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ITEM 1

Σπυvρος – Θα βγουvµε αποvψε…

∆η vµητρα – ∆ε νοµι vζω. Θεvλω να δω το αγαπηµεvνο µου σι vριαλ στην
τηλεοvραση.

Σπυvρος – Θα εvχει τελειωvσει µεvχρι τις εvντεκα…

∆η vµητρα – Βεvβαια!

Σπυvρος – Ε! Τοvτε βγαι vνουµε στις εντεκαvµιση.

∆η vµητρα – Ωραι vα, θα εvχω ετοιµαστει v και θα σε περιµεvνω. Πουv θα παvµε…

Σπυvρος – ∆εν εvχω σκεφτει v ακοvµα, αλλαv µεvχρι τοvτε σι vγουρα θα εvχω
αποφασι vσει.

ITEM 2

Αντριαvνα – Τι καιροv καvνει στην Κρη vτη, το χειµωvνα…

Βασι vλης – Βρεvχει συχναv αλλαv σπαvνια χιονι vζει. Πολλεvς φορεvς φυσαvει
δυνατοvς αεvρας, χωρι vς να καvνει πολυv κρυvο.

Αντριαvνα – Και στη Φλωvρινα…

Βασι vλης – Α! εκει v τα πραvγµατα ει vναι διαφορετικαv. Ο χειµωvνας ει vναι βαρυvς.
Πεvφτει πολυv χιοvνι και η θερµοκρασι vα κατεβαι vνει καvτω αποv το
µηδεvν.

ITEM 3

Πελαvτης – Θα η vθελα να στει vλω εvνα συστηµεvνο γραvµµα στην Αθη vνα. Ποvσο
κοστι vζει…

ϒπαvλληλος – Πεντακοvσιες δραχµεvς.

Πελαvτης – Σε ποvσες µεvρες φταvνει…

ϒπαvλληλος – Σε τρεις<τεvσσερις µεvρες.

Πελαvτης – Μµ..., τοvσο πολυv… Πρεvπει οπωσδη vποτε να φταvσει πριν την
Παρασκευη v. Ει vναι προτιµοvτερο λοιποvν να το στει vλω επει vγον.

ϒπαvλληλος – VΕτσι θα φταvσει σε δυvο µεvρες αλλαv θα σας κοστι vσει χι vλιες
δραχµεvς.

Πελαvτης – Ωραι vα! VΕγινε.
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ITEM 4

Μαρι vνα, Χρη vστο, ο Παναγιωvτης ει vµαι. Σας παι vρνω αποv το πρωι v αλλαv δεν ει vστε
εκει v. Αν γυρι vσετε νωρι vς, ελαvτε στην ταβεvρνα «Το νησαvκι». Ει vναι στην πλατει vα,
δι vπλα αποv το ταχυδροµει vο, απεvναντι αποv την τραvπεζα Ελλαvδας. Θα ει vµαστε εκει v
µε τα παιδιαv καταv τις δεvκα. Αν θεvλετε, παvρτε µε στο κινητοv µου, 0415 83967.
Χρη vστο, αν δε σε δω αποvψε, φεvρε µου σε παρακαλωv αυvριο τα βιβλι vα που θεvλω
στο γραφει vο. Μαρι vνα, πολλαv φιλαvκια! Γεια σας!

ITEM 5

Καλοκαι vρι στην Αθη vνα. Κι vνηση, θοvρυβος, ζεvστη...
Ναι, θεvλετε να φυvγετε για λι vγες µεvρες αλλαv...
Πουv θα παvτε… Ξεvρετε…
Αν οvχι, το ταξιδιωτικοv γραφει vο ããΜεγι vστηÃÃ εvχει σι vγουρα τη λυvση. Ταξιδεvψτε στα
∆ωδεκαvνησα µαζι v µας και περαvστε µι vα η v δυvο αξεvχαστες εβδοµαvδες στη Ροvδο,
Συvµη, Κω, Καvλυµνο και στο Καστελλοvριζο. Χαρει vτε τον η vλιο και τη θαvλασσα
µε το ταξιδιωτικοv γραφει vο ããΜεγι vστηÃÃ. Τα ∆ωδεκαvνησα σας περιµεvνουν. Εσει vς τι
περιµεvνετε… Ταξιδιωτικοv γραφει vο ããΜεγι vστηÃÃ, Σταδι vου 63. Τηλεvφωνο 32623026.
Και... καλεvς διακοπεvς!

ITEM 6

Το Αστυνοµικοv Τµη vµα Θεσσαλονι vκης ψαvχνει εvναν αvντρα ηλικι vας 25–30 χρονωvν.
Ει vναι ψηλοvς, αδυvνατος, µε κονταv σγουραv µαλλιαv, µικροv µουvσι και φοραvει
γυαλιαv. Αν τον δει vτε τηλεφωνη vστε αµεvσως στην Αστυνοµι vα.

ITEM 7

VΕλλη – Καληµεvρα, Μιχαvλη µου.

Μιχαvλης – Καλωvς την VΕλλη!

VΕλλη – Ει vσαι εvτοιµος…

Μιχαvλης – Ναι, ναι. Φευvγουµε αµεvσως.

VΕλλη – Πουv παvµε…

Μιχαvλης – Πρωvτα εvχω να καvνω µερικαv ψωvνια για το σπι vτι. Θεvλω ψωµι v, γαvλα,
φρουvτα και λαχανικαv.

VΕλλη – Κι εγωv. Τοvτε παvµε πρωvτα στο φουvρνο και µεταv στο µαναvβικο.
Ενταvξει…

Μιχαvλης – Ναι, ναι. Και µεταv παvµε για παπουvτσια, γιατι v εvχει εκπτωvσεις
αυτοvν τον καιροv.

VΕλλη – Συvµφωνοι.
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ITEM 8

Νι vκος – Λοιποvν, Αφροδι vτη, ει vµαστε εvτοιµοι για την εκδροµη v µας στο
βουνοv…

Αφροδι vτη – VΕτσι νοµι vζω. VΕχουµε παvρει και οι δυο µας τα αθλητικαv µας
παπουvτσια, καπεvλο, γυαλιαv και την αντιηλιακη v κρεvµα. Μεvσα στο
σαvκο εvβαλα δυvο αδιαvβροχα και δυvο πουλοvβερ, γιατι v το βραvδυ
καvνει κρυvο.

Νι vκος – Εγωv πη vρα τη φωτογραφικη v µηχανη v, το χαvρτη µου και σπι vρτα.
Επι vσης, πη vρα εvνα φακοv και αvλλη µια µπαταρι vα για ωvρα αναvγκης.

Αφροδι vτη – Να µη ξεχαvσουµε το µικροv φαρµακει vο και φυσικαv, νεροv. Το
φαγητοv ει vναι εvτοιµο. Να παvρουµε µοvνο εvνα σακουλαvκι για τα
σκουπι vδια.

ITEM 9

VΑννα – Συγνω vµη, µου λε vτε παρακαλω v πω vς µπορω v να πα vω στο
Αρχαιολογικοv Μουσει vο;

Βλαvσης – Ευχαρι vστως! ∆εν ει vστε και πολυv µακριαv. Πηγαι vνετε ευθει vα και
στρι vψτε αριστερα v στον πρωvτο δροvµο και µεταv δεξιαv. Το µουσει vο
βρι vσκεται στην πλατει vα, απεvναντι αποv το αvγαλµα.

VΑννα – Μη vπως ξεvρετε αν µπορωv να αγοραvσω φιλµ καvπου εκει v.

Βλαvσης – Ναι, βεvβαια! ϒπαvρχει εvνα περι vπτερο στην πλατει vα, απεvναντι αποv
το βιβλιοπωλει vο.

VΑννα – Ευχαριστωv πολυv!

Βλαvσης – Παρακαλωv.

ITEM 10

∆αvφνη – Μαµαv, εvλα γρη vγορα!  Ο Γιωvργος κοvπηκε!

Μαµαv – Πωvς; Πουv;

∆αvφνη – VΟπως παι vζαµε στην αvµµο, παvτησε εvνα σπασµεvνο µπουκαvλι. ∆ε
φορουvσε τα παπουvτσια του. Τωvρα τρεvχει πολυv αι vµα και ποναvει.

Μαµαv – VΕρχοµαι αµεvσως!
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ITEM 11

Πεvτρος – Αλη vθεια, Γιαvννα, αφουv δεν εvχεις χρη vµατα, γιατι v δεν πας σε µια
τραvπεζα;

Γιαvννα – Επειδη v ει vναι µακριαv, πρεvπει να παvω µε το λεωφορει vο και
βαριεvµαι.

Πεvτρος – Ας παvµε, λοιποvν, παρεvα. Η σταvση ει vναι µπροσταv στην τραvπεζα.
Θα σταµατη vσουµε εκει v για να βγαvλεις λεφταv. Μεταv µπορουvµε να
παvµε για εvνα παγωτοv και µε την ευκαιρι vα αυτη v θα συζητη vσουµε
για την εκδροµη v µας το Σαββατοκυvριακο…

ITEM 12

Μαµαv – Φωvτη, τελει vωσες το διαvβασµαv σου…

Φωvτης – Κοντευvω, µαµαv. Ση vµερα εvχω µοvνο γεωγραφι vα να διαβαvσω, γιατι v
αυvριο θα παvµε εκδροµη v στο Βοτανικοv Κη vπο και εvτσι θα εvχουµε
µοvνο δυvο ωvρες µαvθηµα, γεωγραφι vα και γαλλικαv. Θα φυvγουµε µεταv
τη δευvτερη ωvρα.

Μαµαv – Και πωvς θα παvτε…

Φωvτης – Θα εvρθει το λεωφορει vο να µας παvρει απ j το σχολει vο και θα
γυρι vσουµε στις τρεις το αποvγευµα.

Μαµαv – VΑντε λοιποvν. Ασ jτην τηλεοvραση τωvρα, και πη vγαινε να τελειωvσεις
το διαvβασµαv σου.

ITEM 13

Αντωvνης – Μαvρθα τα  jµαθες τα νεvα…

Μαvρθα – VΟχι τι εvγινε…

Αντωvνης – Ο Πεvτρος και η Αλεvκα αρραβωνιαvστηκαν! Θα παντρευτουvν µεταv
το Παvσχα.

Μαvρθα – Τι ευχαvριστα νεvα! Γνωρι vζονται πολυv καιροv…

Αντωvνης – Βεvβαια! Μαζι v πηγαι vναν στο δηµοτικοv σχολει vο.

Μαvρθα – Και πουv θα µει vνουν µεταv το γαvµο… 

Αντωvνης – Θα ζη vσουν στο Βεvλγιο γιατι v ο Πεvτρος βρη vκε δουλειαv εκει v, σε µια
µεγαvλη φαρµακευτικη v εταιρει vα.
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ITEM 14

Σερβιτοvρος – Χαι vρετε.

Γιωvτα – Γεια σας. VΕνα τραπεvζι για δυvο αvτοµα παρακαλωv.

Σερβιτοvρος – Αποv  jδω περαvστε… Τι θα παvρετε…

Ζωη v – Μας λεvτε τι εvχετε…

Σερβιτοvρος – Βεβαι vως!  VΕχουµε: µπριζοvλες, κεφτεvδες, σουβλαvκια, κοτοvπουλο.

Ζωη v – Αποv θαλασσιναv τι εvχετε…

Σερβιτοvρος – VΕχουµε ψαvρι, καλαµαvρι, χταποvδι και γαρι vδες.

Γιωvτα – Παι vρνουµε θαλασσιναv…

Ζωη v – Ναι, και µια σαλαvτα χωριαvτικη. Παταvτες θεvλεις…

Γιωvτα – Φυσικαv! Και τι θα πιουvµε…

Ζωη v – Προτιµωv ουvζο. Εσυv Γιωvτα…

Γιωvτα – Εγωv θα πιω κρασι v.

Σερβιτοvρος – Μαvλιστα… αυταv…

Γιωvτα – Ναι, ευχαριστουvµε.

ITEM 15

Χριστι vνα – Αντωνι vα, θεvλεις να δεις τις φωτογραφι vες της εκδροµη vς µας. Ει vναι
αποv τη Νεvα Ζηλανδι vα.

Αντωνι vα – Ναι, βεvβαια! Μου ει vπες οvτι πεvρασες πολυv ωραι vα µε τα παιδιαv.

Χριστι vνα – Ναι, φανταστικαv! Εδωv λοιποvν ει vναι οι φι vλοι µου. Αυτοvς ο ψηλοvς
ει vναι ο Μανωvλης. Η κοπεvλα µε το κοντοv παντελοvνι και τις µποvτες
ει vναι η αδερφη v του, η Αµαλι vα.

Αντωνι vα – Κι εσυv Χριστι vνα, τι αστει vο καπεvλο ει vναι αυτοv που φοραvς…

Χριστι vνα – Το αγοvρασα αποv εκει v. VΕκανε πολλη v ζεvστη και δεν εvβρισκα
καλυvτερο.

Αντωνι vα – Και η ψηλη v ξανθιαv κοπεvλα ποια ει vναι…

Χριστι vνα – Α! Αυτη v ει vναι η Ρι vτα. Ει vναι αποv τη Φιλανδι vα και πεvρασε τις
διακοπεvς της µαζι v µας.
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