ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Γεια χαρϊ !
cd 1, 71
Διάλογοσ 1.
Δαςκάλα: Καλθμζρα, παιδιά! Είμαι θ κυρία Μαρία. Ρϊσ ςασ λζνε;
Μάρκοσ: Είμαι ο Μάρκοσ.
Μαρίνα: Εγϊ είμαι θ Μαρίνα.
Ελζνη: Με λζνε Ελζνθ.
Σοφία: Κι εγϊ είμαι θ Σοφία.

Διάλογοσ 2.
Μανώλησ: Καλθςπζρα, κφριε Γιϊργο. Τι κάνετε;
κ. Γιώργοσ: Γεια ςου, Μανϊλθ. Είμαι πολφ καλά. Εςφ;
Μανώλησ: Μμμ, Ζτςι κι ζτςι.

Διάλογοσ 3.
Σ. Παπαδόπουλοσ: Καλθμζρα ςασ. Είμαι ο Σωτιρθσ Ραπαδόπουλοσ.
Α. Μαυρίδησ: Α! .. Γεια ςασ, κφριε Ραπαδόπουλε. Ρϊσ είςτε;
Σ. Παπαδόπουλοσ: Ρολφ καλά, ευχαριςτϊ.

Διάλογοσ 4.
Λάμπροσ: Γεια ςου, Αλζξθ.
Αλζξησ: Α! γεια ςου, Λάμπρο. Τι κάνεισ;
Λάμπροσ: Ρολφ καλά. Εςφ;.
Αλζξησ: Μια χαρά.
Λάμπροσ: Από δω θ φίλθ μου θ Αλεξάνδρα.
Αλζξησ: Χαίρω πολφ, Αλεξάνδρα.
Αλεξάνδρα: Κι εγϊ επίςθσ.
Αλζξησ: Από δω θ Μάρκα.
Μάρθα: Γεια ςασ. Χάρθκα.
Λάμπροσ + Αλεξάνδρα: Κι εμείσ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Πού μϋνεισ;
cd 1, 75
Κώςτασ: Γεια. Είμαι ο Κϊςτασ.
Ιρζνε: Εγϊ είμαι θ Ιρζνε και από ’δω θ Βίβιαν.
Κώςτασ: Από ποφ είςτε;
Ιρζνε: Από τθν Αγγλία.
Κώςτασ: Και τι κάνετε τϊρα;
Ιρζνε: Τϊρα πίνουμε καφζ.
Κώςτασ: Και ςτθν Ελλάδα τι κάνετε;
Ιρζνε: Εγϊ ςπουδάηω Νομικι. Θ Βίβιαν ςπουδάηει Ιατρικι.
Κώςτασ: Κι εγϊ είμαι φοιτθτισ ςτθν Ιατρικι! Φζτοσ ξεκινάω! Ρόςο χρονϊν είςτε;
Βίβιαν: Είμαςτε είκοςι χρονϊν. Εςφ;
Κώςτασ: Εγϊ είμαι δεκαεννιά χρονϊν. Ρθγαίνετε ςτθ ςχολι;
Βίβιαν: Ναι, πθγαίνουμε κάκε μζρα.
Κώςτασ: Ροφ μζνετε, κορίτςια;
Βίβιαν: Στο κζντρο. Εςφ, ποφ μζνεισ;
Κώςτασ: Μακριά από το κζντρο. Στθν Καλαμαριά. Εκεί μζνουν και οι γονείσ μου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η οικογϋνειϊ μου
cd 1, 81
Μαριζτ: Με λζνε Μαριζτ. Μζνω και δουλεφω ςτθν Ελλάδα. Είμαι δαςκάλα. Δεν είμαι
παντρεμζνθ. Ο μπαμπάσ μου είναι Ζλλθνασ και θ μαμά μου είναι από τθν Ολλανδία. Είναι
γιατροί. Μιλϊ πολφ καλά ελλθνικά, γερμανικά και ολλανδικά. Αγαπϊ πολφ και τθν Ελλάδα
και τθν Ολλανδία.

Ιβάν: Είμαι ο Ιβάν από τθν Σερβία. Ηω ςτθν Ελλάδα με τθ γυναίκα μου. Τθ λζνε Μαρία και
είναι Ελλθνίδα. Στο ςπίτι μιλάμε ςζρβικα. Φυςικά μιλάω πολφ καλά τα ελλθνικά. Είμαι
θλεκτρολόγοσ.

Λίντα: Είμαι θ Λίντα και είμαι από τθν Αλβανία. Ηω ςτθν Ελλάδα με τον άντρα μου. Τον λζνε
Τηεβαχίρ και είναι Αλβανόσ. Ο Τηεβαχίρ είναι θκοποιόσ. Το παιδί μασ πθγαίνει ςτο ςχολείο.
Μιλάει πολφ καλά ελλθνικά. Εγϊ κι ο άντρασ μου δε μιλάμε πολφ καλά. Διαβάηουμε αλλά
δεν γράφουμε.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ελεύθεροσ χρόνοσ
cd 1, 84
Μ. Γεωργιάδου: Με λζνε Μαρίνα Γεωργιάδου. Ζχω μια κόρθ και ζνα γιο. Κάκε μζρα
ξυπνάω νωρίσ, ςτισ επτά το πρωί. Στισ οκτϊ πθγαίνω τα παιδιά ςτο ςχολείο. Μετά πθγαίνω
για ψϊνια, γυρίηω ςτο ςπίτι και μαγειρεφω για το μεςθμζρι. Μετά κακαρίηω το ςπίτι και
τον κιπο μασ. Στισ δφο παίρνω τα παιδιά από το ςχολείο. Τρϊμε όλοι μαηί το φαγθτό. Μετά
πλζνω τα πιάτα. Στισ πζντε το απόγευμα γυρίηει ςτο ςπίτι ο άντρασ μου. Βλζπουμε
τθλεόραςθ, ακοφμε ραδιόφωνο ι τθλεφωνϊ ςτισ φίλεσ μου. Βγαίνουμε ζξω μόνο το
ςαββατοκφριακο. Το βράδυ κοιμάμαι πάντα νωρίσ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Ετοιμϊζω ταξύδι
cd 1, 90
Πελάτησ: Γεια ςασ. Θζλουμε να μάκουμε για τισ εκδρομζσ ςασ.
Υπάλληλοσ: Ναι. Θζλετε να ζρκετε από το γραφείο μασ;
Πελάτησ: Φυςικά. Ροφ είναι το γραφείο;
Υπάλληλοσ: Στθ Νεάπολθ.
Πελάτησ: Ρϊσ μποροφμε να ζρκουμε;
Υπάλληλοσ: Ροφ μζνετε;
Πελάτησ: Στθν Καλαμαριά.
Υπάλληλοσ: Ραίρνετε το λεωφορείο 5 ι 6 και κατεβαίνετε ςτο τζρμα. Μετά πθγαίνετε ςτθν
οδό Βενιηζλου και παίρνετε το λεωφορείο 25. Ρερνάει κάκε δζκα λεπτά. Κατεβαίνετε ςτθ
ςτάςθ Κόκορα. Το γραφείο είναι ακριβϊσ δίπλα από τθ ςτάςθ.
Πελάτησ: Ρολφ ωραία. Μποροφμε να ζρκουμε το απόγευμα;
Υπάλληλοσ: Φυςικά. Είμαςτε εδϊ μζχρι τισ εννζα το βράδυ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Σπύτι μου, ςπιτϊκι μου!
cd 2, 2
Μεςίτησ: Ραρακαλϊ;
Φοιτητήσ: Τθλεφωνϊ για τθν αγγελία ςτθν Καλαμαριά. Θζλω να νοικιάςω ζνα ςπίτι.
Μεςίτησ: Υπάρχουν δφο ςπίτια ςτθν Καλαμαριά. Ροιο κζλετε να δείτε;
Φοιτητήσ: Δεν ξζρω. Ρείτε μου και για τα δφο.
Μεςίτησ: Λοιπόν, το πρϊτο είναι πολφ κεντρικό, μπροςτά ςε ςτάςθ για λεωφορείο.
Φοιτητήσ: Α! δεν ζχει και πολλι θςυχία …
Μεςίτησ: Είναι πολφ κοντά ςτθ κάλαςςα. Μπορείτε να πάτε με τα πόδια.
Φοιτητήσ: Ναι …
Μεςίτησ: Επίςθσ, είναι κοντά ςτθν πλατεία και ςτθν αγορά. Απζναντι είναι το
ηαχαροπλαςτείο και ο φοφρνοσ. Είναι πολφ κοντά θ τράπεηα, το ταχυδρομείο, και θ
αςτυνομία. Το ενοίκιο είναι διακόςια πενιντα ευρϊ.
Φοιτητήσ: Το δεφτερο;
Μεςίτησ: Αυτό είναι πιο ακριβό. Ζχει πεντακόςια ευρϊ. Είναι μπροςτά ςτθ κάλαςςα. Δεν
είναι όμωσ κοντά ςτθν αγορά. Ζχει θςυχία και ωραία κζα.
Φοιτητήσ. Μθν ςυνεχίηετε. Είναι πολφ ακριβό.
Μεςίτησ: Κςωσ μποροφμε να ηθτιςουμε μια ζκπτωςθ.
Φοιτητήσ: Μπα … όχι ... Τι κζρμανςθ ζχει το πρϊτο;
Μεςίτησ: Καλοριφζρ.
Φοιτητήσ: Ωραία. Ρότε μποροφμε να δοφμε το πρϊτο;
Μεςίτησ: Αφριο το πρωί;
Φοιτητήσ: Ωραία.
Μεςίτησ: Θ διεφκυνςι του είναι Σκρα 19. Ελάτε ςτισ ζντεκα το πρωί. Το κουδοφνι γράφει
Γιάννθσ Ραπαδόπουλοσ.
Φοιτητήσ: Ευχαριςτϊ πολφ, γεια ςασ.

6

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Γιορτϋσ! Ώρα για ψώνια!
cd 2, 7
Αγγελική: Καλθμζρα!
Πωλήτρια: Ορίςτε. Τι κζλετε;
Αγγελική: Θζλω ζνα βραδινό φόρεμα.
Πωλήτρια: Ωραία, τι χρϊμα προτιμάτε;
Αγγελική: Μμμ … Μαφρο.
Πωλήτρια: Τι νοφμερο φοράτε;
Αγγελική: Νομίηω … 46.
Πωλήτρια: Δείτε αυτά εδϊ. Είναι πολφ ωραία. Μπορείτε να τα δοκιμάςετε.
Αγγελική: Μπορείτε να φζρετε και εκείνο από τθ βιτρίνα;
Πωλήτρια: Το μαφρο ι το κόκκινο;
Αγγελική: Και τα δφο.
Πωλήτρια: Ορίςτε.

*Μετά από λίγο+

Πωλήτρια: Αααα! Ροπό! Αυτό το μαφρο είναι πολφ ωραίο.
Αγγελική: Ναι, μου αρζςει πολφ. Ρόςο κάνει;
Πωλήτρια: Εξιντα πζντε ευρϊ.
Αγγελική: Δεν ζχετε ζκπτωςθ;
Πωλήτρια: Μποροφμε να κάνουμε μια πιο καλι τιμι. Λοιπόν, κα πλθρϊςετε μόνο πενιντα
επτά ευρϊ.
Αγγελική: Ρολφ ωραία. Θα το πάρω. Μιπωσ μπορϊ να δω κι ζνα ηευγάρι παποφτςια;
Πωλήτρια: Εμείσ δεν ζχουμε. Στον επάνω όροφο ζχει παποφτςια.
Αγγελική: Τι άλλο ζχει επάνω;
Πωλήτρια: Θα βρείτε πολλά μαγαηιά. Ραποφτςια, ροφχα για άντρεσ, για παιδιά …
Αγγελική: Ροφ μπορϊ να πλθρϊςω;
Πωλήτρια: Εδϊ, ςτο ταμείο παρακαλϊ. Ορίςτε τα ρζςτα ςασ. Σασ ευχαριςτοφμε πολφ.
Αγγελική: Κι εγϊ ευχαριςτϊ. Γεια ςασ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Από τον μανϊβη ςτο πιϊτο μασ
cd 2, 13
Θζλετε να χάςετε κιλά εφκολα και γριγορα; Ροτζ δεν είναι αργά.
Ξεχάςτε τα πολλά γλυκά και τα παγωτά.
Ρείτε όχι ςτο ψωμί, ςτισ πατάτεσ και τα μακαρόνια.
Ριείτε πολφ νερό, 8 ζωσ 10 ποτιρια κάκε μζρα.
Ασ ξεκινιςουμε με το πρωινό.
Το πρωί μπορείτε να πιείτε καφζ, τςάι ι ζνα ποτιρι γάλα. Ρροςοχι, χωρίσ πολλι ηάχαρθ.
Επίςθσ μπορείτε να πιείτε ζνα χυμό από πορτοκάλι ι να φάτε ζνα φροφτο, μιλο ι
μπανάνα. Φάτε μία φζτα ψωμί και ζνα αυγό ι ζνα πιάτο δθμθτριακά.
Μεςθμεριανό
Το μεςθμζρι φάτε εκατό γραμμάρια κρζασ, κοτόπουλο ι ψάρι με λίγα λαχανικά. Μπορείτε
να πιείτε και ζνα ποτιρι κραςί λευκό ι κόκκινο. Πχι, όμωσ μπφρα.
Απογευματινό
Το απόγευμα φάτε ζνα γιαοφρτι με μία κουταλιά μζλι.
Βραδινό
Το βράδυ δεν πρζπει να φάτε πολφ. Ετοιμάςτε μία ςαλάτα με ντομάτα, αγγοφρι και λίγο
τυρί. Ρροςοχι! Πχι πολφ λάδι.
Τϊρα μπορείτε και εςείσ. Χάςτε μζχρι τζςςερα κιλά ςε δζκα θμζρεσ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9
Σπουδϊζεισ ό δουλεύεισ;
cd 2, 18
Κφριοσ: Ραρακαλϊ;
Βαςιλική: Γεια ςασ. Είμαι θ Βαςιλικι. Θ Ειρινθ είναι εκεί;
Κφριοσ: Λάκοσ κάνετε.
Βαςιλική: Α! Συγγνϊμθ.
Κφριοσ: Ναι …
Βαςιλική: Γεια ςασ. Τθν Ειρινθ κζλω…
Κφριοσ: Ναι ζνα λεπτό, παρακαλϊ … Ειρινθ! Σε ηθτοφν ςτο τθλζφωνο!
Ειρήνη: Ορίςτε!
Βαςιλική: Ειρινθ, εγϊ είμαι, θ Βαςιλικι.
Ειρήνη: Α! Γεια ςου, Βαςιλικι. Τι κάνεισ; Ρϊσ περνάσ ςτο Λονδίνο;
Βαςιλική: Μια χαρά.
Ειρήνη: Ζψαξεσ για δουλειά;
Βαςιλική: Ναι, βρικα κιόλασ.
Ειρήνη: Αλικεια! Συγχαρθτιρια! Τι δουλειά κάνεισ;
Βαςιλική: Είμαι ταμίασ ςε μία μεγάλθ τράπεηα.
Ειρήνη: Ρϊσ βρικεσ τθ δουλειά;
Βαςιλική: Από αγγελία. Διάβαςα τθν αγγελία ςτο διαδίκτυο, τθλεφϊνθςα και πιγα.
Μίλθςα με τον διευκυντι.
Ειρήνη: Και τι είπατε;
Βαςιλική: Με ρϊτθςε για τισ ςπουδζσ μου, για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ.
Ειρήνη: Ροιοσ είναι ο μιςκόσ ςου;
Βαςιλική: Χίλια οκτακόςια ευρϊ το μινα.
Ειρήνη: Ωραία! Ρόςεσ μζρεσ κα δουλεφεισ;
Βαςιλική: Από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. Τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, όμωσ, δοφλεψα 6
μζρεσ. Είχε πολλι δουλειά και ζκανα υπερωρίεσ. Κάκε μζρα δουλεφω οκτϊ ϊρεσ με ζνα
διάλειμμα για μιςι ϊρα. Επίςθσ, κάκε χρόνο κα ζχω είκοςι μία μζρεσ άδεια. Γνϊριςα
πολλοφσ ςυναδζλφουσ. Οι πιο πολλοί είναι λογιςτζσ και ταμίεσ αλλά ζχουμε, επίςθσ, μία
δικθγόρο και πολλοφσ πωλθτζσ. Πλοι είναι πολφ καλά παιδιά και κάνουμε παρζα. 10
Ειρινθ, ςυγνϊμθ, πρζπει να κλείςω. Χτυπάει το κινθτό μου. Θα ξαναμιλιςουμε. Με
ςυγχωρείσ…
Ειρήνη: Δε πειράηει. Γεια ςου, Βαςιλικι. Ρολλά φιλιά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10
Περαςτικϊ !
cd 2, 23
Γραμματζασ: Ραρακαλϊ, ασ περάςει ο επόμενοσ ςτον γιατρό. Ροιανοφ ςειρά είναι;
κ. Αςκητή: Δικι μου ςειρά είναι.
Γραμματζασ: Ροια κφρια είςτε;
κ. Αςκητή: Αςκθτι. Ειρινθ Αςκθτι.
Γραμματζασ. Ρεράςτε, παρακαλϊ. Ο γιατρόσ ςασ περιμζνει.
κ. Αςκητή: Καλθμζρα, γιατρζ.
Γιατρόσ: Καλθμζρα ςασ. Σασ ακοφω.
κ. Αςκητή: Τισ τελευταίεσ δφο μζρεσ δεν είμαι και πολφ καλά. Ρονάει πολφ το κεφάλι μου,
βιχω και ζχω πυρετό, περίπου τριάντα οκτϊ μιςό.
Γιατρόσ: Τρϊτε κανονικά;
κ. Αςκητή: Πχι, δεν κζλω να φάω τίποτα. Επίςθσ, πονάνε πολφ τα χζρια, τα πόδια μου και
όλο μου το ςϊμα.
Γιατρόσ: Μάλιςτα. Ανοίξτε, παρακαλϊ, το ςτόμα ςασ και φωνάξτε δυνατά αααα …
κ. Αςκητή: Ααααα …
Γιατρόσ: Ρολφ ωραία. Για να δω και τθ μφτθ ςασ … Εντάξει. Και λίγο τα αυτιά ςασ … Ωραία.
Τϊρα, πάρτε μια βακιά ανάςα … Μάλιςτα. Άλλθ μία … Εντάξει.
κ. Αςκητή: Γιατρζ, τι ζχω;
Γιατρόσ: Τίποτα ςοβαρό. Ζνα απλό κρφωμα. Θα γράψω ζνα φάρμακο για το βιχα.
Μπορείτε να το πάρετε πρωί, μεςθμζρι και βράδυ. Αν ο πυρετόσ δεν πζφτει, κα πάρετε και
ζνα ακόμθ φάρμακο που κα ςασ γράψω. Και μθν ξεχνάτε. Ριείτε πολφ τςάι και πολλοφσ
χυμοφσ. Ράρτε και καμιά αςπιρίνθ.
κ. Αςκητή: Εντάξει, γιατρζ μου. Σασ ευχαριςτϊ πολφ. Σίγουρα δεν ζχω κάτι ςοβαρό;
Γιατρόσ: Μθν ανθςυχείτε. Πλα κα πάνε καλά.
κ. Αςκητή: Το ελπίηω γιατρζ. Σε ποιον κα πλθρϊςω;
Γιατρόσ: Ζξω, ςτθ γραμματζα μου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Στη ςειρϊ ςασ παρακαλώ !
cd 2, 28
Ελζνη: Καλθμζρα ςασ. Θζλω να ςτείλω δφο γράμματα απλά, ζνα ςυςτθμζνο γράμμα και
ζνα δζμα για εξωτερικό.

Υπάλληλοσ: Καλθμζρα. Για τα γράμματα περιμζνετε εδϊ. Για το ςυςτθμζνο κζλω και τθν
ταυτότθτά ςασ. Για το δζμα, όμωσ, κα πάτε ςε άλλο γραφείο, ςτον κφριο που είναι
απζναντι.

Ελζνη: Ωραία. Ρόςο κάνουν τα γράμματα;

Υπάλληλοσ: Λοιπόν, τα δφο απλά γράμματα κάνουν ζνα ευρϊ και εβδομιντα λεπτά (1,70€),
ορίςτε και τα γραμματόςθμα. Βάλτε ςτουσ φακζλουσ τα γραμματόςθμα και ρίξτε τα μόνθ
ςασ ςτο γραμματοκιβϊτιο. Το ςυςτθμζνο κάνει δφο ευρϊ και εβδομιντα τρία λεπτά
(2,73€). Πλα μαηί τζςςερα ευρϊ και πενιντα τρία λεπτά (4,53€). Ρλθρϊςτε και αφιςτε το
ςυςτθμζνο ςε μζνα.

Ελζνη: Αν το ςτείλω επείγον, κα είναι πιο φκθνό;

Υπάλληλοσ: Πχι, κυρία μου, το επείγον είναι πιο ακριβό από το ςυςτθμζνο.

Ελζνη: Ορίςτε τα χριματα. Ευχαριςτϊ πολφ. Γεια ςασ.

Υπάλληλοσ: Καλθμζρα. Ο επόμενοσ, παρακαλϊ.

κα Γεωργίου: Κι εγϊ ςασ ευχαριςτϊ. Γεια ςασ.
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