια κζςθ κάνατε αίτθςθ;  

κα Γεωργίου: Για τθ κζςθ τθσ πωλιτριασ.  

κ. Παππάσ: Υπάρχουν δφο κζςεισ πωλιτριασ. Ο μιςκόσ και για τισ δφο κζςεισ είναι o ίδιοσ, 

δθλαδι επτακόςια ευρϊ. Θα δουλεφετε ζξι μζρεσ τθν εβδομάδα και φυςικά κα ζχετε και 

τθν άδεια ςασ ςφμφωνα με τον νόμο. Η μία κζςθ είναι από τισ εννιά το πρωί ωσ τισ τρεισ το 

μεςθμζρι και θ άλλθ κζςθ είναι από τισ τρεισ το μεςθμζρι ωσ τισ εννιά το βράδυ. Εςείσ ποιο 

ωράριο προτιμάτε;  

κα Γεωργίου: Θα ικελα να δουλζψω ςτο απογευματινό ωράριο. Ξζρετε είμαι παντρεμζνθ 

και ζχω ζνα μικρό παιδί. Δεν μπορϊ να δουλεφω το πρωί, επειδι θ δουλειά του άντρα μου 

είναι πρωινι και ζτςι μζνω εγϊ με το παιδί.  

κ. Παππάσ: Ναι, καταλαβαίνω. Ρείτε μου, ςασ παρακαλϊ, ζχετε άλλθ εμπειρία ς’ αυτι τθ 

δουλειά; Ππωσ γνωρίηετε εμείσ είμαςτε ζνα από τα πιο μεγάλα βιβλιοπωλεία ςτθν Ακινα 

και κζλουμε να δουλζψουμε με ανκρϊπουσ που ξζρουν καλά αυτι τθν δουλειά.  

κα Γεωργίου: Λοιπόν, δοφλεψα για τζςςερα χρόνια ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ. Σταμάτθςα, όμωσ, για να ζρκω ςτθν Ακινα επειδι ο άντρασ μου είναι από 

εδϊ.  

κ. Παππάσ: Μιλάτε ξζνεσ γλϊςςεσ; Οι πελάτεσ μασ είναι κυρίωσ Ζλλθνεσ αλλά το καλοκαίρι 

ζχουμε και αρκετοφσ τουρίςτεσ από το εξωτερικό που ζρχονται ςτο βιβλιοπωλείο μασ.  

κα Γεωργίου: Ναι, μιλάω πάρα πολφ καλά γαλλικά και αγγλικά και καλά γερμανικά  

κ. Παππάσ: Ξζρετε θλεκτρονικό υπολογιςτι;  

κα Γεωργίου: Ναι, φυςικά. Ζμακα όταν ιμουν φοιτιτρια.  

κ. Παππάσ: Τι ςπουδάςατε;  

κα Γεωργίου: Τελείωςα τθ Σχολι Γαλλικισ Φιλολογίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ.  

κ. Παππάσ: Λοιπόν, κα πρζπει να δω και μερικοφσ ακόμθ υποψιφιουσ, γι αυτό δϊςτε μου 

το τθλζφωνό και τθ διεφκυνςι ςασ για να μπορζςω να επικοινωνιςω μαηί ςασ.  



κα Γεωργίου: Μζνω ςτθν οδό Νίκθσ 154 και το τθλζφωνό μου είναι 210-4456540.  

κ. Παππάσ: 210-4456540. Εντάξει. Μπορϊ να ςασ τθλεφωνιςω τισ πρωινζσ ϊρεσ;  

κα Γεωργίου: Ναι, μεταξφ εννζα με ζντεκα είμαι πάντα ςτο ςπίτι.  

κ. Παππάσ: Κυρία Γεωργίου, ςασ ευχαριςτϊ πολφ. Ριςτεφω ότι κα τα ξαναποφμε ςφντομα.  

κα Γεωργίου: Κι εγϊ ςασ ευχαριςτϊ. Γεια ςασ. 

 


