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τό ταξί
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Unit 26

Basic D:i.alogu.e

Μαρία

υΝΙΤ 26

(the) taxicab

έλεύ~ερoς, -η, -ο

Ταξί, εLσαι έλεύ~ερoς;

ό Έρμης

τό ρουχο

~ree, independent, single

(bachelor)
Tax:i., are you ~ree?

HθrnιθB

(the) clothes

Πήγαινέ με στήν όδόνΈρμου γιά v

άγοράσω μερικά ρουχα:

τό φόρεμαΙφουστάνι

ή φούστα

ή μπλούζα

τό γιλέκο

τό πουλόβερ

τό κασκόλ

ή καμπαρντίναΙτό άδιαβροχο

τό ζευγάρι

ό άρραβωνιαστικός

ενα φόρεμα, μία φούστα, μία μπλούζα

για μένα καί ενα γιλέκο, ενα πουλόβερ,

ενα κασκόλ, μία καμπαρντίνα καί ενα

ζευγάρι παπούτσια για τόν άρραβωνια

στικό μου.

νησιώτικος, -η, -ο

τό χειροτέχνημα

κα~ώς

τό άγγειο

329

Take rnθ to HθrnιθB street ΒΟ Ι [can] buy sorne

clothes:

(the) dreBs

(the) skirt

(the) blouse

(the) vest

(the) pu110ver

(the) scar:f

(the) raincoat

(the) pair

(t11e) ~iance

a dress, a skirt, a blouae ~or me,and

a vest, a pul1over, a scar~, a raincoat,

and a pair o~ shoes ~or ΜΥ :fiance.

islander

a piece o:f handwork

ΒΒ wel1 ΒΒ, ΒΒ

(the) (ancient) vase
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τ6 κ6σμημα (the) jewel

ή φλοκάτα kind of coarse woolen carpet

δημοφιλής, -ής, -ές popu1ar

ό δίσκος (the) record, plate, disk

'Εσύ πού εLσαι ντ6πιος -&ά ξεΡ\Jς πού Since you are a local person you may Imow

μπορω να βρω νησιωτικα χειροτεχνή- where Ι can find [some] handwork made by

ματα, κα-&ως έπίσης άγγεια, κοσμήματα, the islanders as well as [some] ancient

φλοκάτες καί τούς πι6 δημοφιλεις λα"ί- vases,jewe]xy, carpets and the most IΧ>pular

κους δίσκους; folk records.

ή βουλη

τό σύνταγμα

(the) parliament

(the) Constitution; regiment

Κοντά στήν Παλι,ά Βουλή -&ά βρητε δίσκους You'll find records near the old Parliament,

καί πρός τό τελος της όδου Έρμου, and towards the end of Herιrιes street near

κοντά στήν Πλατεία Συντάγματος -&ά βρητε Constitution square you '11 find marιy stores

πολλά μαγαζ ιά πού εχουν ο, τ ι αλλο -&ε- whicll have anything you want.

λετε.

τό Μοναστηράκι

τό παλιατζίδικο/παλαιοπωλειο(ν)

name of a section of Athens

(the) antique shop

Μπορειτε έπίσης νά πατε καί στό Μοναστη- You can also go to !1onastyraki, where the

ράκι, έχει πού είναι τά παλιατζίδικα.

ή Πλάκα

οί πρ6ποδες

Τό ξέρετε τό Μοναστηράκι; ΕLναι κοντά

στήν Πλάκα,τήν πιό παλιά συνοικία

των Ά-&ηνων, στούς πρ6ποδες της Άκρο

πόλεως.

ή Μητρόπολις

330

antique shops are.

name of a section of Athens

(the) foot of the mountain

Do you Imow Mon!3styraki? It's near Plaka

the oldest section of Athens at the foot

of Acropolis.

name of the cathedral in Athens



ΕΙναι κοντά στήν Μητρόπολι;

GREEK BASIC COURSE

1s i t near (Iin ι) Metropolis?

ΌΝΙΤ 26

κα~εδρικός, -ή, -ό

τό ύποδηματοποιειον

Ναί, εΙναι πρίν άπό τ6ν κα~εδρικ6

ναό της Μητροπόλεως, έκει πού

εΙναι τά πολλά ύποδηματοποιεΙα.

καμωμένος, -η, -ο

μαλακός, -ιά,-6

τ6 δέρμcc

ή βιτρίνα

Πήγατε ποτέ σ'α~τά, δεσποινίς; uExovv

τά καλλίτερα παπούτσια, καμωμένα άπό

τά πι6 μαλακά δέρματα. Πρέπει νά

πατε νά δητε τίς βιτρίνες τους.

τό παπουτσίδικο

κάπου άλλου

τρελλαίνω (τρελλάνω)

ό κάλος

Ή γυναίκα μου προτιμάει πάντα αύτά

τά παπουτσCδικα, γιατC αν πάρ~ πα

πούτσι άπό κάπου άλλου την τρελλαί

νουν οί κάλοι άπ'τούς πόνους.

ή ματιά

ρίχνω μιά ματιά

δυσκολεύομαι (δυσκoλευ~ω)

ή γόβα

πλατύς, -ειά, -ύ

cathedral

(the) shoe store (Κ.)

Yes, it's this side of Metropolis cathedral.

1tIs where ΒΟ many shoe stores are.

made

sof't

\the) skin, leather

(the) store window

Have you ever been (Igone I) there,1'f.iss?

Ίbey have the best shoes there made ο!

the softest leathers. Υου nrnst go there

and see the store WindO~IS.

(the) shoe store

somm~here else

to drive s.o. crazy

(the) corn (on the foot)

ΜΥ wife always prefers those shoe stores,

because if she buys shoes from somewhere

else the corns οη her feet drive her

crazy.

(the) look, glance

to look over, to examine

to find (something) hard to do

a womanIs shoe, pump

wide, broad, flat
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Καλά. ΜπορεΊ:ς νά σταματήσ-ος npw'rtX έκεΊ: Ο.Κ. Can you stop there first ΒΟ that

να ρΙξω μ~α ματ~ά, γ~ατΙ δυσκολεύο

μα~ πολύ νά βρω μΙα γ6βα στό πόδ~

μου. 'Έχω, ξέρε~ς, λΙγο πλατύ

πόδ ~.

παρατηρω (παρατηρήσω) (3)

πώ! πώ! πώ!

στεν6ς, -ή, -6

έδω πού τά λέμε

Ι can have a 100k, because it.s very hard

for me ('Ι have difficulty') to find shoes

to [fit] m:y feet. You lmow, Ι have flat

feet.

to notice, to observe

ohI

narrow, tight

to be frank •.•

ΝαΙ, τ6 παρετήρησα μόλ~ς μπήκατε. Yes, Ι noticed it as ΒΟon as you stepped

Π
, ,
ω. πώ! τΙ π6δ~ ••• σκέφτηκα. ,Αλλά into the car. OhJ what a footJ Ι thought ••

έδω πού τά λέμε εϊνα~ καλλΙτερο άπ6 But to be frank it's better than m:y sister's

τ6 πόδ~ της άδερφης μου, τ6 στενό. foot,which is narrow.

ξυπ6λητος, -η, -ο bare-footed

Αύτή ή καϋμένη, ξέρετε, δέν μJιορει να You lmmI she ('the poor one l ) can1t find

βρ~ παπoύτσ~ που-θ-ενά καΙ πρέπε ~ Τι νά shoes [in her size] anywhere and she either

τα παραγγεΙλ '\1 , Τι να περπατάτ,ι ξυπόλητη. has to have them made to order or walk

bare-footed.

Α

τΙ έφώναξε ή ΜαρΙα στ6ν όδηγ6 του ταξΙ;

που η-θ-ελε νά την πά~;

Γ~ατΙ η-θ-ελε νά πά~ έκει;

τΙ άκρ~βως η-θ-ελε ν'άγoράσ~;

Έκτ6ς άπ'αύτά τά ρουχα καΙ παπoύτσ~α, τι αλλο η-θ-ελε ν'άγoράσ~;

τΙ άκρ~βως της εϊπε ό σωφέρ;

που εϊνα~ τ6 Μοναστηράκι;

Eϊνα~ κοντα στήν Mητρ6πoλ~;

πως εϊνα~ τά ύπoδηματoπo~εια στό Moναστηράκ~;
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τΙ νόμιζαν ό όδηγός καΙ ή γυναΙκα του γι'αύτα τα ύποδηματοποιεια;

Εϊχαν λόγους να τό πιστεύουν αύτό;

τΙ άπεφασισε να καν~ αύτή ή δεσποινΙς, ϋστερα άπΌλα αύτα πού ακουσε.

ΓιατΙ τό άπεφασισε αύτ6;

τΙ της εϊπε τότε ό όδηγός;

Μπορουσε ή άδερφή του να βρ~ εϋκολα παπούτσι στό πόδι της;

ΚαΙ γι'αύτ6 τΙ επρεπε νά καν~ί

Narrative

υΝΙΤ 26

φαντάζομαι (φαντασ~ω)

κυριολεκτικός, -ή, -ό

ή μανΙα

τό σκαρπίνι

πρoσ~έτω (πρoσ~έσω)

ή συλλογή

χοντρός, -ή, -ό

ή σόλα

κρέπ

φυσικά

Ιδιαίτερος, -α, -ο

τό πέδιλο

φορω (φορέσω) (,)

εΙλικρινής, -ης, -ές

άποδίδω (άποδώσω)

ή φιλαρέσκεια

άποκαλύπτω (άποκαλύψω)

ή σκέψις

σοφίζομαι (σoφισ~ω)

ενα σωρό

δικαιολογουμαι (δικαιoλoγη~ω)

τό έπιχείρημα

άποδεικνύω (άποδεΙξω)

άπέδειξε

333

to :1lIIag:ine

taken :in the proper sense

mania, rage, frenz.y

a ldnd ο! man' S shoes

to add, to join

collection, assortment; meditation

fat, coarse, thick, rude

so16 (of shoes)

crepe

natura1]y

particu1ar, specia1

shoe, sanda1

to wear, to put ση

sincere, frank, true

to attribute, to return, to give back,
[to grant

coquetry, f1irtatiσn

to uncover, disc10se, revea1

thought

to devise, to invent

a 10t

to justify

argument

Ιο prove, to demσnstrate

he prove<i



τό άστειο

ψυχικός, -ή, -ό

ή ίκανοποίησις

τό πεντακοσάρικο

τό παν

GREEK BASIC COURSE

joke

of the soul

satisfaction

500 drachma bill

everything, the whole

Στήν 'Ελλάδα, απως φαντάζομαι καί σε πολλες αλλες χωρες του κόσμου,

ύπάρχουν πολλοί αν~ρwπoι πού εχουν μία κυριολεκτική μανία γιά παπούτσια. Γι'αύ

τό κά~ε έβδομάδα περίπου πηγαίνουν στά ύποδηματοποιεια,γιά ν'άγοράσουν κάτι

καινούργιο. "Αν εχουν σκαρπίνια πολύ γρήγορα τά βαριουνται καί ~ελoυν νά

πρoσ~έσoυν στην συλλογή τους ενα ζευγάρι σπ6ρ παπούτσια με χοντρές σόλες η

κρέπ. Άλλά φυσικά ϋστερα άπό λίγο καιρό βαριουνται καί αύτά καί χωρίς κανένα

ίδιαίτερο λόγο άγοράζουν ενα ζευγάρι πεδιλα γιά τ6 καλοκαίρι, πού πι~ανόν ~ά

τα φορέσουν μόνο μία φορά.

'Όταν κάπο ιος τούς ρωτήσ'l;) τούς άν~ρώπoυς αύτούς γ ιατ ί άγοράζουν τόσα

πολλά παπούτσια, οί περισσότεροι δεν ξέρουν τί νά του άπαντήσουν. Μερικοί πιό

είλικρινεις άποδίδουν αύτήν τήν μανία τους σέ φιλαρέσκεια καί αλλοι πού δέν

~έλoυν νά σας άποκαλύψουν τίς έσωτερικές τους σκέψεις, σοφίζονται ενα σωρό ίστο

ρίες,πού καί αύτοί οί ϊδιοι δέν τίς πιστεύουν καί μ'αύτές πρoσπα~oυν νά δικαιο-

λoγη~oυν.

τό άστειο εΙναι ατι μερικοί άπ'αύτούς npocrna~ouv νά σας πείσουν μέ τά

έπιχειρήματά τους καί νά σας άΠΟδείξουν, ατι χάνετε πραγματικά πού δέν άγορά

ζετε καί έσεις πιό συχνά παπούτσια καί δεν μπορειτε νά φαντασ~ητε τήν ψυχική

εύχαρίστησι καί ίκανοποίησι πού μπορειτε νά δοκιμάσετε, σταν φορατε συχνά κάτι

καινούργιο χωρίς να ξοδέΨετε πολλά λεφτά γι'αύτό. τί σημασία εχει ενα πεντα

κοσάρικο περισσότερο η λιγώτερο; Δέν εΙναι τά χρήματα τό παν στην ζωή •••

Β

Ύπάρχουν πολλοί αν~ρωπoι στήν 'Ελλάδα, στούς όποίους άρέσει ν'άγοράζουν

συχνά παπούτσια;

Άγοράζουν αύτοί πάντα τό ϊδιο εΙδος παπουτσιων;

τί άπαντουν οί περισσότεροι άπ'αύτούς αν κάποιος τούς ρωτήσ~, γιατί τό κάνουν

αύτό;
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Τί κάνουν μερικοί πι6 είλικρινεις;

Τί κάνουν διάφοροι αλλοι;

Πρoσπα~oϋν κάποτε μερικοί άπ'αύτούς νά πείσουν κι'έσας νά κάνετε τό ϊδιο

πραγμα;

πως πρoσπα~oϋν νά σας πείσουν;

Grammatical Notes

υΝΙΤ 26

Note 26.1 Pronoιm.: The use ο! οποιος, -α, -ο 'whoever, whichever, anyone', ό όποιος,

ή όποία, τ6 όποιο 'who, which, that', and ο,τι 'whatever', 'anything'.

Ή 'Ακρόπολις ηταν στό κέντρο της

πόλεως καί Q~QlQς τήν εΙχε στα χέρια

του .•.•.

Έπί πλέον δέ καί σκωληκοειδίτιδα, Ώ

~~21~ πρέπει να έγχειρισ~~••••

'Ό,τι ~έλετε.

Acropolis was in the center ο! the city and

whoever took it~ •• _

In addition to a11 this [Ι have) appendicitis

and Ι have to Μνθ θη operation ('which has

to be operated') •••

Whatever you want.

The word σπο ιος, -α, -ο is an indefinite pronoun corresponding in meaning to

English 'whoever, whichever, anyone' ι declined regularly as an adjective.

The word όπο ιο ς, -α, -ο (note that the stress is οη the ~Ι;~~ syllable θΒ opposed

to σπο ιος, -α, -ο where i t is οη the first οηθ) is a declinable relatiνθ pronoun

corresponding in meaning to English 'who , which, that'.

Ό όποιος,-α,-ο i6 ~~~~I! used with the definite article ό, ή, τ6.

Thi6 pronoun is sometimes used interchangeably with the pronoun πού 'that, which'.

HoweVer since πού i6 indeclinable and does not indicate the gender ο! the noun it refers to,

in Βomθ contexts όποιος,-α,-ο must be used to avoid ambjguity. For example in such a

sentence θΒ Ή μητέρα τον φίλου μου, πού ~ταν μαζ ί μας στό ~έατρo ~ά φυηι

γ ιά τή ν Έλλαδα (The mother ο! ΜΥ friend who was in the theatre with us wi11 go to

Greece). πού may refer either to ή μητέρα or to ό φίλος) wherea6 if the

pronoun όποιος,-α, -ο is used, the meaning is clear: Ή μητέρα του φίλου μου, ή

όποία ~ταν μαζί μας •••• 'The mother ο! ΜΥ friend who (i.e.the mother) was w1th us....

"ο, τ ι (not to be coJl1'ue4i v1tiι the conjuction Ο τ ι 'that') is another indafin1te

pronoW1. It corresponds in meaning to English 'whatever, anything' or sometimes 'everything'
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and is invariable.

κατά κάποιο(ν) τρόπο(ν)

άπό καιρου εΙς καιρόν

ή έπίπλωσις

πετω (πετάξω) (,)

άνανεωνω (άνανεωσω)

άποχωρίζομαι (άπoxωρισ~ω)

φυλω (φυλάξω) (,)

σοβαρά

ντυμένος, -η, -ο

έξαντρίκ

άKoλoυ~ω (άKoλoυ~ήσω) (3)

τό ντύσιμο

ή πατρίδα

ντεμοντέ

κοσμοπολιτικός, -ή, -ό

τό άντικείμενο

έγχωριος, -α, -ο

έμπιστεύομαι (έμπιστευ~ω)

τό χαρακτηριστικό

ή έxεμύ~εια

ή φιλία

for some reason

to renew

~o ~θ~P, to w~tch

(,ο :~ol:!-o...

dress

local

:'Ι" truε t.

cοr.Ξ·i(~θnce

:riendstIi;;

Σaς άρέσει νά πηγαίνετε συχνά στά μαγαζιά;

Σας άρέσει νά πηγαίν~ ή γυναίκα σας συχνά σ'αύτά;

Σaς άρέσει νά άνανεωνετε άπό καιρου εΙς καιρόν τήν έπίπλωσι του σπιτιου σας;

''Αν ναί, τί κανετε τά παλιά σας ~πιπλα η πράγματα; τά πετατε 11 αΙσ~άνεσ~ε

κατά κάποιο τρόπο δυσκολία νά τά άπoxωρισ~ητε καί τά φυλατε;

Σας άρέσει νά ντύνεσ~ε σοβαρά, η σας άρέσει νά εlσ~ε ντυμένος έξαντρίκ.
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Στό έξωτερικό πού πηγαίνετε, ετυχε ποτέ νά άκoλoυ~ησετε την μόδα της χώρας

πού βρίσκεσ~ε η προτιματε τό ντύσιμο της πατρίδος σας, αν καί πι~ανόν κάποτε

αύτό νά φαίνεται λίγο ντεμοντέ;

Σας άρέσει νά εχετε μία κοσμοπολιτικη άτμόσφαιρα στό σπίτι σας;

Σας άρέσει, αν βρίσκεσ~ε στό έξωτερικό νά κάνετε συλλογη άπό διάφορα άν~ικεί

μενα λαϊκης τέxν~ς της χώρας πού βρίσκεσ~ε;

Μπορειτε νά μου πητε ποιας χώρας σας ένδιαφέρει περισσότερο ή λαϊκή τέχνη

καί γιατί;

Κάνετε ευκολα φίλους;

Σας άρέσει νά εχετε πολλούς φίλους;

Τί προτιματε λίγους καί καλούς φίλους η πολλούς καί διαφόρων εΙδων;

'Έχετε πολλούς φίλους πού μπορειτε νά τούς έμπιστευ~η~ε;

Ποιά εΙναι τά χαρακτηριστικά πού πρέπει νά εx~, κατά την γνώμη σας, ενας

καλός φίλος (κατανόησι, έxεμύ~εια, καλωσύνη, φιλία, άγάπη κ.τ.λ.)

Σας άπογοήτευσε ποτέ κάποιος καλός σας φίλος;

Πιστεύετε οτι μπορει νά ύπάpξ~ φιλία μεταξύ ένός άνδρός καί μιας γυναίκας;
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Unit 27-------

Έμπρός. τί εΙναι έκει παοακαλω;

Ξενοδοχειον Ξενία;

έπόμενος, -η, -ο

Θά η~ελα νά μου κρατήσετε ενα δωμάτιο

γιά τίς 15 του έπομένου μηνός.

τ6 ξέρω στι εΙναι πολύ νωρίς άκόμα,

κατειλημμένος, -η, -ο(ν)

άλλά ένόμιζα στι ~α εϋρισκα σλα τα

δωματια κατειλημμενα, αν έτηλε

ψωνουσα άργ6τερα,

λόγω•
'ολυμπιακός, -ή, -ό

ό άγώνας / άγων

λ6γψ των 'ολυμπιακων άγωνων.

άνάβω (άνάψω)

άναμμένος, -η, -ο

ή δάδα / ό δαυλός

ίερός, -ή/-ά, -ό

ό χωρος

Μπορειτε νά μου πητε, αν ξέρετε,

τί ~ρα παίρνουν τόν άναμμένο

δαυλό άπό τόν ίερό χωρο;

δυνατόν
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Hello! Is this (t\~hat is there ι) the Xenia

Hotel, please?

next, followi:ng

I'd like you to reserve a room for Μθ for

the 15th of the next month •

......................

Ι know it's too early now,

occupied

but Ι thought Ι might not find ar.ιy vacancy

('Ι would find all rooms occupied') if

Ι called later-

because

Olympic

(the) contest

because of the Olympic games.

to light, to take fire

burning

(the) torch

saint, sacred, holy

space, area, place

Can you tell me, if you ImO.I, what time

they carry the burning torch

from the sacred place1

possible
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Έπίσης ~ά η~ελα νά ηξερα, αν εΙναι

δυνατόν, ποιές ~ρες εΙναι άνοικτό

τό μουσεΙο.

τό έπάγγελμα

Θά μείνωμε* μόνο δύο ήμέρες καί

λόγ~ του έπαγγέλματός μας,

ό άρχαιολ6γος

εϊμαστε άρχαΙΟλόγοι, ξέρετε, ~έλoυ-

με ν'άπολαύσουμε σσο μπορουμε

περισσότερο τόν περίφημο Έρμη σας,

ό 'Απόλλων

τό άέτωμα

ό Ζεύς

ό Κένταυρος

ή μάχη

τό γλυπτό(ν)

And then, Ilj like to know, if it's possible,

w}~t time the museum is open.

(the) profession

1ιJe '11 o~ stay for two days and because

of our profession--

(the) archeologist

we '::-e archeologists you know-·.we want

to enjoy your famous Herιnis as much as we

can,

ΑροlΙο

(the) pediment

Zeus

Centaurus

(the) battle, fight

(the) sculpture

κα~ως έπίσης τόν 'Απόλλωνα,
, ,

τα αε- as well as Apollo, the pediments of Zeus ι s

τωματα του ναου του Διός, τίς Κεν

ταυρομαχίες καί τά διάφορα αλλα

περίφημα γλυπτά σας •

.........................
Part ΙΙ

ΝΑ! Ναί. ΕΙναι γιά μένα καί για τ~ν

γυναίκα μου.

διπλός, -~, -ό

ή πλευρά

Θά προτιμούσαμε διπλό κρεββάτι καί τό

δωμάτιό μας νά εΙναι πρός τ~ν πλευρά

____:~~_~~~~~i_wv.
*See Note 28.3
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temple, the battles of Centauri and

various other famous sculptures.

Oh, yes. It's for me and my wife.

double

·(the) side

We'd prefer a double bed and our room should

be οη the side [facing] the ruins.
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(the)midnight

οη the day ο!

Virg:in Mary

Θα φτάσουμε στίς 15 Αύγούστου τά μεσά

νυχτα, άνημερα της Παναγίας.

τ6 φέρρυ μπώτ

τ6 φέρρυ μπώτ φτάνει στην Πάτρα άργά

τό βράδυ

τό άμάξι

ή 'Ολυμπία

καί ~έλoυμε τρεις εως τέσσερεις ώρες

μέ τό άμάξΙ μας, γιά νά φτάσουμε

στήν 'Ολυμπία.

άργω (άργησω) (3)

ή έξώπορτα

ξεκλείδωτος, -η, -ο

Ναί, αν άργησουμε πολύ, μπορειτε ν

αφίσετε την πίσω έξώπορτα ξεκλείδωτη,

ή καμαριέρα

καί νά δώσετε τό κλειδί του δωματίου

μας στην καμαριέρα,

διανυκτερεύων, -ουσα, -ον

ένοχλω (ένοχλησω) (3)

η στ6ν άρμ6διο διανυκτερευοντα ύπάλ

ληλο, γιά νά μη σας ένοχλησουμε πολύ.

σημειώνω (σημειώσω)

Σας εύχαριστω πάρα πολύ. Σημειωστε

We'll arrive August 15 at m1dn1ght οη the

day ο! Virg1n Mary.

(the) ferry-boat

The ferry-boat arrives :iD Patras late at

n1ght.

(the) car, carriage

Olympia

and i t will take us 3 to 4 hours by (our)

car to get to 01ympia.

. , .
to be late

outs1de-door, street-door

unlocked

Ye8, if we're very late you can leave the

back street-door unlocked,

(the) chamber maid

and leave the key of our room '.dth the

chamber maid,

οη night duty

to annoy, to bother, to trouble

or with your n1ght clerk; 30 that we won't

di8turb you too ιm.ιch•

.................
to note, to put do.m, to jot down

Ίhank you very much. You 'd better put down

340
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καλλίτερα τΌνομά μου άπό τώρα,

άπασχολουμαι (άπασxoλη~ω)

άπησχολημένος, -η, -ο

ή άνασκαφή

νότιος, -α/-ος, -ο

διότι εΙμαι πολύ άπησχολημένος μέ

κάτι άνασκαφές στήν Νότιο 'Ιταλία,

άπαιτούμενος, -η, -ο

ξανατηλεφωνω (ξανατηλεφωνήσω)

καί δέν ξέρω αν ~ά εχω τόν άπαιτού-

μενο καιρό νά σας ξανατηλεφωνήσω.

rrry narαe right away.

to be busy, occupied

busy

(the) excavation

southern

because I'm very busy with ΒΟΜθ excavation

work in southern Ita~,

required, necessary

to call back, to call again

and Ι don't know if I'll have the (required)

time to call you again.

ό 'Ιανουάριος January ό 'Ιούλιος.
C5εβρουάριος February · Αϋγουστοςο ο

ό Μάρτιος March · Σ επτέμβρ ιοςο

ό 'Απρίλιος April · 'οκτώβριοςο

ό ΜάΙος May · Νοέμβριοςο

ό 'Ιούνιος June · Δεκέμβριοςο

Narrative

χάρις σέ

ή πpoσπά~εια

ό βαρωνος

ή έκτέλεσις

διακόπτομαι (διακοπω)

Βυζαντινός, -ή, -ό

ό α~τoκράτoρας /-ωρ

ό έπισκέπτης

ή ύδρόγειος (σφαιρα)
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Ju1y

August

September

October

November

December

thanks to

effort, endea"VΌr

baron

performance, execution

to be interrupted

Byzantine

emperor

Ι (the F1rst)

visitor

globe
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human

παρακoλoυ~ω (παρακoλoυ~ησω) (3)

· εκβασιςη

• εναρξιςη

· έμφάνισιςη

· δρομεύςο

μεταφέρω (μεταφέρω)

ή φλόγα / φλόξ

λαμβάνομαι (ληφ~ω)

συμβολίζω (συμβολίσω)

ά~άνατoς, -η, -ο

ή νεολαία:

συναγωνίζομαι (συναγωνισ~ω)

ό στίβος

τό Ιδανικό

to obserνe, to follow

result, issue, outcame

beginning

appearance

runner

to carry, to transfer

flame

to be taken, to be received

to symbolize

:immortal

youth, Υουηι; gereration

to compete

track, race-course

ideal

τό ετος 1896, χάρις στίς πρoσπά~ειες του Γάλλου Βαρωνου Pierre de

Coubertin, αρχισαν παλι οί 'Ολυμπιακοί άγωνες, των όποίων ή έκτέλεσις εΙχε

διακοπη άπό την περίοδο του Βυζαντινου Αύτοκράτορος Θεοδοσίου του ΑΙ.

Kά~ε τέσσερα χρόνια άπό τότε, οί άγωνες αύτοί γίνονται σέ διάφορες χωρες

του κόσμου. Χνλιαδες έπισκεπτων άπΌλη την ύδρόγειο πηγαίνουν σ'αύτές τίς

χωρες, για να παρακoλoυ~ήσoυν την εκβασι των άγωνων.

Ή εναρξις των Όλυμπιακων άγωνων άρχίζει μέ την έμφάνισι ένός δρομέως,

ό όποιος μεταφέρει την δάδα μέ την φλόγα ή όποία έληφ~η άπό την ίεράν πόλιν

της 'Ολυμπίας. Ή φλόγα αύτη συμβολίζει την ά~άνατη έλληνικη Ιδέα καί δίνει

την εύκαιρία σέ ολη την νεολαία του κόσμου νά συναγωνισ~~ στόν εύγενη*στίβο

των πιό μεγάλων καί ύψηλων άν~ρωπίνων Ιδανικων.

~~~~~~~_p::~!! _
Β

Τί εγινε τό ετος 1896;

'Από πότε εΙχαν διακοπη αύτοί οί άγωνες;

Kά~ε πόσα: χρόνια γίνονται αύτοί οί άγωνες;

* εύγενής noble



G REEK BASIC COURSE

Γίνονται παντα στήν ~δια χώρα;

Πηγαίνει πολύς κόσμος στούς 'ολυμπιακούς άγωνες;

πως γίνεται ή εναρξις των άγώνων;

τί μεταφέρει αύτός ό δρομεύς;

Τί συμβολίζει αύτή ή φλ6γα;

Grammatical Notes

1!~~~_~Ί~! Verb: SUbjW1ctive: Use ο! Continuous Past Ion:ιs in να sentences.

UNIT 27

'Επίσης ~α η~ελα να ηξερα ••• And then Ι ι d like to Imow•••

Να with the Continuous Past may be used instead ο! να with the SubjW1ctive to express

a polite request or a wishful thinking, e.g.

Θα η~ελα να τ6 εβλεπα αύτό τό εργο.

Θα η~ελα να πήγαινα στην Νέα Ύόρκη.

~~~_~1~~. Verb: 'if'-sentences.

Ι wish Ι cou1d Βθθ that play.

Ι wish Ι cou1d go to New York.

"Αν άργήσουμε πολύ, μπορειτε ν'άφί- 1! we1re very late you can leave the back street-

σετε τήν πίσω έξώπορτα ξεκλείδωτη. door unlocked•

•• ~α εϋρισκα σλα τα δωu.tτια κατει- (11 would find a11 rooms occupied'}

λημμΙνα, <Χν έτηλεφωνουσα άργ6τερα... if Ι ca11ed later" "

As in English, conditions expressed in 'if'-sentences may be either simple (Iif he comes,

1'11 go'), indefinite (Iif he came, IId go') or hypothetical ('if he had come, Ι would have

gone').

Simple Condition is expressed in Greek much the same as in English, but the verb ο!

the 'if I-clause is either the perfective stem form or future, e.g.

"Αν δητε (~~ Μ δiΊτε) τόν φίλο μου,

πέστε του να ερ~η άμέσως.

1! you Βθθ ~ friend tell him to come here.

Other corobinations ο! tenses in IifI-sentences to express simple condition are also

possible, e.g.

"Αν πατε (or αν ~α πατε) στόν κινημα- If you go to the movies 1'11 come with you.

τόγραφο ~α ερ~ω μαζί σας.

"Αν δέν δουλέψουμε, δέν ~α φαμε. If we don't work we don't eat.

"Α ν σου τ6 εΙπα αύτό εκανα λα~oς. If Ι told you ΒΟ Ι made a mistake.

Indefinite and hypothetical conditions in Iifl-sentences are usually not distinguished

in Greekj i.e. they are both expressed by the Cont. Past (1Χν + Cont~past) in the Iif.Lclause
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(protasis) and ~α plus Continuous Past in the main clause (apodosis). Thus the sentence

"Αν πηγα(νατε στ~ν Νέα 'Υ6ρκη ~α Ιρχόμουνα κι Ιγ~ μαζ( σας. can mean

either 1Ιί' you went to New York, Ι would go with you' (indefinite condition) or 'Ι! you had

gone to New York Ι would have gone with you', (hypothetical condition) depending on the

context.

other examples:

Θα ημουνα πολύ εύτυx~ς, αν τό εκανες

αύτ6 για μένα.

Θα σου τ6 ελεγα, αν μπορουσα.

Ι would be very happy if you did it for me.

or

Ι would have been very happy if you had

done it for me.

Ι would tell i t to you if Ι could.

or

Ι would have told you if Ι had been able to.

~~~~_~7~~ Adjective: Adjectives in - ύς

πλατύ πόδι flat foot

Adjectives ending in _ύς have the feminine form in -εια and the neuter in

- ύ e.g.

Sing.

Μ. F. Ν.

Ν. ό πλατύς
.

πλατεια τ6 πλατύη

G. του πλατύΙπλατ(ε)ιου της πλατειας του πλατύΙπλατ(ε)ιου

Α. τ6ν πλατύ(ν) τ~ν πλατεια τ6 πλατύ

Pl.

Ν.
.

πλατειςΙπλατ(ε) ιοί
.

πλατειές τα πλατ (ε) ιάοι οι

G. των πλατέωνΙπλατ(ε)ιων των πλατειων των πλατ(ε)ιων

Αι τούς πλατειςΙπλατ(ε) ιούς τίς πλατειές τα πλατ (ε) ια

The katharevusa declension οι these adjectives will be discussed in later units.

~~~θ_~l~~Adjective: Adjectives in - ων

•• να δ~σετε τ6 κλειδί στ6ν άρμ6διο

διανυκτερεύοντα ύπαλληλο••••

344

••• give the key to the night clerk•••••
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'Ihe above sentence illustrates the use ο! adjectives in - ων. ΊhθBθ adjectiνθΒ

which are the regular present active participial forms in katharevusa~ will be discussed

in later units.

Ίheir declension (in katmrevusa and kathomi1ιmιeni) is as fol1σws:

~~~.

Μ. F. Ν.

Ν. ένδιαφέρων 'interesting' ένδιαφέρουσα ένδιαφέρον

G. ένδιαφέροντος ένδιαφερούσηςΙ-φέρουσας ένδιαφέροντος

Α. ένδιαφέροντα ένδιαφέρουσα(ν) ένδ ιαφέρον

~!.

Ν. ένδιαφέροντες ένδιαφέρουσαιΙ-ες ένδιαφέροντα

G. ένδιαφερόντων ένδιαφερουσων ένδιαφερόντων

Α. ένδιαφέρονταςΙ-ες ένδιαφέρουσαςΙ-ες ένδιαφέροντα

~~~~_~I:.~ Adjective: Adjectives in - ρο ς in katharevusa •

•• άπό τήν ίεράν πόλιν•••• • •• from the holy city ••••

Adjectives in -iJος have the feminin"J form in -α e.g. ίερός, Ιερά, Ιερό( v).

ένδιαφέρων,-ουσα,-ον

ή κατηγορία

ή σύγκρισις

έν συγκρίσει

περιγράφω (περιγράψω)

τό άγώνισμα

ό ϋμνος

Σας άρέσει νά ταξΙδεύετε;

interesting

category

comparison

compared to

to describe

contest

hymn, national anthem

''Av ταξιδεύετε στό έσωτερικό της χώρας σας, ττ/λεφωνατε συνή~ως άπό πρίν σΈνα

ξεvοδοχεLΟ της πόλεως πού πηγαίνετε, γιά νά σας κρατήσουν δωμάτιο;

Ποιά είναι ή πιό δύσκολη έποχή γιά νά βρητε εϋκολα δωμάτιο σέ ξεvοδοχεLΟ

καί γιατί;

τί εϊδους δωμάτιο προτιματε συνή~ως;

34S
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"Αν πατε κ&που γι& διακοπές, προτιμaτε ν& μείνετε σ'~να μεγ&λο ξενοδοχεΤο

μέ πολλή κίνησι η σΈνα μικρό καί ησυχο;

τό πρω! προτιματε νά παίρνετε τό πρωϊνό σας στό δωμάτιό σας η πηγαίνετε στό

έστιατόριο;

πως περνaτε συνη..'Jως τόν καιρό σας, αν βρίσκεσ..'Jε σ'ενα ξενοδοχεΤο κοντά στην

~'λ ~" , β , , δ έ
να ασσα 'Ι επανω στα ουνα για ιακοπ ς;

πως είναι έδω στην χώρα μας τά ξενοδοχεΤα πρώτης κατηγορίας;

Μπορειτε νά μας πητε πως είναι τα ξενοδοχεΤα μιας καλης λουτροπόλεως καί αν

εLναι πολύ άκριβά;

Ξέρετε πως είναι τά ξενοδοχεΤα στό έξωτερικό καΙ ποιά διαφορά ύπαρχει έν συγκρί

σει μ'αύτα της χώρας μας;

πηγατε ποτέ στούς 'Ολυμπ ιακούς άγωνες; "Α ν ναΙ, μπορεΤτε ν& μας τούς περ ιγρά

ψετε μέ λεπτομέρειες;

Ποιό εLναι, κατά την γνώμη σας, τό πιό ένδιαφέρον άγώνισμα;

Ξέρετε ποι6ς είναι ό διε..'Jνης 'Ολυμπιακός ϋμνος;

Ξέρετε ποιός τόν εγραψε;

346
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Unit 28

Basic Dialogue

Part Ι

Α

ιπnτ 28

τ6 στοιχειο

κρατω τ& στοιχεια

ή ταυτ6τηςΙ-.ητα

(the) element

to register the dOCUJllents

(the) identity

Κρατηστε παρακαλω τα στοιχεια μου.

'Ορίστε τ6 διαβατήριο καί ή ταυτ6τητα

μου.

ή άντιρρησις

" /
φερω αντιρρησεις

τ6 ταξιδιωτικ6 τσέκ

Δέν πιστεύω να μου φέρετε κι έσεις

άντιρρησεις για τα ταξιδιωτικα μου

τσέκ,

τ6 τελωνειο

δι6τι στ6 τελωνειο τ6 πρωί πού έξή

τασαν τις άποσκευές μου

τ6 ποσ6ν

φορολογήσιμος,-η,-ο

όλ6κληρος,-η,-ο

καί επρεπε να πληρώσω ενα σημαντικ6

ποσ6ν για μερικα φορολογήσιμα πραγματα

πού εΙχα, δέν τα έδέx~ηκαν καί μου

εκαναν όλ6κληρη φασαρία.

Β

Τί λέτε, κύριε. Τιμή μας να εχουμε

347

Will you please register rny documents1

Herels rny passport and rny identification

card.

(the) objection, contradiction

to object

(the) traveler's check

Ι hope you wonlt refuse (11 donlt believe

you too will object to Ι) πry traveler ι s

checks?

(the) Custamhouse

Because at the Custαnhouse where πry

luggage was ex:amined this morning

(the) amount, Buιn

taxab1e, dutiab1e

who1e, entire

(and) Ι had to pay a considerable amount

ο! money for ΒΟΜθ dutiab1e objects (that

ι had); they wouldn ι t accept rny trave1er ιs

checks (Ithem ι) and caused Μθ a11 sorts ο!

troub1e.

What are you talking about, Sir! 1t ls an
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πελατες σαν κα( έσας. Θα κανoυμ~ στι

μπορουμε να σας έξυπηρετησουμε.

τ6 Ισ6γε~o(ν)

τ6 ύποκαταστημα (Ύποκ/μα)

honor for us to have custamers 1ike you.

We '11 do everything possib1e to be ο!

service to you.
(the) ground-f1oor, 1eve1

(the) branch (loca1 office)

έμπορ ι κ6 ς , -η, -6 cOΠDllercia1

ό δ ι ευ-&υν τη ς di.rector, ιnanaι;er

Έξ αλλου στ6 ίσ6γειο του δ ιπλανου μας Besides, οη the ground.floor ο! the next

κτιρ(ου ύπαρχει ενα Ύποκ/μα της Έμπο- bui1ding there is a branch ο! the Comιnercia1

ρικης Τραπεζης του όπο(ου ό διευ-&υντης

είναι πελατης μας.

έξαργυρώνω (έξαργυρώσω)

διευκολύνω (διευκολύνω)

τ6 Ύποκ/μα αύτ6 μας έξαργυρώνει παντα

σλα τα τσέκ των πελατων μας κα( κα

νει σ τι μπορει να μας διευκολύ-

Bank ο! Greece, whose manager is our

customer.

to cash

to facilitate, to make it easier

Ίhis branch a1ways cashes a11 our customers'

checks for us and they do everything

possib1e to make [things] easier for us.

άδ ιακριτος,-η, -ο indiscreet

τ6 έπ(-&ετο (the) last name

•Αλλά αν κα ( δεν -&ελω να φανω άδ ια- Ι don't want to appear indiscreet, but your

κριτος ••• τ6 έπ(-&ετ6 σας μου φα(νεται 1ast name seems fami1iar to me.

πολύ γνωστ6.

ό πολυεκατομμυριουχος multi-mi1lionaire

ήσχολη-&η/άσχολη-&ηκε he was busy

ό ταφος (the) tomb

ό Φαραώ Pharaoh

Μηπως εΙσ-&ε ό περ(φημος Γάλλος άρχαιο- Are you by any chance the famous French

λ6γος κα( πολυεκατομμυριουχος, ό όποι- archeologist and. multimi11ionaire who

ος ήσχολη-&η με τ(ς άνασκαφές των τα- excavated ('wasbusywithexcavationsl)

φων των Φαραώ; the tombs ο! the Pharaohs?

348
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Α

UNIT 28

'Αρχαιολόγος ναί, άλλα πολυεκατομμυ

ριουχος άμφιβαλλω.

The archeologist,yesj but Ι don't Imow ('Ι

doubt Ι) [about l1\Υ being] a mu1t1Inillionaire.

Part ΙΙ

Β

ό συγγενής

ή χημία

τό βραβειο

Τότε πρέπει να εΙσ~ε συγγενής του Γαλ

λου κα~ηγητoυ της Χημίας, πού έπηρε

τό βραβειο Νόμπελ.

ό έπιτετραμμένος

ό γραμματεύς

Πέρυσι τό καλοκαίρι ηρ~ε έδω μερικές

φορές μαζί με τόν έπιτετραμμένο καί

τόν Α' γραμματέα της Γαλλικης Πρεσβεί-

ας.

τό πρωΊ:νό

Θυμαμαι πόσο τούς &ρεσε να περναν τά

πρωϊνα τους στό στάδιο.

Α

ή τύχη

υΙo~ετω (υΙo~ετ~σω) (3)

πε~αίνω (πε~ανω)

ό κληρονόμος

(the) relative

(the) chemistry

(the) prize, award

Then you must be a relative ο! the French

professor ο! chemistry who got the Nobel

prize.

Charge dIAffaires

(the) secretary

He came here several times last summer

w1th the Charge d ι Affa1res and the First

Secretary of the French EJnbassy.

morning; breakfast

Ι remember how they enjoyed spend.i.ng their

mornings in the stad1um.

(the) luck

to adopt

to d1e

(the) heir

Δέν ε'ίμαστε συγγενεις έξ α'ίματος. ΕΙχε \νθ are ηοΙ relatives by blooo. However he

σμως τήν τύχη να τόν υΙo~ετήσ~ ό ~ειoς

μου, ό όποιος σταν πέ~ανε τόν &φησε

γενικό κληρονόμο του.

διασημος,-ος/-η,-ο
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his death ('when he died Ι).

celebrated, famous
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ό ζωγράφος

ό λόγιος

ΕΙναι έπίσης ενας άπό τούς διασημο

τέρους ζωγράφους καί λογίους της

έποχης μας.

ό ϋπνος

ταλαιπωρουμαι (ταλαιπωρη~ω)

Άλλά άρκετά γι'αύτό τό ~έμα. Ή ωρα

περνα καί πρέπει νά παμε γιά ϋπνο,

διότι ή γυναίκα μου ταλαιπωρή~ηκε

πολύ άπό τό ταξίδι.

φωτογραφικός, -ή, -ό

ή μηχανή

τό λουλούδι

Μικρέ, μπορεις νά μεταφέρ~ς αύτές τίς

βαλίτσες, τήν φωτογραφική μηχανή καί

αύτά τά λουλούδια στό δωμάτιο 23;

μπλε

τό σακκάκι

τό σμόκιν

Στήν μεγάλη βαλίτσα ~χω ενα μπλέ σακ

κάκι καί τό σμόκιν μου.

τ6 κα~αριστήρ ιο

σιδερώνω (σιδερώσω)

Μπορεις νά τά δώσ~ς στό κα~αριστήριo

για νά μου τά κα~αρίσoυν καί νά τά

σιδερώσουν;

γυαλίζω (γυαλίσω)

σκουρος, -0:, -ο

(the) painter, artist

(the) erudite, 1earned man

He's a150 οηθ ο! the m05t famous painters

and 1earned Μθη ο! our times.

(the) sleep

to suffer, to be exhaustea.

But enough ο! that • Time flies and we have

to go to bed. ΜΥ wife is exhausted from

the trip.

photographic

(the) machine,

(the) flower

Bell bσy ('litt1e οηθ Ι) J take those

Buitcases, the CaMera, and those flowers

to room 23.

b1ue

(the) jacket

(the) tuxedo

Ιη the big suitcase Ι have a b1ue jacket and

my tuxedo.

(the) c1eaner's shop

to iron, to press

Can you take them to the c1eaner' s to be

c1eaned and pressed?

to shine, to polish

dark
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Θέλω έπίσης νά μου γυαλίσ~ς αύτά And Ι want you to shine these dark shoes

έδω τά σκουρα παπούτσια που φορω.

σερβίρω (σερβίρω)

τ6 γευμα

Ι 1m wearing.

to serve

(the) meal

τί ωρα σερβίρουν τά γεύματα στ6 έστια- Whs.t time do they serve the meals in the

τ6ριο;

Μπορεις νά μας φέΡτ;Jς τ6 πρωΙν6 μας

αυριο στ6 δωμάτιο; Τ6ν συνει~ισμένo

καφέ κομπλέ.

Εύχαρίστως κύριε.

Γ

restaurant~

Can you bring our breakfast to our room? The

usual ι cafe oomplet ι •

Glad1y J sir.

Response Dr111

Α

τί εδωσε αύτ6ς ό πελάτης στ6ν ύπάλληλο του ξενοδοχείου;

τί του είπε οτι του εκαναν τ6 πρωί στ6 τελωνειο γιά τά ταξιδιωτικά του τσέκ;

τί του είπε ό ύπάλληλος του ξενοδοχείου γι'αύτά;

Ύπηρχε κάποιο Ύποκ/μα μιας Τραπέζης σ'αύτ6 τό μέρος;

τί του είπε ό ύπάλληλος γι'αύτό;

του έφάνηκε γνωστ6 τό έπί~ετo αύτου του πελάτου καί τί του είπε;

Τί του άπήντησε έκεινος;

'Εν τoιαύτ~ περιπτώσειJποίου συγγενής επρεπε νά ~ταν;

που τ6ν ηξερε αύτ6ν ό ύπάλληλος του ξενοδοχείου;

τί ~υμωταν γι'αύτούς τούς πελάτες;

τί του άπήντησε ό άρχαιολόγος γιά τόν συγγενη του;

Συνεxίσ~ηκε*πoλλή ωρα αύτή ή συζήτησις;

τί είπε ό κα~ηγητής στ6ν μικρό του άσανσέρ;

τί ~λλo του έζητησε νά κάνη;

Τί του είπε γιά τά παπούτσια του;

* , ( ~)συνεχιζομαι συνεxισ~ω 'to Οθ continued l
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τί τ6ν έρώτησε γιά τά γεύματα;

τί του εΙπε νά κάν~ τήν έπομένη τ6 πρωί;

τί του άπήντησε ό μικρός;

Grammatica1 Notes

Note 28.1 Noιm: Third dec1ension ηoιm τ6 παν.

This 3rd dec1ension noun is dec1ined as fo11ows:

~~~.

Ν. τό παν

G. του παντ6ς

Α. τ6 παν

Ρ1.----
τά πάντα

των πάντων

τά πάντα

Note 28.2' Noun: Thi.rd Dec1ension NOUI1B.

As can be Βθθη from Note 28.1, as we11 as frαn the previOUB notes dealing with Third

Dec1ension nOUI1B" their forms cannot be a1ways predicted frαn the nominative case 1ike those

ο! 1st and 2nd dec1ension nOUI1B.

The stem ο! the Ίhird Dec1ension noun appears in the genitive case. Ίhis stem is the

genitive case minus its ending (-ος or -εως ,sometimes -ως or -ους). Al1 other cases are

formed by affixing case endings (ii' any) to this stem.

There are ο! course a few exceptions to this rule J but they are not nuιneroUB.

The fo11owing chart il1ustrates the katharevusa dec1ension ο! 3rd Dec1ension ησuns

which have already occurred in the previous units:

Ν.

Α.

G.

Α.

~~. I'l.

τ6 χρωμα τά χρώματα

του χρώματ-ος των χρωμάτων

τ6 χρωμα τά χρώματα

'τ6 κρέας'

~~. I'l.

τ6 κρέας τά κρέατα

του κρέατ-ος των κρεάτων

τ6
,

τα κρέατακρεας

3$2
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ι ή έλπες
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ι (Transferred in 'dhlmotiki' to the 1st decl. ' ή έλπεδα

ιΙΝΙΤ 28

,) .
~~. Pl.

Ν. ή έλπες α~ έλπεδες

G. της έλπεδ-ος των έλπεδων

Α. την έλπεδα τας έλπεδας

ή έβδομας
, (Transferred in 1dhimotik1 I to the 1st decl. , • έβδομαδα ,).η

~~. Pl.

Ν.
• έβδομάς • έβδομαδεςη α~

G. της έβδομαδ-ος των έβδομάδων

Α. την έβδομάδα τάς έβδομαδας

, • -&έσ'~ς ι (Transferred in 'dhlmot1k:i ι to the 1st decl. ι ή -&έση ,).η

Sg. Pl.

Ν.
• -&έσ-~ς • -&έσε~ςη α~

G. της -&έσ-εως των -&έσεων

Α. την -&έσ~ν τας -&έσε~ς

ι ή έπ ~τηδε ~6της ι (Transferred in 'dh:iIn.ot1ld. I to the 1st decl. ι ή έπ~τηδε~6τητα').

~~. Pl.

Ν. · έπ~τηδε~6της • έπ~τηδε~6τητεςη α~

G. της έπ~τηδε~6τητ-oς των έπ~τηδε~oτητων

Α. την έπ~τηδε~6τητα τάς έπ~τηδε~6τητας

(!!~~~_!.ι:!.~ )

ι ό άστυφύλαξ , (Transferred 1n 'dhimotiki' to the 1st decl. ι ό άστυφύλακας ι).

~~. Pl.

Ν. • άστυφύλαξ o~ άστυφύλακεςο

G. του άστυφύλακ-ος των άστυφυλακων

Α. τόν άστυ φύλακα τούς άστυφύλακας

, ό στρατών , (Transferred in dhimotik1 to the 1st decl. ι ό στρατώνας ι).

~~. ~.

Ν.
• στρατών • στρατωνεςο o~

G. του στρατων-ος των στρατώνων

Α. τ6ν στρατωνα τούς στρατωνας
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'τό ένδιαφέρον'

Pl.

Ν.

G.

Λ.

τό

του

τό

ένδιαφέρον

ένδιαφέροντ-ος

ένδιαφέρον

τά ένδιαφέροντα

των ένδιαφερόντων

τα ένδιαφέροντα

(~~!~-~!~!.)

'τό μέρος'

G.

Λ.

τό

του

τό

~~.

μέρος

μέρ-ους

μέρος

Pl.·

, ,
τα μερη

των μερων

, ,
τα μερη

, τό γεγονός'

~~.

Ν. τό γεγονός

G. του γεγον6τ-ος

Α. τό γεγονός

, τό γάλα ι

Ρ1.

,
γεγονότατα

των γεγονότων

,
γεγονότατα

Ν.

G.

Α.

~~.

τό γάλα

του γάλακτ-ος

τό γάλα

Ρ1

τα γάλατα

των γαλάτων

τά γάλατα

Hote 28.2.1 Notation.

Beginning with Unit 29 the Genitive case of the Third Dec1ension nouns wi1l be given in

the bui1d-ups in parentheses.

~~!~_~~!.~ Verb: Class Ι verb present/future 1st ρ.ρ1. end1ngs in katharevusa.

Θά μείνωμε μόνο δυο ήμέρες••• We '11 OnJ.y stay for two days•••

The katharevusa ending is -ομεν (present) -ωμεν (future), but -ομεΙ-ωμε may

a150 be someti1rιes used in spoken Greek instead of the regu1ar ending -ουμε.
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~~!~_~~!.!.!. Νοοο: Mascu1ine and ferninine ηΟΟΟΒ with -0- 1nfix in plura1.

ΌΝΙΤ 28

Α number ο! mascu1ine ηΟΟΟΒ in -ας, -ες, -ους, -ης and Βοmθ ferninine ηΟΟΟΒ in -ου,

- ε and - α Iorιn their p1ura1 by means ο! the infix -0-.

~~E!~~ P1ura1

ό ψαράς
•
ψαράδες'fi8herman' οι

· καφές · καφέδεςο 'coffee' οι

· παππους · παππουδεςο 'grandfather οι

· καφετζης 'coffee-house keeper' οί καφετζηδεςο

· γιαγιά ι grandΊιother · γιαγιάδεςη οι

· μεζές 'hors d'oeuvre' · μεζέδεςο οι

· άλεπου 'fox' · άλεπουδεςη οι

· μαμά · μαμάδεςη 'I18~' οι

It shou1d be noted:

, ) that most ο! these ηΟΟΟΒ are 10anwords,

2) that they are usually stressed οη the last sy11ab1e,

3) that the majority of masculine nouns in - ης are occupation or profession ηΟΟΟΒ made

with the suffix - τζής (sometirnes a1so -αρης, - αβης, etc.)

e.g. καφετζής καφετζηδες

φούρν(.φηςΙ-άρης 'baker' φουρναρηδες

μανάβης 'greengrocer l μαναβηδες

παλιατζ~ς '01d-c1othes- rnan' παλιατζηδες

μπογιατζης 'pa1nter (buildings ,etc)μπογιατζηδες

ψιλικατζης 'haberdasher' ψιλικατζηδες

χασάπης 'butcher' χασάπηδες

μπακάλης 'grocer l μπακάληδες

χαμάλης 'porter l χαμάληδες

παπoυτσ~ς 'shoe maker ι παπουτσηδες

σκουπιδιάρης 'garbage co11ector' σκουπιδιάρηδες

ταβερνιάρης 'owner ο! a tavern' ταβερνιάρηδες

μυλωνάς 'ιn:1.11er' μυλωνάδες

παπάς 'priest' παπάδες
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Using V for 'vowel' the declension pattern ο! these ηουηβ may be shown as follows:

~~~=.

Masc. Fem.

Ν. -Vs -V

G. -V -Vs

Α. -v -v

~E~~~:

~~fί'

P1ur.

~~!!Ξ:Ι~~=.

-VOes

-VOon,

-VOes

Plur.

Ν.
.

καφές
.

γιαγιά
.

καφέδες
.

γιαγιάδεςο η οι o~

G. του καφέ της γιαγιας των καφέδων των γιαγιάδων

Α. τόν καφέ τήν γιαγιά τούς καφέδες τCς γιαγιάδες

~~~~~~-~~~~~~~

Usufu1 words

ποιητής, πoιήτρ~α

μoυσ~κός, -ός

πολιτικός μηχαν ικός, -ος

γεωπόνος, -ος.
στρατηγόςο.
ναύαρχοςο

ό σμήναρχος

ό συνταγματάρχης

-ος

poet

muaic1an

civil engineer

agriculturist

anπy general

adm1ral

A.F. general

colσnel

κληρονομω (κληρονομήσω) 6)

ή nEp~ouoCa

ή Α'Ιγυπτος

ή Σφίγξ

ή πυραμίς

δηλώνω (δηλώσω)

τ6 αρωμα

ή γούνα
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fortune, property, wealth

Egypt

aphinx

pyramid

to declare

perfume

fur
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τό στύλ style

τό ενδυμα dress, garment, clothes

έπίσημος, -η/-ος, -ο official

ή δεξίωσις reception, part;y

ή έ-&ιμοτυπία/έτικέττα etiquette

τό πρωτόκολλον protocol

ασπρος/λευκός

μαυρος, -η, -ο

κόκκινος, -η, -ο / έρυ-&ρός,-ά-όν

-&αλασσύς, -ιά, -ύ/γαλανός,-ή,-ό

ρόζ

μώβ

πορτοκαλύς

βεραμάν

-ιά, -u

white

black

red

azure, sky blue

pink

purple

orange

light green

κάτασπρος/κατάλευκος

κατάμαυρος

κατακόκκινος

γκρίζος/γκρί

κατακίτρινος

pure white

pure black

pure red

gray

pure yellow

τί δουλειά κάνετε;

Ποιά αλλα έπαγγέλματα σας άρέσουν;

Θά -&έλατε νά ησαστε άρχαιολόγος, καλλιτέχνης, ζωγράφος, ποιητής κ.τ.λ.;

Μπορειτε νά μου πητε τά όνόματα μερικων διασημων ζωγράφων, ποιητων, μουσικων;

Μήπως ξέρετε τόν Α'γραμματέα καί τόν έπιτετραμμένο της Έλληνικης Πρεσβείας;

Μήπως κληρονομήσατε ποτέ καμμία μεγάλη περιουσία;

Πέστε μου τί -&ά έκάνατε αν ησαστε πολυεκατομμυριουχος;

Μπορειτε νά μου πητε τί εΙναι συγγενής έξ αϊματος;

Νομίζετε οτι εΙναι μία καλή ίδέα νά υίo-&ετήσ~ κανείς ενα ξένο παιδί;

ΤαξΙδεύετε συχνά στό έξωτερικό;

'Ήσαστε ποτέ στην Α'Ιγυπτο;

3$7
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''Αν ναί, έπήγατε να δητε τήν Σφίγγα καί τίς Πυραμίδες;

Νομίζετε οτι εϊναι μία καλή ίδεα, οταν ταξιδεύετε στό έξωτερικ6 να χρησιμο

ποιητε ταξιδιωτικά τσεκ;

τί πράγματα ~εωρoυν στα διάφορα Εύρωπαϊκα τελωνεια φορολογήσιμα; (άρώματα,

κοσμηματα, γουνες, κ.τ.λ.).

"Αν ερxεσ~ε στήν 'Αμερική τί ε'ίδους πραγματα σας ζητουν νά δηλώσετε σ.ά

έδω τελωνεια;

Παίρνετε παντα μαζί σας στα ταξίδια σας τήν φωτογραφική σας μηχανη καί γιατί;

ποια χρώματα συνει~ίζoυν να φορουν τό καλοκαίρι στην • Αμερική καί ποια στήν

Εύρώπη;

Σ'ενα Εύρωπαϊκό ξενοδοχειο παίρνετε τό πρωϊν6 σας κατα τ6 'Αμερικανικό στύλ

η προτιματε τσαϊ η καφέ κομπλέ;

τί ενδυμα πρεπει να φο?ατε συνή~ως σέ μια έπίσημη δεξίωσι (έ~ιμoτυπία/έτικέττα,

πρωτόκολλο, πρόσκλησις);

Topics for Discussion---------------------
συγκρίνω

άσιατικ6ς, -ή, -6

"ας ••••

άπταίστως

ύπo~ετω (ύπo~έσω)

· ~ενω

· ~πoδoxήη

· διατύπωσιςη

· παραμονήη

τι δια~εσις

· ένοικίασιςη

to compare

Asiatic

let's••••

fluent1y

to suppose, aSSUMe, presume

while

reception, welcome

fomal1ty

Stay; θνθ

disposal, disposit1on, mood

lett1ng, lease, rent1ng

Ό φοιτητής Α'περιγράφει τ6 ταξίδι του στ6 έξωτερικ6 καί μιλαει για τα πλεονε

κτήματα των εύρωπαϊκων ξενοδοχείων (φτηνότερα άπ6 τα άμερικανικα, γαλλική κουζί

να, οί ύπάλληλοί τους μιλουν άπταίστως 2-3 ξένες γλωσσες, κ.τ.λ.).

Ό φοιτητής Β'διαφωνεί μ'αύτ6ν καί μέ τα έπιχειρήματα του του άποδεικνύει οτι

τα άμερικανικά εϊναι καλλCτερα άπ6 τα εύρωπαϊκά.
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Ό φοιτητης Γ'νομίζει στι καί τά εύρωπαικά καί τά άμερικανικά ~χoυν πάρα πολλά

πλεονεκτηματα, αν τα συγκρίν~ κανείς μέ μερικά άσιατικά, στά όποία εμεινε καί

τούς έξηγει γιά ποιόν λόγο.

Στόν Δ'δέν άρέσουν κα~όλoυ τά ξενοδοχεΙα. Αύτός προτιμάει σπίτια η πανσιόν

καί λέει γιατί τά προτιμάει αύτά.-

******
"Ας ύπo~έσoυμε σΗ βρ ισκ6μαστε στην α'Ι~oυσα άναμονης ένός εύρωπα"Ι:κου ξενοδο

χείου. Τρεις πελάτες του ξενοδοχείου, ενας άρχαΙΟλόγος, ενας γιατρός καί μία

ή~oπoιός, πού ερχονται πρώτη φορά σ'αύτην την χώρα, γνωρίζονται μεταξύ τους

καί άρχίζουν την συζητησι γιά διάφορα ~έματα, ένω περιμένουν τόν ύπάλληλο ύπο

δοχης του ξενοδοχείου για τίς διάφορες διατυπώσεις γιά την έκει παραμονη τους.

Μόλις ό ύπάλληλος τελειώσει την δουλειά του μέ τόν πελάτη μέ τόν όποιο εΙναι

άπησχολημένος τούς λέει στι εΙναι στην διά~εσί τους καί έκεΤνοι τότε ~τaματoυν

την συζητησ~ καί τόν πλησιάζουν γιά τις διάφορες διατυπώσεις πού χρειάζονται.
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Unit 29

Part Ι

'Weather Report'
-------------- Α

τό άρ ιστούργημα (του -ατος) (the; masteIt'iece

Γιατί δέν ~ρ-&ες χ-&ές στην δεξίωσι του Why didn't you COΜθ to George's party

Γι~ργoυ; ΝΕχασες. Τ Ηταν άριστούρ-

γημα.

ή άμφιβολία

ή χρον ια

Δέν ύπαρχει άμφιβολία, οτι ~ταν ενα

άπό τα ώραιότερα παρτυ της χρονιας.

Β

yesterday~ You missed a lot, it 1ias a

masterp1ece

(the) doubt

(the) year

There Ι s ηο doubt tha t i t was οηθ ο! the

best parties ο! the year.

Νά σου πω την άλη-&ε ια προσπα-&ησα, άλλα Το tell you the truth, Ι tried but Ι d1dn 1t

δεν τό κατ~ρ-&ωσα. make it.

ή ύποχρέωσις (της ύπoxρε~σεως) (the) obl1gation

Ό λόγος ~ταν οπως παντα~'Oί ύπoxρε~- As usual the reason 1ias rrw job (Iobligations').

σεις της δουλειας μου'.

συνοδεύω (συνοδεύσω)

μηχανολόγος-ήλεκτρολόγος

διερμηνεύςΙ-έας/(του διερμηνέως)

ξεναγός

τό τσιμέντο

ή Χαλκίς

to accomparιy

electrical engineer

(the) interpreter

(the) stranger's guide

(the) cement

Chalkis

'Έπρεπε να συνοδεύσω εναν •Αμερ ικανό

μηχανολόγο-ήλεκτρολόγο σαν διερμη-

360

Ι had to escort an American electrical

engineer as his interpreter and guide
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νέας του καί ξεναγός του στό έργο

στασιον Τσιμέντων Χαλκίδος,

ή έnαφη

είδικόι;. -η. -ό

περίπλοκος! -η. -ο

ή λειτουργία

οπου τόν εφερα σέ έπαφη μέ τούς εί-

to the canent factory in Challd.s~

(the) contact

special. special1st

complicated.

(the) functionjl1turgy,mass

where Ι brought him into contact w1th the

δικούς καί του έξηγησαμε ολη την specialists. (and) 'We explained to h1m

περ ίπλοκη λε ιτουργ ία του έργοστα- a11 the cσιnplicated functions ο! the

σίου. factory.

ή κατα ιγ ί ς/ -δα / (της κατα ιγ ί δος) (the) storm, hurricane .squa11

'Ύστερα άπό αύτό δέν έμπόρεσα να έπ ι- After that Ι could 'nt get back to Athens

στρέψω στην 'Α-&ηνα. λόγψ της κατα ι- because ο! the storm.

γίδος.

Α

ή πρόφασις(της προφάσεως)

Πoι~ς καταιγίδας; "Αστα αύτα. ΕΙναι

περιττές οί προφάσεις.

μετεωρολογικός. -η. -ό(ν)

τό δελτίον

λίαν (Κ.)

νεφελώδης. -ης. -ες

Β

(the) pretext, false excuse

rlhat storm? Cσιne οη (rleave those
'
), you

don' t need. any excuses (ι The pretexts are

useless}l

meteorological

(the) report, bulletin

very, very much

cloudy

άνά (Κ.)

στερεός.
,

-α. -6(ν)

υρ, upon, over

fil'm, fixed

ή Στερεά Έλλάς the mainland ο! Greece

σποραδικός. -η. -ό ( ν) sporadic .. scattered

Καλά δέν ακουσες τό μετεωρολογικό δελτίο Well, didn't you listen to the weather report

τ6 πρωί πού ελεγε: 'Καιρός λίαν νεφελώ- thisl!!orning (whichsaid): '(rleather}very

δης άνα την Στερεάν μετ&* σποραδl.- cloudy over the mainland ο! Greece with

κων βροχων; ι scattered showers ι •

*μετά 'with'(K.)
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Α

Άπριλιάτικος, -η, -ο

Μήν πιστεύης σλα σσα άκους. Έδω ηταν

μία άπό τίς ώραιότερες Άπριλιάτικες

ήμερες.

τά της διασκεδάσεως

Άλλά φαντάζομαι ~ά εΙσαι περίεργος ν

άκoύσ~ς τά της διασκεδάσεως.

Άσφαλως. Λοιπόν λεγε, πως ηταν;

Β

Apri1 (adj.)

Don't believe everything you hear. It was

one ο! the rnost beautiful April days

(here) •

all about the party

But Ι imagine you 're anx:iou5 to know

everything about the party ('fun Ι).

Certain1y. Tell rne how i t was.

Α

τί εΙπε ό εν ας φίλος στόν &λλον γιά τήν χ~εσινή*δεξίωσι;

τί του άπήντησε ό δεύτερος;

Ποιός ηταν ό λόγος πού δεν έμπόρεσε νά πά~ έκει αύτός;

τί άκριβως επρεπε νά κάν~;

Γιατί δεν έπηγε στό πάρτυ μετά τήν δουλειά του;

Ύπηρχε πράγματι μία καταιγίδα η ηταν αύτό μία πρόφασις του διερμηνεως;

τί εLπε τό πρωί τό μετεωρολογικό δελτίο

Συνέ~η Ο τι άκριβως εΙπε τό δελτίο;

προσεχής, -ής, -ες

!:!~IΊ..?j;i~

ΜfΊf~QQΔQΥΙ~Q~_§fΔΊΙQ~

next, corning

τό 24ωρον/εΙκοσιτετραωρον

κατ'άρχάς Ιστήν άρχή

όλ ίγον Ιλ ίγο

άνώτερος, -α, -ον

πίπτων, -ουσα, -ον

είς (Κ.)

ό βορρας

twenty four hour period

at first

little, 111 a srnall degree

higher, superior

falling

in

north

___________~_~_ό_~~5 ~Qy~h _

* χ~εσινός, -ή, -όν yesterday (adj.)
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ή άνατολή east

ή δύσις west

βορειοδυτικός, -ή, -όν

βόρειος, -α, -ον

άπογευματινός, -ή, -όν

άναλυτικως

άνατολικός, -ή, -όν

βoρειoανα~oλικός, -ή, -όν

κυρίως

τό νέφος(του νέφους)/σύννεφο

ή όμίχλη

τό λεκανοπέδιον

ένωρίς/νωρίς/

ή πρω!α/τό πρω! /

ό Σαρωνικός (κόλπος)

νεφοσκεπής, -ής, -ές

ό ανεμος /άέρας

πνέω (πνεύσω)/φυσω (φυσήξω)/ (1)

μετατρεπόμενος, -η, -ον

δυτικός, -ή, -όν

έσπερινός, -ή, -όν/βραδυνός, -ή, -ό /

ένισχυόμενος, -η, -ον

μέτριος, -α, -ον

τό πέλαγος

τό Ίόνιον Πέλαγος

τεταραγμένος, -η, -ον

λοιπός, -ή, -όν

ηρεμος -ος/-η, -ον

ή 'Αττική

λεπτός, -ή, -όν

νοτιοαναΤΟλικός, -ή, -ον

νoτιoδυ~ικ~, -ή, -όν

north~estern

northern

afternoon (adj.)

in detail

eastern

north-eastern

genera1]y

cloud

fog

p1a1n

early

morning

Saronikos (bay)

c10udy

wind

to b10w

variab1e, changeab1e

western

even1ng (adj.)

strengthened, fortif1ed

moderate, fair

high sea

Ionian Sea

rough, agitated

remaining, 1eft

still, quiet

Attica

thin, slim, de1icate, 1ight

south-eastern

south-western
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ό ΕύβοΤκός Euboea

κυμαίνομα ι ( κυμαν-8-ω) to fluctuate.
βα-8-μόςο degree

μέγιστος, -η, -ον b1ggest, largest

έλάχιστος, -η, -ον very sma11, least, m:1nimuιrι,

Ή -8-ερμοκρασία κατά τό προσεχές 24ωρον -8-ά είναι κατ'άρχάς όλίγον άνωτέρα

της χ-8-εσινης πίπτουσα εΙς τάς βορειοδυτικάς καί βορείους περιοχάς άπό των

άπογευματινων ώρων.

Άναλυτικώτερον ό καιρός -8-ά είναι εΙς τάς κεντρικάς, τάς νοτίους καί

τάς άνατολικάς περιοχάς όλίγον νεφελώδης έξ ύψηλων κυρίως νεφων μετά όμιχλων

εΙς τά λεκανοπέδια ένωρίς την πρωΤαν, εΙς τάς βορειοδυτικάς καί βορείους περιο

χάς λίαν νεφελώδης εως νεφοσκεπης μετά σποραδικων βροχων άπό των άπογευματινων

ώρων.

'Άνεμοι -8-ά πνέουν γενικως άπό νοτίων εως νοτιοδυτικων διευ-8-ύνσεων άσ-8-ενεις

μετατρεπόμενο ι πρός δυτικούς εως βορειοδυτικούς εΙς την βορειοδυτικην καΙ βό

ρειον 'Ελλάδα άπό των έσπερινων ώρων καί ένισχυόμενοι πρδς μετρίους.

Ή -8-άλασσα -8-ά είναι εΙς τό βόρειον Ίόνιον όλίγον τεταραγμένη εως τετα

ραγμένη εΙς τά λοιπά πελάγη ηρεμος εως όλίγον τεταραγμένη.

ΕΙς την περιοχην της Άττικης ό καιρός -8-ά είναι όλίγον νεφελώδης καί

κατά περιόδους νεφελώδης έξ ύψηλων λεπτων κυρίως νεφων μετά όμιχλων ένωρίς την

πρωΤαν εΙς τό λεκανοπέδιον. 'Άνεμοι -8-ά πνέουν νοτιοδυτικοί άσ-8-ενεΙς. Ή -8-άλασσα

είς τόν Σαρωνικόν καί τόν νότιον ΕύβοΤκόν -8-ά είναι ηρεμος. Ή -8-ερμοκρασία

όλίγον άνωτέρα της χ-8-εσινης, .a-ά κυμαν-8-~ μεταξύ 20 βα-8-μων μεγίστης καί 9 έλαχί-

στης.-

Note: 'Ihe above vreather Bureau Report is written in katharevusa e:xact]y as 1t would appear

in a Greek newspaper.

Words in Ι•• •. ••1 represent the dhirootiki equivalents which are normal]y used 1n

spoken Greek.

κatharevusa participial forιιιs appear θΒ vocabulary 1tems. 'Ihe forιιιation ο! these

participles wi11 be explained in later units.
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Grammatical Notes

!!~~~_~2:.1. Nσun: Third dec1ension masculine nouns in - εύ ς (~α ς 1n dhimotild) •

υΝΙΤ 29

••••••• σάν διερμηνέας του •••• • •••••8Β his interpreter •••••

The katharevusa dec1ension ο! this group ο! ηoUΗS 1s:

Ρ1.

Ν.

G.

Α.

-εύς

-έως

-έα

-εις

-έων

-εις

The dhimotiki form in - έας 1s declined. like 1st dec1ens1on masculine nouns in -ας

except for the genitive p1ural ending -ων which is ~~~~~~~ (See a1so Note 14.2)

!!!:~~_~2:.:; Νουη: First dec1ens1on case endings ο! feminine nouns in -ή in katharevusa.

Ίbθ comp1ete set ο! these eIXJ.ings in katharevusa is:

~~~:.

Ν. ή βροχή

G. της βροχης

Α. τήν βροχήν

Ν.

G.

Α.

-ή

-ης

-ήν

Ρ1.

-αί

-ων

-άς

Ρ1.

.
βροχαίαι

των βροχων

τάς βροχάς

!!~~~_:;2:.~ Νουη: Third dec1ension feminine nouns in - ί ς aIXJ. -άς.

τ6 έργοστασιο XαλKί~~~

λ6γψ Kαταιγί~Ξ~

The factory ο! Challds

because ο! the storm

The above examp1es illustrate the use ο! katharevusa genitive forms ο! feminine ηouηs

in -ίς.

Third dec1ension feminine nouns in - ί ς, -ά ς have the follow1ng case endings in

katharevusa:
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~~. ΡΙ.

Ν. -ίς -ας -ίδες -αδες

G. -ίδος -αδος -ίδων -αδων

Α. -ίδα -αδα -ίδας -αδας

~~!~~

~~~~. Pl.

Ν.
.

έλπίς έβδομάς
.

έλπίδες έβδομαδεςη αι

G. της έλπίδος έβδομαδος των έλπίδων έβδομαδων

Α. την έλπίδα έβδομαδα τας έλπίδας έβδομαδας

For the dhimotiki declension ο! this group ο! nouns which end in -ίδαι-αδα see

Note 14.1.2

!!~~~_~2:.~ Idiomatic usage ο! :::~.

τα της δ ιαΟ'κεδαΟ'εως a11 about the party

The plural neuter article τα i5 used here idiomatical],y as an equivalent to English

'a11 about (something)'.

The noun which follows τά is in the genitive case.

τα του πολεμου

τα της ειρηνης

a11 about war

a11 about peace

Useful Words

ή άκρογιαλιά

τ6 -&αλαΟ'Ο'ιο Ο'κί

τ6 κολύμπιΙμπανιο

ή κωπηλαΟ'ία

ή βαρκα

παρα-&αλάΟ'Ο'ιος, -α, -ο

ή καταδυΟ'ις (της καταδύΟ'εως)

δροΟ'ερ6ς, -ή, -6

τ6 δάΟ'ος (του δαΟ'ους )

beach, seashore

water-ski

sw.imming, bathing

rowing

(small) boat

situated near the sea

diving, sinking

cool

forest



μεσόγεLος, -ος, O(V)

ή -&ύελλα

τό ΧLόVL

ό ούρανός

τ'ΙΧστρο

ή άστραπή

ό κεραυνός

ή πανσέληνος

καvεL ζέστη

,
κρύοκαvεL

,
ψύχρακαvεL

EiVaL narWVLtx

φυσάε L πολύ

βρέχεL

ΧLοvίζεL

G REEK BASIC COURSE

inland (adj.)

stoI'Il!

Bnoίl

sky

star

lightning

thunderbolt

ful1 Μσση

1t ls ίlaI'Il!

1t ls cold

itls cool

itls freezing

itls ίlindy

i t Ι s raining

it IS snoίling

υΝΙΤ 29

Στόν Α'φΟLτητή άρέσεL πάρα πολύ ή -&άλασσα καί λέεL τί πλεονεκτήματα μπορει νά

εχη κανείς, αν περά~ ενα ζεστό καλοκαίΡL στήν άκρογLαλLά.

Στόν Β'δέν άρέσεL κα-&όλου ή -&αλασσα. Αύτός ΠΡΟΤLμάεL τόν δροσερό άέρα των

βουνων καί έξηγει rLιI ΠΟLόV λόγο.

Στόν Γ'φΟLτητή άρέσουν πάρα πολύ τα δάση καί οΙ βόρεLες πεΡLοχές.

Στόν Δ' οπως καί στόν Α'άρέσεL πολύ ή -&άλασσα καί μLλάεL rLti. την δLαφορά της

-&ερμοκρασίας καί του καLρου μεταξύ έν6ς παρα-&αλασσΙου μέρους καΙ ένός μεσο

rECOU.

**********
ΟΙ φΟLτηταί πεΡLγραφουv πώς EiVaL ό καLρός στά άvατολLκά μέρη της χώρας, στά

δυΤLκά, στα βόρεLα καί στά v6ΤLα.

ΚάΠΟLος φΟLτητής πεΡLγράφεL τό κλίμα καί τ6ν κα~ρό μLας πεΡLοχης της ΚεVΤΡLκης

ΆμεΡLκης, στήν όποία εζησε άρκετα Xp6VLa. ΚάΠΟLος ΙΧλλος της ΆvατολLκης

Δύο φΟLτηταί συζητουν rLιI τ6ν καLρό καί τό σημεΡLvό μετεωρολογLκό δελτίο.-
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Part ΙΙ

'Α Party'

Α

ό δημοσιογράφος

Θά στό περιγράψω αύτ6 ,6 πάρτυ, οπως

άκριβως κάνει ενας δημοσιογράφος

στήν κοινωνική στήλη της έφημερίδας.

δίνομαι/δίδομαι (δo~ω)

έδΜη (Κ.)

ή βίλλα

τ6 ζευγος (του ζεύγους)

ή 'Εκάλη

Ή δεξίωσις, οπως ξέρεις, έδ6~η*εΙς

τήν βίλλα του ζεύγους στήν 'Εκάλη.

τονίζω (τονίσω)

γοητευτικ6ς, -ή, -6

ό οΙκοδεσπότης

ή οΙκοδέσποινα

ΕΙναι περιττό νά σου τονίσω πόσο γοη

τευτικοί καί φιλόξενοι ~σαν οί δύο

οΙκοδεσπ6τες.

άν~ισμένoς, -η, -ο

ή άμυγδαλιά/-ή

____________~~_~q~9S~__:9S~__:9J_~L _
*έδ6~η (katharevusa past ten5e, Βθθ later units).

366

(the) journalist

Ι 'm going to describe the party to you

exactly βΒ a journalist would ('does')

in the social column ο! a newspaper.

to be given

was given

(the) vil1a

(the) pair, couple

Ekali

The party as you Imow was giνθη in the villa

ο! that couple in Ekali.

to stress, emphasize

charming, fascinating

(the) landlord, host

(the) mistress ο! a house, hostess

It's not necessary to emphasize how charming

and hospitable the host and hostess were.

blootning

(the) almond-tree

fragrant



Ι

άνάμεσα
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aιτιong, between

ΌΝΙΤ 30

Στ6ν κηπο της βίλλας κάτω άπ'τίς

ύπέροχες άν~ισμένες άμυγδαλιές καί

άνάμεσα στά πι6 εϋοσμα λουλούδια

τoπo~ετω (τoπo~ετησω) (3)

πολύχρωμος, -η, -ο

τ6 τραπεζομάντηλο

Γιαπωνέζικος,-η,-0/Ίαπωνικ6ς

τ6 φαναράκι/φανάρι

εΙχαν τoπo~ετησει διάφορα τραπεζάκια

μέ πολύχρωμα τραπεζομάντηλα καί Για-

πωνέζικα φαναράκια,

ή μέση

τ6 συντριβάνι

ή όρχηστρα

ώραι6τατος, -η, -ον

ή σύν~εσις (της συν~έσεως)

ό συν~έτης

ένω στην μέση άκριβως του κηπου

δίπλα στό συντριβάνι ~ταν ή όρχηστρα,

πού επαιζε ώραι6τατες συν~έσεις κλασ

σικων καί μοντέρνων συν~ετων.

Ιη the garden ο! the vi11a, under beautiful

bloσming a1mond-trees and among the most

fragrant flowers,

to place, put, Bet

many-colored

(the) table-cloth

Japanese

(the) sma11 lantern/l.antern

they had put ε11 kinds ο! small tables

with many-colored table-cloths and little

Japanese lanterns;

(the) middle

(the) fountain

(the) orchestra

the most beautiful

(the) composition

(the) composer

while right in the middle ο! the garden,

next to the fountain, there was εη orchestra

playing beautiful works ο! classical and

modern cσmposers.

ή πρoσwπικ6της (της προσωπικότητος)

καλω (καλέσω) (2)

καλεσμένος, -η, -ο

· 'Ελβετ6ςο

ή 'Ελβετίδα

· γλύπτηςο

· Σουηδ6ςο

· Σουηδη/-έζαη

,
πρέσβυς (του πρεσβεως)ο

(the) personality, personage

to ca11, invite

invited

(the) Sl-liss

(the) Swiss woman

(the) sculptor

(the) Swede

(the) Swedish woman

(the) ambassador
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ΠΟλλές διάσημες ξένες προσωπικότητες

~σαν μεταξύ ..ων καλεσμενων. Κ&ποιος

Έλβετός γλύπτης, ενας Σουηδός ποιη

τής, πολλοε ξένοι πρέσβεις κ.τ.λ.

· συμπατρ ιώτηςο

· διάδοχοςο

· διάδοχοςη

· πρΙγκιΨ (του πρΙγκιπος)ο

· πριγκΙπισσαη

· ύπασπιστήςο

ό βασιλεύς (του βασιλέως)Jό βα-

· βασΙλισσα
σιλιδ:ς

η

καε άπό τούς συμπατριωτες μας, ή

ΠριγκΙπισσα ΕΙρήνη, ό ύπα-

σπιστής του βασΙλέως,

· Ύπουργός ΔημοσΙων 'Έργωνο

· παιδεΙαη

· Ύπουργός της ΠαιδεΙαςο

· Ύπουργός Συντον ισμουο

· "η αμυνα

· Ύπουργός 'Ε&νικης 'Αμύνηςο

ό Ύπουργός ΔημοσΙων 'Έργων, ό Ύπουρ

γός ΠαιδεΙας, ό Ύπουργός Συντονισμου

κι'όΎπουργός 'Ε&νικης Άμύνης.

ό ώρα ιόκοσμος

τό λουσο

ή στολή

επαιρναν καε εδιναν

Many well-known foreign dignitaries were

among the guests- a Swiss SCUlptor, a

Swedish poet, many foreign ambassadors,

etc.

(the) compatriot

(the) crown prince

(the) crown princess

(the) prince

(the) princess

(the) aide-de-camp

(the) king

(the) queθn

An:i among our compatriots: the Princess

Irene, the aide-de-camp ο! the Κing,

(the) Minister ο! Public Works

(the) education

(the) Minister ο! Education

(the) Minister ο! Coordina.tion

(the) defense

(the) Minister ο! Nationa.l DefeDSe

the Minister ο! Public Works, the M1nister

ο! Education, the Minister ο! Coordination

and the Minister ο! Nationa.l Defense.

(the) beautiful women

(the) lovely dress

(the) uniiΌrm

adorned the setting (.were

taking and giv1ng')

Ό ώραιόκοσμος, τό λουσο καε οΙ έπεσημες Beautiful women,love~ dresses an:;i o.i:ficial

στολές επαιρναν καε εδιναν uniforms adorned the setting,
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to serve

chosen, select, choice

(the) cellar

υΝΙΤ 30

καΙ τά γKαρσόν~α σέρβ~ραν τα έκλεκτώ

τερα φαγητα κα( Kρασ~α άπό τό Kελλάρ~

του φ (λου μας.

and waiters served the choicest

foods and wines from our friend's cellar.

τό Kέφ~

παρ'ολες
,

τι,ς •••••

(the) hUI:10r, good mood

despite all these ••••

ή στενoxώρ~α

ή άναKoύφ~σ~ς(της άνακουφΙσεως)

Ή άτμόσφα~ρα ~ταν γεμάτη χαρά κα( Kέφ~

κα( είμα~ βέβα~oς, oτ~ παρ Όλες τΙς

στενoxώρ~ες σου ~ά εϋρ~σKες έκεΤ λίγη

εύxαρ(στησ~ κα( άναKoύφ~σ~,

αχαρος, -η, -ο

ή άναπoδ~α

ή περ(οδος

πραγμα πού μας είνα~ τόσο άπαρα(τητο

στήν αχαρη κα( γεματη άναπoδ~ές περ(ο

δο πού ζουμε.-

(the) worry

(the) relief

'Ihe atmosphere was οηθ ο! joy and good

spirits and Ι 1m sure that despite all

your worries you would have found ΒΟΜθ

pleasure and rellef there,

v1thout charm, dull

(the) mishap, misfortune

(the) period, t:ime

(thing) which 1s ΒΟ indispensable in this

dull and miserable ('without charm and full

ο! misfortune') time that νθ live ir..

Α

πως είπε ό ενας άπό τούς δύο φ(λους στόν αλλον oτ~ ~ά του περ~γραψ~ τό παρτυ;

που έδό~η αύτή ή δεξΙωσ~ς;

πως ~σαν OL δύο ΟΙΚΟδεσπότες;

που είχαν τoπo~ετήσε~ τά δ~άφoρα τραπεζάK~α γ~ά τό πάρτυ;

πως ~ταν σκεπασμένα*αύτά τα τραπεζάK~α;

που βρ~σKόταν ή όρχήστρα;

Τ( ε~δoυς μoυσ~Kή επα~ζε;

πo~oc ~σαν Kαλεσμένo~ σ'αύτό τό πάρτυ;

* σκεπασμέ νο ς, -η, -ο 'covered'
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Ποιοί ~σαν έκει άπό τούς συμπατριωτες τους;

Ύπηρχαν ώραιες γυναικες σ'αύτό τό πάρτυ;

τί εκαναν τά γκαρσόνια;

πως ~ταν ή άτμόσφαιρα έκει;

πίστευε αύτός πού έπηγε στό πάρτυ, οτι αύτή ή γεμάτη κέφι άτμόσφαιρα ~ά

είχε κάποια καλή έπίδρασι στήν ψυχή του φίλου του;

Narrative

συνοικιακός, -ή, -ό

ή Κυψέλη

ή έπιγραφή

καταπληκτικός, -ή, -ό

άπατηλός, -ή, -ό

ή καταγωγή

γνήσιος, -α, -ο

βα~ύς,-ειά,-ύ

ή γνωσις (της γνώσεως)

ή παράδοσις (της παραδόσεως)

ή νοοτροπία

γνώστης

ό λάτρης, ή λάτρις

ή φιλολογία/λογοτεχνία

ή ποίησις (της ποιήσεως)

άπαγγέλλω (άπαγγείλω)

ό στίχος

άπoστη~ίζω (άπoστη~ίσω).
'Όμηροςο

δ Καβάφης

ό Σεφέρης.
στροφήη

τό ποίημα(του ποιήματος)

τό περιεχόμενο

ή τεχν ική
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neighboring

name of a neighborhoαi in Athens

inscription, sign

surprising

deceitful, deceptive

origin, descent, extraction

1egitimate, 1awful, genuine

deep

knσwledge, erudition

tradition; surrerxl.er

mentality

expert

adorer, worsh1pper

literature

poetry

to recite

poetry line

to meιnorize, learn by heart

Hαner

Kavafis

Seferis

verse; turn

poειn

contents

teclmique



διανοούμενος, -η, -ο

τό γέννημα καί

τό ~ρέμα

σπάνιος, -α, -ο
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intellectual

old-t1mer

rare
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θά νoμίσ~ κανείς οτι ~ά πρέπ~ νά βρίσκεται στήν καρδιά της Ά~ήνας, στήν

Πλάκα παραδείγματος χάριν η σέ κανένα συνοικιακό δρομάκι της Κυψέλης, γιά να

μπoρέσ~ νά βρ~ τήν άτμόσφαιρα μιας ταβέρνας σάν της ταβέρνας του ΟΙκονόμου,

~ς πουμε, μέ τήν έπιγραφή ΙΣτό βα~oς ό κηπος'. Καί ομως ποτέ δέν ~ά μπορουσε

νά φαντασ~~, οτι αύτή ή ταβέρνα βρισκόταν σέ μία άπό τις συνοικίες της άμερι

κανικης πρωτευούσης. τό καταπληκτικώτερο δέ άπΌλα εΙναι οτι ό Ιδιοκτήτης της

ταβέρνας, η μαλλον ό ΟΙΚΟδεσπότης;δέν ~ταν 'Έλληνας, ό όποιος η~ελε μέ τ6 πάρτυ

πού εδινε στόν κηπο του να ζήσ~ μερικές άπατηλές στιγμές πού του ~ύμιζαν τήν

πατρίδα του. 7 Ηταν ενας Άμερικανός στην καταγωγή, άλλά στήν ψυχή ενας πραγμα

τικά γνήσιος 'Έλληνας μέ βα~ειά γνωσι του έλληνικου πολιτισμου, των έλληνικων

παραδόσεων καί της έλληνικης νοοτροπίας καί έπί πλέον ενας βα~ύς γνώστης

καί λατρης της έλληνικης μας λογοτεχνίας. τόν άκους νά σου άπαγγέλλ~ στί-

χους, πού εχει άπoστη~ίσει άπό τόν 'Όμηρο μέχρι τόν Καβάφη καί τόν Σεφέρη.

Κι οταν άπαγγέλλ~ αύτούς τούς στίχους, βλέπεις οτι ζει και αΙσ~άνεται τήν κά~ε

στροφή του ποιήματος καί εχει τόση γνωσι του περιεχομένου και της τεχνικης του,

πού μόνο ενας διανοούμενος γέννημα καί ~ρέμα έλληνικό μέ βα~εια γνωσι της έλλη-

νικης ποιήσεως ~ά μπορουσε νά EX\J, κάτι τόσο σπανιο πού δύσκολα μπορει νά

βρρ κανείς στ6 έξωτερικό.-

~~!!~~~-~!~

Β

που νομίζει κανείς οτι ~ά μπορέση νά βρη μία ταβέρνα σαν αύτήν του ΟΙκονόμου;

Ποιά ~ταν ή έπιγραφή αύτης της ταβέρνας;

που βρισκόταν αύτή ή ταβέρνα;

7 Ηταν πραγματικά μία ταβέρνα;

7 Ηταν "Ελληνας αύτός πού εδινε τό πάρτυ;

Μπορειτε νά μου περιγράψετε τόν οΙκοδεσπότη;
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τΙ καταλαβαΙνει κανεΙς, οταν τόν άκoύ~ ν'άπαγγελλη στΙχους των διαφόρων Έλλήνων

ποιητων;

Grammat1cal Notes

Note 30.1 Adjective: 'Irregular
'

adjectives in - ος •

••• άνάμεσα στά πιό εϋοσμα λουλούδια. • ••among the most fragrant flowers.

The adjective εϋοσμος 'fragrant' belongs to a sιnall group ο! adjectives 1n - ος

which have ident1cal mascul1ne and feminine forms 1n -ος ,e.g.

ό εϋοσμος κηπος

ή εϋοσμος άτμόσφαιρα

τό εϋοσμον δασος.

~c;.!:~_~2:.~ Adjective: Katharevusa superlative.

Στήν μεση του κήπου ~ταν ή όρχήστρα,

πού ~παιζε ώραιότατες συν~εσεις•••

Ιη the middle ο! the garden there νιθΒ an

orchestra playing beautitul composit1ons •••

As stated 1η Note 16.4 the spoken Greek coιπrnon1y uses the article before the COIIIparative

to form the s\ιperlat1ve. The form ώραιότατος, ώραιοτάτη, ώραιότατον 1s θη example ο!

the katharevusa superlative form which will be discussed in later units.

~c;.!:~_~2:.~ Verb: Verbs with prefixes.

Sσme verbs with prefixes were listed in Note 18.2.

Here are ΒΟΜθ other such verbs which have occurred since then in our units:

Cla.ss Ι Verbs

Past tenses-----------
Present

άμφιβάλλω

άπογοητεύω

άποδεικνύω

άποδΙδω

άποκαλύπτω

άπολαμβάνω

άπoστη.ιJ.Ιζω

to doubt

to disappoint

to prove

to grant

to reveal

to enjoy

to recite

άμφεβαλα

άπεγοήτευσα *
άπεδειξα

άπεδωσα

άπεκάλυψα *

άπήλαυσα *

άπεστή.ιJ.ισα *

Continuous

άμφεβαλλα

άπεγοήτευα *
άπεδεΙκνυα

άπεδιδα

άπεκάλυπτα*

άπελάμβανα *

άπεστή.ιJ.ιζα *
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άποφασεζω

άποφεύγω

άποχωρεζω

έπιστρέφω

έπιτρέπω

διαφημεζω

μεταφέρω

μεταφράζω

παραδενω/-εδω

περιγράφω

προσ-&έτω

προσφέρω

ύπερβαενω

ύποβάλλω

ύπογράφω

to decide

to avoid

to separate

to return

to a110w

to advertise

to carry

to translate

to deliver

to describe

to add

to of.fer

to surpass

to submit

to sign

άπεφάσισα *
άπέφυγα

άπεχώρισα

έπέστρεψα

έπέτρεψα

διεφήμισα *
μετέφερα

μετέφρασα

παρέδωσα

περιέγραψα

προσέ-&εσα *
προσέφερα *
ύπερέβηκα

ύπέβαλα

ύπέγραΨα

άπεφάσΙζα *
άπέφευγα

άπεχώρΙζα

έπέστρεφα

έπέτρεπα

διεφήμιζα *
μετέφερα

μετέφραζα

παρέδινα/-ιδα

περιέγραφα

προσέ-&ετα *
προσέφερα *
ύπερέβαινα

ύπέβαλλα

ύπέγραφα

(See Note 18.2)

άναχωρω

, -
αποκτω

διαρκω

παρακολου-&ω

παρατηρω

προκαλω

πρoσnα-&ω

to depart

to obtain

to last

to observe

to notice

to provoke

to try

άνεχώρησα

άπέκτησα *
διήρκεσα

παρηκολού-&ησα *
παρετήρησα *
προεκάλεσα *
προσεπά-&ησα *

άναχωρουσα

άποκτουσα

διαρκουσα

παρακολου-&ουσα

παρατηρουσα

προκαλουσα

πρoσnα-&oυσα

'lb.e verb ύπάρχω

Present

ύπάρχω

(Note 22.3) has the fΌ110wing forms:

ύπηρξα

Past tenses

Continuous

ύπηρχα

In Notes 10.3 and 15.2 it was stated that a stressed augment ε- (or sometimes Vr-)

1s prefixed to the Class Ι and ΙΙ dissγ11abic "fflrbs whenever a οηθ syllable past te=e ending
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15 added to the verb stem (e.g. ε-βλεπ-α, ε-καν-α, η--&ελ-α, etc.)

Verbs 10Iith prefixes such as listed above (see a1Bo Note , 8.2) ίοηιι their S1mp1e and

Continuous Past tense5 according to the same princip1e, but the augment 1s prefi:Σed to the

past steιιι ο! the verb .!!:ie.! the prefix, and the VOW'e1 ο! the pNίi:Σ (exCept the ~ ο! προ

and the .!: ο! περ ι- ) i5 10st before the augment.

μεταφράζω ι to trans1ate' , περιγράφω 'to describe'

ContinuoUB Past

~~.

μετ-έφρασ-α

μετ-έφρασ-ες

μετ-έφρασ-ε

περι-έγραφ-α

περι-έγραφ-ες

περι-έγραφ-ε

Ρ1.

μετα-φράσ-αμε

μετα-φράσ-ατε

'Q\!~

μετ-έφρασ-αν

περι-γραφ-αμε

περι-γράφ-ατε

'QΥ:!ί

περι-έγραφ-αν

~~.

μετ-έφραζ-α

μετ-έφραζ-ες

μετ-έφραζ-ε

περι-έγραφ-α

περι-έγραφ-ες

περι-έγραφ-ε

Ρ1.

μετα-φράζ-αμε

μετα-φράζ-ατε

'QUt.

μετ-έφραζ-αν

περι-γράφ-αμε

περι-γράφ-ατε

but
περι-έγραφ-αν

Verbs with asterisks may be used in the past tenses either with augments (,more ίonιιal

speech) or wit,hout theιn, i.e. like any other po]ysy11Bbic verbs. Ίhus, for examp1e, both

προσέφερα ~ πρόσφερα, άπεκαλυφα arxl. άποκάλυφα etc, may be heard.

As can be Βθθη from the above list ο! verbs, the augment does not appear in the Continuous

Past ο! the Class ΙΙ verbs with persona1 endings 1n -ουσα,-ουσεςj!tc. (e.g.

άναχωρουσα, προσπα-&ω - προσπα-&ουσα, etc.)

άναχωρω -

The Simp1e Past ο! the Class ΠΙ (M1dd1e/Passive) verbs fonned by ΜθθΜ ο! the suffix

-ηκ- (Note 20.2) as 1oIe11 as t,he Cont1nuous Past ο! this c1ass ο! verbs in -όμουνα (Note

20.3) do not have an augment either, e.g...

Verb

μεταφέρομα ι

~~E!~_~~~~

μεταφέρ-&ηκα

Cont.Past--------
μεταφερόμουνα

It should be noted that 1n katharevusa, 10Ihich has d1fferent sets ο! persona1 erxl.ings,

the past tense augment is ~!~~!~ used both 10Iith simple verbs arxl. verbs with prefixes.

Other verb prefixes (and their different fonns in various phonetic environments) 1oIi11 be

discussed in detail in the Notes ο! Volume ΠΙ 10Ihich deal with katharevusa gr&ιιιιar.
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Grammatical Drills

Transformation Drill

Change the 1Π1derιined. verbs into the Past tense.

Δέν ~~~!~~~~Q~Y Kα~6λoυ για τούς καλούς σκοπούς σας.

~~~~2~~~ οτι ~~21Qn!~Q~~~~ πολύ γρήγορα.

8ά σας τ6 ~~2§f1~2~~~ άμέσως.

ΕΙμαι βεβαία, οτι ~α σας ~~Q~~~2~Y τήν περιουσία σας.

θα ~~2~~~~~~2Qy ολα του τα σχέδια.

Αύτοί ~~2~~~~~Y2~Y τ6 καλ6 φα!.

θα ~~2~!n~~~Q~~~ πολύ γρήγορα αυτ6 τ6 ποίημα.

Δέν ~~Q~~~!~~!5 να Kαν~ς ευκολα αύτ6 τ6 ταξίδι.

~2~1ςf!~ οτι σας ~~Q~~Q12~Y οι φίλοι σας;

Αύτοί δέν ~~2χ~e~ς2Υ!~! ποτέ.

θα f~!~!ef~2~~~ άπ6 τ6 ταξίδι μας στίς 15 του μην6ς.

Δέν σας ~~!!ef~~ να τ6ν ξαναδητε.

Οι έφημερίδες ~!~~Ώ~1ς2~Y πολύ τ6 καινούργιο ~ργo του 'Ε&νικου.

θά ~~!~~~e~!f αύτα τα ~πιπλα στό δεύτερο πατωμα.

Ό συγγραφεύς ~α ~f!~~e~~Ώ τ6 ~ργo του στα άγγλικα.

8α τούς ~~e~§~~2~Y ολα τά κλειδια.

θα σας ~fe~1e~~~ οσο ~~2e~ καλλίτερα αύτ6 τ6 ταξίδι μας.

θά ~e2~~~~f!f έδω αύτ6 πού σας ςΏ!2QΥ.

θά σας ~eQ~~fe2~~f ενα παγωτ6.

Αύτ6 πού κανετε ύπερβαίνει τίς δυνάμεις σας.

θα του ~~2~~~2~Y μερικές έρωτήσεις.

θά ~~21e~~Ώ5 αύτ6 τ6 ~γγραφo.

ΟΙ φίλοι σας ~α ~Υ~χ~eΏ~2~Υ τ6 βράδυ.

θα ~~Q~!ΏQ]5 αύτ6 πού ~~~f!5.

Αύτ6 τ6 ~ργo ~ά ~!~e~§~~ δύο ~ρες.

Κάποιος ξένος τ6ν ~~e~~2~2~~ff.

Σέ ~~e~!ne~ άρκετή ωρα καί δέν μέ ~e2~fXf!5.

Τ6ν ~e2~~~~f μέ τίς φωνές του.

~e2~~~~ δύο ~ρες να σου τηλεφωνήσω.
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τ6 περιβάλλον

κοσμικός, -ή, -6

η συγκεντρωσις (της συγκεντρώσεως)

τ6 ζήτημα(του ζητ~ματoς)

με~υσμένoς, -η, -ο

σημαίνων, -ουσα, -ον

sur.roιmd:ings, env1roI1Ment

world1y, Bocial

concentration, gathering

question, issue

drunk

important, signi1'icant

Σας άρεσουν τά πάρτυ καί οι κοσμικές συγκεντρώσεις;

Νομίζετε οτι ύπάρχει διαφορά μεταξύ ένός εύρωπαϊκου καί ένός άμερικανικου

πάρτυ καί αν ναί, ποιά είναι αύτή ή διαφορά;

Σας άρέσει νά κάνετε καινούργιες γνωριμίες σ'ενα πάρτυ, η προτιματε, αν βρί

σκεσ~ε σε γνωστό σας περιβάλλον, νά περάσετε τήν ωρα σας μέ τούς παλιούς

σας φίλους;

τί είδους ~εματα σας άρέσει νά συζητατε σ'ενα πάρτυ, άπλα η άνώτερα, π.χ.

τέχνη, Ιστορία, λογοτεχνία, διε~νη ζητήματα, κ.τ.λ.;

Σας άρέσει νά πίνετε πολύ, οταν πηγαίνετε σ'ενα πάρτυ;

'Ήσαστε ποτέ με~υσμένoς;

Μπορειτε νά μου περιγράψετε μερικά ένδιαφέροντα πάρτυ, στά όποια ησαστε καλε

σμένος στό έξωτερικό καί στά όποία γνωρίσατε σημαίνοντα πρόσωπα;

Ποιός είναι, κατά τήν γνώμη σας, ό σκοπός ένός πάρτυ;
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REVIEW

(Un:1.ts 26 - 30)

Rev1ew Dr111

REVIEW 26-30

Change the underlined verbs 1n the fΌΙΙ0wing sentences from Active to Passive and

change the direct object ο! the sente~e (if 8r.\Y) 1nto the subject ο! the new sentence.

Ό δι.ευ~υντης j_~~~~§_~~: τα συμβόλαι.α των ύπαλληλων του.

Αύτη ή δουλει.α ~~~~l~_~~E πολλούς έργατες.

Ό Kα~ηγητης ~~_~~~~~~ στούς φοι.τητας του στι. είχε δίκι.ο.

θα τούς ~~~~§~9Y_~ την περι.ουσία τους.

Αύτός τούς ά1lfl'Α~~1ι~_την άλη~ει.α.

Ή καμαρι.έρα τούς f~y_~~~g_~ τα παπούτσι.α τους.

O ~' , 'δ'λ υ λ f' ε ό λ -~ επι.σκεπτες ~__~_~~ ο ες τ~ς αποσκευ ς τους στ τε ωνει.ο.

Κανένας δεν ~α τόν ~~~~9~J.

Ό δ ι.ευ~υντης του Ύποκ/ματος ..δ_~Ii~l'§Δ~~~_ τούς πελάτες του.

Ό πατερας του τόν έ~~~~}_~~9~!Lq~ στόν Kα~ηγητη του.

Ό Kα~ηγητης τόν ~~g~~~~1~_ πολύ μ'έκείνη την έρώτησί του.

Γι.α μι.α άκόμα φορα τούς ~~_~xλ~~~~ με τίς βλακεLες τους.

θα ~~!_~~~E~~ αύτούς τούς πίνακες στό 'Ε&νι.κό ΜουσεLο.

θα σας ~~~~Υη~=J_~~~~~_~~: τό βραδυ.

E_~I~SEJι σλα τα παλι.α ~πι.πλα τους.

θα 1lP9_~~~gg_~~ αύτην την στηλη στό τέλος της έφημερίδος.

θα ~~_~~§g~_~~ σ'αύτό τό βι.βλίο την δι.εύ~υνσί σας.

Ό ύπαλληλος του Kα~αρι.στηρίoυ του g_~~~e~_~~ σλα του τα κουστούμι.α.

ΟΙ ζωγράφοΙ. ~1~JVQYY_ τούς δύο πίνακες.

οι μα~ηταί των σχολείων ~α ~~§JιtqQYY τούς άγωνες.

Πολλά αύτοκίνητα ~α τούς g,y_~Q§§iίqQ~1 εως τό άεΡΟδρόμι.ο.

Αύτό τό ταξίδΙ. σας Ί~~_~~~Ρ_ηqf πολύ.

Τούς 13.P-~~~Bι~~f πάντα μέ τίς δυνατές φωνές του.

τό παι.δί αύτό τ6 ~~~~~:~~~~ την ανοι.ξι. του 1960.

Γι.ά την έπίσημη δεξίωσι. ~α ~~e~g_~~~ τά σμόκι.ν τους.

Ό άx~ocpόρoς ~ά σας oΨJl2~q~.LL τίς βαλίτσες σας στόν στα~μό.
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Σ'αύτά τά ξενοδοχεία §J_~~~~ παντα την καινούργια τους διεύ~υνσι.

Ό ύπουργός l_:~~~~~ Ιδιαίτερα αύτό τό σημείο.

ΟΙ έργατες ~α !~~2_~~!fu!-~~~ καινούργιες κολωνες σ'αύτό τό κτίριο.

τό γκαρσόν τούς §gjQ~~E_~ τό πρόγευμα.

Narrative

άρχαιολογικός, -ή, -ό

μεσογειακός, -η, -ό

ή Μεσόγειος θάλασσα

ό έν~oυσιασμ6ς

τό άκρογιάλι

Ι~αγενης, -ης

φιλικός, -ή, -ό

ή έκδήλωσις (της έκδηλωσεως)

ή εκπληξις(της έκπλήξεως)

άναγκάζω (άναγκασω)

κατεβαίνω (κατεβω)

πρ6ς

αΙγυπτιακός, -ή, -ό

ή καμηλα

ό ~αυμασμός

πρωτοβλέπω (πρωτοδω)

τό ϋψος (του ϋψους)

γεωμετρικός, -ή, -ό

ή όμΙλία

διασκεδαστικός, -ή, -ό

ή άμοιβη

~αυμάζω (~αυμασω)

ή μούμια

τα Ιερογλυφικά

ό μυστικισμός

ή φιλοξενία

τό μνημειa(ν)

archaeologica1

mediterranean

Mediterranean Sea

enthusiasm

sea shore

native

friendJ.y

manifestation, expression

aston1shment, surprise

to force, compel, oblige

to descern, to cαne dcnm

for, for the sake ο!

Egyptian

camel

admiration

to Βθθ for the first time

height

gecιnetrical

conversation

amusing

reward, recoropenθe, salaIY

to admire

hierogJ.ypha

~sticism

hospitality

MoηuιrιθηΙ
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ό ΑΙγύπτι.ος

καλωσορίζω (καλωσορίσω)

γοητεύω (γοητεύσω/-φω)

Ιστορικός, -η, -ό

Egyptian

to we1cσme

to charm

historica1

Τόν περασμένο μηνα μία τάξις των φοιτητων της Άρχαιολογικης Σχολης του

Πανεπιστημίου Ά~ηνων μεζί μέ δύο άρχαιολόγους κα~ηγητάς εΙδικούς στόν πολι

τισμό της Άρχαίας ΑΙγύπτου, άνεχώρησε για τήν A~γυπτo.

τό ταξίδι μέ τό πλοιΌ δέν ~ταν παρα πολύ καλ6,διότι ό καιρός ~ταν νεφελώ

δης μέ σποραδικές βροχές, οΙ δυτικοί ανεμοι φυσουσαν πολύ καί ~κανε μαλλον

κρύο. ΠαρΌλα αύτά ομως οταν τό βράδυ της πρώτης ήμέρας εύρέ~ηκαν ολοι στό

σαλόνι του πλοίου καί αρχισε ή συζητησις για διάφορα ~έματα, οπως ίστορία των

διαφόρων περασμένων πολιτισμων της άνατολικης μεσογειακης περιοχης, κ.τ.λ.,

τά ~έματα αύτά εΙχαν τόσο ένδιαφέρον, πού ολοι κατάλαβαν οτι τό ταξίδι αύτό ~ά

εΙχε μεγάλη έπιτυχία,οπως καί lγινε, αν καί ~ταν ενα πολύ μικρό ταξίδι.

Ό έν~oυσιασμός των φοιτητων ~γινε άφάνταστος,οταν αρχισαν νά φαίνωνται

άπό μακρυά τ'άκρογυάλια της ΑΙγύπτου καί Ιδιαίτερα οταν τό πλοιο τους αρχι

σε να μπαίν~ σιγά-σιγά στό λιμανι της Άλεξανδρείας. Γύρω άπό τό πλοιο μα

ζεύτηκαν πολλές βάρκες μέ ξυπόλητους Ι~αγενεις ντυμένους μέ τό lνδυμα της πα

τρίδας τους, πού τό πρόσωπό τους γυάλιζε στόν πρω"ί,νό ηλιο. 'Όλοι αύτοί οί

Ι~αγενεις εΙχαν lρ~η γιά νά καλωσορίσουν μέ φωνές καί λουλούδια τούς έπιβάτες

καί οΙ φοιτητάί αΙσ~αν~ηκαν άφανταστη χαρά για τήν φιλική αύτή έκδηλωσι των

άπλων αύτων άν~ρώπων.

'Όταν βγηκαν στην Άλεξάνδρεια, fιστερα άπό τίς άπαιτούμενες διατυπώ-

σεις του τελωνείου,έπηραν άμαξια καί εΙπαν στούς όδηγονς τους να τούς πανε άμέ

σως στό ξενοδοχειο τους, διότι εΙχαν ταλαιπωρη~η άρκετά άπό τό ταξίδι καί ~ταν

πολύ κουρασμένοι.

Άλλά τούς περίμενε μία μεγάλη εκπληξι στην αL~ουσα ύποδοχης του ξενοδο

χείου, ή όποία τούς άνάγκασε ν'άναβάλουν ολα τους τά σχέδια καί τόν fιπνo τους

για άργότερα. ΕΙχαν μόνο μερικές στιγμές στην δια~εσί τους, γιά ν'άφίσουν τΙς

βαλίτσες τους, νά φορέσουν τό σμόκιν τους καί να κατεβουν άμέσως στην δεξίωσι,

πού εδιναν πρός τιμη τους οί κα~ηγηταί καί οΙ φοιτηταί της Άρχαιολογικης Σχο

λης του Πανεπιστημίου της Άλεξαδρείας.

Σ'αύτην την δεξίωσι ~σαν πολλοί αν~ρωπoι των γραμματων, διανοούμενοι,
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κα-&ηγηταΙ, ΠΟLηταί, ζωγράφΟL, πολλοΙ 'Έλληνες της έκει έλληνLκης πρεσβεΙας,

οπως ό πρέσβυς, ό έΠLτετραμμένος κ.τ.λ. κα-&ώς έπΙσης καΙ πολλοΙ δLερμηνεις πού

ηξεραν άπταΙστως έλληνLκά. υΟλΟL αύτοΙ αΙσ-&άν-&ηκαν εΙλLΚΡLνη χαρά, πού εκαναν

τήν γνωΡLμΙα των κα-&ηγητων καΙ φΟLτητων του άνωτέρου ΠανεΠLστημΙου των Ά-&ηνων

καΙ ύστερα άπ6 πολλούς λ6γους, ποτά καΙ αΙγυΠΤLακη έ-&LμοτυπΙα ή δεξΙωσLς τε

λεΙωσε καΙ οΙ φΟLτηταΙ άρκετα κουρασμένΟL έπέστρεψαν στα δωμαΤLα τους, yLa να

ΚΟLμη-&ουν καΙ νά άνανεώσουν τίς δυνάμεLς τους, δL6ΤL τ6 πρωί της έπομένης ήμέ

ρας είχαν σκοπ6 νά έΠLσκεφ-&ουν τά ά-&άνατα έρεΙΠLα της 'Αρχαίας ΑΙγύπτου.

τ6 ταξΙδL yLa τΙς ΠυραμΙδες δLηρκησε άρκετά, άλλά ~ταν -&αυμάσLΟ. Ποτέ

δέν -&ά ξεχάσουν την χαμά πού αΙσ-&άν-&ηκαν έπάνω στΙς καμηλες καί τ6ν -&αυμασμό

τους, οταν πρωτοειδαν την Σφίγγα καί την Πυραμίδα του Χέωπος. Έκεινο πού

τούς εκανε άφάνταστη έντύπωσL ~ταν τ6 ύψος τους καί ή γεωμεΤΡLκη τους άκριβεLα.

Μέ μεγάλη προσοχη ακουσαν τ6ν ενα άπ6 τούς κα-&ηγητάς τους νά τούς μLλά~ yLa

την άΡΧLτεκτονLκη των ΠυραμΙδων καΙ τούς λόγους πού εκαναν τούς Φαραώ νά κτί

σουν αύτούς τούς τάφους. ΈπΙσης μεγάλο ένδLαφέρον είχε ή δμLλία του αλλου

κα-&ηγητου, ό όποιος τούς έξηγησε μέ λεπτομέρεLες την ΚΟLνωνLκη ζωη της Άρχαίας

ΑΙγύπτου καΙ την δLαφορά μεταξύ του αΙγυΠΤLακου καΙ του έλληνLκου πολLΤLσμου.

Μετά τούς λόγους των δύο κα-&ηγητων συνέβη κάη πολύ δ Lασκεδασηκ6. 'Ένας

ΑΙγύΠΤLος δρομεύς τούς έπλησΙασε καΙ τούς είπε ΟΤL έπΙ άμΟLβ~ μπορουσε ν'άνε

β~ τρέχοντας σέ 6 λεπτά εως την κορυφη της ΠυραμΙδας. ΚαΙ πράγμαΤL άνέβηκε

καΙ κατέβηκε μέ καταπληΚΤLκη έΠLτηδL6τητα καΙ ταχύτητα.

ΤΙς έπ6μενες ήμέρες οΙ φΟLτηταΙ έΠLσκέφ-&ηκαν δLάφορα αλλα άρχαια μέρη

της ΑΙγύπτου καί είδαν καΙ έ-&αύμασαν άρχαΙους ναούς, τάφους, μουσεια μέ άγγεια,

άγάλματα, μούμLες καΙ στηλες γεμάτες μέ ΙερογλυφLκά.

Ό μυσΤLΚLσμ6ς ολων αύτων των άρχαΙων μνημεΙων, ή όμορφLά των αΙγυΠΤLακων

τοπΙων καΙ ή φLλοξενΙα των ΑΙγυπτΙων τούς έγοητευσαν καΙ εμεLναν μέ τΙς καλλΙ

τερες έντυπώσεLς καΙ άναμνησεLς yLa την ΙσΤΟΡLκη αύτη χώρα.-
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(Α) ενας συνταγματαρχης έν άποστρατεί<jt* a retired colonel

(Β) κάΠΟLος αλλος συνταξLονχος another retired person

Α

υΝΙΤ 3'

δ μπάρμπας -άδες) (the) uncle, old man

'Ένα άπό τά πράγματα πού μέ κανουν να

μη ~έλω ν'άφ~σω την 'Ελλάδα εLναL

αύτό έδω τό καφενεΤο τον μπαρμπα-κώ-

στα.

έγκα~ίσταμαL ( έγKαταστα~ω)

ΞέρεLς σΤL εχω παLδLα έγκατεστημένα

στό έξωτεΡLκό, τά δποΤα μέ παρακα

λονν νά παω νά μείνω μαζί τους.

ή σελίδαΙσελίς (της σελίδος)

στερεότυπος, -η, -ο

Kά~ε φορά πού παίρνω νέα τους, στην

πρωτη σελίδα του γράμματός τους

εLναL πάντα ή ΙδLα στερεότυπη φρασLς:

'ΓLατί, μπαμπα, δέν ερχεσαL να μείνvς

μαζί μας;

ή οίκονόμος

ή μαγεLΡLσσα

φροντίζω (φροντίσω)

πως μπορεΤς νά ζ~ς μόνος σου, χωρίς

κανένα δLκό σου, έκτός άπό μία οίκο-

*έν άποστρατε ίι; in retirement(army)

One ο! the things that enables me to stay

('not to want to leave') in Greece, is

('thia-here I ) uncle Kostds cafe.

to estab1ish oneself, to settle

You know that Ι have children settled abroad,

who beg me to go and live with them.

(the) page

stereotyped

Each time Ι get word ('ηθWB') from them

there's always the same stereo~~ed

phrase οη the first page ο! their letter:

'Why don't you cαne to stay w.l.th us,Dad7'

(the) housekeeper (f.)

(the) cook (f.)

to take care

How can you live by yourself, without any

relatives ('your σwnι) but οη]Υ with a
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ν6μο καί μαγείΡLσσα, να σε φρον

τίζουν.

άπ6λυτος, -η, -ο

'Έχουν άπ6λυτο δίΚLΟ. KL έσύ τί τούς

άπαντας;

τ6 τροπαΡLΟ

τ6 'ίδLΟ τροπαΡLΟ

Kά~ε φορα τούς άπαντω με τ6 LδLΟ τρο

nιIPLO: ''Υπάρχουν καφενεία έκεί

πού μένετε;

κερνω (κερασω) (1)

βαρύς, -εLα, -ύ

γλυκ6ς, -LιI, -6

νά πάη κανείς τ6 πρωί, οταν έσείς
ι

έργαζεσ~ε, νά βρ~ τούς φίλους του,

νά τούς κεράσ~, να nL~ τ6ν βαρύ

γλυκ6 καφέ του,

συζητω (συζητησω) (1)

τά πολLΤLκα

τ6 τάβλL/ταβλάΚL

ή πρέφα

να συζητησ~ τα πολLΤLκα του καί να

παίξ~ τ6 ταβλάΚL του η την πρέφα

του; ι

ή ήλLκία

Άσφαλως 8XL. που νά βρε~~ έκεί αύτη

ή γεματη ~αλπωρή άτμ6σφαLρα, ή είδLκη

Β

Α

)84

housekeeper and s female cook to take care

ο! yo~1

absolute

They sre sbsolute],y right. And hσw do

you SnBWer theιn~

(the) h;ymn

the s8lne old story

Each ti.ιnθ Ι answer them wi.th the same old

story. IAre there cafes ..,here you Uve1

to trest

heavy, strong

S'o/eet, pleasing, kind

80 Bαnθoηθ can go 1η the morning, when you

are st work, to f1nd h1s fr1ends, to treat

them, to drink his Turk1sh ('strong, S'o/eet')

coffee,

to discuss

(the) polit1cs

(the) backgammon

a killd ο! eard game

to discuss h1s politics, to play h1s

backgammon, or his prefai'

(the) age

Certain1y not. Ηο.., can th1s 'gemitl;lich ι

( ι full ο! ..,annth ι) a tmosphere wh1ch is
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γιά &νδρες της ήλικΙας μας,_

Καλαματιανός, -η, -ό

ή έλιά

τό χταπόδι/όκταπόδι

ή φέτα

μέ τό ούζάκι καΙ την Καλαματιανη

έλιά, τό χταποδάκι καΙ τήν φέτα,

λύνω (λύσω)

πού μόλις τά βάλεις στό στόμα σου,

σον δΙνουν άμέσως κέφι νά συζητησ~ς

καΙ νά λύ~ς ολα τά έσωτερικά καΙ

διε~νη προβληματα.

ή λύσις (της λύσεως)

τό κά~ε τι

Μέ δύο-τρΙα ποτηράκια οtζο βρΙσκεις

τήν λύσι γιά τό κά~ε τι,

ή κυβέρνησις (της κυβερνήσεως)

ή άντιπολΙτευσις(της -εως)

δημοκρατικός, -ή, -ό

ακρος, -α, -ο(ν)

γιά την καινούργια κυβέρνησι, την

άντιπολΙτευσι, τό δημοκρατικό κόμμα,

γιά την ακρα δεξιά, τό κέντρο,

ή αϋξησις(της αύξησεως)

ό έργοδότης

ή ΡωσσΙα

ή ΚΙνα

ό άστροναύτης

για τΙς αύξήσεις των μισ~ων των

ύπαλλήλων, τούς έργάτες καΙ τούς

ΒΟ imIX>rtant ('special') for men ο! our

age be found there_

ο! κalamata (a town in PeloIX>ne
sus)

(the) olive

(the) octapus

'feta' cheese; slice

with uzo and Κalamata olive, the little

octopus and feta cheese

to solve

which put you in a good mood as soon as you

put them in your mouth, ΒΟ that you want

to discuss and solve β11 prob1ems domestic

and intern.ationa1.

(the) solution

everything

With two or three little glasses ο! uzo you

find the solution to everything,

(the) government

(the) IX>liticalopposition

democratic, republican

extreme

for the present ('new') government, for

the IX>litical opposition, for the Democratic

party, the extreme right, the center.

(the ) increase

(the) employer

Russia

China

(the) astronaut

For βΏ increase ο! salary for employees, for

the workers, for the employers, for Russia,
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έργΟδ6τες, για την Ρωσσία, την Κίνα,

τούς άστροναυτες, κ.τ.λ.

Part ΙΙ-------

Β

σωστ6ς, -η, -6

China, astronauts etc.etc,

entire, whole, precise, right

Πολύ σωστα. 'Έχεις άπ6λυτο δίκιο. Μα

ξερεις, φίλε μου, οτι κι'έδω στην χώ-

ρα μας τώρα δέν ύπαρχουν πολλα τέτοια

καφενεΤα σαν αύτ6.

νo~εύoμαι (νo~ευτωj-~ω)

τα περισσ6τερα νo~εύτηκαν. Δεν είναι

πια οπως τα ξεραμε. "Aλλαξαν,~βαλαν

τουρίστες καί γυναικες μέσα,

τ6 παρφέ

ή πολυλογία

μ~ τα γλυκα τους, τα παρφέ τους, τα

τσαγLα τους καί την πολυλογία τους.

στεκομαL (στα~ω)

τ6 χαμομηλL

ησυχα

που να στα~vς έκεΤ μέσα να πι~ς τ6

χαμομηλL σου καί να δLαβασ~ς ησυχα

την έφημερίδα σου.

βρέ

άδεLαζω (άδεLασω)

ή ywvCajYWVLa

You are ΒΟ right. You are absolute]y right.

But you lmow, my friend, in our country

now there are not maqy cafes like this.

to be spoiled, adulterated

Most of them have been spoiled. They are

not arry more as we used to know them.

ΊhθY have changed. Tourists and wαnen go

there now ('they put in tourists and women')

(the) parfait

(the) ta1kativeness, chatter

v.ith the1r sweet things, the1r parfaits,

their tea and the1r chatter.

to stand, to hold out, to stop

(the) caιnomile

quiet]y

Hσw can you exist over there , how can you

drink your camomile tea and read your

newspaper quiet:ly?

ocιιιιθ οηΙ hey youl you over

there~

to empty

(the) corner, angle
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Σέ κοιτάζουν σαν να σου λένε:

'Τί ~έλεις τώρα έού έδω βρέ καϋμένε;

Δέν μας άδειάζεις την γωνιά;

Δέν άφίνεις να πιάσ~ την ~έσι σου κα

νένας νεώτερος, να δώ~ ένδιαφέρον

στην άτμ6σφαιρα.

"Ασε τα νιάτα να χαρουν. Πέρασε δ

κα ιρ6ς σου. ι

ή γωνίτσα

"Εχεις δίκιο. 'Αλλάζουν τα πραγματα.

Σέ λίγο καιρ6 Ισως δέν ύπάρχει ουτε

κι αύτη έδω ή γωνίτσα μας.

ή έπιστημη

αγιος, -α, -ο(ν}

τ60ρος (Κ.) (του δρους)

τ6 'Άγιον 'Όρ()ς

Α

They look at you as if they 're trying

to say: 'Whs.t do you want here, you poor

fellow? Why don 't you get out of here

('empty the corner 1)1

Why don 't you let Bαnθ younger [fellow] take

your place, ΒΟ that he can make the

a tmosphere more a ttract1Vθ (, giνθ interest

to the atmosphere')1

(the) youth

Let the young people ('youth') enjoy

theιnselves. Your t:!lne 1β past'.

(the) little corner

You are right. Things are changing. In a

little while our little corner might not

exist aπy more.

(the) science

ho]y, saint

(the) mountain

Mount Athos ('the Holy Mountain l )

ΟΙ γυναικες μας τα παίρνουν Ολα. Μπηκαν Women take everything. They've gotten in

παντου, άκ6μα καί στην πολιτικη καί

στην έπιστημη. θα πανε καί στ6 "Αγιον

'Όρος.

τ6 παντελ6νι

Φ6ρεσαν καί παντελ6νια καί οί αντρες

αφησαν μακρυά τα μαλλια. χαλασε ό

κ6σμος.

καταντω (καταντησω) (1 )

everywhere. Even in political li.fe, in

science; they might θvθη go to Mount Athosl

(the) slacks, trousers

They wear slacks. Men are letting the1r

ha1r grow. The world 1s falling apart.

to degenerate (1nto), to be

reduced to, to go θS far 8Β
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Καϋμένη ομορφη Ά~ήνα που κατάντησες•••

που εLναι τα χρόνια έκεινα; που εL~

ναι τα χρόνια έκεινα τα παλια••••

Poor. beautifu1 Athens. What 1s 1eft οί'

you? Where is the past (Ithose years\)1

Where are the old days1

Ποιό πραγμα, εLπε στόν φίλο του ό συνταγματαρχης, τόν κανει να μή ~έλ~ ν'άφ~σ~
ι ι

τήν 'Ελλάδα;

Τί του είπε, οτι του γραφουν σέ Kα~ε γραμμα πού του στέλνουν τα παιδια του

άπό τό έξωτερικό;

Καί τί τούς άπαντα αύτός;

Ύπάρχουν τέτοιου εLδους καφενεια στό έξωτερικό;

ποια εLναι άκριβως τα πραγματα πού βρίσκει κανείς σΈνα έλληνικό καφενειο καί

πού άρέσουν τόσο πολύ στόν συνταγματαρχη;

Τί αΙσ~ανεται κανείς, οταν πιΏ 2-3 ποτηρακια o~ζo;

Σέ ποιά άκριβως προβλήματα βρίσκει κανείς τήν λύσι;

Τί του άπήντησε σέ ολα αύτα ό φίλος του ό συνταξιουχος;

Καί τί του είπε ό συνταγματάρχης, ϋστερα άπ'ο,τι ακουσε;

Grammatica1 Notes

~~~_~!.:.! Noun: Plura1 forms of neuter nouns Ιη - αϊ, and _ 0'1:.

The p1ura1 ending of neuter nouns in -αϊ, and - ο"ί 1s - για, e.g.

τό φαί
,

φαγιάτα

τό τσατ
,
τσάγιατα

τό ρολότ τα ρολόγια

The following diminutive forms have oceurred in our units: τό ούζάκι, τό τραπεζάκι,

τό ταβλάκι, τό χταποδάκι, τό ποτηράκι, ή γωνίτσα, etc.

Greek has a number οί' diminutive suffixes which denote diminutiveness 1η s1ze and/or

the affectionate attitude ο! the speaker. For the most part, the emot1ona1 connotation 1s

commoner than the indication οί' pl:ι;rs1ca1 size.

The diminutive noun suffiXes are divided into three groups 8ccording to the gender ο!

the noun.
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These sui'fixes are affixed to the stems of the nouns.

υΝΙΤ 31

,_ αΚL

,) Αβ can be Βθθη from our units, the most cαmιon dilninutive suffix is the ~~';~~~_~~!:~

This sui'fix is also the most productive οηο and can be affixed to practically any

neuter noun (it also occurs in the adverb λLγαΚL 'a little bit').

2) The most frequentJ.y used ~I!:.';!~~ diminutive sui'fixes are:

- ακης (occurs 1n proper names on1y)

Nickolas Ν Lκολακης

e.g. Γ Lαννης

ΝLκ6λας

John ΓLαννακης Johnz:\y

Nick, etc.

-ακος

-ούλης

e.g. άν-&ρωπακος

γεροντακος

άντρούλης

'11ttle man'

little old man

dear little husband

The diminutive for μπαμπας is μπαμπακας 'daddy' and that for γL6ς is

γL6κας 'dear little son'.

3) The commonest !:~~~~ aui'fixes are:

_(τσα e.g. γων (τσα

καρεκλ(τσα

little corner

lit tle chair

The sui'fix is also found in fem1nine proper names,

-ούλα

e.g. Έλεν(τσα

e.g. άδερφούλα

καρδούλα

The diminutiνθ of μαμα

11ttle Helen

little sister

little heart etc.

i8 μαμάκα 'little mother' and that of YLaYLO:

γLαγL6:κα '11ttle grand mother'.

The most frequentJ.y U8ed adjectival d:l.mi.nutive sui'fixes are:

- ούλης, -ούλα, -ούλLΚΟ (denoting for the most part physical smallness),

e.g. μLκρούλης, μLκρούλα, μLκρούλLΚΟ '11ttle one'

- ούτσLκος, -η/-Lα, -ο (denoting usual1y that the quality possessed is somewhat

limited or restricted),

e.g. καλούτσLκος, καλούτσLκη, κάλούτσLΚΟ 'pretty good'

- ουλός, -ή, -6

e.g. παχουλ6ς, παχουλή, παχουλ6 'plump'
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βLομηχανLκός, -ή, -ό(ν)

πατροπαράδοτος, -η, -ο(ν)

industrial

trad.itional

τΙ βρΙσκεL κανεΙς σΈνα έλληνLκό καφενεLΟ;

Ύπάρχουν στήν ΆμεΡLκή καφενεLα, πού μΟLάζουν με τά καφενεLα της Έλλάδας;

ΜπορεLτε νά μου πεΡLγράψετε ενα άμεΡLκανLκό καφενεLΟ;

ΠΟLός εΙναL ό ΚΟLνωνLκός ρόλος του έλληνLκου καφενεΙου;

ΠΟLας τάξεως 'Έλληνες συχνάζουν σ'αύτό καΙ γLατΙ;

τΙ μπορεLτε νά φατε καΙ τΙ μπορεLτε νά ΠLητε σΈνα έλληνLκό καφενεLΟ;

ΓLά ΠΟLά ~εματα μLλαν συνή~ως οΙ πελάτες ένός έλληνLκου καφενεΙου;

ΠΟLες εΙναL οΙ αίτΙες πού κάνουν τούς 'Έλληνες νά μLλαν πολLτLκά ολη τήν ωρα;

ΝομΙζετε ΟΤL οΙ σημεΡLνες ΚΟLνωνLκες ΠLεσεLς ~ά εχουν έπΙδρασL έπΙ του έλλη-

νLκου καφενεΙου;

πως έξηγεLτε τό γεγονός, ΟΤL στά έλληνLκά καφενεLα συχνάζουν μόνο ανδρες καΙ ΟΤL

μόνο τώρα τελευταLα άρχΙζουν νά πηγαΙνουν έκεL καΙ οΙ γυναLκες;

ΝομΙζετε ΟΤL ή ίδέα του καφενεΙου εΙναL μεσοανατολLκή;

ΝομΙζετε ΟΤL ή βLομηχανLκή ΚΟLνωνΙα ~ά εx~ έπΙδρασL έπΙ του πατροπαραδότου

τρόπου ζωης μLας χώρας;

ΓLατΙ ό ΊαπωνLκός τρόπος ζωης αλλαξε τόσο πολύ ϋστερα άπό τόν Δεύτερο Παγκό

σμLΟ Πόλεμο;

ΤΙ σκοπεύετε νά κάνετε, οταν γΙνετε συνταξLουχος;
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ή 'Επίδαυρος

ή 'Αντιγόνη

GREEK BASIC COURSE

Part Ι

Ep1daurus

Antigone

ΌΝΙΤ 32

Δέν ξέρεις πόσον καιρό η~ελα νά πάω

στην 'Επίδαυρο νά δω τήν 'Αντιγόνη

You don't know how long llve wanted to go to

Epidaurus to Βθθ Ant1gone but [sσmehow]

καί ποτέ δέν τό κατώρ~ωσα. I've never ιnade it.

συλλογίζομαι (συλλoγισ~ω) to reason, think, consider

ολο all the t:ime

ή Γερμανία Germa~

πάντα τό άνέβαλα, διότι δέν είχα δικό Ι always kept postponing it because Ι didn't

μου αύτοκί νητο κα ί ολο συλλογΙζόμουν: have ('II\V own') a car; and all the time

'Μακάρι νά έρχώταν ό φίλος μου άπό

τήν Γερμανία μέ τ'αύτοκίνητό του'.

πραγματοποιω (πραγματοποιήσω) (3)

ή έπι~υμία

έν~oυσιασμένoς, -η, -ο

Ι was th:Wking: 'Ι wish II\V friend had caιne

from Gennany with his ( car ).

to realize, to accaιnpl1sh, come
true

(the) w1sh

enthusiastic

Καί τώρα πού πραγματoπoιή~ηκε ή έπι~υ

μία σου, φαντάζομαι οτι ~ά είσαι

έν~oυσιασμένoς.

And now that your wish has come true, Ι can

1magine how happy ('enthusiastic') you are.

κατεν~oυσιασμένoς, -η, -ο

μά τήν άλή~ε~α

ver,y enthusiastic

indeed
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ή κυκλοφορεα

ή αδεια κυκλοφορεας

Kατεν~oυσιασμένoς, μά τήν άλή~εια.

Άλλά δέν μου λές πότε έπηρες τήν

αδεια κυκλοφορεας;

τελευταια

τό κεφαλαιο

τό τζάμι

Μήπως τώρα τελευταια, διότι αύτό τό

κεφαλαιο'Ν'στό πεσω τζάμι του αύτο

κινήτου σου, δέν σημαενει 'Νέος

όδηγός';

(the) circulation, traft1c

(the) driver 's license

Yes indeed. ('very enthusiastic indeed'). But

can you te11 me1when did you get [your]

driver's license7

recent]y

(the) cap1tal letter

(the) windσw pane

Qu1te recent]y, perhaps7 ( Because ) doesn't

thia capital Ν in the rear 'Winι:iow ο! your

car mean 'Nθ'W driver '7

ό ασσος

εμφυτος, -η, -ο

τό ταλέντο

Ναε, εχεις δεκιο, άλλά μή φοβασαι, φε

λε μου, δ ιότι είμαι ασσος. 'Έχω

εμφυτο ταλέντο.

'Εξ αλλου όδηγω περισσότερο άπό μηνα,

διότι, οπως ξέρεις, τό εφερα άπ'

τήν Γερμανεα τ'αύτοκενητο αύτό.

(the) ace

innate

(the) talent

Yes you are right, but don't worry, "Ο' fr1end,

because Ι am the best ( ace ). Ι have an

innate talent [for driving] .

Bes1des,I've been dr1v1ng more than a month.

As you know Ι brought this car trom

Germany.

Δέν άνησυχω γι'αύτό. Kα~ε αλλο. Άπλως

η~ελα να ξέρω. Καε τε σημαενει σέ

παραχαλω Ι.Χ, Ε.Χ. καΙ Ξ.Α. πού εχουν

αύτα τα αλλα αύτοκενητα;

ίδLωτικός, -ή, -ό

ή χρησLς (της χρήσεως)

Ι 1m not worrying about i t at a11. Ι simp]y

wanted. to know. And what do [the letters]

Ι.Χ., Ε.Χ. and Ξ.Α.that other cars have,

meani

private, personsl

(the) use
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ή άποστολή (the) rnis sion

Ι.Χ. σημαίνει Ίδιωτικης Χρήσεως, Ε.Χ.

Έλευ~έρας καί Ξ.Α. Ξένη Άποστολή.

νά!

τό πρατήριο(ν) βενζίνης

στρίβω (στρίψω)

τ6 άνταλλακτικ6

Άλλά νά, ενα πρατήριο βενζίνης! Πρέ-

πει νά στρίψω δεξιά, για να βάλω

βενζίνη καί νά δω ~ν εχουν μερικα

άνταλλακτικα πού μου χρειάζονται.

Ι.Χ stands ('means') for cars for personal

use, Ε.Χ. [for cars] for commercial (Ifree')

[use] and Ξ.Α.(fοr cars] from foreiεn

missiona.
here is; there is; here you are

(the) filling station

to turn

(the) spare part

But here i8 a filling station. Ι have to

turn to the right to get gas and to see

if they have some parts that Ι need.

Part ΙΙ

γεμίζω (γεμίσω)

τ6 φρένο

to ΗΙΙ

(the) brake

Μικρέ, γεμισέ το, σέ παρακαλω. Ρίξε

μια ματιά στα φρένα καί βάλε άέρα

στά λάστιχα.

καταναλίσκω (καταναλωσω)/χαλω

τ6 λάδι

ή μπαταρία

ΕΙναι μέσα ό μηχανικός, δι6τι

χαλάει πολύ βενζίνη, τρέχει τ6 λαδι

καί ή μπαταρία δέν εΙναι δυνατή.

Μάλιστα, κύριε.

Young fe11ow, fi11 it uP, p1ease, and check

the brakes, and put air in the tires.

to consume

(the) οΗ

(the) battery

I s the mechanic inside? Because it uses a

lot ο! gas, it 10ses oi1 and the battery

is weak.

Yes , sir.

τ6 μπουζ ί (the) spark p1ug
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(the) points (automobi1e)

Καλά. πες του έπΙσης νά κoιτάξ~ τα

μπουζΙ καΙ τΙς πλατΙνες.

άσφαλτοστρωμένος, -η, -ο

Ξέρεις αν είναι άσφαλτοστρωμένος ό

δημόσιος δρόμος για την ΈπΙδαυρο;

τό χωμα ίτου χωματος)

ό χωματόδρομος

Ό περισσότερος, κύριε, άλλα πρός τό

τέλος είναι χωματόδρομος.

τό διόδιο(ν)

ή πύλη

Πληρωνει κανεΙς καΙ διόδια στΙς διά

φορες πύλες;

Ο.Κ. Tell him a1so to 100k at the spark

p1ugs and the points.

paved with aspha1t

Do you know if the highway to Epidaurus 1s

paved with aspha1t7

(the)soi1,dirt,earth,ground,1and

(the) d1rt road

For the most part, sir, but towards the end

it is a dirt road.

(the) toιι

(the) gate, door

Do you (Isomeone Ι) have to pay a toη at the

various gates7

τό συνεργεΤο

τό γρασάρισμα (του γρασαρεσματος)

(the) workshop

~the) 1ubrication

Δεν ξερω. τΙ να σας πω •• Μου κάνετε την Ι don1t know. How can Ι tell you7 Wou1d you

χαρη να τό πατε στό συνεργεΤο γιά τό do me a favor and take your car to the

γρασάρισμα καΙ για να τό δ~ ό μηχαν ι- workshop for 1ubrication ard to 1et the

κό ς ; mechanic βθθ 1t.

παρκάρω to park

τό φορτηγό (the) truck

Παρκαρετε το κοντα στό μεγάλο φορτηγό. P1ease park next to the big truck.

ή σαμπρέλα (the) tube (auto)
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π6τε βάλατε καινούργες σαμπρέλες στα

λαστιχα;

When did you put ne", tubes in your tires7

άμνημ6νευτος, -η, -ο

άνήκω (άνήκω)

ό βιομηχανος

irom.emorial

to belong

(the) industrialist

Πρ6 άμνημονεύτων έτων, δεν ξέρω, δι6τι Ages ago ('before :iJπmemorial years'). Ι don't

τ6 αύτοκίνητο άνηκε σέ καποιον ήλι

κιωμενο Γερμαν6 βιομήχανο.

knσw because the car belonged to ΒΟΜθ old

German industria11st.

-θ-ίγω (-θ-ίξω)

έν τψ μεταξύ

καταφατικ6ς, -ή, -6

άρνητικ6ς, -ή, -6

ή άπαντησις (της άπαντήσεως)

to offend,to Wound ΒΟΜθ one's
feel1ngs

mean"'hile

affirmative

negative

aIlBWer, rep1y

τί είπε ό Σπυρος στ6ν Άλέκο;

Γιατί του εΙπε ΟΤΙ άνέβαλε παντα τ6 ταξίδι του στήν Έπίδαυρο;

τί του είπε οτι συλλογιζ6ταν συχνα;

Καί τί εΙπε γι'αύτό ό Άλέκος;

Συμφώνησε ό αλλος μαζί του;

τί άκριβως η-θ-ελε να μα-θ-~ ό Σπυρος;

Ή έρώτησίς του ε-θ-ιξε τ6ν φίλο του καί γιατί;

τ6 είπε αύτ6 μέ σκοπ6 να τ6ν -θ-ίξ~;

τί αλλο του έζητησε να του έξηγησ~;

του τ6 έξηγησε ό Άλέκος;

τί συνέβη έν τψ μεταξύ;

τί άκριβως του είπε να Kαν~ του μικρου του πρατηρίου βενζίνης ό Άλέκος καί

τί τ6ν έρώτησε;

Στην καταφατική άπαντησι του μικρου, τί αλλο του είπε;

Τί εμα-θ-ε άπ'αύτ6ν για τόν δρόμο της Έπιδαύρου καί για τα διόδια;
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llOLιX χάρη του έζητησε,νστερα άπό τίς έρωτησεLς αύτές του Άλέκου, ό μLκρός;

Καί τί άπάντησL έπηρε στην έρωτησί του, αν ~ταν καLνούργLες οΙ σαμπρέλες

του αύΤΟΚLνητου του;

Grammatical Notes

:!~!=_~~:!. Use ο! μη ( ν) in νά clauses.

'Ένα άπό τά πράγματα πού μέ κάνουν νά

μη ~έλω ν'άφησω την Έλλάδα••••••

One ο! the things that makes Μθ stay in

Greece (ιnot to want to leave ι ) •••

It should be noted that μη ( ν) 1β the regular negative after νά e.g. νά μη φαω,

να μην ερ~ω, να μη πηγαίνω κ.τ.λ.

~~!~_~~:.~ Preposition: έκ/έξ 'from, οί, οη account of'.

This preposition is έκ before COnBOnants am έξ before vowels; the noun that

follo\~s i t is in the genitiνθ case, θ.g. έ κ Θεσσαλονίκης but έξ Ά~ηνων.

δLαφέρω (δLαφέρω)

τό νόημα

to di.ffer, Ιο be different

meaning

Σ~ς άρέσουν οΙ άρχαΙες έλληνLκές τραγωδίiς καί αν ναί γLατί;

Άπό τούς ΑΙσχυλο, Σοφοκλη, ΕύΡLπίδη καί Σαίξπηρ nOL6v ΠΡΟΤLματε καί γLατί;

llOLιX τραγωδία του Σαίξπηρ νομίζετε ΟΤL εχεL τό πεΡLσσότερο β~~oς;

Μπορειτε να μας μLλησετε rLιX την τραγωδία αύτη;

Ξέρετε τί ρόλο επαLζε τό ~έατρo στην Άρχαία Έλλαδα;

Σέ τί δLαφέρουν οΙ τραγωδίες του ΑΙσχύλου άπ'αύτές του ΕύΡLπίδη;

Νομίζετε ΟΤL τά εργα του Σοφοκλη εΙναL ΠLό άπλ~ άπό του ΕύΡLπίδη;

ΠΟLό εΙναL τό βα~ύ νόημα μL~ς τραγωδίας;

llOLOL σημεΡLνοί ΆμεΡLκανοί συγγραφεις άσχολουνταL με τραγωδία;

Σας άρέσουν τα εργα του Tennesy Williams;

396



'Driving' (cont.)

" ,
ωσπου να •••

άπρ60πτος, -η, -ο

GREEK BASIC COURSE

Part ΙΙ

ιmtil, til1

unforseen, unexpected

ΟΟΤ .3.3

Λοιπ6ν Λάκη, γιά νά συνεχίσουμε την

κουβέντα μας ωσπου νά τελειώσ~ ό

μηχανικός, οπως σου ελεγα, τ6 ταξί

δι μου στην Γερμανία ηταν γεμάτο

άπρ60πτα.

νομικός, -η, -ό(ν)

ό σύμβουλος

άντιπρόσwπoς

Ξέρεις οτι έπηγα έκει σάν νομικ6ς σύμ-

βουλος καί άντιπρ6σwπoς της Έται

ρίας μας.

Well Lak:l., to go on with our ta1k ιmtil the

mechanic gets through: ~ trip to Germaιv,

as Ι told you, was full ο! surprises

('unforseen [things]').

legal

(the) adviser

representative

You know that Ι went there a8 a legal adviser

and representative ο! our CompaΙV.

ή έπ ι στροφη (the) return

τ6 σύνορο ( ν) (the) frontier, boιmdary

ή Γ ιουγκοσλαυία Yougoslavia

προσπερνω (προσπεράσω) (1) to bypass

Ιλ ιγγ ιώδης, -ης, -ες vertiginous

Στην έπ ιστροφή, λο ιπ6ν, του ταξ ιδ ιου Then, οη ιπΥ trip back, when Ι Was crossing

μου, οταν περνουσα τά σύνορα Έλλά- the boιmdary ο! Greece and Yugoslavia a

60ς-Γιουγκοσλαυίας, στην 'Ε&νικη όδ6 car [going] like a rocket (lwith vertig1nous

μέ προσπέρασε ενα αύτοκίνητο μέ ΙλΙΎ- speed t ) pas8ed Μθ οη the national highway.

γιώδη ταχύτητα.
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(προλάβω) hardly do so-and-so

άσννή~ης, -ης, -ες

ό τύπος

τ6 φαιν6μενο{ν)

κατα τα φαιν6μενα

χαΙρομαι (χαρω). ,
η κορωνα

κορώνα-γράμματα

Μόλις καί πρόλαβα νά δω τόν όδηγό του,

εναν άσννή~η τύπο μέ μακρυά μαλλιά,

ό όποιος, κατα τά φαινόμενα, χαιρό

ταν νά παίζ~ μέ τήν ζωή του κορώνα

γράμματα.

παλαβός, -ή, -ό

τό βολάν

'Νά! υ Ενας παλαβός',σKέφ~ηKα καί δέν

του εδωσα πολύ σημασία. 'Έβαλα ολη

μου τήν προσοχή στόν δρόμο καί στό

unusual, peculiar

(the) t,ype, character

(the) phenomenon, appearance

judging by appearance

to enjoy

(the) crown

heads and tails

Ι could hardly see the driver, a pecu1.iar

character .~!th long hair, who apparent],y

enjoyed play1ng games ('heads and tails')

with his 1ife.

stupid, silly, foolish

(the) steering wheel

'Here i8 some kind ο! nutJ ι Ι thought J

and Ι didn't attach ('give') much importance

[to it]. ι devoted a11 ΜΥ attention to

βολάν, γιατί δέν εΙχα μεγάλη πειρα the road and to the steering, because Ι

όδηγου. didn't have much driving experience.

τό σταυροδρόμι (the) intersect10n

ή πινακίδα/-ίς (της πινακίδος) (the) sign

ή κα~oδήγησις (της Kα~oδηγήσεως) guiding, conducting

συντομώτερος, -η, -ο abbreviated, shortened

Σέ κάποιο σταυροδρόμι, λοιπόν, άκολού- Then at an intersection Ι followed a road

~ησα τήν πινακίδα Kα~oδηγήσεως ή

όποία ελεγε νά στρίψω δεξιά, γιά νά

πάρω εναν σνντομώτερο δρόμο

λοφώδης, -ης, -ες

ή είρωνεία

ή τύχη
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κα L σέ μΙα έΠ~Kινδυνη στροφή αύτου

του δρόμου ό όποίος ~ταν μαλλον λο-

φώδης τόν ξαναβρηκα τόν φΙλο μας,

άλλά αύτήν τήν φορά, τΙ εΙρωνία της

τύχης ι

and at a dangerous turn of this road,,,hich

was rather hilJyJ Ι found our friend

againJ but this time, "hat a di:fference

('iro~ of fate')J

άναποδογυρΙζω (άναποδογυρίσω) to turn upside do'WI1

ό γκρεμνός (the) precipice

ή γέφυρα (the) bridge

τό πoταμ~ (the) river

όρμηΤ~Kός, -ή, -ό impetuous

τό ρευμα (του ρεύματος) (the) currentJ streaJn

τό αύτοκΙνητό του ~ταν άναπoδoγυρ~σμένo His car "8S upside down near a precipice

κοντά σΈναν γκρεμνό καΙ μΙα πολύ

στενή γέφυρα πού άπό κάτω περνουσε

ενα πoτάμ~ με όρμηΤ~Kό ρευμα.

κατ'άρχήν

άκΙνητος, -η, -ο

προφανως

ή α'Ισ-&ησ~ ς (της α Ισ-&ήσεως)

τό κτύπημα (του κτυπήματος)

KL αύτ6ς, ένω κατ'άρχήν ~ταν άκΙνητος

μεσ 'στην μέση του δρόμου, δ~ότ~ προ

φανως εϊχε χάσε~ τίς αΙσ-&ήσε~ς του

άπό τό δυνατό κτύπημα,

ξαφν~Kά

τό δευτερόλεπτο

σηKώνoμα~ (σηκω-&ω)

ή ταραχή

ξαφν~Kά σέ ζήτημα ένός δευτερολέπτου

σηκώ-6'ηκε καΙ σάν να μή συνέβ~ τίποτα

καί χωρίς τήν παραμ~Kρή ταραχή,

and a very narrow bridge, under "hich a

roaring stream ( 'river 'With impetUOU8

stream') "as passing.

at first

motionlesB

evident~J c1ear~, apparent1y

(the) fee1ing JsensationJperception

(the) stroke, blo"J knock

And "hi1e he "as motionless at first in the

middle ο! the roadJ because apparent1y

he had 10st his senses as a result ο! a

(strong) crash,

sudd~

(the) second

to get up, stand up

(the)trouble,disorderJagitation

a11 ο! a sudden in a matter ο! seconds, he

got Up as ii' nothjng had happened to him;

and 'Without the slightest embarassment,
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μ'~πιασε λάστιχο

ό χάρτης

μου είπε οτι τόν επιασε λάστιχο καί

μ'έρώτησε ~ν είχα χάρτη.

Ι have a flat tire

(the) paper. map. chart

he told me that he had had a flat tire and

a$ked me whether Ι had a road map.

Κι έσύ τί ~κανες;

έκστατ ικός, -η, -ό.
άπά-&ε ιαη

πλησίον

άστυνομικός, -η, -ό

~~ΞE~5

And what did you do?

ecstatic. enraptured

(the) apathy. indifference

near

police (adj.)

'Έμεινα έκστατικός άπό την άπα-&ειά του

καί του είπα οτι ~ταν φανερό οτι

έκει εγινε κάποιο δυστύχημα καί αν

η-&ελε -&ά τόν ώδηγουσα στό πλησιέ

στερο άστυνομικό τμημα.

κατ' ούδένα τρόπο

άΠΟλύτως

Άλλά αύτός δέν -&έλησε κατΌύδένα

τρόπο καί μου είπε Οτι δέν συνέβη

άΠΟλύτως τίποτα.

ή μοτοσυκλέτα

, ,
απεναντ ι

Μία μοτοσυκλέτα έρχόταν άπό την άπέ-

Ι remained flabbergasted ~ h1s nonchalance

and told him that he had obvious]y had an

accident and that if he wanted me to.

Ι would give him a ride to the nearest

police stat10n.

under any circumstances

absolutely

But he didn't want that under a.n;y circum-

stances and he told me that noth1ng had

happened at a11.

(the) motorcycle

over against. oppos1te. in front

Α motorcycle had been comiηg οη the wrong

ναντ ι πλευρά του δρόμου, πού ό όδη- side ο! the road; the motorcycl1st (Ιο!

γός της ~ταν με-&υσμένος καί δέν ηξερε which I ) was drunk and didn't know where

πού έπηγα ι ν ε he was going;

ή κατεύ-&υνσις(της κατευ-&ύνσεως) (the) direction

ή άδ ιέξοδος (the) dead θώ

κι αύτός για να τόν άπoφύγ~ έπηρε μία and he. in order to avoid him. made a turn

αλλη κατεύ-&υνσι πρός ενα δρόμο του (Itook another direction I ) 1nto a road

400



Ι

GREEK BASIC COURSE

όποΙου ή πινακΙδα εγραφε 'άδιέξοδος'. which had a sign 'dead eOO I •

τό άποτέλεσμα (του άποτελέσματος) (the) result

υΝΙΤ 33

Άλλά οπως φαΙνεται έπηρε μία πολύ But it seem5 that he made a very sharp

άπότομη στροφή, μέ άποτέλεσμα νά βρε- ('steep ι) turn .,ith the result that he

-&~ έκεί πού τόν βρηκα. ended up where Ι 1Όund him.

Καί τί εγινε ό αλλος μέ τήν μοτοσυκλέ-

τα;

And 'olhat happened to the other [man] with

the motorcycle?

έξαφανίζομαι (έξαφανισ-&ω)

αφαντος, -η, -ο

ψάχνω (ψάξω)

to disappear

vanished

to search, to look for, to seek

Αύτό ~ταν τό πιό περΙεργο. Έξηφανίσ-&η'l' That 'ΙΙθΒ the strangest [thing]. He disappeared.

'Έγινε αφαντος. ψάξαμε παντου•••

Που-&ενά.

ή συνέπεια

ή εξοδος

άπΙ-&ανος, -η, -ο

"Ισως φοβή-&ηκε τΙς συνέπειες καΙ άκο

λού-&ησε μΙα μικρή εξοδο πρός τόν

δημόσιο δρόμο, πραγμα άπί-&ανο,

ή κατασκευή

άδιάβατος, -ος/-η, -ο(ν)

ή γη

καταπΙνω (καταπιω)

**
διότι ό δρόμος αύτός εύρίσκετο ύπό

κατασκευήν καΙ ~ταν πρός τό παρόν

άδιάβατος, η ••• ανοιξε ή γη καΙ τόν

κατάπιε.

He vanished. We searched everywhere[but]

",θ couldn't find him. ('[He was] nowhere').

(the) cO!1Bequence

(the) exit

improbable

Maybe he was afraid ο! the consequences and

took (followed) a sιnall ex1t road towards

the public road, which is rather improbable

(the) construct1on,manufacture

impassable

(the) earth

to swallow

because this road was under construction

and was impassable at that t1me, or••••

the eart.h opened up and swallowed him.
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άποσLwπω (άποσLwπησω) (1)

ό κατάσκοπος

άναμεLγνύομαL (άναμεLχ~ω)

ή άστυνομία

Άλλα πολύ παράξενο ~ταν καί τό γεγο

νός, ΟΤL ό αλλος η~ελε νά άποσLωπη

ση τ6 πραγμα. 'Ίσως ~ταν κανενας

κατασκοπος καί δεν η~ελε να άναμεL-

x~~ με την άστυνομία.

to huah

(the) apy

to 1nterfere w1th,to be 1nvo1ved

(the) police

But 1t waa a150 very strange (fact) that the

other [fellow] wanted to hU5h up the

who1e th1ng. Maybe he was aome sort ο!

apy and he didn' t want to get 1nvό1ved

with the po1ice.

δL6λου

παράξενος, -η, -ο

συναρπασΤLκός, -η, -ό

not at all, not in the 1east

strange, odd, queer

excit1ng, captivat1ng

ΔL6λου παράξενο. Βλέπω ΟΤL τό ταξίδL Ι wouldn't be surprised. ('[it wouldn't] be

σου ηταν πολύ συναρπασΤLκό. s trange a t a11'). Ι Βθθ that your trip

was very excitingl
'~~~~Q~

συγκλονLσΤLκός, -η, -6

άτελείωτοςΙάτελεLωτος, -η, -ο

δLηγουμαL (δLηγη~ω)

Έμενα μου λες; 7 Ηταν γεμάτο άπ6

συγκλονLσΤLκα γεγονότα, πού χρεLά

ζομαL ~ρες άτέλεLωτες νά στα δLηγη-

~ω.

ή παράστασLς(της παραστάσεως)

Άλλα νομίζω ΟΤL ό μηχανLκός τελείωσε

καί πρεπεL να βLασ~ουμε αν δεν ~ε-

λουμε ν'άργησουμε πολύ καί νά χάσου

με την παράστασL.-

excit1ng

endless

to re1ate, to te11

You're te1ling me~ Ful1 ο! excit1ng events

that Ι 'd need end1ess hours to tell you.

(the) performance

But Ι think the mechanic has finished and

we have to hurry if we don't want to be

1ate and miss the performance.-
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Γιά ποιό ~έμα &ρχισε νά μιλα ό Άλέκος ωσπου νά τελειωση ό μηχανικός την

δουλειά του;

Έπηγε σάν περιηγητης στην Γερμανία;

τί συνέβη στην έπιστροφη του ταξιδίου του;

Πρόλαβε νά δ~ τόν όδηγό αύτου του αύτοκινήτου;

πως ηταν αύτός ό όδηγός;

τί σκέφ~ηκε γι'αύτόν ό Άλέκος;

τί άκριβως συνέβη σέ κάποιο σταυροδρόμι;

Κι ϋστερα;

τι εκανε ό Άλέκος ϋστερα άπΌ,τι εϊδε καί ακουσε;

Πρoσεφέρ~ηκε νά τόν βoη~ήσ~;

Έδέx~ηκε ό αλλος;

πως άκριβως περιέγραψε στόν Άλέκο τό δυστύχημα;

Καί τι εγινε έκεινος μέ τήν μοτοσυκλέτα;

ΤΙ ένόμιζε ό Άλέκος οτι μπορουσε νά εϊχε συμβη;

Καί τι αλλο του έφάνηκε πολύ παράξενο;

πως του έφάνηκαν ολα αύτά πού ακουσε του Σπύρου και τι εϊπε στόν Άλέκο;

Έξακoλoύ~ησαν νά μιλουν πολλή ωρα γι'αύτό τό ~έμα;

Gramιnatical Drills

!!l~~~L:2ι!-~l

Ό ταχυδρόμος επιασε τό μεγάλο δέμα και τό εβαλε μέσα στό αύτοκΙνητο.

τό μικρό άγοράκι πιάσ~ηκε άπό τήν γωνία του τραπεζιου.

~~~!!Q~2r~eiς~_

Χωρις νά τό καταλάβη τό όρμητικό ρευμα τόν άναποδογύρισε καί τόν πέταξε μέσα

στήν ~άλασσα.

τά δύο τουριστικά αύτοκίνητα άναπoδoγυρισ~ηκαν καί επεσαν μέσα στόν γκρεμνό.

Kά~ε φορά πού σήκωνε τά μάτια του, εβλεπε τ6ν άστυφύλακα πού τ6ν έκοίταζε

περίεργα.
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Σηκ~ηκε χωρΙς νά π~ μΙα λέξι καί σ'ενα δευτερόλεπτο έξαφανίσ~ηκε.

Χαίρω πάρα ΠΟλύ,κυρία μου.

Χαιρόταν πολύ οταν ακουγε την γλυκιά φωνη της.

Έπηρε ολα αύτα τά περίεργα βιβλία καί τα έξαφάνισε.

Ή μοτοσυκλέτα έξαφανίσ~ηκε στην γωνιά του δρόμου.

~~2Q.!:~~L:2Qι±~.!:_

Πρoσπά~ησε ν'άπoσιωπησ~ τό τρομερό γεγονός.

Ήταν φανερό οτι άπoσιωπη~ηκε τό κά~ε τι.

~~~Ι±f.!:r~Q~L:2Ι±~.!:_

Μη με άναμειγνύ~ς έμενα κα~όλoυ μ'αύτούς τούς παράξενους άν~ρώπoυς.

Ό φίλος σας ό δικηγόρος πρoσπα~η να άναμειx~~ στην πολιτικη.

"Αν καί δέν μας ίlρεσε τ6 ~ργo, περιμέναμε ωσπου νά τελειώσ1") ή παράστασις.

Αύτός ό (lν~ρωπος ~xει μεγάλη τύχη.

~_~1Q~!JQ,!:~_

Ή διαφορά αύτου του κλασσικου ~ργoυ τέχνης άπό τό μοντέρνο εΙναι, οτι αύτό

σου προκαλει χαρά στίς αΙσ~ησεις καί δέν σου δίνει νά λύσ~ς προβλήματα.

~Δ~E~xΏ_

Μόλις τόν εΙδε τόν ~π~ασε μία τρομερη ταραχή.

Ι±~~~'!:~Qf_~~QΊ.!:Χ2_

'Όσες φορές ~βλεπε μία ομορφη γυναίκα νά όδηγ~ τ'αύτοκίνητό της, την σταματουσε

καί της ~λεγε οτι τόν επιασε λάστιχο.

~~Ί~2~Q~~~_Ίe~~2

Δέν η~ελαν κατΌύδένα τρ6πο νά μας άφίσουν νά πληρώσουμε έμεις τ6ν λογαριασμό.

Ί2_~~2Ί~~fQΙ±~_

'Έκανε ο τι μπορουσε γι' αύτήν, της εδωσε ολη του την περ ιουσία καί τ6 άποτέλεσμα



~ταν να βρε~~ στόν δρόμο.
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!Ι~~f!!~~~_

Δέν ~ταν ενας πραγματικός αντρας. Ήταν ενας φοβισμένος άπό τήν ζωή άν~ρωπα

κος καί γι'αύτό προτίμησε ν'άφήσ~ τούς αλλους να πληρώσουν τίς συνέπειες

~ L.' *των πρι.ιξεων του.

!ΙΥ!)

ΣΌλο του τ6 βιβλίο αύτ6ς ό συγγραφεύς μιλάει γιά τήν πλούσια γη της πατρίδας

του.

"Ολες του οΙ άπαντήσεις ~ταν άρνητικές.

Καί οταν τόν έρώτησα αν του αρεσε αύτ6ς, μου άπήντησε καταφατικά.

όφείλω

όφείλεται

όφείλονται

χειμεριν6ς, -ή, -6

to OW'e

is due

are due

winter (adj.)

Π6σων χρονων, κατά τήν γνώμη σας, πρέπει ενας αν~ρωπoς νά παίρν~ αδεια όδηγου

καί γιατί;

Π6σων χρονων έμα~ατε έσεις νά όδηγητε καί ποι6ς σας εμα~ε;

Ξέρετε πως όδηγουν οΙ Εύρωπαιοι όδηγοί;

Μπορειτε να μας περιγράψετε, αν ξέρετε, τήν τροχαία κίνησι μιας μεγάλης εύρω

πα"ίκης πόλεως;

ποια μέρη του αύτοκινήτου πρέπει νά είναι πάντα σέ καλή κατάστασι;

που όφείλονται τα περισσ6τερα αύτοκινητιστικά δυστυχήματα;

Συμφωνειτε μέ τίς στατιστικές πού λένε, οτι οί γυναικες όδηγουν καλλίτερα

άπ'τούς αντρες;

Νομίζετε οτι τ6 αύτοκίνητο εχει μεγάλη έπίδρασι στήν ζωή των σημερινων άν~ρώπων

καί γιατί;

Τί πρέπει νά κάν~ ενας όδηγός, οταν κτυπήσ~ εναν αν~ρωπo μέ τ'αύτοκίνητ6 του;

405



GREEK BASIC COURSE

πως βρΙσκετε την τροχαΙα κΙνησι στήν Was~n κατά τούς χειμερινούς μηνες;

πως εΙναι οΙ δρόμοι στην Washington ; Ύπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ αύτων

καΙ των δρόμων μιας πόλεως του έξωτερικου πού ησαστε ποτέ;

Πόσες ίfJρες όδηγείτε συνη-&ως την ήμέρα;

τΙ ε'Ιδους αύτοκΙνητο εχετε;

Μπορείτε νά -&υμη-&ητε καΙ να μας διηγη-&ητε κανένα περίεργο γεγονός πού σας

συνέβη κάποτε πού όδηγουσατε τ'αύτοκΙνητό σας;
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'Ιη the Harbor'

ό κύκνος
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(the) swan

ΌΝΙΤ 34

UΟλΟL οΙ ΙΠLβ&τες τοU Κύκνου ν& περ&-

σουν άπΊδω, παρακαλω.

ή ΙΠLβLβασLς (της ΙΠLβLβ~σεως)

ή ΙσΤLοδρομLα

τ'άνΟLΧΤ&

ΆΡΧLζεL ή ΙΠLβLβασLς, δLόΤL σε λεγο

~'άρxεσoυν οι ίσΤLοδρομLες καε πρε-

nEL ν& εLμαστε στ'άνΟLΧΤ&.

All 'Κiknos' passengers p1ease go this ΤΑ8Ύ

('from here').

(the) embarcat10n

(the) race ο! sailing boats

(the) open ΒθΒ

The embarcation 1s about to start, because

the boat races are going to begin in a

litt1e 'Whi1e, and ΤΑθ have to be οη the open.

τό καπελλο

ΙΠLπλέω (ΙΠLπλεύσω)

τό κUμα (τοU κύματος )

άφόρητος, -η, -ο

μονομLας

~Ω! Θεέ μου! πανε τ& ψLλ& μου, n&EL

καε τό καπέλλο μου. κοετα πώς lRL

πλεεL Ιπ&νω στά κύματα. Μ& τε άφόρη

τη κατάστασLς εϊναL αύτή •••

Τόσος κόσμος καε ~έλoυν νά μποUν ολΟL

μονομLας.

ή κρουαζLερα

4c17

(the ) small change

(the) hat

to float

(the) 'Wave

insupportab1e,tiresome,unbearab1e

a11 at once

Oh, my goodnessJ ΜΥ change and my hat υθ

gone! I.ook ho'W i t 1s [the hat] f10ating

οη the W8ve8. (&1t) what Βη unbearab1e

situat10n (that 1s)J

Such a crowd and they a11 'Wsntto get οη

board at the same t1me.

(the) cruise



τό ΑΙγαΤο Πέλαγος
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Aegean Sea

Καλά μου τά ελεγαν••• TC τCς η~ελα τCς

κρουαζLέρες στό ΑΙγαΤο Πέλαγος, μ

αύτόν τόν παλLόΚαLρο ••••

They told me 50 (""θΙΙ Ι ) ••• What did Ι want

this cruise in the Aegean Sea for, 1η

(Iwith') this bad weather?

ή σεLρά

ό μονόλογος

σαλπάρω

(the) line, row, turn, order

(the) mooologue, soll1oquy

to weigh anchor, to depart (sh1p)

Στήν σεLρά σας, δεσΠΟLνCς. 'ΑφCστε

τόν μονόλογο KaC βLασ~ητε. τό πλοΤο

~ά σαλπάρ~ σέ μLσή ωρα.

τό δρομολόγLΟ

[Stay] in l1ne, M1ss. Stop talking to your5elf,

and hurry upl The sh1p is leaving 1n half

θη hour.

(the) t1me-table, 1t1nerary

ΓLατC τόσο νωρCς; Σύμφωνα μέ τό δρομο- Wby so soon? Accord1ng to the 5chedule 1t's

λόγLΟ πρέπεL νά φύγ~ σέ μCα ωρα. TC

πράγματα ElvaL αύτά;

τά βάζω μέ •••

ό λψενάρχης

ύπεύ~υνoς, -η, -ο

supposed to leave in an hour. What's all

this about?

to blame

(the) harbor-master

respons1ble

Μήν τά βάζετε μέ μένα, κύΡLε. Ό κ.λL

μενάρχης ElvaL ύπεύ~υνoς. Αύτός &λ

λάζεL τά δρομολόγLα.

μπράβο!

όργανωΤLκ6ς, -ή, -ό

τό πνευμα (του πνεύματος)

συγχαίρω (συγχαρω)

Don't blame me, sirl ItIs the harbor-master

who is responsible. He i5 the οηθ who

changes the schedule.

Well doneJ Well 5aidl Good(for you)

Congratulations! N1ce jobl

organized

(the) spirit, ghost, m1nd

to congratulate

408
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δημιουργω (δημιουργήσω) (3) to create, to produce

Μπράβο ~oυ! •• Όργανω~ικό πνευμα.

'Αξίζει νά ~όν συγxαρ~ κανείς. Koί~α

~ήν κα~άσ~ασι πού έδημιούργησε.

Good for himJ Α real brain for organization

('organizing spirit')J He deserves

congratulations. wok at the situatiσn

he has createdJ

ή όργάνωσις (~ης όργανώσεως) (the) organization

προειδοποιω (προειδοποιήσω) (3) to warn

~ό πρακ~oρειo (the) agency

Περιμένει κανείς περισσό~ερη όργάνωσι. You"j expect better ('more') organization.

'Έπρεπε νά μας εϊχαν προειδοποιήσει They shou1d have warned UB in advance--

~oύλάxισ~oν άπό ~ό πρακ~oρεΙo. (from) the agency βΙ leastJ

ή σαιζόν

Μή ξεxνα~ε, κύριε, o~ι βρισκόμασ~ε σε

~oυρισ~ική σαιζόν καί ~ό λιμάνι εχει

μεγάλη κίνησι.

"oπo~ε

oπo~ε σας κα~έβη

Καί ~ί ~ά γίνουν αύ~oί πού δέν ξέρουν

o~ι άλλάζετε oπo~ε σας κα~έβη ~ά

δρομολ6γ ια;

Ό φίλος μου, παραδείγμα~oς χάριν, ό

όποιος εΙμαι βέβαιος o~ι ~ά xάσ~ ~ό

πλοιο;

(the) season

Don't forget, sir, that ΟΙθ are now in [the

middle of] tne tourist season βΟΟ the

traffic in the harbor is very heavy.

whenever

βΙ random, βΒ it comes to your
mind

And what about people who don't know that

you change schedules at random1

~ friend, for example, who I'm sure is

going to miss the ship:l

integral, entire

πρoκα~oρίζω (πρoκα~ρίσω)

άκέραιος, -α, -ο(ν)

σ~ό άκέραιο
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Μισή ωρα νωρΙτερα άπ6 τήν πρoκα~ωρι

σμένη ωρα δέν είναι τΙποτα τ6

σπουδαΙο. Έξ αλλου αν xά~ ό φΙλος

σας τ6 βαπόρι, ~ά του έπιστραφουν

τά λεφτά του στό άκέραιο.

Ha.lf an hour ahead ο! the schedu1ed time

1s not at a1.1 iJnportant. Bes1des i1' your

friend missed the sh1p his fare would be

reimbursed to him 1n fu1l.

πολύ εύγενικ6 Ικ μέρους σας

ό νεαρ6ς

• παρέαη

Θαυμάσια! Πολύ εύγενικ6 έκ μέρους

σας ••• τ6 γεγον6ς είναι, νεαρέ,

οτι ειχαμε άποφασΙσει νά παμε ολοι

παρέα

τό λιμεναρχειο

ντρέπομαι (ντραπω)

κι έσεις καΙ τ6 λιμεναρχειο σας

πατε νά μας χαλάσετε τά σχέδια. Δέν

ντρεπόμαστε λέω έγώ;

σου κάνω τ6ν εξυπνο

παΙρνω πολύ σοβαρά τόν ρ6λο

μου

Μή τά βάζεις μ'αύτούς, ΕύαγγελΙα, χά-

νεις τόν καιρ6 σου. Σου κάνουν πολύ

τόν εξυπνο καΙ εχουν πάρει πολύ σοβα-

ρά τόν ρ6λο τους.

φταΙω (φταΙξω)

τ6 παλιοκάραβο

ή τρικυμΙα

Άλλά δέν φταινε αύτοΙ. Έμεις φταιμε

410

1t 's very k1nd ο! YOU

(the) young nιan

(the) group ο! fr1en:is

Wonderfull It's very ldnd ο! YOU. The fact 1s,

YOUDg fellow, ΓΤθ had a1.1 dec1ded to go 1n

οηθ group.

(the) port off1ce

to be ashazιιed

And YOU and your Port office are golng to

ru1n our plans. We1.1 now, aren' t you

ashazιιed ο! yoursel.f7

to be smart alecky

Ι believe Ι 'm somebody

Don't scold them, Evangeli.a, you're wast1ng

your time. They are very smart-alecky and

they th.U1k theY're somebody.

to blame, to blame oneself

(the) old worthless ship

(the) tempest, Btonιι

(But) don't fuss with them. It's our own



GREEK BASIC COURSE UNIT 34

πού σκοτωνόμαστε νά παμε στά νησLά

μέ τά παλLοκάραβά τους καί μ'αύτήν

τήν ΤΡLκυμία. Καλά νά τά πά~υμε.-

f.auJ.t ('We[shouJ.d] blarιιe ourselves') that

we are lά.lling ourselves to visit the

1s1ands οη their wreck οΙ a ship 1n a stonn

like this. Ο.Κ. then, let's suf'f'erJ

ή άλλαγή choice , change

κατά τά λεγόμενα according to what he sa1d

έγκαίρως in ti.me

ΓLατί ό ναύτης η~ελε ν'άρχίΣV ή έΠLβίβασLς των έΠLβατων στό πλοΤο τό γρηγο

ρώτερο;

Ήταν πολλοί OL έΠLβάτες;

που έπήγαLνε τό πλοΤο;

τί συνέβη στήν Εύαγγελία;

θά ~φευγε στήν ωρα του τό πλοΤο;

Ήταν ό ναύτης ύπεύ~υνoς yLa τήν άλλαγή των δρομολογίων των πλοίων;

ΓLατί δέν ~ρεσε στούς έΠLβάτες αύτή ή άλλαγή;

ΓLατί ~γLνε αύτή ή άλλαγή;

τί ~ά γLνώταν, κατά τά λεγόμενα του ναύτη, ~ν κάΠΟLος, λόγψ της άλλαγης των

δρομολογίων, ~χανε τό πλοΤο;

Έν ΤΟLαύτ~ πεΡLπτωσεL γLατί ό τέλης καί ή Εύαγγελία εκαναν φασαρία;

Είχαν δίΚLΟ η OXL;

θύμωσε Kα~όλoυ ό τέλης μέ τόν ναύτη;

Καί τί άΚΡLβως είπε στήν Εύαγγελία γLά τούς ύπαλλήλους καί τά καράβLα αύτης

της Έτα Lp ίας;

Grammatica1 Notes

~~~~_~~!. Verb: 'Mixed' Conjugat1σn

οποτε σας κατέβη θΒ 1t caιnes to your mind

The verb κατεβαίνω 'to desceoo' belongs to tlIe verbB οΙ 'mixed' conjugation

described 1n Note 23.3; 1ts SiJnple Past is Ionned like that ο! the Class ΠΙ verb6, 1.e.

κατέβηκα, κατέβηκες, κατέβηκε, κατεβήκαμε, κατεβήκατε, κατέβηκαν.
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, ,
εναντιον

προσκαλω (προσκαλέσω) (2)

against

to i.nvite

f~l~Δ~~_

Αύτός εΙναι ενας άπό έκείνους πού ξέρουν νά έπιπλέουν πάντα στην ζωη.

Κανένας δέν τόν έπείραξε κι Όμως αύτός τά εβαλε μέ Ολους.

5!~n!!1e~

Θέλαμε πολύ νά τόν συγχαρουμε γιά τό εύχάριστο γεγονός, άλλά δέν μπορέσαμε.

~Ώ~l~~eχ~L:~Q~!!~_

Αύτοί οί δύο φίλοι δημιουργουν πάντα πολλές φασαρίες.

Χωρίς λόγο δημιoυργη~ηκε μία πολύ περίεργη κατάστασις.

~e~~~~~~~~~L:~Q~!!l

Δέν μπορουμε νά πουμε τίποτα έναντίον αύτης της έταιρίας, διότι μας προειδο-

ποίησε έγκαίρως γιά την άλλαγη των δρομολογίων του πλοίου της.

Q~~!~_5!~~_~!!!~~Ώ_

Καί οί δυό τους εΙναι πολύ περίεργοι αν~ρωπoι. Χωρίς νά τούς πρoσκαλέσ~ κανείς

ερχονται οποτε τούς κατέβη καί λένε ο τι τούς κατέβη.

~eQ~!!~Qe1ς~L:Q~!!l

Ό διευ~υντης τούς πρoκα~ώρησε τίς ~ρες της έργασίας τους.

τό δρομολόγιο αύτου του πλοίου πρoκα~ωρίσ~ηκε έγκαίρως.

~!e~~Q~9:l_

'Έμεινα έκστατικός, διότι δέν έντράπηκε κα~όλoυ γι'αύτό πού εΙπε.

5!~Q_~~~~_!2~_~~~~~~__
Ό φίλος σου σέ κά~ε συζητησί μας μας κάνει πάντα πολύ τόν εξυπνο.

~9:1e~~_~~Δ~_5!Q~9:e~_!Q~_e2ΔQ_~Q~_

'Από την ήμέρα πού της εδωσαν αύτην την καινούργια ~έσι, έπηρε πολύ σοβαρά

τόν ρόλο της.

~E9:1~_

Δέν μπορω νά πω οτι φταLς μόνο
, ,
εσυ. 'Όλοι μας φταLμε.
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Q'!~~~~~X!~_

Μπηκαν στήν μικρή βαρκούλα καί αρχισαν νά πηγαίνουν στ'άνοιχτά •

υΝΙΤ 34

!~-~~~~

Πρίν φύγω γιά τά μαγαζιά είχα τόσα λεφτά μαζί μου καί τώρα μου εμειναν μόνο

μερικά Ψιλά.

~~~e!J::~s;_

Μά τί άφόρητη κατάστασι είναι αύτή; Δέν ξέρει κανείς τί νά κάν~.

ι:~~~ι:~~~_ •
Μονομιας σταμάτησε τήν συζήτησι καί εφυγε πολύ ~υμωμένoς.

iι_Q'f~e~_

Στ'άνοιχτά της ~αλάσσης μπορουσες νά δ~ς μία σειρά άπό βάρκες.

~~fQ~~~~~_

"Ολοι μας εtμαστε ύπεύ~υνoι γι'αύτό πού εγινε.

!2_~e~~Ί~f!fΙ~_

Πρέπει νά πατε όπωσδήποτε αϋριο τό πρωί στό πρακτορειο, γιά νά πάρετε τό

εΙσιτήριό σας.

Q'Ί2_~~~f!~~~_

Μπορει νά μήν π&ρ~ς περισσότερα λεφτά άπ'αύτά πού τούς εδωσες, άλλά

τούλάχιστον τά λεφτά σου ~ά σου έπιστραφουν στό άκέραιο.

άναφέρω (άναφέρω)

σχετικά

διασχίζω (διασχίσω)

ό ώκεανός

ή Καραβαϊκή

όποιοσδήποτε, όποιαδήποτε

όΠΟΙΟδήποτε

ή ναυτία

to quote, to mention

relativeJ.y. in regard to

to cross

ocean

Caribbean

whoever, llhichever

seasickness

Νομίζετε οτι οι ιστιοδρομίες είναι ενα δημοφιλές σπόρ στήν 'Αμερική;

Μπορειτε νά μας άναφέρετε μερικά αλλα ~αλάσσια σπόρ;
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Σε ποιά συνή~ως μέρη της Άμερικης προτιμουν αύτου του ε1δους τά σπ6ρ;

Μπορειτε νά μας περιγράψετε κάποιον άγωνα ίστιοδρομιων πού ετυχε νά παρακολού

~ήσετε;

Μπορειτε νά μου πητε τί σημαίνει ιστ'άνοιχτά Ι;

Πήγατε ποτε σε κρουαζιερα στά νησιά της Καραβαϊκης η στά νησιά της Μεσογείου,

η όπουδήποτε άλλου;

"Αν ναί, μπορειτε νά μας περιγράψετε τήν κρουαζιέρα αύτή;

"Αν οχι, μπορειτε νά μας περιγράψετε ενα όποιοδήποτε ταξίδι σας με τ6 πλοιο;

Σας πιάνει ναυτία, οταν ταξιδεύετε με τ6 πλοιο;

τί νομίζετε οτι μπορει νά συμβ~,oταν ενα σχετικά μικρό καράβι πρoσπα~ήσΏ νά

διασxί~ τ6ν ώκεαν6;

Πρoσπά~ησε ποτε κανείς να τό κάν~ αύτ6 καί τ6 έπέτυχε;



άγαπητός, -η, -6
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Part ι

dear

ΌΝΙΤ 35

τελείωσαν τα ψέματα

ό άποχωρισμός

Λοιπόν άγαπητη μου. Τελείωσαν τα ψέ

ματα. Ή ωρα του άποχωρισμου μας

έπλησίασε.

This is it!That's fina1JNo morel

(the) separation

Well, dear, this is itJ The tiJne ο! (our)

separation has come.

-&ά ξανα"ί δω-&ουμε

σύντομα

we'll Βθθ each other again

short1y, brief1y, Βοοη

Μη γίνεσαι τόσc δραματικ6ς. Θα ξαναϊ-

δω-&ουμε σύντομα. Έξαρταται αύτην

την φορα άπό σένα. Σέ 12 ~ρες μπο

ρουμε να ειμαστε παλι μαζί.

Don 't be ΒΟ dramaticJ We 'll Βθθ each other

Βοοη. This time it depends οη you. We

could be together again in 1 2 hours.

έκμηδενίζομα ι (έκμηδενισ-&ω) to be nonexistent, annihi1ated

ή άπόστασις (της άποστασεως) (the) distance

ύπερμοντέρνος, -α, -ο ultra-modern

ή ΣUγκO ι νων ί.α (the) communication

Έκμηδενίσ-&ηκαν πιά*οί άποστασεις μ'αύ- Distances cbn't exist arv more with ultra

τα-έδω τα ύπερμοντέρνα μέσα ΣUγΚOι,νω- modern communication devices.

νίας.

"Ας τ'άφ~σoυμε σμως αύτα καί ας άσχο-

λη-&ουμε μέ τίς δι,αφορες δι,ατυπώσεις

Hσwever, 1et's 1eave a11 th1s θ10ηθ and 1et's

get busy With various formalities, because
------------------------------------------------

*π ι α already; (w.negation) aπy more, arv longer
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γιατί δέν εχω άρκετη ωρα στην δια

-&εσί μου.

ή τσάντα

περιέχω (περιέχω)

εϋ-&ραυστος, -η, -ο(ν)

κλειδώνω (κλειδώσω)

'Έγραψες στην μεγάλη τσάντα, οτι περ ι

έχει εϋ-&ραυστα άντικείμενα καί την

έκλείδωσες καλά;

Ι don ι t ha.ve enough tilne (at ~ diSPJsal).

(the) handbag, brlefcase

to conta:in

frag11e, brittle

to lock

D1d you write οη the big briefcase that 1t

contains fragile objec~q, and did you lock

it secure1y?

ή όδηγία

Βεβαίως. Άκολού-&ησα ολες σου τίς όδη

γΙες.

(the) instruction, direction

Certainly, Ι [ollσwOO a11 your instructions.

έλέγχω (έλέγξω)

τελωνιακός, -ή,-6

ό ελεγχος

έλεύ-&ερο(ν) τελων

Έλπίζω οταν μου τά έλέγξουν στό άε

ροδρ6μιο Κέννεντυ πού γίνεται ό

τελωνιακός ελεγχος να μου πουν

οτι εΙναι έλεύ-&ερα τελων.

to check, verily,control,exazιd.ne

of customs

(the) examination, inspection

duty free

Ι hope tha.t when they examine things ('them')

at Kennedy Ai.rport, where the customs

inspection takes place, they'll tell me

tha.t they are duty free.

σίγουρος, -η, -ο

Μην εΙσαι τόσο σίγουρη γι 'αύτ6.

sure, certain

Don't count οη it~

**********
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Part 11

υΝΙ'Γ 35

συννεφιασμένος, -η, -ο

κα-& 'όδόν

Ό ούρανός φαίνεται συννεφιασμένος.

Σκέψου νά εχουμε καμμία -&ύελλα

κα-&' όδόν1

πάντως

cloudy, overcast

θη route

The sky seems to be overcast. Imagine having

bad weather (tstorm I ) θη routel

at an;,y rate,

τό Παρίσι

προσγειώνομαι (προσγειω{7ω)

ό αερολιμένας/αερολιμήν(του αερολι

μένος)

των Παρισίων

to lanι:i

(the) airport

Par1s

ο! Paris

Μήν τό λές αύτό! Θά μέ κάν'9ς ν' ανησυχω Don 't say tha.t: You 'll start me worrying

πάλι γιά σένα •••Πάντως μήν ξεxάσ~ς,

μόλις προσγειω{7ητε στόν αερολιμένα

των Παρισίων νά μου στείλ~ς ενα

τηλεγράφημα.

about you again. At an;,y rate don't forget

to send me a cable, as Βοοη as you land

at the Paris Airport.

ή ανησυχία (the) worry

ή νευρικότης (της νευρικότητος)

νευρικός, -ή, -ό

τό κάπνισμα (του καπνίσματος)

(the) nervousness

nervous

(the) smok:1ng

τ Αχ! Έσύ κα ί ο ί ανησυχ Cες σου. Κάποτε Ohl You anι:i your worries: Somet.ilnes you

γίνεσαι ύπερβολικός καί μέ κάνεις

καί μένα καί μέ πιάνει νευρικότης

καί οταν είμαι νευρική, καπνίζω πάρα

πολύ. Έλπίζω νά έπιτρέπεται τούλά-

χιστον τό κάπνισμα στό αεροπλάνο.

exaggerate and make me nervous too.

And when my nerves get hold ο! me Ι smoke

too much. Ι hope smoking is permitted

οη the plane (at least).
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άντιμετωπίζω (άντιμετωπίσω)

ή κρίσις (της κρίσεως)

άεροπορικ6ς, -ή, -6

'Οπωσδήποτε, γιατί άλλιως ~ά άντιμετώ

πιζαν κρίσι οι άεροπορικές έταιρίες.

ή άτμοπλοία

άτμοπλοΊ: κως

ό σιδηρ6δρομος

σιδηροδρομικως

Θά ~σαν άμΙτρητοι οΙ έπιβάτες, πού ~ά

προτιμουσαν γι'αύτ6ν μ6νο τ6ν λ6γο

νά ταξιδέψουν άτμοπλοτκως ~ σιδηρο

δρομικως.

to 1'ace, to oonf'ront,to οορο wlth

(the) crisls, judgment,opinion

01' aviatlon

Certainly, because otherwise the airlines

would be 1'aced with a crisis.

(the) steam navigation

by ship

(the) railroad

bytrain

There might be a great number 01' passengers

who would pre1'er to travel by Βθβ or by

train just 1'or that reason.

κομψ6ς, -η, -6

χαριτωμένος, -η, -ο

ή συνΟδός

Ιπτάμενος, -η, -ο(ν)

ό παράδεισος

ή χάΡbς/χάρη/(της xάριτoς~

Ναί ~σως. Άλλά ξέχασες τό σπoυ~αιoτε

ρο πλεονέκτημα των άεροπλάνων. Τίς

κομψές καί χαριτωμένες συνΟδούς, πού

πρoσπα~oυν μέ τήν χάρι τους νά κά

νουν τ6 ταξίδι σου εναν Ιπτάμενο

παράδεισο.

άδιάκοπος, -η, -ο

ένοχλητικ6ς, -ή, -6

στερουμαι (στερη~ω)

elegant

channing

stewardess

1'lying

paradlse

(the) eharm

Yes, maybe. But you've 1'orgotten the most

important advantage 01' planes. The elegant

βΟΟ charming stewardessea who try (with

their charm) [their best] to make your

travel a 1'lying paradise.

uninterrupted

boring, armoying

to be deprived
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ή έν6χλησις (της ένοχλήσεως)

Καί αν καί κάποτε σου γίνονται λίγο

ένοχλητικές μέ τό άδιακοπο ένδια

φέρον τους, νομίζεις οτι μπορουν

πολλοί να στερη~oυν αύτήν τήν εύ

χαριστη έν6χλησι;

Άλλα ή ωρα περνα. Σέ ποια πύλη πρέ

πει να παμε για να περιμένουμε;

(the) annσyance, importunity

And although you somet1mes get a little

annoyed by their continuouB interest, do you

think many [people] could be deprived ο!

this pleasant annoyance?

But time is flying. Which gate shall we go to

to wait1

ή πτησις (της πτήσεως)

Ήνωμένες Πολιτειες της

Άμερικης

Στασου να ρωτήσω στίς πληροφορίες,

κα~ώς έπίσης, αν ~α κα~υστερησΏ ή

πτησις για τίς Ήνωμένες ΠολιτεΙες.

ό πιλ6τος

τό σύν~ημα (του συν~ήμ.ατoς)

ή άναχώρησις (της άναχωρησεως)

"Ολα εΙναι ~τoιμα. Σέ λίγο ~α βγαλουν

τήν σκαλα καί ~α δώσουν στόν πιλότο

τό σύν~ημα άναχωρησεως.

δένομαι (δε~ω)

ή ζώνη

άπογειώνομαι (άπoγει~ω)

τό άερι~oύμενo(ν)

Μη ξεxασ~ς να δε~ης μέ την ζώνη άσφα

λείας πρίν άπoγει~η τ6 άερι~oύ-

μενο.

(the) night

United States ο! America

Wait, let me ask the Information [desk] and

a150 if the flight for the U.S.A will be

delayed •

.. ....... ....
(the) pilot

(the) signal, emblem, symbol

(the) departure

Everything's ready. In a while they're go1ng

to take away the stairs and the pilot will

be cleared for departure.

to tie oneself, to fasten

(the) belt, Ζοηβ

to take οΙ!

(tlle) jet

Ώοη 't forget to fasten ('yourself ι) the

safety belt before the plane takes oIf.
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Καλά, καλά••• Άντίο Βασίλη μου. Εύχα-

ριστω για: Ολα.

Ο.Κ, ,Ο.Κ••• Goodby, Basil, Tha.nks {οτ

everything.

φ ι λω (φ ι λή σω ) (2 )

οί <1Πουδές

τό δίπλωμα (του διπλώματος)

Καλό ταξίδι καί καλή άνταμωσι~ Να μου

φιλήσ~ς την Εύαγγελία καί νά της π~ς

νά ΣVνεχί~ τίς σπουδές της γιά τό

δίπλωμα.

to k1ss

(the) s tudies

(the) diplσma, degree,graduation

Have a nice tripJ Till we meet againJ ΚiBB

Evangeline for Μθ and tel1 her to keep υρ

her studies (tor graduation).

ή ~έλησις (της ~ελήσεως)

ή ύπόσχεσις (της ύποσχέσεως)

(the) will

(the) prom1se

'Όλα ~ά γίνουν μέ λίγη καλή ~έλησι.

Πρός τό παρόν κοίταξε έσύ τόν έαυ

τόν σου καί να ~υμασαι τήν ύπόσχε

σί σου.

Everything's going to be f'ine with a little

good wil1. For the present take Care ο!

yourse1f and remember your promise.

Δεν ~ά την ξεχάσω. Λόγω τιμης. Καλό

ταξίδΙ, χρυσή μου καί έλπίζω ή τύχη

να σου τά φέρ~ ολα δεξιά.-

Ι won 't f'orget it. Word ο! honorJ Have a

nice trip, dear, and Ι hope that things

wi11 work ουΙ a11 right! (' fortune will

bring things to you in the right way ι ) ._

άνταλλάσσω (άνταλλάξω) to ex:change

Γιατί ή Έλένη είπε στ6ν αντρα της, αν καί έπήγαινε τ6σο μακρυά, οτι ~ά

μπορουσαν νά ξαναϊδ~oυν πολύ σύντομα;

τί έννοουσε οταν του είπε: ι Αύτήν την φορά έξαρταται άπ6 σένα ;'

Γιατί δέν συνέχισαν αύτου του εϊδους την κουβέντα άρκετη ωρα;

Ι~20
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Τί τ6ν έρώτησε για τήν τσαντα της πού περιηχε ε~~ραυστα άντικείμενα;

τί έπίστευε αύτή ΟΤΙ ~ά της ~λεγαν γι'αύτά στ6ν τελωνιακ6 ~λεγxo του άερο

δρομίου Κέννεντυ;

Τί εΙπε στ6ν ~ντρα της καί τ6ν εκανε ν'άνησυx~;

Τί είπε ό Βασίλης στήν γυναίκα του νά κάν~ μ6λις φτάση τ6 άερι~oύμενo στόν

άερολιμένα των Παρισίων;

Τί συνή~ιζε νά κάνη ή Έλένη οταν ήταν νευρική;

Ποι6ς, κατά την γνώμη του Βασίλη, ~ταν ό λ6γος, πού εκανε τίς άεροπορικές

έταιρίες νά έπιτρέπουν τ6 κάπνισμα στά άεροπλάνα τους;

Καί τί του εΙπε ή Έλένη γιά τίς συνΟδούς των άεροπλάνων, Οταν ~κoυσε αύτ6

τό έπιχείρημά του;

Θά κα~υστερoυσε ή πτησις γιά τίς Ήνωμένες Πολιτειες;

Τί της εΙπε ό αντρας της νά μή ξεxάσ~ νά καν~, μ6λις μπ~ στ6 άερι~oύμενo;

Ποιές ~ταν οί τελευταιες λέξεις, πού άντήλλαξαν οί δυό τους, πρίν φύγη ή

Έλένη;

Ταξιδεύετε συχνά μ'άεροπλάνο;

πως μπορει κάποις νά πά~ στ6 άεροδρόμιο;

Θεωρειτε τά ταξίδια μ'άεροπλάνα σήμερα άσφαλη;

''Αν ναί, έξηγηστε γιατί.

Μπορειτε νά περιγράψετε τ~ν δουλειά μιας ίπταμένης συνοδου;

Γιατί οί πιλ6τοι των άεροπλάνων πληρώνονται καλά;

Έξετάζουν τίς άποσκευές των διπλωματικων ύπαλλήλων στά τελωνεια των διαφ6ρων

χωρων; Kι'~ν 8χι μπορειτε νά έξηγησετε γιατί;

Kά~'ενας άπ'τούς φοιτητάς ~ά πρέπ~ ν'άναφέρ~ τά πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτη-

ματα:

των ταξιδίων μέ άεροπλάνο.

μέ πλοιο

μέ τρένο

μέ λεωφορειο καί
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μέ ίδιωτικ6 αύτοκίνητο.

Kα~'ενας άπ'τούς φοιτητές ~α πρέπ~ να διηγη~~ ενα άπ6 τα ταξίδια του μέ τα

μέσα συγκοινωνίας πού άναφέραμε προηγουμένως.-

ύποφέρω (ύποφέρω)

Δέν μπορω πια να ύποφέρω αύτόν τ6ν αν~ρωπo.

Αύτό πια μου ελειπε.

Καιρός πια να φύγουμε.

Δέν δουλεύω έκεί τώρα πιά.

to suffer, to tolerate

Μπηκε πια ή ανοιξις.

Τελείωσαν πια τα ψέμματα. Αϋριο φεύγουμε για την 'Αμερικη.

Δέν ~α ξαναδω πια την Έλένη.

Δέν ~α ξαναπαμε πια σ'αύτό τό καφενεLο.

πανε πια τα παλιά καλα χρόνια.
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REVIEW-----------

Review Drills

REVIEW 31 -35

Fill 1η each blank With the Past Part1c1p1e forms ο! the verbs given οη the right.

Ή Μαρία φαίνεται πολύ σήμερα.

'Όλα τά ξυλα της φωτιας ~τα\' •

Ό Γιωργος εϊναι νά πoυλήσ~ την βάρκα του.

Ή βάρκα αύτη εϊναι άκόμα •

Καί τά δύο γράμματα πού λάβαμε ~ταν •

Ό διευ~υντης αύτη ς της τραπέζης εϊναι πολύ σημερα.

Ή κόρης σας φαίνεται πολύ •

Αύτό τό αύτοκίνητο εΙναι

"Ολα τά

άπό τήν 'Αγγλία.

κουτιά πρέπει νά μπουν έκει μέσα.

άγοράζω

άδειάζω

άλλάζω

άνάβω

άναγκάζω

άναΠΟδογυρίζω

άνοίγω

άπασχολουμα ι

άπογοητεύομαι

Αύτοί οΙ στρατιωτες εϊναι νά πε~άνoυν γιά την πατρί-

δα τους.

Τρία αύτοκίνητα ~ταν στην παραλία.

'Εκείνα τά μικρά παιδάκια ηταν μέσα στό κρύο.

"Ολα τά ποτηρια ~ταν μέ οδζΟ.

Ό Γιάννης εϊναι στην 'Ιταλία.

Ό φίλος σας φαίνεται πολύ •

"Ολοι μας εΤμαστε μέ την ~ραία πατρίδα σας.

τά παπούτσια σας εϊναι πολύ καλά

"Ολες αύτές οΙ βαλίτσες εϊναι καλά •

"Ολα τά πράγματά μας εϊναι στ6 τελωνείο.

Ό πατέρας του εϊναι πολύ καλά _

Αύτός εϊναι πολύ εξυπνος αν~ρωπoς καί πολύ _

Eϊσ~ε άΠΟλύτως πού δέν ηρ~ατε στό πάρτυ μας.

Μετά τό μπάνιο εLμαστε πάντα πολύ _

Αύτοί οί στρατιωτες εϊναι στ6ν πόλεμο.

οΙ συγγενείς μας εϊναι στην Γαλλία.

άποφασίζω

γδύνομαι

γεμίζω

γεννιέμαι

γερνω

γοητεύομαι

γυαλίζω

δένομαι

δηλώνω

δημιουργω

διαβάζω

δικαιολογω

διψω

δοκιμάζω

έγκα~ίσταμαι
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υΟλα τ& δολλ&ρια πo~ εΙχε εΙναι τ~ρα

τό δωμ&τιό σας εΙναι , κ~ριε.

τό σπίτι του ~ταν πολύ καλ&

Γιατί ~ρxεσ~ε κ&~ε μέρα στό γραφειο σας

τό διαμέρισμα αύτό εΙναι πρίν άπό πoλ~ν καιρό •

Αύτ& έδω τ& ψ&ρια εΙναι •

τ& λεφτά του εΙναι μέ πoλ~ κόπο.

X~ές δέν έμπόρεσα ν'άνοίξω τήν πόρτα του αύτοκινήτου μου. Ήταν

__________ καί εΙχα χ&σει τ& κλειδι&.

Αύτό τό κρέας εΙναι πoλ~ ομορφα •

Ή φίλη μου αίσ~άνεται πoλ~ μ'αύτά πo~ της είπατε.

Σήμερα εΙμαι πoλ~

Ό γιός σας εΙναι πoλ~ καλά

υΟλα τά προβλήματά σας εΙναι

Δέν πρέπει, Μαρία, νά εΙσαι

'Όλα αύτά τ& αύτοκίνητα εΙναι

Ή περιουσία του πατέρα τους ~ταν καλά

Αύτά τά κρασιά εΙναι

Δέν ~xετε τό σπίτι σας;

Μ'άρέσει νά εΙμαι καί ν'άκo~ω μουσική.

Περασμένα , εΙπε ό K~στας στόν φίλο του.

έξαργυρ~νω

έτο ψάζομα ι

κα~αρίζω

κα~υστερω

καπαριfJνω

καπνίζω

κερδίζω

κλειδ~νω

κόβω

κoλακε~ω

κουρ&ζομαι

κoυρε~oμα ι

λ~νω

λυπαμαι

μεταχειρίζομαι

μο Ιρ&ζομα ι

νo~ε~ω

νο ικι&ζω

ξαπλ~νω

ξεχνω

Δέν φαίνεσαι καλά σήμερα. ξυρίζομα ι

Αύτό τό ~ργo ~ταν πoλ~ καλά

Πόσα χρόνια εIσ~ε

τό αύτοκίνητό σας δέν εΙναι καλ&

τ& παιδι& μου εΙναι π&ντα

παίζω

παντρε~oμα ι

παρκάρω

πεινω

υΟλα του τ& βιβλία ~ταν στήν γωνι& του δωματίου.

Σήμερα δέν μπορω ν& σηκ~ω άπό τό κρεββ&τι.

Ό άδερφός σου εΙναι π&ντα

ΕΙναι τό ένοίκιο αύτου του μηνός.

ΕΙμαι •
πετω

,
πιανω

πίνω

πληρ~νω

Τό 1963 ~ταν τό σπίτι σας;

υΟλα τ& ~ξoδα εΙναι •

πουλω

πρoπληρ~νω
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τ6 μεσημέρι ολα τά ξένα άεροπλάνα ~σαν στ6 άεΡΟδρό-

μιο του Έλληνικου.

Ήταν τ6 γράμμα σας στό κουτί;

Εϊμαι άπ6 τίς 4 τ6 πρωί.----------

'Όλα τά πουκάμισά σου εϊναι •

οΙ ύπάλληλοι αυτου του γραφείου εϊναι άπό τήν πολλή

δουλειά.

Αύτός ό νέος εϊναι σΈνα πανεπιστήμιο των Παρισίων.

'Όλα τά τρένα εϊναι στόν σταο&μ6 Θεσσαλονίκης.

__________ νά εϊσαι, εϊπε ό παπας στήν γυναίκα.

Αύτ6ς φαίνεται πολύ ανo&ρwπoς.

Περαστε κύριοι, τ6 τραπέζΙ εϊναι •

Γιατί εϊσαι τ6σο , Έλένη~σήμερα;

υΟλα ~ταν •

Αύτ6 τ6 κουστούμι εϊναι πολύ _

υΥστερα άπ6 τ6 μεγάλο ταξίδΙ, εLμαστε ολοι μας πολύ __~ _

'Όλα τα παιδιά .&ά φύγουν αϋριο άτμοπλο'ι:κως γιά

τήν 'Αμερική.

REVm131 - 3$

προσγειώνομαι

ρίχνω

σηκώνομαι

σημειώνω

σιδερώνω

σκοτώνω

σπουδάζω

σταματω

συγχωρω

στρίβω

στρώνω

συλλογίζομαι

συμφωνω

συνηο&ίζω

ταλα ιπωρουμαι

υΙοο&ετω

ΕLμαστε πολύ σ'αύτ6ν τ6ν ανο&ρωπο.

Αυτ6ς ό ανo&ρwπoς εϊναι πολύ _---------.

τ6 νησί της 'Ύδρας εϊναι γιά την όμορφιά του.

τά παιδ~ά σας εϊναι πολύ _

τ6 σπίτι αύτ6 δέν εΙναι πολύ καλά _

τά καλλίτερα άγάλματα αύτου του μουσείου εϊναι _

σ'έκεLνο τ6 μεγάλο δωμάτιο.

Ή μηχανή αύτου του αυτοκινήτου εϊναι

τί εχεις Νίκο; Φαίνεσαι σαν

ύποχρεώνω

φαντάζομαι

φημίζομαι

φοβαμαι

φειάχνω

φυλω

χαλω

χάνω
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Narrative

άνΟLξLάΤLκος, -η, -ο

τό μοναστήρL

τό μυστήρ LO

ό καλόγερος

τά μwσα"Lκα

χαμηλά

τ6 npw"Lv6

άσύγΚΡLτος, -η, -ο

ό -&6ρυβος

ή σLλουέττα

ό χαρακτήρας/χαρακτήρ(του χαρα-

, 'λ ( ) κτηρος)
το προαυ LO ν

ό βαρβαρος

ή ήρεμία

ή ματαLότης (της ματαLότητος)

ή είκόνα/είκών (της είκόνος)

αύστηρός, -ή, -ό

άπoχα~ρετω (άποχαLρετήσw) (1)

Spring (adj.)

monastery

~stery

monk

mosaics

low

morning

incomparable

noise

silhouette

character

front yard

barbarian

calm, tranquility

vanity

icon

austere

to say goαiby

Πρίν άπό πολύν καLρό έγώ ΚL'ό φίλος μου ό Άλέκος ~έλαμε νά παμε να

έΠLσκεφ~ουμε τό uAYLOV 'Όρος. Να δουμε τά πρό άμνημονεύτων χρόνων ΚΤLσμένα

μοναστήΡLα του, τούς γεμάτους μυστηΡLΟ καλογέρους του καί τά ~αυμάσLα βυζανΤL-

νά μwσα"Lκα του.

'ΈτσL ενα συννεφLασμένο άνΟLξLαΤLΚΟ πρωϊνό βρε~ηκαμε στό λLμάνL του llEL

paLa εΤΟLμΟL YLO: τό περίφημο ταξίδL μας. πηγαμε στό λLμεναρχειο καί ρωτησαμε

τόν λLμενάρχη YLQ: τ6 δρομολ6γLΟ του πλοίου καί τί ωρα άΚΡLβως ~α άναχωρουσε

άπό τό λLμάνL. Ό λLμενάρχης μας εΙπε ΟΤL τό πλοιο ~ά σάλπαρε στίς 12 τό μεση

μέΡL. Ή ωρα ~ταν 9.1/2 τό πρωΤ. Εϊχαμε 2.1/2 ωρες στην δLά~εσί μας καί έπεL-

δη δέν εϊχαμε τί να κάνουμε, έπηγαμε σ'ενα καφενειο, πού ~ταν κοντά στην προκυ-

μαία.

τ6 καφενειο ~ταν γεμάτο άπό κόσμο κά~ε ήλLκίας. Γέρους πού EnLvav τό

χαμομηλL τους, νέους πού EnLvav τό ούζάΚL τους τρώγοντας τούς νόσΤLμους μεζέδες

τους, έλLές, φέτα, χταποδαΚL κ.τ.λ. καί μεΡLκούς ήλLΚLwμένους πού επαLζαν την
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πρέφα τους η τό ταβλάΚL τους. οΙ πεΡLσσότε~L ομως άπό τούς πελάτες μLλουσαν

πολLΤLκά, YLιI την Ρωσσία, την Κίνα, την σημεΡLνη κυβέρνησL, την άνΤLπολίτευσL,

κ.τ.λ.

Βρηκαμε ενα τραπεζάΚL σέ μία YWVLQ: του καφενείου κοντά στό παρά~υρo καί

άπ'τά τζάμLα του βλέπαμε την κίνησL του λLμανLου, τά καράβLα πού εφευγαν η

ερχονταν οπως έπίσης την έΠLβίβασL των έΠLβατων σΈνα μεγάλο ύπερωκεάνεLΟ.

Ή κίνησLς των αύΤΟΚLνητων στόν άσφαλτοστρωμένο δρόμο της προκυμαίας

ηταν τόσο μεγάλη καί παρ Όλες τίς ΠLνακίδες κα~oδηγησεως οΙ όδηγοί εκαναν ο ΤL

η~ελαν καί ετρεχαν σάν παλαβοί με ΙλLγγLwδη ταχύτητα.

'Αρχίσαμε την κουβεντα με τόν φίλο μου YLQ: τό ταξίδL μας, άλλά ό ~όpυβoς

των άεΡL~ουμενων άεροπλάνων πού πετουσαν πολύ χαμηλά πάνω άπ'τό λLμάνL ηταν

τόσο ένοχληΤLκός πού δέν μπορούσαμε ν'άκούσουμε τί ελεγε ό ενας στόν αλλον.

Κοντά στό λLμάνL του ΠεLραLα, βλεπετε, είναL ό άερολLμενας του ΈλληνLκου καί

τ'άεροπλάνα προσγεLwνονταL καί άπογεLwνονταL άπό έκεΙ.

Ή ωρα ομως περνουσε γρηγορα καί επρεπε νά παμε στην σεLρά έΠLβ~βάσεως

των έΠLβατων. τό πλοιο πού ~ά περναμε ηταν ενα μαλλον παλLό καράβL, πού YLιI

πολλά ΧρόνLα εκανε τό δρομολόγLΟ ΠεLραLως-ΧαλΚLδLκης. Ό πλοίαρχος πού έκείνη

την σΤLγμη ηταν στην γέφυρα φαLνόταν αν~ρwπoς σίγουρος YLιI τόν έαυτόν του καί,

οπως έμά~αμε άργότερα, ηταν γεμάτος πνευμα καί ασσος στην δουλεLά του.

τό καράβL σάλπαρε άΚΡLβως στην ωρα του καί σε λίγο βρε~ηκαμε στ'άνΟLχτά

στό ΑΙγαιον πελαγος. Ή ~άλασσα ηταν ησυχη καί τό ταξίδL ηταν πολύ καλό.

Περάσαμε τό νόΤLΟ μερος της Εύβοίας καί τό καράβL εσΤΡLψε πρός τά βορεLΟ

άνατολLκά. -Εξαφνα ό ούρανός εγLνε συννεφLασμενος καί δυνατός άερας αΡΧLσε νά

φυσά~. τά κύματα της ~αλάσσης όρμηΤLκά αΡΧLσαν νά σηκwνωνταL ψηλά καί νά κτυ

πουν με δύναμL τό καϋμενο τό καράβL.

Έκείνη την ωρα ετυχε νά είμαL στό κατάστρωμα XL ενα δυνατό κύμα με κτύ

πησε δυνατά. 'Έχασα τελείως τίς αΙσ~ησεLς μου άπό τό δυνατό κτύπημα. 'Όταν

ανΟLξα τά μάΤLα μου βρε~ηκα στην καμπίνα μου. Ή ΤΡLκυμία είχε περάσεL, ό

ηλLος είχε βγει XL ό φίλος μου ό 'Αλεκος ηταν δίπλα μου καί με ρωτουσε πως

αΙσ~ανόμoυν. 'ΌΧL καί τόσο καλά, άλλά εύτυχως δεν ηταν τίποτα τό σοβαρό.

Τό καράβL συνεΧLσε τό ταξίδL του πρός τό 'ΆγLον 'Όρος καί την αλλη ήμερα

τό άπόγευμα τά άπότομα βουνά της ΧαλΚLδLκης αΡΧLσαν νά φαίνωνταL άπό μακρυά.
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τό καράβι πλησίασε σΈναν μικρό κόλπο καί μέ μία μικρή βάρκα βγήκαμε στήν παρα

λία καί έμείναμε έκστατικοί άπό τήν άσύγκριτη όμορφιά. Τί φύσις ~ταν αύτή

Θεέ μου! Ψηλά άπότομα βουνά γεματα γκρεμνούς καί κάτω μία άτέλειωτη ~άλασσα.

Έπηραμε εναν χωματόδρομο σχεδόν άδιάβατο μέσα άπό τά βουνά καί περπατή

σαμε γιά πολλή ωρα, οταν εξαφνα μπροστά μας έφάνηκε ή σιλουέττα ένός μεγάλου

ασπρου κτιρίου. 'Ηταν ενα μοναστήρι. 'Ένα μοναστήρι πού νόμιζες οτι ~ταν έκει

βαλμένο άπό τό χέρι του θεου.

Μόλις έφτάσαμε κοντά στήν πύλη του μοναστηριου ~ρ~αν οΙ καλόγεροι νά

μας καλωσορίσουν. Ντυμένοι μέ μαυρα ρουχα, μέ μακρυά μαλλιά, μουστάκια καί

γένεια εΙχαν πρόσωπα γεματα ~ελησι καί χαρακτηρα.

Περάσαμε το προαύλιο του μοναστηριου, άνεβηκαμε τίς σκάλες καί μπήκαμε

σΈνα μεγάλο δωμάτιο. Έκει οΙ καλόγεροι μας πρόσφεραν σΈνα δίσκο γλυκό,

καφέ καί κουλούρια.

'Αρχίσαμε νά συζηταμε γιά διάφορα ~έματα. Ή κουβέντα μας ηταν πολλή

συναρπαστική. οΙ καλόγεροι μας διηγή~ηκαν πολλές Ιστορίες. Γιά τό μαναστήρι

τους, πότε αρχισε καί πόσα χρόνια κράτησε ή κατασκευή του, γιά τούς διαφόρους

βαρβάρους πού πέρασαν άπ'έκει, γιά την ζωη τους καί έπίσης γιά διαφόρους Άγί

ους καί τά ~αύματά τους.

οΙ τρόποι των καλογέρων ~ταν τόσο ~ρεμoι καί τά πρόσωπά τους τόσο εύχά

ριστα πού αΙσ~άν~ηκα μία μεγάλη χαρά καί ήρεμία στήν ψυχη μου. τί Ικανοποίησι,

συλλoγίσ~ηκα,~ά πρέπη νά αΙσ~άνωνται οΙ αν~ρωπoι αύτοί πού αφ σαν τόν κόσμο με

τά ΠΡΟβλήματά του, τίς κρίσεις του, τίς άνησυχίες του καί την ματαιότητά του

για να ερ~oυν έδω έπάνω καί νά δώσουν τόν έαυτόν τους στην Ιδέα της άγάπης,

στήν Ιδέα του Θεου!

'Αργότερα μας πηγαν στην έκκλησία του μοναστηριου κι'έκει άκούσαμε την

λειτουργία. Παντου στούς τοίχους της έκκλησίας ~ταν παλιές βυζαντινές εΙκόνες

Άγίων μέ αύστηρά πρόσωπα. 'Όλη ή άτμόσφαιρα μέσα στην έκκλησία ήταν γεμάτη

άπό ενα βα~ύ βυζαντινό μυστηριο. Νόμιζες οτι ζουσες αιωνες πίσω στην παλιά

έποχή του Χριστιανικου Έλληνικου Βυζαντίου. Στήν έποχή πού εΙχε τόση μεγάλη

έπίδρασι στήν σημερινή νοοτροπία των Έλληνων.

Στό 'Άγιον 'Όρος έμείναμε περίπου μία έβδομάδα. πηγαμε παντου. Σχεδόν

σΌλα τά μοναστήρια πού ύπηρχαν έκεΙ.
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υ Οταν φGγαμε ~ Ψυx~ μας ~ταν γεμ&τη &π6 &γ&πη, ~ρεμ[α κα[ ε~τυx[α. 'Ο

φ[λος μου ό 'Αλέκος σταν &ποχαιρέτησε εναν καλόγηρο του εΙπε; ,οί αν~ρωπoι

εΙναι παλαβο[ noG ζηταν τόν παράδεισο στ6ν o~ρανό. Ό παρ&δεισος μπορει νά

ύπ&ρx~ στ~ν γη κα[ τ6 μέρος που ζητε έσεις εΙναι ενα κομμ&τι &π·α~τ6ν.Ι
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Basic Dialogue--------------

IAt the U.S.Consulate'

ύποψήφιος, -α

ό μετανάστης

άπευ~ύνoμαι (άπευ~υν~ω)

ή μετανάστευσις(της - εως)

Μέ συγχωρειτε, κύριε. Μπορειτε νά

μου πητε σέ ποιόν πρέπει ν'άπευ~υν-

~ω γιά νά μά~ω τί άκριβως χρειάζε-

ται για τήν μετανάστευσί μου στήν

'Αμερική;

candidate

(the) emigrant, inmιigrant

to appJ.;y for

(the) emigration, immigration

Excuse me, sir, who should Ι talk to to

find out exact~ what is needed to appJ.;y

for immigration ('for my immi€,ration') to

America2

τά γυαλιά (the) eyeglasses

Βεβαίως. Βλέπετε αύτόν τόν ύπάλληλο

μέ τά γυαλιά; Αύτός είναι ό άρμό-

διος, πού ~ά σας π~ τί άκριβως πρέ-

πει νά κάνετε.

οι course. Do you Βθθ that employee with

the glasses2 He is the οηθ (in charge)

who will tell ΥΌU exactly what you'll have

to do.

Σας εύχαριστω πάρα πολύ. Thank you νθΤΥ much.

Σέ τί μπορω νά σας φανω χρήσιμος, κύ-

ριε;

Gan Ι ΜΙρ you {'ho" can Ι appear to be

useful to you'),sir2

ή αιτησις (της αίτήσεως) (the) applicat10n
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Θέλω να ύποβάλω αLτησL μεταναστεύσεως

YLa τίς Ήνωμένες ΠολLτεLες της Ά

μεΡLκης.

I'd like to submit an applicat10n for

immigration to the U.S.A.

~~~ΔΔΏΔ2ς

ή εLδLκότηςj-τηταj(της εLδLκ6τητος) (the) specia1ty

ΓLατί ~έλετε να πατε στήν ΆμεΡLκή.

"Εχετε συγγενεLς ΙκεL ~ ~xετε κα

nOLav εLδLκότητα;

Why do you want to go to Aιnerica? ])ο you

have relatives there, or are you a

special.ist :iJl something ('you have Bαnθ

specialty' )~

Ι:~:Ε~~~Q:Ε!Jς

Θέλω να μεταναστεύσω, δL6ΤL ~xω τόν

to emigrate, to :iInm1grate

cit1zen (of a countr,y)

Ι want to go there ('to imιnigrate') because

Ι have a Βοη who·s settled there. He's

Δη Aιnerican citizen arxl he wants me to go

and stay with hiln.

~~~Δ~ΏΔ2ς

μεταναστεύω (μεταναστεύσωΙ-ψω)

ό πολίτης

γLό μου Ιγκατεστημένο ΙκεL. ElvaL

ΆμεΡLκαν6ς πολίτης καί ~έλεL να

πάω να με'νω μαζί του.

ΙξουσLοδοτω (ΙξουσLοδοτήσω) (3)

ή προτίμησLς (της ΠΡΟΤLμήσεως)

ή άναλογία

to author1ze, to entitle

(the) preference

(the) quota, analogy

Αύτό σας ΙξουσLοδοτεL να ύποβάλετε

μίαν αιτησLν δευτέρου βα~μoυ ΠΡΟΤL

μήσεως στήν έλληνLκή άναλογία μετα

ναστεύσεως.

MLa σΤLγμή να σημεLwσω μεΡLκα σΤΟLχεLα

σας.

That entitles you to submit Δη application

for second preference in the Greek quota.

Just a minuteJ Let Μθ jot down ΒΟΜθ ο! your

data.

ή ήμερομηνία

ή γέννησLς (της γεννήσεως)

(the) date

(the) birth

ΤΌνομά σας,παρακαλω, τήν ήλLκία σας Your naιnθ, please. Your age and al50 the
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καί έπίσης τήν ήμερομηνία γεννήσε-
,

ώς σας.

date ο! your birth.

Τ'5νομά μου εΙναι Γεράσιμος Νικολάου

Λεβέντης. Γεννή~ηκα στίς 10 Μαίου

του ετους 1917. Είμαι δηλαδή 50

έτων.

ΝΥ name is Gerasimus Nicho1as Leventis.

Ι was born the 10th ο! Ma.Y,1917; that is

to say Ι 1m 50 years old.

χωρισμένος, -η,-ο

ό χηρος

divorced, separated

(the) widower

EΙσ~ε παντρεμένος, χωρισμένος η χηρος; Are you married, divorced or a widower:i'

τό διαζύγιο

-ή όκταετία

(the) divorce

(the) space ο! eight years

Είμαι χωρισμένος. Έπηρα διαζύγιο πρό

όκταετίας.

Ι vlas divorced ('1 took divorcJ) eight years

ago.

Ποιό είναι τό έπάγγελμά σας; 'Έχετε

κάποια εΙδικότητα;

Wha.t is your occupat1on? Are you a specialist

in sσιnething?

ό έργολάβος

άναλαμβάνω (άναλάβω)

ή οΙκοδόμησις (της -εως)

συμπληρώνω (συμπληρώσω)

ή εΙκοσαετία

ΕΙμαι έργολάβος. 'Αναλαμβάνω οίκοδο-

μήσεις οικιων. του χρόνου ~ά εχω

συμπληρώσει μία είκοσαετία σ'αύτό

(the) contractor

to undertake, to resume

(the) construction, bui1ding

(the) home

to comp1ete

(the) space ο! twenty years

11m a contractor. Ι bui1d houses. 1'11

have completed 20 years in this f1e1d

next year.
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ΓLατί αύτός ό κύΡLος ~ρ~ε στην ΆμεΡLκανLκη Πρεσβεία;

Σε ΠΟLόν άπευ~ύν~ηκε πρωτα καί τί τόν έρώτησε;

Τί του είπε ό πρωτος ύπάλληλος της πρεσβείας;

llOLa ηταν ή έρώτησLς πού του εκανε ό ύπαλληλος με τα γυαλLα, οταν ό ύποψηφLος

μετανάστης του είπε τόν σκοπό της έΠLσκέψεώς του;

ΠΟLός ~ταν ό λόγος πού εκανε αύτόν νά ~έλ~ νά μεταναστεύση στην ΆμεΡLκη;

Τί ε~δoυς α~τησL μπορουσε, κατά τά λεγόμενα του ύπαλληλου, νά ύπoβάλ~ί

ΓLατί δευτέρου καί 0XL πρώτου βα~μoυ;

ΠΟLά ~ταν άΚΡLβως τά σΤΟLχεια πού του έζητησε νά σημεLώσ~ ό ύπάλληλος καί

τί του άπηντησε αύτός;

Είχε ό ύποψηφLος μετανάστης κάΠΟLα εΙδLκότηταj

Grammatical Notes

!!~~~_J.~~l Verb: Future Per!ect

του χρόνου ~ά εχω συμπληρώσεL μία εΙ

κοσαετία.

1111 have completed twent,y years next

year.

The above example 111ustrates the use ο! the Future Perfect which is formed in Greek

by hav1ng the future part1cle ~ά precede the Present Perfect form ο! the verb.

The usage ο! the Future Per!ect 1n Greek 1s about the same as 1n English.

~~~~_~~E~~~:

Σε λίγο ~ά εχω τελεLώσεL ολη την δουλεLά μου.

'Έως τό βράδυ ~ά εχω δLαβάσεL ολο αύτό τό βLβλίο.

Graιmnatical Drill

Fill in each blank with the proper form of the word g1ven οη the r1ght.

Νομίζω σΤL σε λίγο ~ά εχουμε μία μεγάλη •

πρεπεL νά βρουμε κάΠΟLα καί νά μην παμε μαζί τους.

Κατά του ήλΙου ό ούρανός παΙρνεL ενα ώραιο

χρωμα.

Αύτός μLλάεL ολη την ωρα γLά την πολLΤLκη

Ή 'Ελλάδα δέν εχεL μεγάλα •
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Αύτοί OL δύο αν~ρωπOΙ εχουν πολύ δυνατές _

τό σπίτι του Άμερικανου εΙναι στό κέντρο της πό-

λεως.

Ό Βασιλεύς εχει πολλούς _

'Όταν έμα~αμε οτι τό ύπερωκεάνειο εφτασε στόν προορισμό του,

αΙσ~αν~ήκαμε ολοι μας

Αύτός ό λαός εΙναι ενας λαός •

Αϋριο ~ά γίν~ στην Πλατεία Συντάγματος μία μεγάλη

Γιά έκεLνο ~α μιλήσουμε αϋριο.

Δέν μ'άρέσει κα~όλoυ ό τρόπος αύτου του δικη-

γόρου.

Έμά~αμε μέ οτι ~ά παμε στήν Άμερική.

Σ'αύτό τό σπίτι άλλαζουν κά~ε χρόνο •

Κανένας δέν ξέρει αύτου του άγωνος.

τό σωμα αύτου εΙναι πολύ δυνατό.

Χρειαζόμαστε καινούργιες •

Αύτός ό αν~ρωπoς μου φέρνει πάντα πολλές _

OL ύπάλληλοι αύτου εΙναι πολύ τεμπέληδες.

που εΙναι τώρα ολοι σας;

τό γραφείο σας εΙναι πολύ ώραLο.

Πόσους πίνετε τήν ήμερα;

τά μαγαζιά αύτων εΙναι στήν πλατεία.

Στήν ταβέρνα αύτή εχουν περίφημους •

Τό σπίτι μου εΙναι κοντά στήν ~άλασσα.

__________ στην Άμερική πληρώνονται πολύ καλά.

Στήν A~γυπτo ύπάρχουν πολλές _

Αύτήν τήν έβδομαδα πρέπει να παμε σέ δύο _

Γιά ν'άγοράσετε ενα καινούργιο σπίτι χρειάζονται ΠΟλλές

Ή ~εία μου δέν εχει γιά τίποτα.

'Έδωσε μία προκαταβολή γιά αύτου του σπιτιου.

Αύτες OL δύο ταινίες ~ταν •
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δια~εσις

ένο ικίασις

άριστούργημα
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Δέν ηξερα οτι ~xετε τόσες πολλές

τό Ύπουργειον Έξωτερικων εχει πολλούς •

υΝΙΤ 36

~πoxρέωσις

διερνηνεύς

Ό πριι>&υπουργός ~ά δεx~Ώ αϋριο τούς ξένους κυβέρνησις

πρεσβευτάς.

υολοι οΙ ~πάλληλoι ζητo~ν

Τά μικρα παιδάκια επαιζαν μέ •

Έδω είναι πολύ δυνατά.

ΟΙ βουλευταί δέν ~ά πανε αϋριο στήν βουλή.

Αύτός ό αν~ρωπoς είναι ολο

Ό Γιωργος είναι αν~ρωπoς δυνατης •

Ό λιμενάρχης ~δωσε τό σύν~ημα του πλοίου.

"Αν καί σκέφ~ηκαν πολύ, δέν μπόρεσαν νά βρουν

Αϋριο ~α ξέρουμε των έκλογων.

Ή ζωή των διπλωματων ~xει πολλές •

'Από τό δυνατό κτύπημα ~xασε τελείως της.

'Απόψε στό Έ~νικό Θέατρο ~ά ~xoυν δύο •

Αύτή ή ~πηρεσία χρειάζεται •

'Ο ό !Ι. , U
γι ς σας ~xει παντα ετοιμες __

Δύο άπ'αύτούς τούς φοιτητας είναι

οΙ οπερες του Βέρντι είναι πολύ στήν Έλλάδα.

'ο t λ ' ~ ~ β βλ t -ι U • " ' λ i1τ~τ ος αυτου του ι ~oυ ε ναι η υα ασσα.

Αύτά τά δύο φαρμακεια είναι πολύ άκριβά.

Αύτή ή γυναίκα εΙναι σέ κατάστασι.

Σήμερα ό καιρός ~ά εΙναι •

Τήν έβδομάδα ~ά παμε στήν Νέα Ύόρκη.

τό εργο αύτό είναι πολύ

Στό πάρτυ του βουλευτου ~σαν πολλά πρόσωπα.

τά παιδιά σας είναι πολύ

αϋξησις

χωμα

ρευμα

άνΤΙΠΟλίτευσις

ύπόσχεσΙζ

~έλησις

άναχώρησις

λύσις

άπστέλεσμα

~κπληξις

α'Ισ~ησις

παράστασις

όργάνωσις

άπάντησις

μουσικός

δημοφιλής

πλατύς

διανυκτερεύων

ένδιαφέρων

νεφελώδης

προσεχής

βα~ύς

σημαίνων

είλικρινής

συναντω (συναντήσω) (1) to moet

τί εϊδους βίζα λαβαίνουν οί νέοι, πού πανε γιά σπουδές στίς Ήνωμένες Πολιτειες;
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Μπορουν οί ξένοι φοιτηταί να έργα~~oυν ~τήν 'Αμερική καί αν οχι γιατί;

Πό~oν καιρό χρειάζεται ενας μετανά~της, για νά γίν~ 'Αμερικανός πολίτης;

Πό~oν καιρό χρειάζεται μLα ξένη γυναίκα, πού παντρεύεται μέ 'Αμερικανό, για

νά γίν";! ΠΟλίτις;

Γιατί τό~oι πολλοί 'Έλληνες ~έλoυν νά μετανα~τεύ~oυν ~τήν 'Αμερική;

Ξέρετε αν δημιoυργ~ προβλήματα ή μετανα~τευ~ις ένός άτόμου ~έ μία ξένη χώρα

καί αν ναί γιατί;

Ποιοί ύποΨήφιοι μετανα~τες άν~κoυν ~τήν πρώτη κατηγορία πρoτιμή~εως της

έλληνικης άναλογίας μετανα~τεύ~εως;

ΜπορεL ενας πού εχει τoυρι~τική βίζα νά μείν~ για πάντα ~τίς Ήνωμένες Πολι

τεLες κι'αν οχι γιατί;



'~~~~~_:~:_:_~~:I

~;~_~e~~:~:Ε~_(σuνέχεLα)

λευκ6ς, -η, -6(ν)

ΠΟLνLκ6ς, -ή, -6(ν)

τ6 μητρWoν
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white

penal, criminal

reg1ster, matriculation ,book

ΜΙ συγχωρεΤτε γLά τήν έρώτησΙ μου,άλλά

εΙναL λευκό τ6 ΠΟLνLκόν σας μητρWoν.

Excuse Μθ tor [ask1ng you] this question.

but do you have a police record ('is your

penal register white')1

ή δοσοληψΙα

κατηγορουμαL (κατηγoρη~ω)

(the) transaction, dealings

to be accused

Λευκ6τατον. Ποτέ δέν εΙχα δοσοληψΙες

μέ τήν άστυνομΙα καΙ δέν κατηγορή

~ηκα γLά τ6 παραμLκρ6.

••• κάΤ~L

τ6 ~ΎΎραφo(ν)

None whatsocver ('the whitest'). I've never

had a:nyth:ίng to do with the police aIXI.

Ι have never been accused ο! the slightest

thing•

the follσwing

(the) docuιnent

Πολύ καλά. Τώρα γLά νά πάρετε την

β(ζα σας ~ά πρέπ~ νά ύποβάλετε

κάΤ~L Εγγραφα.

,
τα

Very well. Now, in order to get your v1sa

you 'll have to produce the toUo_r.!.ng

docuιnents.

τ6 ΠLσΤΟΠΟLηΤLκ6(ν)

τ6 φρ6νημα (του φρονήματος)

στραΤLωΤLκ6ς, -η, -6(ν)

ή ~ητε(α

'Ένα ΠLσΤΟΠΟLηΤLκ6ν γεννήσεως, ενα
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(the) certificate

(the)opinion, sentiment

military

(the) military serv1ce

Α birth certificate, a police record, a
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ΠLσΤΟΠΟLηΤLκόν άστυνομίας, ενα XOL

VWVLXWV φρονημάτων ΚL'ενα στραΤLωΤL-

κης -&ητείας.

ή μαρτυρία

τό β~ρoς (του βάρους)

τό δημόσLο(ν)

ΧρεLάζεσ-&ε έπίσης μίαν μαρτυρίαν, ή

όποία νά άποδεLκνύ~, ΟΤL δέν -&ά γί

νετε β~ρoς του Δημοσίου.

Αύτό δέ σημαίνεL ΟΤL -&ά πρέπ~ ν'άπο

δείξετε, ΟΤL εχετε άρκετά χρήματα

γLά τά ~ξoδά σας,

ύποστηρίζω (ύποστηρίξω)

η ΟΤL μεΡLκά ατομα είς τάς Ήνωμέ

νας ΠολLτείας μπορουν νά σας ύπο

στηρίξουν.

certificate of po1itica1 (lsocia1 1 )

reliability (Ibelief') and οηθ of mi1itary

service.

(the) testimony, eνidence

(the) weight, burden

(the) pub1ic, state, treasur,y

You a1so need SOlfiC evidence which shows that

you will not become a pub1ic charge.

This means that you must prove that you haVθ

enough money for your expenses,

to support, to sustain

or that somebody in the U.S.A. can suΡροrt

you.

όμογενής, -ής, -ές

εϋπορος, -η/-ος, -ον

Ό γLός μου EivaL σέ -&έσL νά μέ ύπο

στηρίξ~. Θεωρε~ταL άπό τούς αλλους

όμoγενε~ς εϋπορος.

of the same racej a Greek

1iving abl'oad

wel1-to-do

r-t' θΟΏ is in a position to support me. He is

considered by the Greelc commur,ity as

we11-to-do.

ενορκος, -η/-ος, -ο(ν)

γραπτός, -ή, -ό(ν)

ή ενορκος γραπτή μαρτυρία

Σ'αύτήν τήν περίπτωσL -&ά πρέΠΏ νά μας

στείλ~ μίαν ~νoρκoν γραπτήν μαρτυ

ρίαν ύποστηρίξεως μαζί μέ αλλα

who has sworn; a juror

written

(the) affidavit

In that case he must send us an affidavit of

support together with other certificates

w!lich wi11 show his financial status.
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πιστοποιητικα τα όποια ~α δείχνουν

τίς οίκονομικές δυνατότητές του.

('possibilities').

~~~ιχ;~~_~!!

τό παραπτωμα(του παραπτώματος)

~ά άπεδείκνυε

fault

he 'Would prove

Ήταν λευκό τό ποινικό μητρωον του ύποψηφίου μεταναστου;

Kατηγoρή~ηκε ποτέ στό παρελ~όν για καποιο παράπτωμά του;

τί εγγραφα του έζήτησε ό ύπαλληλος να ύπoβαλ~;

τί εϊδους μαρτυρίαν του έζήτησε να φέρ~;

τί άκριβως ~α άπεδείκνυε αύτή ή μαρτυρία;

ποια ηταν ή οίκονομική καταστασις του γιου του μετανάστου;

Ήταν είς ~έσιν να ύποστηρίξΏ τόν πατέρα του;

τί ε~δoυς εγγραφα επρεπε να στείλ~ αύτός άπό τήν Άμερική;
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τελικά

ύποβάλλομαι (ύπoβλη~ω)

λεπτομερής, -ής, -ές

Ιατρικός, -ή, -ό(ν)

ή έξέτασις (της έξετάσεως)

Τελικά ~ά πρέΠΏ νά ύπoβλη~ητε σέ λε

πτομερη Ιατρική έξέτασι.

'Επίσης xρειάζεσ~ε τρεις φωτογραφίες

διαβατηρίων.

διά (Κ.)

ή ύποβολή

άνέρχομαι (άνέλ~ω)

τά ~ξoδα διά τήν ύποβολήν αίτήσεως

άνέρχονται εΙς 35 δολλάρια, δηλαδή

χίλιες πενηντα δραχμές.

σχετικός, -~, -ό(ν)

χρονικός, -~, -ό(ν)

τό διάστημα (του διαστήματος)

τό χρονικό(ν) διάστημα

ή χορήγησις(της χορηγησεως)

'Από τήν ήμέρα της ύποβολης της αιτη

σεως καί των διαφόρων πιστοποιητικων

~ά πρέπ~ νά περιμένετε ενα σχετικό
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fina1]y

to be submitted to

detai1ed, thorough

med1ca1

examination, investigation

Fina1]y you have to undergo a thorough

med.ica1 examination.

You l 11 a1so need three passport-size pictures.

for

(the) subndssion; suggestion

to anιount to, to conle up

The fee for submitting the app1ication amounts

to 35 d011ars,that is to say 1.050 drachmas.

certain, re1ative

chronical, of time

(the) space, distance, course

(the) period

(the) granting, issuing, issue

After the date of the submi8sion of the

app1ication and the various certifjcates

you 111 have to wa1t a certain pel'iod of
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χρονικό διάστημα, εως στου σας καλέ

ση ό 'Αμερικανός ύποπρόξενος διά

την χορηγησιν της βίζας.

time unti1 the American Vice Consul ca11s

you for the issu:il1g ο! your visa.

Πόσον καιρό ~α πρέπ~ να περιμένω περΙ-

που;

How long w111 Ι have to wa1t, approximately'l

'ή πορεία

ή ερευνα

προσωπικα

(the) march, course, route

(the) 1nvestigation, research

personally

Έξαρταται άπό την πορεία των διαφόρων

έρευνων, οΙ όΠΟLες ~α γίνουν για

σας. Προσωπικα νομίζω 5-6 μηνες.

It depends οη the course ο! various

invest1gations wh1ch w111 be carr1ed out

( for you ). Persona1J.y Ι th1nk 1t will

take 5 or 6 months.

εύνοϊκός, -η, -ό(ν) favorab1e

'Αρκετόν καιρό, άλλα τί να γίνΊl; Έλπί- Quite a long timel fut what can be done?

ζω τούλαχιστον να ερ~oυν ολα εύνο-

.. ,
ικα.

At 1east Ι hope everything's go:il1g to be

Ο.Κ.

Σέ τί ~ά επρεπε να ύπoβλη~~ ό μετανάστης γιά να μπoρέσ~ να πάρη την βίζα του;

Πόσα δολλάρια ~α επρεπε νά πληρώσ~ γιά τα εξοδα της ύποβολης της αιτησεώς του;

Θα επαιρνε άμεσως την βίζα του;

Πόσον καιρό ~ά επρεπε νά περιμέν~, κατά την γνώμη του ύπαλληλου;

Γιατί επρεπε να περιμενr;J τόσον καιρό;

τΙ σκεφ~ηκε γι'αύτό ό ύποψηφιος μεταναστης;
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Unit 39-------

1In the Vice Consul ι s Office'---------------------------

ό φάκελλος

Περαστε μέσα, κύριε Λεβέντη. Kα~ηστε

παρακαλ~. ΗΕχω έδ~ τόν φάκελλό σας

μέ ολες τΙς αιτησεις καί πιστοποιη

τικά.

Εϊπατε οτι γεννη~ήκατε στην Θήβα τό

~τoς 1917;

(the) envelope, file

Come οη in, Mr.Leventis. Have a seat, please.

Ι have here your file with a11 the fOnTIS

and certificates.

You sa1d you were born in Thebes in , 917 •

Μάλιστα, κύριε ύποπρόξενε. Γεννη~ηκα

στην Θηβα, άλλά είμαι κάτοικος Ά~η-

ν~ν.

Yes, Mr. Vice ('.onsul. Ι was born in Ίhebes

but Ι am a resident ο! Athens.

ΗΕχετε κανένα ~λλo παιδί έδ~ στην Έλ-

λάδα;

Do you have another child here in Gre~ce?

ό μοναχογιός

'Όχι. 'Έχω μόνο ενα παιδΙ, τόν μονα-

χογ ιό μου πού μέ καλει στην Άμερ ικη

κα Ι δύο έγγόνια.

(the) on1y Βοη

Νο. Ι have oη~, one child-ηw on1;)' son who

has invited me to [come to] .America. And

two grandchildren.

έφ 'οσον as long as
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'Ο φακελλός σας μου φαίνεται καλός καί Your file seeΠJS to be Ο.Κ. and as long as

έφ 'οσον ό γι6ς σας συνεπληρωσε την your sοη has completed the form 1-130

α'Ιτησι 1-130, μπορειτε νά φύγετε γρη- you can leave for America soon.

γορα γιά τήν 'Αμερική.

σηκώνω (σηκώσω) to raise, to lift, to pick up

όρκίζομαι (όρκισ-&ω) to S,lear

Τώρα σηκω-θ-ητε έπανω. Σηκωστε τό δε- Ναι-ι stand up, raise your right hand and

ξί σας χέρι καί όρκισ-Θ-ητε οτι ο,τι swear that everything you have said and

ε'Ιπατε καί γράψατε είναι ή άλη-&εια. written is true.

ό, ή μάρτυς

'Ορκίζομαι οτι ο,τι είπα καί εγραψα

είναι ή άλη-&εια καί μαρτυς μου ό

Θεός.

(the) witness, martyr

Ι s,,,ear that what Ι said and wrote 15 true.

50 help Μθ God (Iand God is ΙΙ\Υ witness Ι).

~~~~~}~~!!!:

Ποιός είχε τόν φάκελλο του κ.Λεβέντη;

Ποιά ηταν ή πρώτη έρώτησις πού του εκανε ό ύποπρόξενος;

Γιατί του εκανε αύτην τήν έρώτησι; Δεν ηξερε πού είχε γεννη-&η;

Είναι ή Θήβα ενα προάστειο της Ά-&ήνας;

"Εμενε στήν Θήβα ό κ.Λενέντης;

Πόσα παιδιά είχε αύτ6ς;

Ήταν παντρεμενος ό γιός του;

Είχε παιδιά;

Γιατί η-&ελε ό κ.Λεβέντης να πα~ στην 'Αμερική;

τό οτι είχε γιό στην Άμερική τόν έβοή-&ησε κα-&6λου, για να παρ~ τήν βίζα του;

τί του είπε ό πρόξενος να καν~, μόλις έτελείωσε τίς έρωτησεις πού του εκανε;

τι άκριβως είπε ό κ.Λεβεντης, οταν έσηκώ-θ-ηκε καΙ έσήκωσε τό δεξί του χέρι;
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Un1t 40-------

Basic D:La10gue--------------

'Greek Is1ands'

Frank

διερωτωμαι (διερωτη~ω)

Διερωτωμαι σέ ποι6 νησί νά περάσω τίς

διακοπές μου αύτ6 τ6 καλοκαίρι.

ΙΟ wonder

Ι wonder what is1and Ι can spend my vacation

οη this sUl1U11erJ

μαγεύω (μαγέψωΙ-εύσω) Ιο bewitch, Ιο charm,to fascinate

Γιατί δέν πας στήν Μύκονο; Στ6 νησί

πού εχει μαγέψει ολους τούς ξένους

τουρίστες;

Wb;y don' t you go Ιο lΙ;ikοnοs? - to the island

which has channed a11 foreign tourists?

έξ 'ίσου

ταυτοχρ6νως

equally

simultaneous]y

"Ωχ, κα~μένε! Γιατί τοU λες νά πά~

στήν Μύκονο, πού εϊναι ενα τουρι-

στικ6 νησί;

Ο J Come οη J Ίι.~ are you telling him to go to

!Vkonos,which is a touristic iBland?

Γιατί δεν τοU προτείνεις ενα αλλο νησά- 'Why don't you suggest another litt1e is1and

κι έξ 'ίσου 8μορφο, άλλά ταυτοχρ6νως Ιο h:im, which is just as beautiful but 1s

κα ί ησυχο; (simultaneously) quiet?

Frank

ή διαφωνία

άλη~ιν6ς, -ή, -6

ΜπορεLτε σας παρακαλω νά μοU πητε τίς

αίτίες της διαφωνίας σας; Δέν μέ

νοιάζει αν ή Μύκονος εχει πολλούς

(t1,e) disagreement, objection

rea1, true, genuine

Gan you please tell me the reason for your

objection? Ι don't care 1f Mikonos does

have 10ts ο! tourists.
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Αύτό πού ~έλω εΙναι ενα άλη~ινό νη

σιώτικο περιβάλλον.

What Ι want i5 a real island environment.

ό συνωστισμός

'Όταν ομως πας καε δης τήν πραγματικό

τητα, δηλαδή τόν συνωστισμό καε τήν

φασαρεα πού προκαλουν τόσες χιλιάδες

ξένοι έπισκέπτες, ~'άλλάξτ;ις γνώμη.

(the) hustling, crowd, thro~

Yes,but when you get [there) and Βθθ the

real thing, that is to say the hustle

bustle and the commotion so many thousands

ο! foreign visitors cause (provoke), you

will change your mind.

[.!:~YY!I~

Ναε άλλά μή ξεχνας, στι ό Frank σάν

'Αμερικανός εΙναι συνη~ισμένoς στες

άνέσεις καε νομεζω στι μπορεL νά

βρ~ άρκετές σ'αύτό τό νησε.

Yes.,but don't forget,-Frank,being an American,

is used to comfort and Ι think he '11 find

everyth1ng he needs οη this island.

Frank

διατε~ειμένoς, -η, -ο(ν)

χωριάτικος, -η, -ο

"Οχι πάντα Γιάννη. Αύτό τό καλοκαερι

εΙμαι διατε~ειμένoς νά ζήσω μεα

φυσική ζωή σΈνα άπλό χωριάτικο σπι

τάκι μακρυά άπό τόν πολιτισμό.

willing

rustic

Not always,John. Ι am willing to live a

rustic life in a simple little country

house far from civilization this sumιner.

αγνωστος, -η, -ο

ό τουρισμός

Καλά λοιπόν, άφου εΙναι ετσι, πήγαινε

κάπου άλλου, σΈνα αγνωστο στόν

τουρισμό έλληνικό νησε.

μαγευτικός, -η, -ό

unkno\m

(the) tourism

Well then, if that is so, go somewhere el5e

to Bσmθ Greek island. that tourists dσn 't

Iaιow about •••

charming, enchanting
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pri1nitive

ΚιΈκει μαζί μέ τήν μαγευτική φύ~ι

~'άπoλαύ~~ς κι'~ναν πραγματικά

έλληνικό τρόπο ζωης. Άπλό,ϊ~ως

λίγο πρωτόγονο,άλλά άλη%ιν6.

And there, together with the enchantments ο!

nature, you'll enjoy a real Greek way ο!

life-- simple, perhaps a little primitive,

but genuine.

ώρισμένος, -η, -ο

γυρεύω (γυρέψω)

~~:!~~~~)~::!~~
Α

certain

to look !or, to search

που %ά περνoυ~ε ό Frank τίς διακοπές του τό καλοκαίρι;

ΕΙχε άποφασίσει νά πά~ σΈνα ώρισμένο έλληνικό νησί;

τι του πρότεινε ό Γιάννης;

Συμφώνη~ε ό Λεωνίδας μέ τήν ίδέα του Γιάννη;

Γιατί;

Ποιό ηταν, κατα τήν γνώμη του Λεωνίδα, ενα κατάλληλο νη~ί γιά τΙς διακοπές

του Frank;

Τί τούς εΙπε ό Frank για ολα αύτα;

τί άκριβως ~%ελε αύτός να βρ~ σΈνα νησί;

'Υπηρχε αύτό πού γύρευε στήν Μύκονο;

Καί τί έπί πλέον ύπηρχε έκει, κατά τά λεγόμενα του Λεωνίδα;

Ύπηρχε ομως καί κάτι αλλο πού ηταν άπαραίτητο σ'εναν Άμερικανό. Ποιό ηταν

αύτ6 ;

'Ήταν δ ιατε%ε ιμένος ό Frank να ζήσ~ αύτ6 τ6 καλοκαίρι μία ζωή γεμ&τη άνέσεις;

Σέ ποι6 νησί του πρότεινε τελικά ό Λεωνίδας να πά~;

Narrative

έξυμνω (έξυμνήσω)(3)

κοπιαστικός, -ή, -6

ή σκοτουρα

άναπαύομαι (άναπαυ%ω)

ή διαύγεια
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to glorify

tiresome

trouble, worry

to relax

clarity
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άστράφτωΙάστράπτω (άστράψω) to glitter, to flash

ή α ίσιοδοξία optimisJ1l

ή γαλήνη caJJnness

τό βλέμμα (τον βλέμματος) glance

πλανιέμαιΙπλανωμαι (πλανη-&ω) to wander; to be mistakerι

ό όρ ίζων (τον όρ ίζοντος) horizon

τό άποκορύφωμαΙή άποκορύφωσις) (τ~ν -ατος) apex, zenith
) (της -εως)

κα-&ρεπτίζομα ι j κατρεφτίζομα ι (-σ-&ω) to reflect (oneself)

ή έπιφάνεια surface

μικροσκοπικός, -ή, -ό

γραφικός, -ή, -ό.
μύλοςο

φανταστικός, -ή, -ό

φωτεινός, ή, -ό

τεχνητός, -ή, -ό

άφύσικος, -η, -ο

microscopic

pir:turesque

windrιd.ll

fantastic

brilJiant

artificial

unnatural

'ο Βύρων στά ποιήματά του έξύμνησε τά νησιά της 'Ελλάδας καί κάποιος

ΒΕλληνας συγγραφέας ~γραψε γι'α~τά: ~ ΒΟποιος δέν ταξίδεψε ποτέ του στό Aίγα~o

τίποτα δέν κατάλαβε άπ'τόν κόσμο α~τό καί τήν όμορφια του ':

Άλή-&εια δέν μπoρε~ νά φαντασ-&~ κανείς τήν ήρεμία καί χαρά πού μπoρε~

νά αίσ-&αν-&~, οταν ϋστερα άπό μία κοπιαστική καί γεμάτη προβλήματα καί σκοτονρες

χειμερινή ζωή στήν πόλι, πα~ ν'άναπαυ-&~ καί να περάσ~ τίς διακοπές του σΈνα

άπό τά έλληνικά νησιά τον 'Ιονίου η τον Αίγαίου.

'ολόκληρο τό ταξίδι μέ τό πλοιο είναι ενα σύνολο άπό τίς πιό ομορφες

έντυπώσεις.

Ή διαύγεια της άτμόσφαιρας, τό γαλανό τον o~ρανoν καί τα άσύγκριτα

χρώματα πού παίρνουν τα κύματα, οταν άστραφτ~ έπανω τους ό ηλιος είναι κατι

πού δέν μπoρε~ κανείς νά περιγράΨ~.

Αίσ-&άνεσαι τόση αίσΙΟδοξία καί γαλήνη, οταν άφίνΊΊς τό βλέμμα σου νά πλα

νιέται μακρυά στόν όρίζοντα καί να κοιταζΊΊ α~τό τό άποκορύφωμα της όμορφιας

της φύσεως, πού παρακαλας να διαρκέσΊΊ αίώνια ή πανέμορφη α~τή στιγμή. ΚιΌταν

τό πλοιο φτάσ-ρ σ"ένα άπό α~τά τα νησιά, τήν 'Ύδρα η τήν Μύκονα π.χ. καί δ~ς
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τα καταλευκα σnΙΤLα του να κατρεφτΙζωνταL στην έΠLφανεLα μLας ~άλασσας με

τόση δLαύγεLα, τα άπλα καΙ μLκροσΚΟΠLκα έκκλησαΚLα του καΙ τούς γραφLκούς

του μύλους, δLερωτασαL πρδς σΤLγμην, αν ολα αύτα δεν ELvaL φαντασΤLκα •••

EivaL άδννατον να νπαρξ~ τέΤΟLα φωτεLνη όμορφLα καΙ τδσο άπλη καΙ φυσLκη ζωή

στόν τεχνητό καΙ άφύσLΚΟ σημεΡLνό κόσμο πού ζουμε.

~~!:e~~!_~~Ξ

_Β_

τΙ έξύμνησε ό Βύρων στα ΠΟLηματα του;

Τ Ι ~γραφε γ L'αύτα καπο Lος 'Έλληνας συγγραφέας;

ΤΙ αΙσ~ανεταL ενας πού παεL να περασ~ τΙς δLακοπες του σ'ενα άπ'αύτα τα νησLα;

πως EivaL συνη~ως ή χεLμεΡLνή ζωή μLας πόλεως;

πως ElvaL τό ταξΙδL μέ τό πλΟLΟ;

τΙ δέν μπορε! κανεΙς να πεΡLγραφ~ άπ'αύτό τό ταξΙδL καΙ γLα ΠΟLόν λόγο;

τΙ αΙσ~ανεσ~ε οταν άφΙνετε τό βλέμμα σας να πλανLεταL μακρυα στόν όρΙζοντα;

ΚουραζεταL κανεΙς εϋκολα με τό να ΚΟLτάζ~ αύτην την όμορφLα της φύσεως;

τΙ βλεπεL κανεΙς, οταν φτασ~ σΈνα άπό αύτα τα νησLα, την Μύκονο π.χ.;

του άρέσεL τό ~εαμα αύτό καΙ τΙ άΚΡLβως τόν κανεL να σκεπτεταL;

ΜπορεLτε να μου δLηγη~ητε αύτήν την ΙστορΙα με δLκα σας λ6γLα;
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REVIEW

Review Dr1lls

Fill in each blank w1th the proper Simple Past form σ! the verb given ση the righ1o.

Αύτοί οΙ δύο φοιτηταί δέν στόν άρμ6διο ύπάλληλο

του ύπουργείου.

άπευ~ύνoμαι

Ό Γιάννης στήν 'Αμερική πρ6 εΙκοσαετίας. μεταναστεύω

Ό πατέρας σας μέ νά ύπογράψω αύτό τό συμβόλαιο.

Ό δικηγόρος Παπαδόπουλος ολα τά εξοδα.

Αύτοί δέν τήν αϊτησί τους.

(Αύτοί) τήν τυχαια στόν δρόμο.

Πιστέψτε τον, λέει τήν άλή~εια. Δέν ποτέ γιά τ6

παραμικρό.

Κανένας δέν αύτόν τόν νέο.

Έμεις σέ ολες τίς Ιατρικές έξετάσεις.

Δόξα τ~ Θεψ, ϋστερα άπό πολλές πρoσπά~ειες (έμεις) _

μία καλή ~έσι στ6 ύπερωκεάνειο.

Αύτη *τό τραπέζι καί ολοι τους καί εφυγαν.

X~ές ολοι οΙ νέοι άξιωματικοί.

Αύτ6ς τήν σΌλα της τά ταξίδια.

Τ6ν (αύτός) νά πληρώσ~ ολα τά εξοδά του.

Ό ~υρωρός τήν πόρτα του διαμερίσματος μέ ενα δικό

του κλειδί.

Ό Βασιλεύς x~ές άεροπορικως γιά τήν Άμερική.

Ό ποιητής Τριανταφύλλου μας ολα τά ποιήματά του.

Ό Θεός τ6ν νά δ~ ολα τά παιδιά του παντρεμένα.

Άκριβως στίς 12 τό μεσημέρι τό άεροπλάνο.

Ή Εύαγγελία στίς 24 Σεπτεμβρίου του ετους 1954.

Αύτός πάρα πολλά τσιγάρα.

Δεν οtτε μία λέξL άπ'αύτα πού του εϊπατε.
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έξουσιοδοτω

άναλαμβάνω

συμπληρώνω

συναντω

κατηγορουμαι

ύποστηρίζω

ύποβάλλομαι

έξασφαλίζω

σηκώνω/-ομαι

όρκίζομαι

άκoλoυ~ω

άναγκάζω

άνοίγω

άναχωρω

άπαγγέλλω

άξιωνω

άπογειωνομαι

γεννιέμαι

καπνίζω

καταλαβαίνω



GREEK BASIC COURSF

Αύτοί πολλά λεφτά στήν 'Αγγλία. κερδίζω

Ό Λεωνίδας δέν καλά τήν πόρτα του σπιτιου του.

Ό πλοίαρχος τούς έπιβάτες o~ζo.

Ή Μαρία δέν τίποτα άπό τόν ~εϊo της.

κλειδώνω

κερνω

κληρονομω

πολύ γι'αύτό πού τούς εϊπατε.

Αύτοί οΙ ύπάλληλοι δλα τά λεφτά τους.

Ή μητέρα σας σήμερα τό πρωί πολύ άργά.

τό παιδί τους ν'άρρωστησ~ άπό τό πολύ φαί.

Ό γιατρός Λεβεντης

λύνω

κοντεύω

κουρεύομαι

λείπω

ξοδεύω

λυπαμαι

ξυπνω

ενα χρόνο άπό την Έλλάδα.

ολα τα προβλήματα του.

Γιωργο;

Αύτός ό μα·&ητης

Πότε

Ό άδερφός σου δέν καλά σήμερα.

Αύτός ό πελάτης νά πληρώσ~ τόν λογαριασμό του.

Έμεις x~ές τό πιανο στό σαλόν~. μεταφέρω

ξυρίζομαι

ξεχνω

Αύτός

ΜαρΙα, γιατί δέν

οι φΙλοι μας

την γυναίκα του.

καλά τό τραπέζ ι;

ενα παιδάκι άπό τήν Έλλάδα.

σκοτώνω

στρώνω

υΙo~ετω

Αύτός ό ~ν~ρωπoς αύτην τήν ζωή.

τό μικρό κοριτσάκι ολα τά γλυκά.

πολύ αύτό τό φίλμ.

συνη~ίζω

τρώ(γ)ω

διαφημίζω

Ό αντρας μου αύτό τό διαμέρισμα πρίν 10 ήμερες.

Αύτός στό στομάχι του πρίν ενα χρόνο.

Γιατί, Γιωργο, τόσο πολύ νά μου γράψ~ς;

"Ολες οι άποστάσεις σήμερα.

Ό Γιάννης

Έμεις

ολο τόν μισ~ό του.

πολύ μέ τά καλά σας νέα.

χάνω

χαίρομαι

καπαρώνω

έγχειρίζομαι

κα~υστερω

έκμηδενίζομαι

Αύτοί τά επιπλα του σπιτιου τους με ενα ώραιο καλύπτω

ϋφασμα.

Αύτός ό φοιτητής πολύ νά μα~~ έλληνικά.

Ό ύπουργός με τούς πολιτικούς του κόμματός του.

δυσκολεύομα ι

διαφωνω

"Ολοι μας πολύ. διψω

X~ές τό βράδυ μας οί ΑΙγύπτιοι φΙλοι μας στό σπίτι καλω
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τους.

REV1EVI 35 - 110

Πολλοί ποιηταί τήν ασύγκριτη όμορφιά των έλληνικων έξυμνω

νησιων.

'Ύστερα από τό κοπιαστικό ταξίδι τους έπηγαν ολοι τους καί

-----------.
Narrative

αναπαύομαι

ξένοιαστος, -η,-ο

ή μεταβασις(της μεταβάσεως)

ή απόφασις(της αποφάσεως)

οΙκογενειακός, -ή, -ό

τά έξης/τό έξης

ή συγκίνησις(της συγκινήσεως)

ή προετοιμασία

ή πλαγιά

unconcerned, careless

going

decision

family (adj.)

the following

emotion

preparation

slope

Ό Γιωργος Παπαδόπουλος, δημόσιος ύπάλληλος, η~ελε νά πάΏ στήν Άμερική.

Είχε διαβάσει καί είχε ακούσει πολλα γιά τήν γεματη εύκαιρίες καί πλουτο αύτή

χωρα καί η~ελε να πα~ να ζήσ~ έκεL.

Γιά καλή του τύχη στό Σικαγο της Άμερικης είχε εναν εϋπορο αδελφό, ό

όΠΟLος ανελάμβανε να τόν πάρ~ μαζί του καί νά πληρωσΏ έπίσης ολα τα ~ξoδα γιά

την έκεL μεταβασί του.

Χωρίς να xασ~ καιρό ό φίλος μας, μόλις ~μα~ε την απόφασι του αδερψου του,

έπηγε στό Άμερικανικό ΠροξενεLΟ της Ά~ήνας καί έζητησε από τόν αρμόδιο ύπάλ

ληλο ώρισμένες πληροφορίες για τήν μεταναστευσί του στήν Άμερική.

Ό ύπαλληλος του προξενείου, ενας πολύ εύγενης κύριος, τόν έρωτησε για

ποιό λόγο η~ελε να μεταναστεύσ~ καί οταν αύτός του είπε οτι είχε τόν αδελφό

του έγκατεστημένο στήν Άμερική καί η~ελε να πά~ να μείνη μαζί του, ό ύπάλληλος

τότε του είπε αμέσως μέ ολες τίς λεπτομέρειες τί ακριβως ~πρεπε να κάνη για,

να μπoρέσ~ να ματαναστεύσΏ'

"Επρεπε πρωτα απ'ολα ν~ ύπoβαλ~ μία αtτησι στήν όποία ~α ανέφερε ολα

τα στοιχεLα του, τό σνομα του, τό έπί~ετό του, τήν ήμερομηνία γεννήσεως του,

τό είδος της έργασίας του, την οΙκογενειακή καί οίκονομικη του καταστασι κ.τ.λ.

Μετα επρεπε να φέρη τα έξης nιστοποιητικα: πιστοποιητικόν γεννήσεως,
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άστυνομίας, ~oινωνι~ων φρονημάτων ~αί στρατιωτι~ης ~ητείας. 'Επί πλέον δε

μίαν ενoρ~oν γραπτήν μαρτυρίαν, εΙς τήν όποΙαν ~ά άπεδεί~νυε οτι αύτ6ς η ό

συγγενής του ~ταν εΙς ~έσιν νά άναλάβ~ ολα τά σxετι~ά εξοδα της μεταβάσεως

~αί παραμονης του στήν Άμερι~ή.

Tελι~ά ~ά επρεπε νά ύπoβλη~~ σέ Ιατρι~ή έξέτασι ~αί οταν άπεδει~νύετo*

οτι ή ύγεία του ~ταν καλή καί οτι ~ταν καλ6ς πολίτης κ.τ.λ.,ό Άμερι~αν6ς

ύποπρόξενος ~ά του εδινε τήν αδεια τ/ς μεταναστεύσεώς του.

'Όπως άκριβως ~αί εγινε. Θυμαται ά~6μα ~αί τώρα, ϋστερα άπ6 τ6σα χρόνια,

τήν συγκίνησι πού αίσ~άν~ηκε, οταν ό 'Αμερικαν6ς ύποπρ6ξενος του έζήτησε νά

όρ~ισ~η, του παρέδωσε τά διάφορα χαρτιά του ~αί του εύχη~ηκε' ~αλ6 ταξίδι ~αί

λ , , Ι, ύ ζ' Κ t " •• , 6 ' t
κα η τυχη στην καινο ργια του ωη. α~ υστερα απ αυτ την πρoετoιμασ~α του

γιά τ6 περίφημο ταξίδΙ του ~αί τελι~ά τήν έπιβίβασί του στ6 ύπερω~εάνειo ΈΛΛAΣ~

Ποτέ δέν ~ά ξεχάσ~ τό μικρ6 ταξιδάκι πού εκανε στό Κάπρι, Οταν εφτασαν

στήν Νεαπολι της 'Ιταλίας καί τούς είπαν οτι τ6 πλo~o ~ά εμενε έκει δύο ήμέρες.

τί ύπέροχη φυσικη όμορφιά πού είχε αύτ6 τ6 νησί! Ό γαλανός ούραν6ς,

ή κα~αρή ~άλασσα πού εΙχε τ6ση διαύγεια καί οΙ άπ6τομες πλαγιές του, γεμάτες

άπ6 ~αυμάσια φύσι καί παλιά πλούσια κτίρια δημιουργουσαν ενα ύπέροχο περιβάλλον

καΙ μία ~αυμασΙα σύν~εσι χρωμάτων, πού του ~ύμισε λίγο τά άγαπημένα του νησιά

του ΑΙγαίου καΙ 'Ιονίου. Μέ την μ6νη διαφορά οτι τ6 χαρα~τηριστικ6 έ~είνων

των νησιων ηταν ή άπλη ~αί ηρεμη νησιώτικη ζωή καί σχι τ6 κοσμοπολιτικό περι

βάλλον.

Τώρα ϋστερα άπ6 τ6σα χρόvια στό έξωτερικό, σκέπτεται πάντα μέ &γαπη

καΙ συΎ~ίνησι τά σμορφα νησιά της πατρίδας του καί διερωταται αν ~ά τόν άξιώσ~

ό Θεός νά τά ξαναδη καΙ να ζήση γιά μιά άκ6μα φορά τήν άπλη έκείνη ~αί ξένοια

στη ζωή τους.-

------~------------~----------------------------_.-----------------------------

*άπεδεικνύετο Katllarevusa Cont.Pest fonll (.,πι be discussed in later units



'In the Courtroom ι

τό κακουργιοδικεLΟV

G REEK BASIC COURSE

Α

(the) cri:ninal court

ΌΝΙΤ 41

Γιατί τόσος πολύς κόσμος σήμερα στήν

αL~ουσα του κακουργιοδικείου;

Β

ή δLκη

ή άν~ρωπoκτoνία

Διότι γίνεται ή δίκη ένός άν~ρώπoυ

πού κατηγορεLται δια άν~ρωπoκτo

νίαν.

κοινός, -ή, -ό(ν)

άναστατος, -ος/-η, -ο(ν)

τό εγκλημα (του έγκλήματος)

έκτελουμαι (έκτελεσ&ω)

ψυχρός, -ή, -ό ( ν )

έν ψυχρω
ι

δικαιολογημένα

ή άγανακτησις (της -εως)

'Όλη ή κοινή γνώμη εϊναι άνάστατος,

διότι τό εγκλημα αύτό έξετελέσ~η

τελείως έν ψυχρψ καί εχει προκαλΙ

σει,δικαιoλoγημΙνα~μεγαλη άγανακτη-

σι.

Why [are there] so many people :iJ'ι (tlle Μη

of) the Criminal Court?

(the) ]a~l-suit, case,

trial, action

(the) homicide

Because there's a trlal ο! a man

accused ο! murder.

public, common

in confusion

(the) crime

to be carried out,to be executed

cold

in cold bloαi

indeed, justifiab~

(the) indignation

Ί'hθ whole public [opinion] is excited,

because this crime was conunitted Ιη cold

blood and IΊas provoked a great deal ο!

indignation indeed.

ή ύπεράσπισις(της ύπερασπίσεως) (the) de.fense
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παρουσιάζω (παρουσιάσω)

ψυχασ~ενής, -ής, -ες

άνεύ~υνoς, -ος/-η, -ο(ν)

άποτρόπαιος, -α, -ο(ν)

ή πραξις (της πράξεως)

Βεβαίως οι δικηγόροι ύπερασnίσεως

πρoσπα~oυν με κά~ε τρόπο νά παρου

σιάσουν τόν πελάτην τους σάν ψυχα

σ~ενη καί φυσικά άνεύ~υνo γιά τήν

άποτρόπαια πραξι του.

ή προανάκρισις (της -εως)

διεξάγομαι (διεξαχ~ω)

ή σύλληψις (της συλλήψεως)

ό δολοφόνος

Άλλά κατά τήν προανάκρισιι ή όποία

διεξήχ~η άμεσως μετά τήν σύλληψι

του δολοφόνου,

άΠΟδεικνύομαι (άπoδειχ~ω)

προμελετω (προμελετήσω) (1)

έγκληματικός, -ή, -6

άπεδείχ~η στι αύτ6ς εΙχε προμελετη

μένη τήν έγκληματική του πραξι με

σλες τίς λεπτομέρειες.

Α

παραμένω (παραμείνω)

δίμηνος, -ος, -ον

Τί ά:κριβως συνέβη; 'Όπως ξέρεις μόλις

έπέστρεψα άπ6 τήν Άγγλία, σπου παρέ

μεινα έπί δίμηνον περίπου καί δέν

εχω Ιδέα.

451,

to present

mental~ Ι11

irresρon.ςible

abominable, atrocious

(the) action

Of course the defense attorneys are trying

their best ('by θνθΓ] means') to present

their c1ient as mentally Ι11 an~therefore,

irresponsible for his abominab1e action.

(the) ρreliminary inquiry

to be carried out, to be condllcted

(the) arrest, capture

(the) ki11er, murderer

But dur1ng the preliminary investigation,

which was conducted immediately after the

arrest ο! the murderer,

to be provFJd

to prα/lleditate

criminal

it was proved that he had p1anned his

crime ϊη θνθΓ] detail.

to s tay near, to remain

of two months

\Vhat hapρened exact~? As ΥOU know Ι 've

just returned from England where Ι stayed

for about two months and Ι haven't the

sligl1test idea.
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πολεμω (πολεμήσω) (1)

ή τιμωρία

ό δικαστής

δικάζω (δικάσω)

ή συμφωνία, συμφωνικός,-η,-ό

ό έγκληματίας

to fight, to wage wa.r

punishment

judge

to judge

symphony, symphonic

criminal

X~ές στό πάρτυ του κ.Τριανταφύλλου γνωρίσαμε τον φίλο σας τόν δικαστή.

ΊQ_~~~Q~eΥ~Q2~~~ΙQ~_

οι αi~ουσες των κακουργιοδικείων α~των των δύο πόλεων εΙναι πάντα γεμ~τες

κόσμο.

:Ι~~~Ώ__
Στήν x~εσινή δίκη ό δΙΚQστής εδειξε τρομερό ένδιαφέρον γιά τήν ώραία κατηγο

ρουμένη.

!J_~~~e~~2~~Q~1~_

Αύτό πού εγινε ~ταν μία κα~αρά έγκληματική πρ~ξι καί επρεπε νά δικάσουν τόν

κατηγορούμενο δι'&ν~ρωΠOKτoνίαν.

~2~~2ς_

Αύτός ό &ξιωματικός ~ταν κοινός φίλος του 'Αλέκου καί δικός μας.

~~~Q!~!Qς,-

Μόλις οί πελάτες του καφενείου ακουσαν τήν τρομερή φασαρία, ολο τό καφενειο

εγινε &νάστατο.

:E2_~Y~~Ώ!:±~_

Διαβάσατε τό βιβλίο ι 'Έγκλημα καί Τιμωρία';

~~~~~~L:~Q!:±~.!:_

Ή Συμφωνική 'ορχηστρα της Νέας Ύόρκης ~ά έκτελέσ~ τήν 9η Συμφωνία του Μπετόβεν.

~~χe2ς,_

Ήταν πολύ σοβαρός καί ψυχρός μαζί του.
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~~~~~2~2r~~~~qς_

Δέν είσαι κα~όλoυ δικαιολογημένος γι'αύτό πού εκανες.

!Ι~y~~~~::~~~ς_

Μόλις ακουσε αύτό πού του είπε ό άδερφός του, σηκ~ηκε καί εφυγε γεματος άγα-

νάκτησι.

~_~!!~e~~!!~~~ς_

Οι στρατιωτες πολέμησαν γιά την ύπεράσπισι της πατρίδας τους.

~~ί?2}!~!~~~_

Έπιτρέψατέ μου, Κύριε Πρεσβευτά, νά σας παρουσιάσω τ6ν έπιτετραμμένο της

Γαλλικης Πρεσβείας.

~~x~~~~~Ώς_

Λίγο πολύ ολοι μας σημερα ε~μαστε ψυχασ~ενεΙς.

~~fQ~~~Qς_

υΟλες του οι πράξεις ~σαν άνεύ~υνες.

~!!2::eQ!!~'!:Qς_

υ ολοι μιλo~σαν γι'αύτό τό άποτρόπαιο εγκλημα.

Ώ_~eQ~~~~e.!:q.!:ς_

τό πρωΤ στην προανάκρισι του κατηγορουμένου ~ταν μαζί του καί ό δικηγόρος

ύπερασπίσεως.

2.!:fS;~rQ~~,!:_

Οι άγωνες ~ά διεξαχ~oυν σημερον(/σημερα).

Ώ_~~~~~~ς_

Ή σύλληψις αύτων των έγκληματιων εγινε χ~ές τό άπόγευμα.

Q-QQ~Q~Q~Qς-

'Ένας άπό τούς δολοφόνους ήταν ψυχασ~ενης.

~1}QQf.!:~~Q2~~.!:_

Άπεδείχ~η οτι ό δικηγόρος ύπερασπίσεως ~ταν στενός φίλος τo~ κατηγορουμένου.

~eQ!:!-f~f~(;!_=_ι!fΔfΊω_Ι~f~f::~q!!11*_

Καί οι δύο δολοφ6νοι εΙχαν προμελετησει τα έγκληματα τους.

~~_T~::2ταί μελετουν τά μα~ηματά τους.

*to study
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§r~Δ!lI:!~:Ε.!:~§5_

'Όλες ο Ι πράξεις αύτου του κατηγορουμένου ~σαν έγκληματικές.

!!~e9:l:!f~~_

Πόσον καιρό παρεμείνατε στό έξωτερικό;

§f1:!!J~~~_

Παρέμεινα στό έξωτερικό έπί δίμηνον.
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Unit 42

Β

τ6 έλατήριο(ν)

ή ληστεία

Φαίνεται οτι τ6 έλατήριο του έγ~λή-

ματος ηταν ή ληστεία.

τ6 ~υμα(τoυ ~ύματoς)

τακτικός, -ή, -ό

τακτι~ά

τ6 ~μβασμα(τoυ έμβάσματος)

Τ6 ~υμα έλάμβανε τα~τικά έμβάσματα

άπ6 τούς συγγενεις του πού μένουν

στήν 'Αμερική.

τ6 έξάμηνο(ν)

ή άποζημίωσις (της -εως)

Έπίσης πρ6 έξαμήνου ελαβε ~αί μία

μεγάλη άποζημίωσι έκ του δημοσίου.

ή λίρα

'Όλα αύτά τά χρήματα, τά περισσότερα

σέ λίρες 'Αγγλίας καί δολλάρια, τά

εΙ χε στό σπίτι του.

ό δράστης

ή συνή~εια

Ό δράστης του έγκλήματος τό ηξερε αύ-

(the) motive, stimulus

(the) robbery

It appears that the motive of the crime was

robbery.

(the) victim

regu1ar

regular1y

(the) remittance (money)

The victim used to get remittances regular1y

from his relatives who live in America.

perio<i ο! six nlontrJS

(the) idemnity, coml)enSation

Also he received a large payment from the

government six montlls ago.

(the) powld (sterling)

He had aLl this money, the greatest part of

which was in powιds sterling and in dollars,

in his house.

(the) autJlor ,perpetrator, culprit

(the) habit, custom

The criminal knew that, because he observed
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τό, διότι άπό καιρό παρακoλoυ~oυσε

τόν τρόπο ζωης καί τίς συνή~ειες

του ~ύματoς.

ΕΙχε δε παρατηρήσει οτι τό ~υμα, νέος

&ν~ρωπoς μόλις 27 έτων, έπέστρεφε

στό σπίτι του πολύ άργα την νύχτα.

τό εΙκοσαημερο(ν)

δρω (δρασω)

Πρό είκοσαημέρου, λοιπόν, άπεφάσισε

νά δραστ;J.

τό άντικλείδι

πηγε καί &νοιξε την νύχτα την πόρτα

του σπιτιου του νέου χρησιμοποιωντας

άντικλείδι

καί αρχισε να ψαχν~ παντου, για να

βρ~ τα χρηματα.

κρύβω (κρύψω)

τό μπαουλο

Ό νέος εκρυβε ολα τα χρήματα του σ'

ενα παλαιό μπαουλο, πού εΙχε κληρο

νομήσει άπό τ6ν πατέρα του.

ή σύμπτωσις (της συμπτώσεως)

κατά τυχαία(ν) σύμπτωσι(ν)

Κατα τυχαία σύμπτωσι τό ~υμα ετυχε

έκεινο τό βράδυ νά έπιστρέΨ~ νωρί

τερα στό σπίτι του

έιι'αύτοφωρψ

the way ο! life and the habits ο! the

victiln for some tiJne.

And he had noticed that the victim _ a

young man hard1y 27 years old - used to

return home very 1ate at night.

period of 20 days

to act

50 about twenty days ago he decided to act.

(the) pass-key

He t~ent and opened the door o:f the young

man's house at night using a pass-key

to hunt for the money everywhere.

to hide

(the) trunk

The young man had hidden a11 h1s money in

an old trunk which he inherited from his

father.

(the) coincidence

by chance, accidental]y

Ιt so happened that the victim came home

early that night,

in the very act; f1agrante

delicto
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καί επιασε τ6ν δολοφ6νο έπ'αντοφώρψ

τήν ωρα πού ανοιγε τ6 μπαουλο.

τό οπλο(ν)

όπλοφορω (όπλοφορήσω)

τό περ Ιστροφο

ή ριπή

ό όψ&αλμ6ς

πυροβολω (πυροβολήσω) (3)

Άλλ& ό δρ&στης πού ~πλoφoρoυσε,

εβγαλε τό περΙστροφο καί έν ριπ~

όφ~αλμoυ έπυροβ6λησε τ6 ~υμα τρεις

φορές.

πλήττω (πλήξω)

άτυχής, -ής, -ές

ό έγκέφαλος

έκπνέω (έκπνεύσω)

Δύο άπό τίς σφαιρες επληξαν τ6ν άτυχη

νέο στόν έγκέφαλο καΙ έξέπνευσε σχε

δ6ν άμέσως.

καταφέρω (καταφέρω)

and he caught the 111urderer in the act

01: operlinE the trunk.

(the) weapon. €UΩ

to carry arms. to be armed

(the) revolver

(the) twinkle

(the) eye (Κ.)

to shoot

But the killer. who carried a revolver.

took it out and shot the victim quick as

a wink (three tirnes).

to hit. to strike

unΙΌrtunate

(the) brain, head

to expire. to die

Two ο! the bullets hit the unfortunate young

fellow in the head and he died almost

instantly.

to strikejpersuadej

άλλεπαλληλος, -ος/-η, -ο(ν)

τ6 κτύπημα/xτύπημol(τoνκτυπήματος)

τ6 πτωμα (τον πτώματος)

prevail upon

repeated, successive

(the) stroke

(the) corpse

Ό δολοφόνος ομως δέν ικανoπoιή~η μέ

τ6 Οτι έσκ6τωσε τ6ν νέο μέ περίστρο

φο καί εβγαλε έν συνεxεΙ~ ενα μαχαι

ρι καΙ κατεφερε άλλεπ&λληλα κτυπήμα

τα στ6 πτωμα του.

δ πυροβολισμ6ς

The murderer however was not satisfied that

he had kil1ed the young man with the

revolver ΒΟ (Ι in continuation') he pulled

out a kni!e and stabbed the body repeatedly.

(the) shooting
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ΟΙ γείτονες έν τψ μεταξύ , "
που ακουσαν Meantime the neighbors, vho heard the shouts

τίς φωνές του ~ύματoς καί τούς πυρο

βολLσμούς, ~τρεξαν καί εΠLασαν τ6ν

δολοφόνο τήν ωρα πού ~ταν ετοιμος

νά φύΎ1;J.

εΙδΟΠΟL~ (εΙδΟΠΟL~σω) (3)

ό χωροφύλακαςΙχωροφύλαξ

Kαταφ~άνω (καταφ~άσω)

συλλαμβάνω (συλλάβω)

ή χωροφυλακή

ΕΙδοποίησαν άμεσως τήν άστυνομία καί

σέ λίγο οι χωροφύλακες κατεφ~ασαν

καί συνέλαβαν τ6ν δράσ'~η, τόν όποί

ον ώδ~γησαν στ6ν στα~μ6 χωροφυλα

κης.

Useful words
--------...,----

γεννα'Lος, -α, -ο

άποστελλω (άποστείλω)

ό κλέφτης

γελΟLΟΠΟL~ (γελΟLΟΠΟL~σω) (3)

αγΡLος, -α, -ο

ο! the vict:un and the shooting, ran and

caught the killer just 8Β he was leaving.

to not:if'y

(the) gendanrιe

to arrive in time,

to arrest

(the) gendarmerie

They notified the police immediately and

in a little while the gevdarmes arrived

and arrested the ΠΙUl'deι'eι' and took him to

the gendarrnerie.

generO\ls

to send, to dispatch

thief

to ridicule. to mock

wild

ό, ή έΠLστ~μων (του,της έΠLστημονος)

ό αΙώνIαΙ~ναςΛτoν αιωνος)

ή φυλακή

sc:ientist

century

pr:i.son. jail

In the follo,l:ing sentences. change the singular forms into pl1U'cιl.

Τό έλαΤ~ΡLον τον άποτροπαίου έγκληματoς~ταν ή ληστεία. 'Από τ6 crnCTL του

~ύματoς ελεLπε ενα μεγάλο ποσόν χρημάτων.

Ή έφημερίδα εγραφε, ΟΤL τ6 ~υμα του αύΤΟΚLνηΤLσΤLκου δυστυχήματος ηταν γL6ς

ένός δLασ~μου συγγαφέως.
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Ό τακτικός στρατός αύτης της χώρας εϊναι άφάνταστα γενναΙος.

'Εζητησε νά του άπoστείλ~ τό εμβασμα έκ του έξωτερικου εΙς τό γραφειον του.

Αύτ6ς έπηρε μία μεγάλη άποζημίωσι άπ6 την έταιρία πού έργαζ6ταν.

Καί Οταν ανοιξε τό μπαουλο ό κλέφτης, βρηκε μέσα μόνο μία λίρα καί ενα δολλάριο.

Ό γείτονας εΙδε τ6ν δράστη του έγκληματος νά μπαίν~ μέσα σ'ένα αύτοκίνητο.

ΕΙχε την κακη συνη~εια νά γελoιoπoι~ πάντα τόν αλλον.

Αύτός εδρασε κατά τήν διάρκεια του πολέμου.

τό μεγαλύτερο άντικλείδι βρέ~ηκε στό γραφειο του.

Πρίν φύγ~ γιά ταξίδι, εκρυβε πάντα στό μεγάλο μπαουλο του ο,τι εΙχε καί

δέν εΙχε.

Kά~ε φορά πού της ελεγα,οτι εβλεπα τόν ώραιο άξιωματικό νά κά~εται καί να

κοιτάζΤ1 περίεΡΎα τό σπίτι μας, μου άπαντουσε οτι ~ταν μία άπλη σύμπτωσις.

Ό στρατηγός εδωσε ενα καινούργιο οπλο στ6ν στρατιώτη του.

"Οταν ό δικαστής έπηγαινε σ'έκεινο τό αγριο μέρος, ώπλοφορουσε πάντα, διότι

φοβ6ταν πάρα πολύ.

'Έκρυβε πάντα ενα περίστροφο κοντά στό κρεββάτι του η μέσα στην βαλίτσα του.

Ό κα~ηγητής ~ά τούς μιλουσε έκεινο τό άπόγευμα γιά τίς διάφορες άσ~ένειες

του όφ~αλμoυ.

Kά~ε φορά πού ακουγε φασαρία, πυροβολουσε στόν άέρα.

Τ6ν επληξε τρομερά ή άρρώστεια του συγγενους του.

Ό άτυχής νέος έσκoτ~~ηκε, μόλις έτελείωσε τίς σπουδές του.

Αύτός ό έπιστήμων ~εωρειται ό μεγαλύτερος έγκέφαλος του αίωνος μας.

'Εξέπνευσε τήν στιγμή πού τ6ν έπυροβόλησε δ χωροφύλακας.

Θά τόν καταφέρ~ όπωσδήποτε νά του άφήσ~ ολη του τήν περιουσία.

Ήταν πολύ άργά τήν νύχτα, οταν ακουσα ενα δυνατό κτύπημα στην πόρτα.

Τό πτωμα του άτυχους νέου μετεφέρ~η πρωτα στόν στα~μό της χωροφυλακης.

Μακρυά μέσα στό δάσος ακουσε εναν πυροβολισμό.

Θά σέ είδoπoιησ~ έγκαίρως, γιά να πας καί νά ύπoβάλ~ς την αϊτησι μεταναστεύσεως.

Ό γνωστός του ~υρωρoυ, ό χωροφύλακας, κα~όταν δίπλα στό σπίτι της ή~oπoιoυ.

Μην άνησυx~ς, οπου νά εΙναι ~ά καταφ~άσ~.

Kά~ε φορά πού συνελάμβανε κάποιον έγκληματία, τόν ώδηγουσε στην άστυνομία.

Ό δράστης του έγκληματος ώδηγη~ηκε στήν φυλακη.
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Unit 43-------

Β

ΌNΓr 43

ή άντίφασις(της άντιφάσεως)

ίσχυρίζομαι (ίσxυρισ~ω)

έπιτί~εμαι (έπιτε~ω)

Έκει στην προανάκρισι πού εγινε, ό

δράστης του έγκληματος επεσε σΈνα

σωρ6 άντιφάσεις καί Ισxυρίσ~η στι

ό νέος του έπετέ~η πρωτος.

έπακoλoυ~ω (έπακoλoυ~ησω) (3)

δη~εν

ή πάλη

ή αύτοάμυνα

κατόπιν

μαχαιρώνω (μαχαιρώσω)

στι έπηκoλoύ~ησε δη~εν πάλη καί στι

αύτός εύρισκόμενος έν αύτoαμύν~

ήναγκάσ~η νά πυροβοληση καί ••• κατό-

πιν νά τόν μαxαιρώσ~.

Α

τό ~ράσoς(τoυ ~ράσoυς)

Γιά σκέψου! Τί ~ράσoςl

Β

ίαΤΡΟδικαστικός, -η. -ό(ν)

(the) contradiction

to contend. to maintain

to assail. assault. attack

There. ιluring the preliminaI'Y investigation

the criJninal fell in a series ο!

contradictions. He contend.ed that the

young man had attacked hiJn first.

to follow

as they say

(the) strugc1e. fight

(the) solf-defensc

then

to stab

His stoI"J ~)Oδ that a fight follo~led and he

was forced to shoot (finding hiJnself)

in self-defense and •• .t.llen to stab hiJn.

(th(~) aurlacity, iJrIΓlldence

Can you imaginel I'mat a nerveJ

ο! medical jurjBpruιlence
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τ6 ϊχνος (του ϊχνους)

Άλλά ή LατροδLκασΤLκη έξέτασLς δέν

άπέδεLξε κανένα ϊχνος πάλης.

Κα( πως βρέ~ηκε στ6 σΠLΤL του ~ύμα-

τος;

προσκεκλημένος, -η, -ο

τό χαρτ(/χαρτάΚL

Μηπως ισxυρ(σ~η ΟΤL ~ταν προσκεκλημέ

νος του καί έπηγε έκει την νύχτα γLά

νά παLξ~ κανένα χαρτάΚL μαζ( του;

Α

(thc) traceJ signJ mark

But the coroner's examination did not

shσw aηy trace of strυ~gle.

And wh;y was he in the victim 's house?

invited; guest

(the) paperJplaying cards

Perhaps he contended that he had been

invited and went there at night to play

cards with h:iJrι?

ό άvαΚΡLτης

ή άΟΡLστολογ(α

ΔLόλου παράξενο. Μου εΙπαν ΟΤL σΤLς

σχεΤLκες έρωτησεLς των άvαΚΡLτωv

άπήντησε με πολλές άΟΡLστολογLες.

την εχεL πολύ ασχημα

Αύτη λΟLπ6v εΙvαL ή ισΤΟΡLα καΙ οπως

καταλαβα(vεLς ό δράστης την εχεL

πολύ ασχημα

Β

(the) investigatorJ examiner

(the) vague speaking

MaYbe /., 'lhey told me that he answered

incoherently ('with a lot of vague

speaJά.ng') the questions of the

investigators as to what [he was doing in

the house].

thjl1gs look bad for him

That is the storyJ and as you can see J things

look very bad for the murderer.

ή άγΡL6της/-τητα/(της άγΡL6τητος)

εσχατος, -η, -ov

(the) feroci~J savagery

lastJ extreme

(the) penaltyJ punishment

καΙ ϊσως, λ6γψ της άγΡL6τητος του

έγκλήματος, άVΤLμετwπ(ση την έσχάτη

των nOLVWV.

And because of the savagery of the crime he

may face the extreme punishment.
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Ο είσαγγελεύς (του είσαγγελέως)

Ο -&ανατος

(the) distrj.ct attorne:\,

(the) deat.h

υΝΙΤ 4.3

"Αν ~μoυνα στ~ν -&έσι του είσαγΎελέως

-&α ζητουσα γι'αύτόν τ~ν πoιν~ του

-&ανατου.

τ6 κτηνος (του κτ~νoυς)

άφηνομαι (άφε-&ω)

Δι6τι δέν ύπάρχει άμφιβολία, στι αν τό

άν-&ρωπινο αύτό κτηνος άφε-&~ κά-

Ποτε έλεύ-&ερο ~ά έπαναλάβ~ την

πραξι του.

13

πεπεισμένος, -η, -ο(ν)

ό πρόεδρος

περιποιουμαι (περιποιη-&ω)

ΕΙμαι πεπεισμένος στι o~ ενορκοι καί

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου αίσ-&ά

νονται άκριβως σπως έσύ καί έγώ

καί -&ά τ6ν περιποιη-&ουν σπως του

άξίζει.-

If Ι were in thc district atton1ey's p1ace

Ι vIou1d asl, the death pcna1ty for hj"'n.

(the) beast, catt1e

to be 1eft a10ne

Because there isn ι t any doulJt that if tlIis

huιn,1n beast 1o/as set free, he WQll1d reIJcat,

his crime.

convinced

(the) president

to treat

11m convinced t)IJ.t both the jurol's anu the

president ο! the court fee1 exactly as

you and Ι do, and will dea1 with ]-):im as

he deserνes.

ά-&ψος, -α, -ο

ή ά-&ψότης (της ά-&ω6τητος)

ό ίσχυρισμός

ά-&~νoμαι(ά-&ψω-&ω)

irιnocent, not gui1ty

irιnocenl~e

contention

to be acquitted, found not gui1ty

ΤΙ ίσχυρίσ-&η στην προανάκρισι ό κατηγορούμενος;

Κατώρ-&ωσε νά άπoδείξ~ την δη-&εν ά-&ωότητά του;

Γιατί οχι;

πως φάνηκαν στ6ν Β οί ίσχυρισμοί του έγκληματία; Τούς πίστεΨε;
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Μήπως τούς πΙστεψαν οΙ άνακριταΙ στήν προανάκρισι;

Ποιά ηταν ή ποινή πού πι~ανόν ~'άντιμετώπιζε ό έγκληματΙας;

Σέ περΙπτωσι πού ~ά ά~~ωνώταν, νομίζετε οτι ~α έπαναλαμβανε κάποτε τό εγκλημα

του;

Grammatical Dril1

Fi.ll in eac11 blank with the proper form ο! th~ word given οη the right.

Nouns

Σήμερα είναι πολύς κόσμος σ κακουργιοδικειον

τό πρωί στό δικαστήριο εγιναν πέντε • δίκη

Σ'αύτήν τήν πόλι εγιναν πολλές τόν τελευταιο καιρό. άν~ρωπoκτoνία

Αύτό, κύριοι, είναι τό σ~μα είπε ό δικηγόρος. εγκλημα

Ό λόγος αύτου του βουλευτου προεκαλεσε μεγαλη

Έπολέμησαν δια _

Έκανατε μΙα πολύ καλή

της πατρΙδος των.

άγανάκτησις

ύπεράσπισις

Ή α'Ι~oυσα είναι στόν δεύτερο Οροφο. προανάκρισις

Πρό έβδομαδος εγιναν πολλές έγκληματι~ν σ'αύτήν

τήν πόλιν.

σύλληΨις

..
Ή πραξις ηταν άποτρόπαια.

'Έσπασαν αύτων των μηχανων.

δολοφόνος

έλατήριο(ν)

οΙ χωροφύλακες επιασαν σήμερα τό πρωί τόν δραστη

Στήν δίκη ησαν ολα τα παιδια

Λαβαίνουμε σχεδόν κά~ε μηνα άπό τό έξωτερικό.

'Ακόμα δέν ελαβαν τους.

Ρωτηστε αύτόν τόν ύπαλληλο, ποια είναι ή τιμή της χρυσης

Αύτός ό αν~ρωπoς εχει πολλές κακές

Κάποιος ~γνωστoς ανοιξε τήν πόρτα αύτου του διαμερίσματος μέ

ληστεία

~υμα

εμβασμα

άποζημΙωσις

λΙρα

συνή~εια

άντικλείδι

'Όλα ηταν άνοιχτά. μπαουλο

Κατά τυχαΙα εϊδαμε x~ές τόν φίλο μας τ6ν Παπαδόπου- σύμπτωσις
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λο <1τόν <1τα·θμό.

Στόν πόλεμο οί Γερμανοί <1τρατιωτες εΙχαν πολύ καλά απλο

Άγόρα<1αν δύο •

Ό όφ~αλμίατρoς εΙπε <1τόν ά<1~ενη του: 'Καί οί δύο _

<1ας είναι ύγιεις~

Ό γιατρός αύτός είναι εΙδικός <1τίς έγχειρή<1εις _

X~ές τό βράδυ άκούσαμε πολλούς _

Οί πεΡΙ<1<1ότεροι Κρητικοί γίνονται _

Ό πατέρας του ηταν άξιωματικός _

Ό έγκληματίας επε<1ε <1έ πολλές _

Τόν έ<1κότω<1ε διότι εύρέ~ηκε <1έ κατά<1τα<1Ι

περί<1τροφο

όφ~αλμός

έγκέφαλος

πυροβολΙ<1μός

χωροφύλαξ

χωροφυλακή

άντίφα<1ις

αύτοάμυνα

κτηνος

πάλη

ποινή

'ίχνος

άνακριτής

τίς
. ,
απο

του άρέ<1ει πολύ _ έλληνορωμαϊκή •

Ή χωροφυλακή βρίσκεται <1 του δολοφόνου.

Ό δρά<1της του έγκλήματος ώδηγή~ηκε <1τό γραφειο •

Ύπάρχουν πολλων είδων •

Ή Έλλάδα άγόρα<1ε εναν μεγάλο άρι~μό

χωρες της Εύρώπης.

Ό Λίνκολν ηταν ενας άπό τούς μεγαλυτέρου ς

ΟΙ δύο έγκληματίαι ώδηγή~ηκαν <1 _

Οί ά<1τυφύλακες επια<1αν δύο _

Αύτοί δύο είναι πολύ καλοί φίλοι.

Μόλις προλάβαμε να δουμε •

πρόεδρος

φυλακή

κλέφτης

δικα<1τής

έγκληματίας

'Όλη ή γνώμη ε ί να ι άνά<1τατη.

Ό άέρας <1ήμερα εΙναι πολύ •

"Ολοι αύτοί οί ύπαλληλοι εΙναι στην έργα<1ία τους.

Τόν τελευταιο καιρό αύτός αί<1~άνεται μία μεγάλη _

κούρα<1Ι.

κοινός

ψυχρός

τακτικός

σωματικός

Ή δουλειά του εΙναι νά <1πoυδάζ~ τά ε~ιμα των

Καί οί δύο τους η<1αν πολύ _

τα κλίματα αύτων των χωρων εΙναι πολύ

λαων. αγριος

εύτυχής

ύγιεινός

του εδω<1ε ενα ΠΟ<1όν χρημάτων. <1ημαντικός
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οι βουλευταί του Δημοκρατικου Κόμματος -&'άναχωρησουν ύποΨήφιος

αϋριο διά την Θεσσαλονίκην.

Τά μαλλιά του πατέρα σου εΙναι

Αύτός ό γιατρός έργάζεται στό νοσοκομεΙο.

Σήμερα οι φοιτηταί εχουν έξετάσεις.

λευκός

στρατιωτικός

γραπτός

"Αν σλα ερ-&ουν

Αύτη ή γυναίκα εχει μία

-&α παμε στην Έλλάδα του χρόνου.

όμορφιά.

εύνοϊ.κός

άλη-&ινός

Στό πάρτυ του φίλου σας εΙδα πoλλo~ς •

ΟΙ παραλίες της Έλλάδος εΙναι

'Ήταν ολο ι τους

•Η ν~xτα ηταν τόσο

τό σπίτι σου.

Verbs

___. , πo~ φοβόσουνα νά βγ~ς εξω άπό

αγνωστος

μαγευτικός

γενναιος

αγριος

οι νέες έκλογές τόν αλλο μηνα.

Είς τήν προανάκρισιν δέν τίποτα τό σπουδαΙον.

Αύτοί οι έγκληματίαι αϋριο τό πρωί. έκτελουμα ι

διεξάγομαι

άποδε ικνύομα ι

Ό δράστης καλά τό Εγκλημά του.

Μέ συγχωρειτε, άλλά δέν σας προηγουμένως κα-&όλου.

Αύτός πρωτα τά χρήματά του στό μπαουλο του.

προμελετω

παρατηρω

κρύβω

Αύτοί τά πάντα σΌλες τίς δουλειές τους. καταφέρνω

,
κατα

'Όταν ό φCλoς μας εμενε στήν 'Αφρική πάντα.

Χ-&ές δύο xωρoφ~λακες εναν κλέφτη.

Πρίν ενα μηνα μας νά παμε στό προξενεΙο.

Σέ λίγο οι φίλοι σας.

'Ακόμα δέν (αύτοΙ) τόν δράστη του έγκλήματος.

Αύτός στι εΙπε τήν άλή-&εια.

Σέ μΙα ωρα οι στρατιωτες του Γ'συντάγματος

του έχ-&ρου.

ΕΙμαι βέβαιος, οτι μετά τΙς έκλογές μεγάλα γεγονότα

σ'αύτήν τήν χώρα.

όπλοφορω

πυροβολω

εΙδοποιω

καταφ-&άνω

συλλαμβάνω

Ισχυρίζομαι

έπιτί-&εμαι

έπακολου-&ω

_________ έλεύ-&ερα μερικά ατομα, τά όποια εΙχαν συλληφ-&η.

Αύτός ό ύπάλληλος _ τΙς συνέπειες των πράξεών του. άντιμετωπΙζω

άφήνομαι
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Χ.9-ες στό σπίτι του Παπαδόπουλου μας πάρα πολύ. περ ιπο ιουμα ι

Είμαι βεβαία, στι μ'αύτά πού κάνει •

" -ο guiltyενοχος, -η,

,
κλοπή thoftη

,
φόνος mill"clEόl'ο

,
έφαρμογή apJ;liC'ationη

γελοιοποιουμαι

Κά-&ε φοιτητής -&ά διηγη-&~ με δικά του λόγια τά τρία μα-&ήματα τά σχετικά με

τό δικαστήριο.

"Ενας φoιτητ~ς -&ά &πoδείξ~ με διάφορα έπιχειρήματά του, στι ό κατηγορούμενος

ηταν πραγματικά ενοχος.

'Ένας αλλος -&ά ύΠOστηρίξr,ι τόν κατηγορούμενο καί -&ά &ΠΟδείξjl με τά έπιχειρήματά

του, στι ~ταν &-&Ψος.

''Ας ύπο-&εσουμε στι βρισκόμαστε σΈ:να δικαστήριο, στό όποιο γίνεται ή δίκη

κάποιου έγκληματίου ό όποιος κατηγορειται διά κλοπήν καί διά φόνον.

αϊ φοιτηταί λαβαίνουν μερος σ'αύτήν. Ό ενας φοιτητής είναι ό κατηγορούμενος,

ό αλλος ό δικηγόρος ύπερασπίσεως, ό αλλος ό είσαγγελεύς καί ό αλλος ό πρόε

δρος του δικαστηρίου.

αϊ φοιτηταί &ναφερουν τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα της έσχάτης των

ποινων. 'Ένας φοιτητής ύποστηρίζει τήν έφαρμογή της, ένω ενας αλλος διαφωνει

μ'αύτόν καί φέρνει διάφορα έπιχειρήματα γιά τήν διαφωνία του.-
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πQΔ~Ίl~Ώ_Q~~ΏΊDQl~

!~~:!J~

οϊ έργασίες της Βουλης διεκόπησαν

καί ϋστερα άπό μία περίοδο 40 ήμε

ρων ~ά εχουμε νέες έκλογές.

ύπηρεσιακός, ή, -ό(ν)

ή ύπηρεσιακή κυβέρνησις

ή διεξαγωγη

Ξέρεις ποιός ~ά είναι ό πρόεδρος

της ύπηρεσιακης κυβερνήσεως ή

όποία ~ά άναλάβ~ την διεξαγωγη

των έκλογων.

ό πρω~υπoυρ'(ός

ίκανός, -ή, -ό

δραστήριος, -α, -ο

τίμιος, -α, -ο

άντικειμενικός, -ή, -ό

Νομίζω οτι ό κ.Ξένος ~ά είναι ό πρω

~υπoυργός. 'Άν~ρωπoς ίκανός, δρα

στήριος, τίμιος καί πολύ άντικει

μενικός.

κατέρχομαι (κατέλ~ω)

The (worlt) sessions ίn the Parliament

have been discontinued, and after a

period of 40 days Ηθ are going to have new

elections.

of service, of office

(the) caretaker governιnent

(the) conduct

Do you lmOH who is going to be the chairman

of the caretaker government which is to

undertake the conduct of the electionsi

(the) prime minister

capable

efficient

honest.

objective

Ι think Nr.Κsenos wi11 be the Prime Ninister_-

a capa~)le, efficient, honest and very

objective man.

to come down
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έκλογικ6ς, -ή, -6(ν)

τ6 σύστημα (του συστήματος)

electoral

(the) system

ΟΟΤ 44

Ποιά κόμματα κατέρχονται στΙς έκλογές

καΙ ποιό έκλογικ6 σύστημα ~ά υΙο-

~ετη~~;

βασικ6ς, -ή, -6(ν)

άνεξάρτητος, -η, -ο(ν)

τά Lδια βασικά, μεγάλα καί πατροπαρά-

δοτα κ6μματα καΙ πι~ανόν δύο-τρΙα

αλλα μικρά άνεξαρτητα.

οσο γιά •••

άναλογικ6ς, -ή, -ό(ν)

'Όσο γιά τό έκλογικ6 σύστημα υιo~ετή-

Whic11 parties are participat:ί.ng ('coming

down to') the elections7 And what

electoral S'Jstern will be used ('adopted')1

basic

:ί.ndependent

The same big, basic and traditionaJ parties.

And probably two ΟΓ three other m:ί.nor

independent οηθΒ.

as for

proJjortional

As for the electoral systern the simple

~ηκε ή άπλη άναλογική.

ή πλειοψηφΙα

ή μειοψηφΙα

πλειοψηφικ6ς, -~, -6(ν)

ΓιατΙ οχι τ6 πλειοψηφικ6;

εύρύς,-εια,-ύ

ή περιφέρεια

βελτιώνω (βελτιώσω)

αΙσ~ητως

τό έπ ίπεδο ( ν)

proportional οηθ has been decined οη

( 18J.OI)ted ι ) •

(the) π~jοritΥ (of voteS)

(tlJe) minority

majority (adj.)

I"'hy not the [simple] majol'ity [system]7

broad

(the )c'ircum.ference, distr'ict

to impl'ove

perceptibJy

(t.he) level

Δι6τι ή άπλη άναλογική μέ εύρεια

περιφέρεια ~ά βελτιώσ~ αΙσ~ητως τό

Becaus(~ the sir,lplE: prolJ01'tiolk1J system wi 1,11

broader suffrage (lcirc\~erence')i8 going

to im;Pl'ove the qua1ity ('level') ο! tho
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ποιοτικό έπίπεδο των βουλευτων.

έπομένως

ό ψηφοφόρος

έκλεκτικός, -η, -ό(ν)

Έπομένως ~ά κάν~ καί τούς ψηφοφόρους

πιό έκλεκτικούς.

προβλέπω (προβλέψω)

συγκεντρώνω (συγκεντρώσω)

ή ψηφος

τί προβλέπεις γιά τίς προσεχεις έκλο

γές; Ποιό κόμμα,κατά τήν γνώμη σου,

~ά συγκεντρώσ~ τάς περισσοτέρους

ψήφους;

Ί:~~!}ς

ή πι~ανότης (-ητος)Ι -τητα

ή νίκη

'Εγώ νομίζω οτι τό Δημοκρατικό Κόμμα

εχει τίς περισσότερες πι~ανότητες

νίκης.

διδάσκω (δ ιδάξω)

άποκλείω (άποκλείσω)

Άλλά ή πειρα μ'έδίδαξε νά μήν άπο

κλείω ποτέ τά άπρόοπτα καί ή πολι

τική ίστορία της χώρας μας εΙναι

γεμάτη άπρόοπτα.

consequently

(the) votcr

eclectj.c, elective

T}lerefore i1.. will rnake the voters more

eclectic.

to foresee, to anticjrate

to concentrate, to coJ.J.ect

(tlle) vote, suffl'age

\·.'hat are Υοω' ]1redic:tions ('you foz'esee')

for the next election5? "rJhich pal'ty,

in YOΙ~ opinion i5 going Ιο get the

majω'Η'Υ ο! the votes'1

(the) protJabil:i.ty

(the) victoI'Y

Ι think the I1ernocratic party 11a5 the best

chance ('Ρl'σΙ)abiΙities ι) to win.

to teac~l

to exclude

But expCI'ience has tauGht InΟ not to ΟΧθΙUtl.f

the lJ110x}'6cted. ΑncΙ the l'olitical histoI"j

ο! Οω' cOllntry i5 fu11 ο! unexpectec]

[ονοnΙΒ]•

~~~r:~ι;~~_Ι2~~~~

Θά συνεxισ~oυν γιά πολύν άκόμα καιρό οί έργασίες της Βουλης;

Πότε ~ά εχουμε νέες έκλογές;

πως όνομάζεται ή κυβέρνησις ή όποία άναλαμβάνει συνη-&ως την διεξαγωγην των
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έκλογων.

Ποι6ς ~ά εΙναι ό πρ6εδρος αύτης της κυβερνησεως;

τί ~ν~ρωπoς εΙναι, κατά την γνώμη του Τάκη, ό κ.Ξένος;

Θά κατέλ~oυν ολα τά κόμματα σ'αύτές τίς έκλογές;

Ποι6 έκλΟΎικ6 σύστημα ~ά υίo~ετη~~;

Χρησιμοποιουν πάντα την άπλη άναλογικη;

Ποιά ~ά εΙναι, κατά την γνώμη του Τάκη, τά άποτελέσματα των έκλογων;

Γιατί αύτ6ς δέν εΙναι άπ6λυτα βέβαιος γιά την νίκη του Δημοκρατικου Κ6μματος;
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Unit 45-------

Πρό όλίγου μου μιλουσες γιά τα άπρό

οπτα της πολιτικης μας ζωης. που

άποδίδεις αύτό τό φαινόμενο;

ό παράγων (του παράγοντος)

κοινωνΙΟλογικός, -ή, -ό(ν)

ή ίδιοσυγκρασία

Α little while ago you were telling me about

the unexpected [events] of our political

life. What do you attribute this

(tthis phenomen:ιnι) to~

(the) factor

sociological

(the) tenιperament,idiosyncracy

sociological and temperamental [factorsJ.

Σέ πολλούς παράγοντες; πΟλιτικούς,

οίκονομικούς, κοινωνΙΟλογικούς

καί Ιδιοσυγκρασίας.

Το many factors: political, econαmic,

άγνοω (άγνοήσω) (3)

νικω (νικήσω)

Πάντως αν άγνοήσουμε πρός στιγμήν

αύτά τά άπρόοπτα, πιστεύεις οτι

μπορει νά νικήσ~ τό Δημοκρατικό

Κ6μμα;

όπαδός

Ναί, Ιδιαίτερα στίς άγροτικές περι

φέρειες πού lXEL πάρα πολλούς

J ,
οπαδους.

4'14

to ignore

to win

Aηyway, if for a moment we were to ignore

those unexpected [eventsJ,do you think

the Democratic party can win7

fo11oι,er

1es, especial1y in the rural areas where

it has a great many followers.
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civi1, civic, urban

ιιΝΙΤ 45

Άμφ~βάλλω ομως γ~ά τΙς π~~ανότητες

έπ~τυxΙας του στά μεγάλα άστυκά

κέντρα.

τό πρόγραμμα (του προγράμματος)

τό σύν~ημα (του συν~ήματoς)

άπηρxα~ωμένoς, -η, -ο(ν)

τά προγράμματα καΙ συν~ήματα του Δη

μoκρατ~κoυ Κόμματος εϊνα~ άπηρxα~ω-

μένα

ή πρόΟδος

πρooδευτ~κός, -η, -ό(ν)

καί οπως ξέρουμε οΙ αν~ρωπo~ των με

γάλων πόλεων ~έλoυν κόμματα με προο

δευτικές Ιδέες.

άνταπoκρίνoμα~ (άνταπoκρ~~ω)

τωρ~νός, -ή, -ό

'Ιδέες καί προγράμματα πού άνταποκρί

νoντα~ στά τωρ~νά κo~νων~κά προβλή

ματα καί π~έσε~ς.

Ναι, άλλά μερ~κές φορές ολα αύτά γίνον-

τα~ έπ~κίνδυνα γ~ά την έ~ν~κη άσφάλε~α

της χώρας.

However, Ι doubt the possibilities

ο! its success in the 1arge cities

(rurban centers I ).

(trIe) pror:raro

(the) signal, siel1, sym1Jol, emb1em",
slogan

aπt)ηuated, outιnoded

The prograros and slogans ο! the Democratic

party are very ancient;

(the) progress

progressive

and as we know, peop1e in big citics want

parties with progressive ideas--

present, actua1

jdeas and profI'c\Ins Wllich corresponcl to the

present socia1 prob1ems and presstIres.

Yes, but a11 these [ideas and pr'ograI!'JS] often

become darιgerotIs for the nati,olΊEll security

ο! the cotJntry.

φ ~λoν ~κω (φ ~λoν ~κήσω) (3) to dispute, to quarre1

Νομίζω oτ~ ή συζήτησίς μας μπηκε σέ

ασχημο δρόμο καΙ π~~ανόν νά μας

1175

Ι think that oι~ discussion has taken an

urifortunate turn ('enterecl an ugly road ι)
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ή κάλπη
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and wilJ. probably end up in a quarrel.

(the) bal1ot-box

Let's wait for the results ο! the vote(Ibal-"Ας περιμένουμε τ'&ποτελέσματα τ~ν

καλπων καί ϋστερα μιλαμε•••• lot-boxes' ) and theη let's talk it over.

Νομίζω οτι εχεις δίκαιο. Γειά σου.- Ι think you 'r'e right. So long.

ReSΓοnse Dri11

όνομάζω (όνομάσω)

έπιφυλακτικός, -ή, -ό(ν)

to call, to name

cautious, reserved

ή έπιφυλακτικότης (της έπιφυλακτικότητος) reserve

φιλελεύ~ερoς, -α, -ο(ν)

συντηρητικός, -ή, -ό(ν)

liberal

conservative

Για ποιό ~έμα του μιλουσε ό Τάκης του Κώστα προηγουμένως;

Γιατί ώνόμασε αύτά τά γεγονότα &πρόοπτα;

Ποιοί ησαν οί διάφοροι παράγοντες, οί όποιοι, κατά τήν γνώμη του Τάκη, εΙχαν

κατά καιρούς μεγάλη έπίδρασι στήν πολιτική ζωή της Έλλάδος;

Ποιός ηταν ό λόγος πού εκανε τόν Τάκη να πιστεύ~, οτι έπρόκειτο νά νικήσ~ τό

Δημοκρατικό Κόμμα;

Συμφώνησε μ'αύτόν ό Κώστας η ηταν έπιφυλακτικός γιά την τελεία έπιτυχία

αύτου του κόμματος;

Ποιός ηταν ό λόγος της έπιφυλακτικότητός του;

Ναί,&λλά εΙχαν πάντα έπιτυχία ολες αύτές οί προοδευτικές ίδέες καί τά προγραμ-

ματα;

Γιατί ό K~στας η~ελε να σταματησ~ την κουβέντα;

Ποιός &πό τούς δυό τους ηταν φιλελεύ~ερoς καί ποιός συντηρητικός καί γιατί;

Grammatical Notes-----------------
~~~~_~~~~ Verb: Some katharevusa verb forms used iη spoken Greek.

Ή δεξίωσις έδό~η είς τήν βίλλα ••••

'Eξηφανίσ~η.

The party was given in the villa ••••

He disappeared.
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•• τό ~γκλημα αύτό έξετελεσ~η έν ψυχρΨ.

•• κατά τήν προανάκρισιν, ή όποία διε-

ξηx~η· •

• .this crime was commited in cold blood •

••durin~ the preliminary investigation

m ich was conducted ••

•• άπεδείx~η "στ ι .... • .jt was proνed.••

•• ό δολοφόνος δεν ίκανoπoιή~η••

•• δ δρόμος αύτός εύρί~κετo ύπό κατα-

σftευην•

•• καί οταν άπεδεικνύετο οτι ή ύγεία

του ήταν καλή •••

..ιrιe murderer \las not satisfied ••

•• this road _las (found) under COJlstructioll.

• .and when it was proved t11at he WD.S in

good health •••

The above sentences illustrate kathareνusa verb fonns whicll are sometimes used in

spoken Greek.

Ίhε first six sentences show the use 01' katharevusa verb forms cOl'reSr)ondin~ to

the Simple Past of Class 1η ver1Js. The last two sentences ShOl;l the use of kathareνusa verb

forms corresponding to that of the Continuous Past of Class 111 verbs.

Since νerb conjugation in katharevusa will be discussed in detail in Volume 111 of

this course, these forms should be memorised as vocabulary items at this stage.

~~~~_~~~~_~~~Dative Case.

Δόξα τω Θεω. 'lliank God.
ι ,

έν τοιαύτη περιπτώσει in any case
ι

έ ν ρ ιπη ... quick as a \tink (, in a twinkle ι)
ι

έπ ' αύτο φώΡ/f in the very act

έν συνεχεία
ι

,
τω μεταξύεν

ι

,
ψυχρψεν

, , ,
εν αποστρατειCf

in continuation

meant:iJne

in cold blood

in retirement

'Πιε above sentences show the use of the Dative Case. 'Πιε Dative Case i5 used in

kathareνusa especially after certain prepositions.

Ιη spoken Greek the Dative CaSG is used in sonIe set expressions only as illustrated

by the above sentences,which haνe been taken from ουτ units.

The dative case wi11 be discussed in detail in Volume 111 of this Cot~se.
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:::~~~_~~:.~ Νουη: 3rd Decl. ηουη ό πρέσβυς ambassador.

The katharevusa declension of this ηουη i8:

~~.

Ν.
.

πρέσβυςο

G. του πρέσβεως

Α. τόν πρέσβυν

.
οι

των

τούς

~.
πρεσβευταί

πρεσβευτων

πρεσβευτάς

:::~~~_!!:~:.!!: Νουη: 3rd Decl. ηουη ό παράγων factor.

The katharevusa declension ο! the above ηουη is:

Ν.

c..

ό

του

τόν

~~.

παράγων

παράγοντος

παράγοντα

Pl.

αί παράγοντες

των παραγόντων

τούς παράγοντας

Usef'ul words----------,--

ή αποψις

έκλέγομαι (έκλεγω)

λειτουργω (λειτουργησω) (3)

ή ϋπαρξις

· μοναρχίαη

· άπόλυτος μοναρχίαη

· συνταγματική μοναρχίαη

· δημοκρατίαη

· δικτατορίαη

ό κοινοβουλευτισμ6ςΙτό κο ινο-

βουλευτικόν σύστημα

βουλευτικός, -ή, -ό(ν)

ή έξουσία

ό νόμος

νoμo~ετικός, -ή, -ό(ν)

ή νoμo~ετική έξουσία

standpoint, point of view

to be elected

to function

existence

monarchy

absolute monarcby

constitutional monarchy

republic

dictatorship

parliamentary system

parliamentary

authority, power,

government

law

legislative

le~i81ative power
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ό κλάδος branch

ή νομοο&εσCa legislature

ή έκτελεστικη έξουσία executive pm~er

ή δικαστική έξουσία jud:ί.ciaΙ power

ή συνέλευσις assemb]y, meeting

ή γερουσία senate

ό γερουσιαστής senator

ή πολ ιτε ία state

ό Όργανισμός των Ήνωμένων TJI.e ll.1J.

Έο&νων (ό Ο.Η.Ε.) / τα

Ήνωμένα ''Εο&νη

ή Γενική Συνέλευσις του

Όργανισμου των Ήνωμένων

'Εο&νων

τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας του

Ο.Η.Ε.

ή 'Ασία

ή Αύστραλία

ή 'Αφρική

ή Εύρώπη

ή Βόρειος 'Αμερική

ή Νότιος 'Αμερική

ή 'Αγγλία/Μεγαλη Βρεττανία

ή Έλβετία

ή Σοβιετική υΕνωσις

ή Κύπρος

ή Ήνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία

ή 'Ιαπωνία

αί Ίνδίαι

τό 'Ισραήλ

δ Καναδας

ή Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

ή Τουρκία
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General Assemb]y of the U.N.

Security Council

Asia

ΑιιsΙre.Ιia

Africa

Europe

North Amcrica

South Amcrica

England/Great Britain

Switzerland

Soviet Union

Cypr\ill

Japan

India

Israel

Canada

F'cople , s Re!JulJlic of Chj. 'Ι3.

Turkey
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Οί φοιτηταί έξετάζουν τα διαφορα κυβερνητικα συστήματα άπό τήν ί~τoρικήν

καί κοινωνιολογικήν πλευραν τους.

Περιγραψατε τό κυβερνητικό σ~στημα τ~ν ΉνωμΙνων Πoλιτει~ν τ~ς Άμερικ~ς καί

τo~ς τρεις κυριωτΙρους κλάδους του.

πΙστε μου π~ς έκλΙγονται οί βουλευταί καί οί γερουσιασταί στίς ΉνωμΙνες

Πολιτειες;

Πόσοι βουλευταί καί πόσοι γερουσιασταί έκλέγονται άπό κα~ε πολιτεία;

Π~ς γίνεται ή έκλογή του ΠροΙδρου τ~ν Ήνωμ.Πoλιτει~ν;

ποια είναι τα σπουδαιότερα πολιτικα κόμματα στίς Ήνωμ.ΠολιτεΙες;

ΞΙρετε ποιός είναι ό πρεσβευτής τ~ν Ήνωμ. Πoλιτει~ν στα Ήνωμένα 'Έ~νη;

Ξέρετε π~ς λειτουργει ό 'οργανισμός τ~ν ΉνωμΙνων Έ~ν~ν;

Ποιός είναι ό σκοπός τ~ς ~παρξεως τ~ν Ήνωμένων Έ~ν~ν;

τί σκοπό εχει τό Συμβo~λιoν 'Ασφαλείας τ~ν Ήνωμένων 'E&ν~ν;

Μπορειτε να μου π~τε πότε εγινε ό Ο.Η.Ε. καί γιατί;
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τό κράτος

ή έπανάστασις

ή προφορά

ό παλαιστής

• έξέλιξιςη
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REVIEH

Reviffil Drills

s tat.e, ρο.,er'

revolution

pronunciation

wrestlAr

evolut.ion

REVI},'Vl 4, -45

1. Change the fOnQS ο! the underlined verbs to past; make other changAs where neCGS~al~.

Θά ~~~~~~x~Ώ ή ά~ωότης του κατηγορουμένου.

αί φοιτηταί αύτου του πανεπιστημίου ~~x~~~~~:~: πολύ μέ τόν ά~λητισμό.

Αϋριο ό Βασιλεύς ~ά ~~~~~~~ τούς ύπουργούς της νέας κυβερνήσεως.

ΠΟλλοί ~~~Ί~Q~~~ οΤΙ ή χώρα αύτή ~ά νικησ~ τόν πόλεμο.

Αύτός ό ναύτης ~~!~r~E~f!~~ διά κλοπην.

Αύτός ό γιατρός ~ά ~~~~xy βουλευτης στην περιφέρειά του.

αί έγκληματίαι ~ά ~~~~Ώ~~~Q~ πολύ γρήγορα.

Ό πατέρας σας ~E~§~~~~~ πάντα τ 'άποτελέσματα των έκλογων.

αί δύο αύτοί κατηγορούμενο ι Μ ~~~~~~~.

αί βουλευταί της άντιπολιτεύσεως ~ά l§ΔQ~Q,!!Q.!:!J~Q'Q~
,
αύτό πού κάνουν.μ

Ή άμαξοστοιχία Ά~ηνων-Θεσσαλoνίκης ~ά ~~~~~ σέ μία ωρα.

αί στρατιωτες του Β'Συντάγματος ~ά ~~~!~~~~~ αϋριο τό πρωί.

αί φοιτηταί ~§~~!~2~ τά μα~ηματά τους.

Ol όπαδοί του Δημοκρατικου Κόμματος ~ά ~~r~~~!e~QQ2~ στην Πλατεια Συντάγματος.

Αύτό τό κόμμα δέν ~ά ~~Ίf~~~ στίς έκλογές.

Ό &ν~ρωπoς αύτός ~Q~~Ί~! οτι &ν γίν~ έπανάστασις ~ά σκoτ~η.

Δέν ~~~EX§~ άμφιβολία οτι οί φίλοι μας ~ά μ~ς περιπoιη~oυν πολύ.

Μόλις τόν §Q~~ ~ά τόν άγνοησουν.

2. Change the present tense forms ο! the verbs to futlιre; make otller changes Wllere
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necessary.

Οί στρατ~ωτες αύτου του συντάγματος πολεμουν γενναΙα.

Αύτ6ς ό δ~κηγ6ρoς όπλοφορει πάντα.

Τόν τελευταιο κα~ρ6 συλλαμβάνουν πολλά ~τoμα στήν χώρα αύτη.

Αύτ6ς ό ύπάλληλος καταφέρνε~ πάντα αύτό πού ~έλε~.

Οί φίλo~ του τ6ν γελo~oπo~oυν ολη τήν ωρα.

Αύτ6ς κρύβε~ τά χρήματά του στό μπαουλο του.

Ό ~ειoς του Γ~ώργoυ, ό Άμερ~καν6ς, ίσxυρίζετα~ oτ~ μ~λάε~ έλλην~κά μέ

πολύ καλή προφορά.

Ή ύπηρεσία αύτου του ύπουργείου δεν λε~τoυργει σήμερα.

Τό Ίνστ~τoυτo αύτ6 δ~δάσκε~ πολλές γλωσσες.

Ό γ~6ς σας άγνοει πολλά πράγματα.

Eίμα~ βέβα~oς, oτ~ αύτ6ς φ~λoν~κει κάπOΤ€ μέ τούς φίλους του.

Ή χώρα αύτη σνγκεντρώνε~ τόν στρατό της στά σύνορά της.

Ή Μαρία περ~πo~ειτα~ πολύ τούς ξένους της.

Ό τoυρ~σμ6ς βελτ~ώνε~ πολύ την οίκονομία της Έλλάδος.

Αύτοί οί στρατ~ωτες πυροβολουν στόν άέρα.

Οί φo~τηταί αύτης της τάξεως μελετουν πολύ.

Έκεινος ό παλα~στής έπ~τί~ετα~ πάντα πρωτος.

Ό δ~ευ~υvτης μας παραμένε~ πάντα άργά στό γραφειο του.

Αύτός πρoτ~μάε~ τ6 έλλην~κ6 φαί.

Αύτ6 τ6 άποκλείω.

Αύτ6 τό κ6μμα ν~κάε~ πάντα στίς έκλογες.

Αύτό τ6 κράτος παρoυσ~άζε~ μία τρομερή έξέλ~ξ~.

Οί βουλευταί έκλέγoντα~ άπ6 τόν λα6.

τ6 κ6μμα αύτό κατέρxετα~ πάντα στίς έκλογές.

3. Fill in each blaru< with the proper fonn of the word given οη the riEht.

τ6 εγκλημα αύτου του δολοφ6νου προεκάλεσε μεγάλη '

Θά πολεμησουν γ~ά της πατρίδας τους.

Κατά τήν δ~άρκε~α ό δράστης του έγκληματος ώμολόγησε

τά πάντα.
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άγανάκτησ~ς

ύπεράσπ~σ~ς

πρoανάκρ~σ~ς
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X~ές σ'αύτήν τήν περιοχή εγιναν πολλές

ot ~ε~oι του Γιώργου εΙναι _

A~ριo ~ά γίνη ή δίκη πολέμου.

Δυστυχως, εσπασαν αύτη ς της μηχανης.

Ή άποζημίωσις πολέμου ~ά εΙναι μεγάλη.

Έμεις λαβαίνουμε πολλά άπό τό έξωτερικό.

________ ~'άναxωρήσoυν σήμερα διά τ6 έξωτερικ6ν.

Αύτός τόν έπυροβόλησε έν pLnv •

Πολλοί αν~ρωπoι στην 'Ελλάδα εχουν χρυσές

Κατά τήν διάρκεια της προανακρίσεως αύτός επεσε σΈνα σωρό

RΕVΊ.Έ."t/ 41 - 1.;$

σύλληψις

δικαστής

έγκληματίας

έλατηριον

~υμα

εμβασμα

γερουσιαστής

όφ~αλμ6ς

λίρα

'Υπάρχουν μεγάλες , στι τό Δημοκρατικό Κόμμα ~ά νική-

συ στίς έκλογές.

Καί οί δύο φίλοι μας εΙναι _

Ό ύπουργός αύτός έμίλησε x~ές μέ μεγάλη

τό σπίτι αύτου εΙναι στην όδόν 'Αμερικης.

&ντίφασις

έπιστήμων

πι~ανότης

εΙσαγγελεύς

έπιφυλακτικότης

Αύτό τό κόμμα εχει πολύ καλά •

Ό δράστης αύτου του έγκληματος ~δηΎή~ηκε x~ές σ_ _ _

υΥστερα &πό πολλές ερευνες βρηκαν των ~υμάτων.

Ή στολή αύτου είναι πολύ ~ραία.

τό σύστημα εχει ~ρισμένα πλεονεκτήματα.

Αύτός ό δικηγόρος εΙναι ενας πολύ αν~ρωπoς.

Ό Γιάννης εΙναι φοιτητής του δικαίου.

οί έπιστημες εΙναι πολύ μοντέρνες.

οί ύπουργοί αύτης της κυβερνήσεως εΙναι πολύ αν~ρωπoι.

A~ριo ~ά όρκισ~oυν οί ύπουργοί της κυβερνήσεως.

Αύτοί οί δύο εΙναι πολύ

τό κόμμα εΙναι ενα ίστορικό κόμμα.

Αύτοί οί βουλευταί είναι πολύ _

Σ'αύτήν τήν περιοχή ζουν άκόμα λαοί.

τά έγΚλήματα αύτου του δολοφόνου ~σαν •

Πολλοί έσκoτώ~ηκαν σ'έκεινον τόν πόλεμο.
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πρόγραμμα

φυλακή

πτωμα

χωροφύλαξ

πλειοψηφικός

δραστήριος

άστικός

κο ι νων ιολογι κό ς

ίκανός

ύπηρεσιακός

έπιφυλακτικός

φ ιλελεύ~ερoς

συντηρητικός

αγριος

άποτρόπαιος

ά~ψoς
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Οί λόγοι αύτου του βουλευτου ~σαν πολύ _

Ή κλινική εΙναι 15 χιλιόμετρα μακρυά άπό τό κεντρο

της πόλεως.

Οί πράξεις αύτου του άν~ρώπoυ εΙναι τελείως

Αύτοί οί δύο εΙναι πολύ

Ή γυναίκα αύτή εΙναι πολύ

'Ήσαν σλες τους

άντ ικε ψεν ικός

ψυχασ~ενής

άνεύ~υνoς

έκλεκτικός

τίμιος

γενναιος

Πολλοί δεν εχουν άρκετά χρήματα γιά τίς άνάγκες της ζωης.βασικός

4. In the following sentences fill the blaw:s with οηο ο! the items listed below.

δόξα τί;) Θεψ

έν τοιαύτη περιπτώσει

έν ριπ'l όφ~αλμoυ

έπ'αύτοφώρ<v

έν crUVEXECq:

έν ψυχρί;)

έν άποστρατεί<jl

κατά τυχαία(ν) συμπτ~σι(ν)

______________ , κύριοι βουλευταί, τό κόμμα μας δεν ~ά κατελ~~ είς τας έκλογας.

Έπήγαμε πρωτα στην δεξίωσι των φίλων μας καί ηρ~αμε στό κονσερτο.

Αύτός εΙναι άξιωματικός •

Τόν επιασαν τήν ωρα πού εκλεβε.

________________Ί εΙπαν οί δύο ήλικιωμενοι, 'φτάσαμε στόν προορισμό μας.'

Ένω αύτός άγόραζε 't6 είσιτήριό του, ό κλέφτης του έπηρε την

βαλίτσα του.

Τόν εϊδαμε στό σπίτι του φίλου μας.

Αύτό τό εγκλημα εγινε •

4Β4
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Unit 46-------

Α (Mr. Courbet)

υΝΙΤ 46

Καλησπέρα σαςικύριε κα~ηγητα. Έλπίζω

νά μέ ~υμαστ ε.

συνήντησα (Κ.)

τά έγκαίνια

Σας συνήντησα τ6 καλοκαίρι στην Ά~ήνα,

στα έγκαίνια της έκ~έσεως της Κας

Άλίκης Βογιατζη.

Good afternoon, sir. Ι hope you rθ!TlθInber

Μθ.

Ι met

(the) opening (of an exhibition)
etc.

Ι met you at the opening ο! Mrs.Alice

Bσyadzis [art] exrdbition in Athens, [last]

surrιmer.

Ναί άσφαλως. πως εlσ~ε;

ξανασυναντιέμαι (ξανασυ

ναντη~ω)

τ6/τα ~φερε ή τύχη

Πολύ καλά, σας εύχαριστω. ΈφΌσον

τά ~φερε ή τύχη να ξανασvναντη~oυμε

Β (κα~ηγητης)

Yes, ο! course. Ho\l are you?

Α

to meet again

it ΒΟ happened

very well, thank you. Since we were

fortnnate enougll to meet again 8.t her

σήμερα στην ~κ~εσί της των Παρισίων,

μπορω αύτην την φορά να σας ζητησω

την γνώμη σας για τά ~ργα της.

πως τα: βρίσκετε;

exhibition in Paris today,

tms time Ι can ask about your opinion

ο! her works. How do you like (Ifind l )

thern?

Νά σας πω εύχαρίστως την γνώμη μου γι

αύτά καί αν μου έπιτρέπετε, για να

Β

1111 be happy Ιο tell you my oj:;j nion of thenl

and, in order that you might understand

4β5
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τα καταλαβετε καλα σαν ξένος πού

εΙσ-&ε,

-&α σας πω μερικα πραγματα για τήν

έλληνική παραδοσι καί τήν έπίδρασι

πού εΙχε στα εργα της.

άντιλαμβανομαι (άντιληφ-&ω)

συνδέω (συνδέσω)

σύγχρονος, -η, -ο(ν)

Σαν ζωγραφος ή κυρία Βογιατζη άντε

λήφ-&η τήν άναγκη να συνδέσ~ στα

εργα της τό σύγχρονον παρόν με τό

παρελ-&6ν, τήν έλληνική παραδοσι.

486

theιQ better - since you are a foreigner _

alloνI me

to tell you a few words about Greek

tradition and the in!1uence it had upon

her works.

to understand,to perceive

to connect, to unite

contemporary, simu1taneous

As an artist, Mrs.Boyadzis understood the

necessity to unite in her works the

(contemporary) present with the past,

[i.e.with) Greek tradition.
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Β

υΝΙΤ 47

συγκροτουμαι (συγκροτη%ω)

Ή έλληνική παράδοσις, οπως ξέρετε,

συγκροτειται άπό στοιχεια της

άρχαεας έλληνικης, της βυζαντινης

καε της λαϊκης τέχνης.

διατηρω (διατηρήσω)

τό βίωμα (του βιώματος)

Σκοπός,λοιπόν, ένός 'Έλληνα ζωγράφου

είναι νά πρoσπα%ήσ~ να διατηρήσ~

άπό την άρχαία καί βυζαντινή τέχνη

ώρισμένα βιώματα,

προσαρμόζω (προσαρμ6σω)

είδικός, -ή, -ό(ν)

ή συν%ήκη

να τα πρoσαρμόσ~ στες είδικές σημερι

νές συν%ηκες

νεοελληνικός, -ή, -ό(ν)

καε να δημιoυΡΎήσ~ άργότερα μέ τόν

χρόνο μεα καινούργια νεοελληνική

παράδοσι.

εύνόητος, -ος, -ον

τό απειρον

487

to be cοrψοsed, to consist of

Tlle Greek tl',jdition, as you know, consists

of element3 fl'OlT, 3ncicnt, Dyzantinc and

popuJR r art.

to preserve, to maintain

(the) characteristic traits

Therefore, the intention ο! a Greek artist

is to try to presel've certain

charactcristic traits from the ancient

and ~zantine art,

to apply, to adapt, to fit

to adjust

specific

(the) condiιion,conventi.on,trec:ty

to adapt them to the speciSic condHionr;

ο! today,

modern Grcek

and then, as time goes οη, to create a

new modern Grcek tradition.

easy to understand, intelligiblr,

(the) infinity
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forever

(the) art σί painting

ΕΙναι ε~νόητoν 3τι α~τ& τ& στοιχεεα

της τέχνης του παpελ~όντoς δέν ~&

διατηρη~oυν έπ'απειρον στήν νεοελ-

ληνική ζωγραφική.

ή συνείδησις (της συνειδήσεως)

Θά μας συνδέσουν μόνο μέ τό παpελ~όν,

~ά μας δώσουν τήν συνείδησι του

παρόντος

ή ~&ησις (της ώ~ήσεως)

καί τήν ~&ησι πρός μία κα~αρά καινούργια

νεοελληνική παρ&δοσι.

ό τρόπος του σκέπτεσ~αι

A~τός εΙναι ό τρόπος του σKέπτεσ~αι

ώρισ~ένων διασήμων 'Ελλήνων ζωγρά-

φων

καί μπορουμε νά καταλ&βουμε άπό τά

μεγάλη έπίδρασι στήν έξέλιξι της

νεοελληνικης τέχνης.

488

It is easy to understand that the

elements σί the art σί the past will not

be preserved [unchanged] forever in

mαiern Greek painting.

(the) conscience consciousness-,
They will s:i.mp1y cormect UB with the past,

they will give UB the awareness οΓ t.I!.~

(tlle) inφulse, :i.mpetus

and an impulse tσward a pure new modern

Greek tradition.

(the) way οί thinJdng

Tllis is the reasoning σί certain farηous

Greek artists,

and we can understand from the works οί

this lady that it has a great influence

ση the development σί modern Greek art.
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Unit 48

Β

U1J1'r 48

• Θά η~ελα έπίσης νά τονίσω πόσο σημαν

τικό εΙναι τό γεγονός, στι τά εργα

αύτης της ζωγράφου εχουν χαρακτηρα

κα~αρά έλληνικό.

τ6 ε~νoς

τό κίνημα (του κινήματος)

Kά~ε ε~νoς πρέπει νά διατηρη στήν

τέχνη του τά κα~αρά δικά του στοι-

χεια, παρΌλα τα διε~νη κινήματα.

κληρονομικός, -ή, -ό(ν)

ή φυσιογνωμία

Παντου σήμεοα ζητουν κληρονομική φυ

σιογνωμία.

'ή πρωτοτυπ ία

Ναί, άλλά μερικές φορές καί πρωτοτυ

πία.

Γι'αύτόν τόν λόγο σμως ξεχάστηκε σή

μερα ή τεχνική στήν τέχνη.

Α

Β

I'd also like to emphasize the importance

of the fact that the works of this

painter have a purely Greek character.

(the) na tion

(the) movement, gesture,

step

ΕΥθΓΥ nation nlust preserve its 01,m pure

elements in its art, despite any

international trends.

hereditary

(the) physiognomy,

countenance, look

People look for Si~1S οΙ the traditional

('hereditary') everywhere today.

(the) originality

Yes, but sometimes for originality too!

And that 's why the tecJυ1ique οΙ art has

been forgotten nowadays.
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άναζητω (άναζητήσω) (1) to investigate, to search

Διότι οί καλλιτέχνες άναζητουν τήν

πρωτοτυπία καί ξέχασαν τήν γνωσι.

λησμονω (λησμονήσω) (2)

παράλληλα

Καί μαζί μέ τήν γνωσι λησμόνησαν παράλ

ληλα τά προβλήματα της τέχνης

μεταβάλλομαι (μεταβλη~ω)

ό έφευρέτης

άνακαλύπτω (άνακαλύψω)

καί μετεβλή~ησαν σέ έφευρέτες πού

ένδιαφέρονται ν'άνακαλύψουν.

Α

έξελίσσομαι (έξελιx~ω)

Άλλά ό κόσμος, οί ίδέες καί ή τέχνη

έξελίσσονται, κύριε.

έξαρτωμαι (έξαρτη~ω)

πως μπορουμε ν'άγνοήσουμε τό παρόν

καί τίς άνάγκες του καί νά έξαρτη

~oυμε τελείως άπό τό παρελ~όν;

Because the artists search for origina1ity

and forget their heritage ('lmoH1edge ι ).

to forget

side by side

And a10ng with the old heritage ('know1edge')

they have forgotten ('side by side)the prob

1erns of art,
to be changed, to change (intr.)

(the) inventor

to discover, to revea1

and they have been transformed into

inventoI's who are on1y interested in

d.is COveI"Y •

to deve10p, to progress

But tlle world and ideas and art do undergo

an evolution, sirl

to depend

50 hm, can Ηθ ignore the present and its

needs and depend entirely οη the past?

παραβλέπω (παραβλέψω) to over100k

Δέν πρέπε ι να παραβλέψουμε τό γεγονός, 1ιΙθ rnust not overlook the fact that the

στι καί οί μοντέρνοι ζωγράφοι δημιουρ- modern painters a150 create mirac1es in

γουν κι 'αύτοί σήμερα στό εΙδος τους their o~m Hay today.

~αύματα.

Ή σημερινή τέχνη εχει κι αύτή νά προ-

σφέρ";] πολλά.

!1odern ar't a150 has a 10t to offer.
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Α

υΝΙΤ 49

τό παραδειγμα (του παραδείγ

ματος)

έπί παραδείγματι

'Επί παραδείγματι ας κοιταξουμε στήν

αλλη αϊ~oυσα εναν πίνακα του Πικασ-

σό.

άνΤΙβαίνω (άντιβω)

ό κανών (του κανόνος)

ΆνΤΙβαίνει στούς κανόνες ζωγραφικης,

άλλα ολοι τόν άπολαμβανουν.

Β

Ναί ισως, άλλα μή ξεχνατε οτι ύπαρχει

μόνο εν ας Πικασσό.

Α

Άφίστε με σας παρακαλω να τελειώσω.

ό ~εατής

δημιουργικός, -ή, -ό(ν)

'Ένας σύγχρονος πίνακας, κατα τήν γνώ

μη μου, ~α πρέπ~ να πρoκαλ~ τόν

~εατή να πάρ~ μέρος στην δημιουργι

κή τέχνη.

Ό ~εατής πρέπει να σκέπτεται καί να
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(the) example

for θχ;;τ(φΙθ

For cxar'iJJ]e }et's loo]~ at a Picasso pictUl'8

in the ot-!!er room.

to l'osist" t.o be ει gainst

(the) rule, law, precept

It's against the rules ο! the art ο!

painting, but ever;jforιe erιjcιys j.t.

Yes, maybe,but don't forget that there's

only οηε Pi(~asso.

Let me finish, ρΙΘ<ΙΒΘ!

(thθ) spectatoJ'

crec,ti.ve

Α model"11 pictU1'e, in my opinion, must

provoke the spe(~t&tor to participate

creat.ively (Iin Ιhe creetive art').

The spectator must think and create the
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δημLουργ~ τόν πίνακα, μαζί με

τόν καλλLτεχνη.

τό βLολί

υΟταν ΚΟLτ~με π.χ. ιτ6 βLολίι τοσ

ΠLκασσό, έσεις καί έγω τό βλέπουμε

δLαφορεΤLκα,

ή φαντασία

τ6 συνα~σ%ημα/αϊσ%ημα

(του συναLσ~ήματος)

μLα καί

βαζοντας ό κα%ενας μας σ'αύτόν με

ρος της φαντασίας του, των συγΚL

νήσεών του, των συναLσ%ηματων του,

μLα καί ύπαρχεL χωρος καί rLO: τούς

δυό μας.

ΦυσLκα, μLα τεΤΟLα τεχνη ELvaL δυσκο

λώτερο να την καταλαβη κανείς άπ'

ΟΤL τ6ν πίνακα της Κας ΒογLαζτη,

τ6ν όποιον, ΠLστεψτε με, %αυμαζω

τόσο σσο ΚL'έσεις,

ύπερανω (w. genitive case)

δLόΤL ύπερανω σλων κρύβεL αϊσ%ημα

Κιχί σου φερνεL συγκίνησL καί νομί

ζω σΤL αύτ6 ELvaL τ6 σnουδαL6τερο

πού μπορει να έΠLτύχ~ ενας ζωγρά

φος.

ξαναβλεπω (ξαναδω)

ΛΟLπόν χάρηκα πάρα πολύ πού σας

492

picture together with the artist.

(the) violin

For examp1e when we 100k at the Picassols

'Vi01in ι you and Ι Βθθ it in different

ways,

(the) irnagination

(the) fee1ing, sentiment

since, as

each ο! us 1etting a part ο! his

irnagination, emotions [or] fee1ings

[work] (Iin it I ) since therels enough

room in i t for both ο! us.

NatlIra11y this ΙάΟΟ ο! art is more

difficu1t for someone to understand than

the picture by Mrs.Boyadzis--

which, believe me, Ι admire as mlIch as

ΥΟΙΙ do.

above, over, beyond

I3ecause above a11 it masks its fee1ings

and elicits your emotion. And Ι think

this is the most important thing a

painter can achieve.

to Βθθ again

We11, it was ΒΟ good seeing you again.
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ξαναειδα καί Ιδιαίτερα πού εϊχαμε

τήν εύκαιρία ν'άνταλλαξουμε μερι

κές λέξεις καί Ιδέες.

συμπεραίνω (συμπερανω)

κλίνω (κλίσω)

όσουρεαλ ισμ6ς

Έλπίζω οτι δεν παρεξηγήσατε τα λό

για μου καί δέν συμπερανατε άπ'

αύτα οτι κλίνω πρός τόν σουρεα

λισμό.

λατρεύω (λατρεύσω)

Πρέπει να ξέρετε οτι λατρεύω

τήν τέχνη καί ~αυμαζω κα~ε ~ργo

πού άξίζει πραγματικα εϊτε κλασσι

κό εϊτε μοντέρνο εΙναι

ή σύγκρουσις (της συγκρού

σεως)

καλλιτεχνικός, -ή, -ό(ν)

ή άναπτυξις (της άναπτύξε

ως)

καί ξέρω οπως κι έσεις οτι ή σύγκρου

σις καλλιτεχνικων στύλ εΙναι σπου

δαιο πραγμα για την άναπτυξί της.-

Especial1y since we had the opportunity

of exchanging a fevl words (and ideas).

to draw a concltJsion, to infer

to incline

(the) surreaΊism

Ι hope that you di(jn 't mislJnderstand what

Ι sai(l and draw a concltJsion that Ι am

inclined to.Tards surrealisrn.

to adore, to worship

You must know that Ι adore art and adrrire

every work which is really worth while,

whether it's classical or modern;

(the) colHsion, conflict

artistical

(the) developnent

;"nd Ι kn~r as well as you do that the

cOI~lict of artistic styles is an

important factor in the development of

art.

πότε καί που έγνωρίσ~ηκαν αύτοί οΙ δύο ~ύριoι;

που ξανασυναντή~ηκαν αύτήν τήν φορα;

χαρηκε ό κ. Courbet πού ξαναειδε τόν κ.κα~ηγητή ~αί για ποιόν λόγο;

Τί άκριβως του εΙπε ό κ.κα~ηγητής;

Άπό ποιά στοιχεια συγκροτειται ή έλληνική παράδοσις;
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Ποιός είναι, κατα τήν γνώμη του κ.κα~ηγητoυ, ό κυριώτερος σκοπός ένός

'Έλληνος ζωγράφου;

Ποιός είναι ό τρόπος του σκέπτεσ~αι ώρισμένων διασήμων Έλλήνων ζωγράφων;

ποια είναι ή γνώμη του κ. Cou:rbet γιά τούς μοντέρνους ζωγράφους;

Συνεφώνησε ό κ.κα~ηγητής μαζί του;

ποια είναι ή γνώμη του κ.κα~ηγητoυ γι'αύτούς;

Καί ποια είναι ή γνώμη του κ. Cou:rbet γιά τ6ν πίνακα του Πικασσό;

ή άναγέννησις Renaissance

Ή τεχνική των 'Jμ~ef~~lQΥ!~Ί~Υ ~ταν νά συλλάβουν τήν έντύπωσι μιας στιγμης.

οί πίνακες του rxpEv.o παρουσιάζουν πάντα εντονα χρώματα, κόκκινο, μπλέ η

πράσινο.

Οί ~eQ~~~Qre~~ifς αύτου του ζωγράφου προεκάλεσαν τά f~~fYD QX2~!~ των ~Ω!Ί!~~~.

ή προσωπογραφία portrait

εύμενής, -ής, -ές

τό σχόλιο(ν)

ό κριτικός,

favorable

comment

critic

Οί καλλιτέχναι της ~~~E~~~~~~ τέχνης ένδιαφέρονται περισσότερο διά τήν ~~~e~Q~

των προσωπικων συναισ~ηματων καΙ έντυπώσεών τους παρα δια* τ6 gχΏ~~.

άφηρημένος, -η, -ο(ν)

συγκεκριμένος, -η, -ο(ν)

ή εκφρασις (της έκφράσεως)

τό σχημα (του σχήματος)

Πολλοί πίνακες του Βαν Γκόγκ εχουν εντονο ~~ς.

τό φως (του φωτός)

abstract

concrete

eJqJl'ession

sharιe

li.ght

Ό γλύπτης αύτου του άγάλματος έργάσ~ηκε δύο χρόνια γιά νά τελειώσ~ τό §D~~QY2

YΏ~~ του.

τό δημιούργημα

**********

creCltion

Σας άρέσει ή άφηρημένη τέχνη;

ΗΑν ναί τί άκριβως σας άρεσει σ'αύτήν καΙ &ν δχι τί δεν σας άρέσει;
-----------------------
*παρά διά~instead of'
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Ποιά εΙναι τά βασικά χαρακτηριστικά των πινάκων της Άναγεννήσεως;

Τί έπεδίωξαν*οίΊμπρεσσιονισταί καί ποιά εΙναι τά νέα στοιχεϊα πού παρουσιά

ζουν οί πίνακές τους;

Ποιά σχολή τέχνης προτιματε στήν ζωγραφική τήν Νατουραλιστική η τήν 'Αφηρη

μένη καί γιατί;

ποιές εΙναι οί βασικές διαφορές μεταξύ της Ίμπρεσσιονιστικης σχολης καί της

μοντέρνας;

Ποιά έποχή τέχνης σας άρέσει;

Ξέρετε τί έπεδίωξαν οί Άρχαϊοι "Ελληνες γλUπτες καί ποιά σχολή άκολού&ησαν;

* έπ ι δ ιωκω (έπ ι διώξω) to p\1rsue
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IThe Greek Theatre I

προέρχομαι (πρoέλ~ω)

τό ρημα (του ρήματος)

ένεργω (ένεργήσω) (3)

κινουμαι/κουνιέμαι (κινη~ω)/

(κoυνη~ω)

, ,
ενωπιον

ή Ψευδαίσ~ησις (της -εως)

ίδίως

άποτελουμαι (άπoτελεσ~ω)

ή διήγησις (της διηγήσεως)

όνομαστός, -ή, -ό(ν)

ή άναπαράστασις (της άναπαρα-

στάσεως)

ή σκηνή

ή ή~ικoπoίησις (της -εως)

πρό Χριστου

μετά Χριστόν

ψάλλω/ψέλνω (ψάλω)

ό βωμός

σύν τω χρόνψ

ό χορευτής

άποσπωμαι (άπoσπασ~ω)

ά~oκρίνoμαι (άπoκρι~ω)

ύποκρίνομαι (ύπoκρι~ω)

ύποδύομαι (ύπoδυ~ω)

ό άποκριτής

όρίζω (όρίσω)

to originate, to come from

verb

to act

to move

in front οΙ

illusion

especial1y

to consist οΙ

narrat10n

representation

stage, scene

moralizat1on

B.C.

A.D.

to chant

altar

as t:iJne passes

dancer

to be detached, separated

to respond

to [eign, to pretend

to play a part

ansι.erer

to appoint
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, ,
ο τραγος

•ως
τ6 qσμα (του ασματος)

έξ ο{Ί

γυναικειος, -α, -ο

ή προσωπίς (της προσωπίδος)

διακρίνομαι (διακρι~ω)

τ6 ύπ6δημα (του ύποδηματος)

ό κό~oρνoς

κά~ετoς, -η, -ο(ν)

ένδεδυμένος, -η, -ον/ντυμένος

ή ράβδωσις (της ραβδώσεως)

ύψώνομα ι (ύψω~ω)

χωρίζομαι (xωρισ~ω)

'έκαστος -η, -ον

διαγωνίζομαι (διαγωνισ~ω)

ή διδασκαλία

μετέχω (μετάσχω), (μετείχον)

ό αρχων (του αρχοντος)

σψζομαι (σψ~ω)

ό τόπος

ή ~υμέλη

βα~μιδ6ν

κατασκευάζω (κατασκευάσω)

ξύλινος, -η, -ο

τ6 ήμικύκλιο(ν)

τό κά~ισμα (του κα~ίσματoς)

κοίλος, -η, -ο(ν)

άντικα~ιστω (άντικαταστησω)

τό κατασκεύασμα (του κατα-

σκευάσματος)

έπίμηκης, -ης, -ες

τό προσκηνιο(ν)

τά παρασκήνια

πλάγιος, -α, -ο(ν)
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goat

like

herιce

feminj.ne

mask

to bεJ distinguished

sl10e

busl<.in

vertical

drθssed

stripe, flutine of a colvnnl

to be lifted, raised

to be separated

each, every

to compete

teaching

to rιarticipate(trley were parti
cipating)

to be saved, to be presel'ved.

place, location

name οΙ an altar

gradual]~'

to build, to construct

wooden

semi-circle

seat

ho] J OW, concave

to substitute

construction

oblong

front of a stage

side-scene

obl ique, lat.c['al
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ή πάροδος

λύ-&ινος, -η,-ο

τό ϋπαι-&ρο(ν)

ή τροφή

ούδείς, ούδεμία, ούδέν

τουτος, -η, -%~τoς, αϋτη,τουτο(κ.)

τ6 σημειΌ(ν)

ή-&ικ6ς, -ή, -6(ν)

μιμουμαι (μιμη-&ω)

τό ήμιχ6ριον

ό ψάλτης

παριστάνω (παραστήσω)

χωρω (χωρέσω) (1)
Cognates

ό κορυφαΤος

τό δραμα (του δράματος)

λυρικός, -ή, -ό(ν)

ό δι-&ύραμβος

τ6 επος (του επους)

ό διάλογος

τ6 χορικ6(ν)

τραγικός, -ή, -6(ν)

κωμικός, -ή, -6(ν)

· κωμψδίαη

ό σ4τυρος

· ψδήη

· ύπ6-&εσις (της ύπο-&έσεως )η

ό " (του ηρωος)ηρως

ή τετραλογία

σατυρικός, -ή, -ό(ν)

μαρμαρινος, -η, -ο(ν)

ό ύποκριτής

ό χορός

passaEe

stone (adj.)

openair

food

ηοηθ

this, that

point

moral

to :iιnitate

semi-chorus

chanter

to present

to contain, to hold roσm for

coryphaeus, leader of tl1e chor-W;j

drama

lyric

dithyramb

epos

dialogue

choral part of a dance

tragic

comic

comedy

satyr

ode

hypothesis, affair, plot

hero

tetralogy

satyric

marble (adj.)

hypocrite

Chorus, dance
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ό κύκλος cycle

Ή λέξις δραμα προερχεται έκ του ρήματος δρω(-αω)τό όποιον σημαίνει

ένεργω, κινουμαι. Ένεργω με κινήσεις, λόγους καί έκδήλωσιν συναισ~ήματoς

των παλαιοτερων γεγονότων ένώπιον των ~εατων, οί όποιοι πιστεύουν η μαλλον

εχουν τήν ψευδαίσ~ησιν οτι παρακoλoυ~oυν σύγχρονα γεγονότα.

τό δραμα έδημιoυργή~η άπό τήν λυρικήν ποίησιν καί ίδίως άπό τόν δι~ύ

ραμβον.

τό δραμα είναι τό γΈίδος*της ποιήσεως καί άποτελειται άπό τό επος,

τό όποιον σημαίνει διηγησιν γεγονότων όνομαστων καί μεγάλων οχι οπως Εγιναν,

άλλά οπως επρεπε να γίνουν διά να εΙναι καταπληκτικά καί συγκλονιστικά καί

τήν λυρικήν ποίησιν. Τ6 επος διατηρειται είς τόν διάλογον ή δε λυρική ποίησις

είς τά χορικά.

τό δραμα εχει σκοπόν διά της άναπαραστάσεως έπί σκηνης τραγικων η κωμι

κων γεγονότων την ~~ικoπoίησιν των ~εατων. υΟταν παρουσιάζει τραγικά γεγονότα

όνομάζεται τραγ~δία, οταν δε κωμικά κωμψδία.

Κατά τό 600 π.Χ. ό ποιητής Άρίων ήτοίμασεν cν~ν ίδιαίτερον χορόν διά

νά ψάλι;ι κατά τήν έορτην του Διονύσου τ6ν δι~ύραμβoν. Ό χορός αύτός εψαλε

γύρω άπό τόν βωμόν του ~εoυ.

Σύν τψ χρ6νψ ενας άπό τούς χορευτάς άπεσπάσ~η άπό τούς αλλους καί ύπε

κρίνετο τόν ~εόν Διόνυσον έπειδή δε άπεκρίνετο είς τάς έρωτήσεις του χορου

ώνoμάσ~η άποκριτής καί κατόπιν ύποκριτής, διότι ύπεδύετο τό πρ6σωπον του ~εoυ.

Ό Θέσπις Ά~ηναιoς ποιητής ωρισε τόν πρωτον ίδιαίτερον ύποκριτήν, ό

Αίσχύλος πρoσε~εσε τ6ν δεύτερον καί ό Σοφοκλης τ6ν τρίτον.

οί χορευταί παρουσιάζοντο ώς άκόλoυ~oι του Διονύσου ένδεδυμενοι δέρ

ματα τράγων, οπως έπιστεύετο ~τι παρουσιαζοντο οί σάτυροι πού ~σαν άκόλoυ~oι

του Διονύσου. τό ~σμα των ώνoμασ~η ή ψδή των τράγων, έξ o~ τραγ~δία.

οί ύπo~έσεις των δραμάτων κατ'άρχάς έλαμβάνοντο μόνον άπό την ζωήν καί

την δρασιν του Διονύσου κα( κατ6πιν άπό τήν ζωήν καί τήν δρασιν καί ~λλων ήρώων.

οί ύποκριταί ~σαν ανδρες καί έπειδη Όπεδύοντο διάφορα πρ6σωπα κάποτε καί

γυναικεια παρουσιάζοντο με προσωπίδας.

οί Όποκριταί καί οί χορευταί κατ'άρχάς έκινουντο είς τ6ν ϊδιον χωρον είς

* τό τρίτον εΙδος (sec Note 50.4)
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τήν όρχήστραν. Διά νά διακρίνωνται δέ οί ύποκριταί έφόρουν ύψηλά ύΠΟδήματα,

τούς κo~όρνoυς καί φορέματα μέ κα~έτoυς ραβδώσεις. Σύν τψ χρόνψ ομως τό μέρος

οπου επαιζαν οί ύποκριταί ύψ~η 1.1/2 μέτρον, ένω οί χορευταί εμειναν είς

τήν όρχήστραν.

Ό χορός κατ'άρχάς άπετελειτο άπό 50 χορευτάς, οί όποιοι έχωρίζοντο

άνά 12 δι'~καστoν δρ~μα τ~ς τετραλογίας μέ τήν όποίαν διηγωνίζοντο οί ποιηταί.

Είς τήν τετραλογίαν ~σαν κατ'άρχάς τρεις τραγψδίαι καί μία κωμψδία.

Άπό του Σοφοκλέους σμως οί ποιηταί διηγωνίζοντο μέ εν* μόνον δρ~μα καί οί

χορευταί εγιναν 15 καί έxωρίσ~ησαν είς δύο ήμιχόρια άνά 7 είς εκαστον μέ

δέκατον πέμπτον (ιε') τόν κορυφαιον του χορου.

τά δράματα έδιδάσκοντο μόνον κατά τάς έορτάς του Διονύσου τόν Δεκέμβριον,

τόν Φεβρουάριον, τόν Μάρτιον καί τόν Άπρίλιον.

Είς την κρίσιν καί διδασκαλίαν των δραμάτων μετειχον τρεις μόνον ποιηταί,

οί όποιοι έξελέγοντο ύπό του αρχοντος.

Άπό τό 520-250 π.Χ. εγιναν 3200 δράματα είς τάς Ά~ηνας, έκ των όποίων

σινζωνται εως σημερον 7 τραγψδ ία ι του Α ίσχύλου, 7 του Σοφοκλέους, 18 κα ί 1

σατυρικόν του Εύριπίδου καί 12 κωμψδίαι του Άριστοφάνους.

Ό τόπος σπου έπαίζοντο τά δράματα ώνομάζετο Qf~!e~~, τό όποιον σημαίνει

τόπος πρός ~έαν.

Κατ'άρχάς οί ~εαταί έστέκοντο είς κύκλον γύρω άπό τόν βωμόν του Διονύσου,

ό όποιος ώνομάζετο ~υμέλη καί παρηκoλoύ~oυν τόν χορόν καί τόν ύποκριτην. Κατό

πιν βα~μιδ6ν κατεσκεύασαν εν ξύλινον rιμικύκλιον μέ κα~ίσματα,τό κοιλον, διά

τούς ~εατάς καί διά τούς ύποκριτάς έτoπo~έτησαν κατ'άρχάς μίαν σκηνην, έπειδη

~σαν ύποχρεωμένοι ν'άλλάζουν ένδύματα, την όποίαν άργότερα
, , ,
αντικατεστησαν με

εν τετράγωνον ξύλινον κατασκεύασμα τό όποιον σύν τ9 χρόνψ εγινεν έπίμηκες

καί κατέλαβεν σλην την πλευράν πρό τ~ς όρχηστρας.

Ή πλευρά τ~ς σκηνης πρός την όρχηστραν ώνομάζετο προσκηνιον καί τά

μικρά κομμάτια είς τά πλάγια παρασκηνια.

Μέ την πάροδον των έτων σλα αύτά εγιναν λύ~ινα η μαρμάρινα.

τό ~έατρoν ήτο είς τό ϋπαι~ρoν Ή παράστασις των δραμάτων ηρχιζε μέ

την άνατολην του ήλίου καί οί ~εαταί έλάμβανον καί τροφάς μαζί των.

Ούδεμία πόλις έστερειτο ~εάτρoυ, οπως σημερα έκκλησίας καί τουτο διότι

*εν Katharevιιsa fOl' "ενα

500



GREEK BASIC COURSE UNIΊ' 50

τόν ~&ικόν σκοπόν τ~ς σημεριν~ς ΙκκλησΙας ΙπεδΙωκε τ6 &ρxα~oν &Ιατρον. Δι'

αύτό ό ναός σήμερον είς πολλά σημε~α Ιμιμή&η τό &ρxα~oν &Ιατρον. Τ6 κo~λoν

εΙναι τ6 μΙρος του ναου εΙς τ6 όποιον κά&ονται οί &εαταί. τά δύο ήμιχόρια

οί δύο χοροί των ψαλτων.

Άγία Τράπεζα.

Ή σκηνή τό ίερόν καί τόν βωμόν τόν &ντικαθιστ~ ή

πύλας.

Ή σκηνή παρίστανε συνήθως τά &νάκτορα του βασιλεως καΙ εΙχε τρεις

Ή κεντρινή ώνομάζετο βασίλειος, διότι άπ'αύτήν εβγαινε ό βασΙλεύς.

Τώρα είς τόν ναόν όνομάζεται 'Ωραία Πύλη.

'Έν Ικ των σψζωμενων άρχαίων θεάτρων, τό όποιον εΙναι περίφημον διά τήν

&κουστικήν του εΙναι τό θεατρον τ~ς 'ΕΠΙδαύρου, είς τό όποιον παίζονται μΙχρι

σήμερον τραγψδίαι κατά τό Φεστιβάλ τ~ς 'ΕΠΙδαύρου.

Grannnatical Notes

The jcatharevusa style seems to be mOl'e appl'opriate to the suJJject mat~er o.f tJle above

narrative.

Therefore, the student \~i11 find in i t a nUl1lber of katharevusa preposit.ions, SUCfl as δ ιά,

ε ίς, &νά, etc., as well as katharevusa verb, noun and adjectiνθ endillgs, most of wJlich

have already teen discussed in our previous GraI1JΓIatical Notes, e. g. 3rd pers. s1nc;. SimμΙe

and Continuous Past endings -θ-η and -ετο ; final - ν of nelltθr nOlli1S and adjecΙiVc3; the

- ν of the accusative case of masc. and fem. nouns, etc.

~~~~_~~:.~ Katharevusa verb forllls.

The 3rd pers. plur. Continuous Past endinc; of Class 111 (l~iddle-Passive) νεΓΟΒ i8

-οντο, έλαμβανοντο, ύπεδύοντο, έκινουντο, etc.

It should be noted that the dhimotiki equivalent οΓ ·Ιhe VlJrb Κ Ι νουμα Ι ι to ΙΠΩΥθ'

is κουν ιεμα Ι 'to move, to shake', which is inflected like a~J other Class 111 verb III

- ιεμα Ι

Note 50.2 Verb: Past tense au~~ent in katharevusa.

Ιη Note 30.3 it was stated tllat in the katharevusa st;yle of the Greelc 1angua~e tllC

augrr.cnt is always used with the past tens9 fonns οΕ the v01'b, nottlithstandjnc; tlle nUi~ber οΓ

Although kathareνusa verb forms will be discussed in detail in the IJotes of Volwne ΙΙ}

of this Course. some statement3 concerning the past tense aUfJTIcnt, based οη ΙΙΙθ e:X:~i"!j)les
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which occur in the above narr~tive are given here:

The augment ( ή αϋξησις )

οΕ two forms:

according to traditional Greek grammars, can have οηθ

(,) a sγΙΙabic prefix ( ή συλλαβικη αϋξησις)when the verb stem beg:i.ns with a

COIlSOl1Hnt, or

(2) a modification of the initial vόwel (ή χρονικη αϋξησις) when the verb stem

begins wit~ a vowel.

,) ~oL~~~~~:_~~~~~r;~·

Ίϊιi:; aucηlont consists ο! the syllable ε- prefi.xed to the verb stem. In verbs with

prefiX cs, thc auvnent ε- follows those prefi.xes. Ίhθ final vowe1 of the prefi.x (except for

περί and πρό) is lost.

ύπεκρίνετο (ύπο t έ-κρίνετο )

άπετελειτο (άπο + έ-τελειτο )

nΡΟ'J'έ-&εσε (nρόc; t ε-&εσε )

κατέλαβε ( κατά + ε-λαβε )

It sl,0u1(1 be noted that the prefix t)t-has the fonn έξ- before the augment,

e.E;., έξ-ελεγοντο (fro)~ the verb έκλέγομαι ).

2) Y~~~l:~~~!~~~~~~~_~~~~~!.

ΊhΊB <J.HD"lent consists ο! a change of the initial vowe1 of the verb stem.

Thus, verbs \~hich boe;in with α- or ε- change this νo.Iel to η ,and those 'W'hich

IJGgin with 0- change it to w-

Pres.tense ~~~~~-~~~~ ~~~~!_~~~~----------
)rd P.Sg. )rd p.Sg. 3rd r.Sg.

άρχίζει ηρχισε(ν) ηρχιζε(ν)

έτο ιμάζει ήτοίμασε(ν) ήτοίμαζε(ν)

όνομάζεται ώνομάσ-&η ώνομάζετο

όρίζει ωρισε(ν) ωριζε(ν)

παρακολου-&ει παρηκολού-&ησε( ν) παρηκολού-&ε ι

(For more details οη vowel changes see Volume 111 of this Course).
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~~~~_~~:.~ Verb: Dhimotiki suffix :!1~:

As seen from Note 45.1 the C1ass ΠΙ verb S:imp1e Past suffix -ηκ- does not occur in

katharevusa.

Ιη Notes ~3.3 and 34.1 some examples of verbs of 'Mixed' conjugation were given. These

C1ass Ι verbs, 5uch as β Ρ (σκω, μπαCνω, βγαCνω etc. a1so fonn their Simple Past wi th the

suffix -ηκ- (βρηκα, μπηκα, βγηκα etc.)

Actua1ly the use of the suffix - ηκ- in dh:imotiki i5 predictab1e, the genera1 rule

being as f0110ws:

Arιy verb in dhirnotiki, ηο matter wlIich c1ass i t be10ngs to takes the suffix - ηκ- Ίη

EJcamples:

έργαζομαι

λυπαμαι

βρίσκω

βγαCνω

Note 50.4 Letter-numera1s

γ'(τρCτος)

έργασ-&ω

λυπη-&ω

βρω

βγω

έργάσ-&ηκα

λυπη-&ηκα

βρηκα

βγηκα

The Ancient Greeks used 1etters of the alphabet to write numbers. This custon\ is stil1

used sometirnes to designate ordinal nwnerals, for ex~mple to mark the numbers of a police

precinct, etc.

Tnese letter-numera1s are as follows:

2

3

4

5

6

7

α'

β'

γ'

δ'

,
ε

ς

ζ'

8

9

10

11

12

13

20

η'

ια

ιβ'

ιγ'

κ' etc.

~~~~_~~:.~ Noun: )rd dec1. nouns.

ό 'Έλλην (transferab1e in dhirnotiki to the 1st decl. ό 'Έλληνας)

Ν.
.
ο

~~!2~:.

'Έλλην

50)
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G.

Α.

του

τόν

"Ελληνος

'Έλληνα
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των Έλλήνων

τούς 'Έλληνας

ό άερολψήν (transferable in dhilTlotiki to the 1st decl. ό άερολψένας)

Sincr Plur.--_11.

Ν. · άερολψήν · άερολψενεςο οι

α. του άερολ ψενος των ά ερολ ψενων

Λ. τόν άερολψενα τούς άερολ ψενας

ό χαρακτήρ (tI'~l1JsffJrable in dhimotiki to the 1st decl. ό χαρακτήρας)

Sinι:;. Plur.

Ν. · χαρακτήρ · χαρακτηρεςο οι

Ω. του χαρακτηρος τι:'ν χαρακτήρων

f•. τόν χαρακτηρα τούς χαρακτηρας

ό αύτοκράτωρ (transfera.blf! in dhimotiki to the 1st decl. ό αύτοκράτορας)

Ν.

G.

Α.

ό

του

τόν

Sing.

αύτοκρατωρ

αύτοκρατος

αύτοκράτορα

Plur.

οι αύτοκρατορες

των αύτοκρατόρων

τούς αύτοκρατορας

ό αρχων

Ν.

σ.

Λ.

ό ηρως

(transferablF.J in dhj.π;οtiki to the 1st decl. ό αρχοντας)

Sing. Pl\Jr.

· αρχων · αρχοντεςο οι

του αρχοντος των άρχόντων

τόν αρχοντα τούς αρχοντας

(tr<ιrJsfera\Jle in dhjn1nti.ki to the 1st decl. ό η ρωας )

Η.

G.

Λ.

ό

του

τόν

Sing.

ηρως

ηρωος

ηρωα

Plur.

ο Ι ηρωες

των ήρώων

τούς ηρωας

ή ε ί κών (trilnsferable in dhimot.iki 1.0 the 1st decl. ή ε ί κό να)

Ν.

G.

ή

της

Sing.. ,
εικων

εΙκόνος
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τάς εΙκόνας
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ή φλόξ (transferable jn dhiτnotiki to the 1st decl. ή φλόγα)

Plur.

Ν.

G.

Λ.

τ6 φως

tr.

G.

Λ.

ή

της

την

τό

του

τό

φλ6ξ

φλογός

φλόγα

φως

φωτός

φως

,
αι

των

τάς

τά

των

τά

φλόγες

φλογων

φλόγας

PIU1' •

φωτα

φώτων

φωτα

ή -&ρησκεία

ή -&εωρία

reliv.on

tJIeOI',1i

Ποιός ~ταν ό σκοπός της τραγψδίας στην 'Αρχαία 'Ελλάδα;

σι ΆρχαιΌι 'Έλληνες έπίστευαν σΗ ό χαρακτηρας ένός άν-&ρώπου δημιουργει την

τύχη του. Συμφωνειτε μ'αύτό καί αν ναί μπορειτε νά μου πητε γιατί;

Νομίζετε στι αν οΙ Άρχαιοι 'Έλληνες είχαν κάποια αλλη -&ρησκεία -&ά ~ταν καί τότε

άπαραίτητη σ'αύτούς ή δημιουργία της τραγψδίας;

Ξέρετε τί κοινό εχουν οΙ τραγψδίες τον Σοφοκλέους μέ τίς ψυχολογικές -&εωρίες

του Σίγκμουντ Φρόϋντ;

Ποιές τραγψδίες του ΣοφΟΚλέους σψζωνται μέχρι σήμερα;

Μπορειτε νά μου πητε μέ λίγα λόγια την ύπό-&εσι της 'Αντιγόνης;

Ύπάρχει στην Άμερική τό κατάλληλο κλιμα γιά τήν δημιουργία τραγψδίας;

Ποιοί 'Αμερικανοί συγγραφεις παρουσιάζουν -&εατρικά εργα μέ τραγικούς ηρωες;
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Gl.OSSARY

Α

άγανάκτησις (ή)

άγαπητδς

άγγειο( ν) (τδ)

Άγγλ ία/Μεγάλη

Βρεττανία (ή)

αγιος

indign.-1ti.on

dear, beloved

ancient ναεε

Eneland

ho]y, saint

Αίγυπτία (ή)

αίγυπτιακδς

Αίγύπτιος (ό)

Α'ίγυπτος (ή)

α'ίσ-&ημα (τό)

α'ίσ-&ησις (ή)

E~ptian (f.)

f~~FJtian (adj)

EL;yptian

Fgypt

fceli.ng, sensation,

'Άγιον 'Όρος (τδ) HountAthos perception

άγνοω 45

αγνωστος

αγριος

άγριότης (ή)

άγώνας/άγών (ό)

άγώνισμα (τδ)

άδειάζω 31

άδιάβατος

άδιάκοπος

άδιάκριτος

άδιέξοδος

άεριω-&ούμενο(ν)

(τδ)

to i/pore

\oIild, savage

ferocity, savaLery

contest, struggle

contest

to empty

irlIpassable

uninterrupted

indiscreet

dead end

jet

αίσ-&ητως

αίσιοδοξία (ή)

α'ίτησις (ή)

αίώνας/αίών (ό)

άκέραιος

στδ άκέραιο

άκίνητος

άκολου-&ω 26

άκρογιαλιά (ή)

άκρογιάλ ι (τδ)

ακρος

άλη-&ινός

άλλαγή (ή)

percfιptibly

optimism

aιψlicatiοn

cent•.ιry

integral, entirA

in Wll01e, in full

motionless

to follow

seashore, beach

sG8shore

ext.rAΠIe

true, genuine

change, choice

άερολιμένας/άερο- airport

λιμήν (ό)

άλλεπάλληλος

άμάξΙ (τό)

repeated, successive

car, carriage

άεροπορικδς

άέτωμα (τδ)

ά-&άνατος

ά-&ψος

ά-&ψδτης (ή)

ά-&ψώνομαι 43

οΙ aviation

pediment

immortal

innocent, not gιIilty

innocence

to be acquHted

άμνημόνευτος

άμο ι βή (ή)

άμυγδαλιά/άμυγδα-

λή (ή)

ίΧμυνα (ή)

άμφιβολία (ή)

i.mrιemorial

rmIard, salary

alrrιond-trAe

defense

doubt

Α ίγαιον Πέλαγος(τό) Aegean Sea . ,
ανα
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άναμειγνύομαι 33 to ΊηΙθΙ'ΓΕΨθ, to be

άνάβω 27

άναγέννησις (ή)

άγαγκάζω 30 R

άναζητω 48

άνακαλύπτω 48

άνακούφισις (ή)

άνακριτής (ό)

άναλαμβάνω 36

άναλογία (ή)

άναλογικός

άναλυτικ6ς

tπ light, take fire

T1Pnaissanco

to force, oblige

to investigat,e

to discover, reveal

re1ief

invest.iEator

to lmd,~rtake, reSυI1le

φιοta

rroportional

Ίη (letR:il

άνήμερα

άνησυχία (ή)

άν-&ισμένος

άν-&ρωπινος

άν-&ρωποκτονία (ή)

άνο ιξ ιατικος

άνοιχτά (τά)

άνταλλακτικ6 (τ6)

άνταλλάσσω 35

άνταποκρίνομαι 45

άντΙβαίνω 49

άντικα-&ιστω 50

οη the day ο!

worry

blooming

human

"nomicide

spring ; I1.d:J • )

open sea

srare part

to exchange

to correspond

to be against,resist

to subst,itute

involved άντικεψενικ6ς objective

άναμεσα

, ,
αναμμενος

άνανεώνω 26

arnong, between

burning

to ronew

άντ ικε ίμενο (ν) (τ6) object

άντ ικλε [δ ι (τ6) pass-key

άντ ιλαμβάνομαι 47 to understand, perceive

άναπαραστασις (ή)

άναπαύομαι 40

άναποδιά (ή)

άναποδογυρίζω 33

άνάπτυξις (ή)

άνασκαφή (ή)

άνάστατος

άνατολή (ή)

άνατολικ6ς

άναφέρω 34

άναχωρησις (ή)

ανεμος (ό)

άνεξάρτητος

representation

to rEJlax

mishap, mj.sfortιme

to turn upside dovτ.n

developnent

excavation

in confusion

east,

eastern

to quote, mention

departure

wind

independent

άντιμετωπίζω 35

άντιπολίτευσις (ή)

άντιnρόσωnος

άντίρρησις (ή)

φέρω άντιρρήσεις

άντίφασις (ή)

άνωτερος

άοριστολογία (ή)

άπαγγέλλω 30

άπά-&εια (ή)

άπαιτούμενος

άπάντησις (ή)

άπασχολουμαι 27

to face, confront

political opposition

representation

objection,contradiction

to object

contradiction

higher, superior

vague spca!d.ng

to recite

apathy, indifference

required, necessary

answer

to be busy, occupied

άνέρχομαι 38 to amoιmt to, come upto άπατηλ6ς deceitful, deceptive

άνεύ-&υνος

άνήκω 32

irresponsj.ble

to belong

απειρον (τ6)

έπ'απειρον
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άΠΟδεικνύομαι 41 to be proved

άπέναντι

άπευ-&ύνομαι 36

άπηρχαιωμένος

άπησχολημένος

άπί-&ανος

άπογειώνομαι 35

άπογευματινός

άποδεικνύω 26

opposite, in front ο!

to apply

antiquated,outdated

busy

improbable

to take οΠ

afternoon (adj.)

to prove,demor~trate

άποχωρίζομαι 26

άποχωρισμός (ό)

αποψις (ή)

Άπρ ιλ ιάτ ικος

Άπρίλιος (ό)

άπρόοπτος

άπταίστως

άργω 27

άριστούργημα (τό)

to part with

separation

standpoint

April (adj.)

April

unforseen,unexpected

fluent1y

to be late

masterp1ece

άποδίδω 26 to atΙribυte,retvrrι,Lrant άρνητ ι κός negative

άποζημίωσις (ή) indemnity, comfje!1Sat,j.on άρραβωνιαστικός(ό) fiance

άποκαλύπτω 26

άποκλείω 44

to reveul,uncovel',dis- άρχαιολογικός

close
to exclude άρχαιολόγος

archaeological

archaeologist

αρχων (ό)ιαρχοντας notable, elderάποκορύφωμα (τό) j apex, zenHh

άποκορύφωσις(ή) αρωμα (τό) perfume

to be dctachad,sepal'ated άστραπή (ή)

άποκρί νομα ι 50

άποκριτής (ό)

'Απόλλων (ό)

άπόλυτος

άπολύτως

άποσιωπω 33

άποσπωμαι 50

άπόστασις (ή)

άποστέλλω 42

to respond

ansHerer'

ΑροlΙο

absolute

absolut~~1y

to hush

distanco

to sencl, dispatcll

ας

'Ασία (ή)

άσιατικός

~σμα (τό)

ασσος (ό)

άστειΌ (τό)

άστρ6φτωΙάστρ6πτω

40

let's

Asia

Asiatic

song

ace

joke

liglrtning

to glitter, flash

άποστη-&ίζω 30

άποστολή (ή)

to memorizc ,learn by αστρο ( ν) (τό)
heart

ιrIission άστροναύτης (ό)

star

astronaut

άποστρατεία (ή)

άποτέλεσμα (τό)

άποτελουμαι 50

άποτρόπαιος 41

άπόφασις 40

άποχαιρετω 35 R

retirenlf>nt (aΓ/1~)

resnlt

to consj.st ο!

abominable,atrocious

decision

to say goodbye

άστυκός

άστυνομία (ή)

άστυνομικός (ό)

άσυγκριτος

άσυνή-&ης

άσφαλτοστρωμενος
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incomparable

unusual, pecu1iar
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βορε ιοανατολ ικός northe<Jstcrn

βορε ιοδυτ ικός nort.hwestern

βό ρ ε ι ο ς nort~lern

Βόρειος Άμερική(ή) North America

βορρας (ό) nol'th

βουλευτικός parliamentary

βουλή (ή) parliament

βραβειΌ(ν) (τό) prize, award

βρε cοl!ω onJ hey youl

YOU over thcrel

άτελείωτος end1ess

άτμοnλοtα (ή) steam navigation

άτμοnλο'~κως b;)' ship

Άττική (ή) Attica

άτυχης unfortunate

Αυγοuστος (ό ) August

αυξησις (ή) increase

αύστηρός austere

Αύστραλία (ή) Austra1ia

α'ίιτοάμυνα (ή) seli'-defense

αύτοκράτορας j αύ- ElnperoI'

ΤΟΗ.ράτωρ (ό)

αύτόψωρος in the very act

έπ ' αύτοφώρψ in the very act

αφαντος vanished

άΨ'9ρημενος abstract, absent-

m:1JΊded

άφηνομα ι 43 to be 1eft a10ne

άφ6ρητος insupportab1e, tiresol!le

Άφρική (ή) Africa

άψύσικος unnatura.1

αχαρος without charm, dtu.1

Β

βαρωνος (ό)

βασικός

βασιλεύςΙβασιλιας

(ό)

βασίλισσα (ή)

βελτιώνω 44

βεραμάν

βίλλα (ή)

βιομηχανικός

βιομήχανος (ό)

βιτρίνα (ή)

βίωμα (τό)

βλεμμα (τό)

βολάν (τό)

baron

basic

kίng

queen

to :iJΊφΓoνθ

liιψt green

villa

industria1

industrialist

store windo,:

ch3racteristic trait

g1ance

steering \'Ihee1

τά βάζω με ... 34

βα-&μιδ6ν

βα-&μ6ς (ό)

βα-&ύς

βάρβαρος

βάρκα (ή)

βάρος (τ6)

βαρύς

to b1amc

v-adualJy

degree

decp

barbarian

(small)boat

weight, burden

heavy, strong

βρέχει 29

Βυζαντιν6ς

βωμός (ό)

γαλανός

γαλήνη (ή)

γελοιοnοιω 42

Byz:>ntine

a1tar

Γ

s}ςy blue

callTlness

to ridi cιιΙε, to )1I00'k
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γέννημα κα' {lPE- old-t:i1ner

γενναιος generous

Δ

γραφικός picturesque

γυαλιά (τά) eye[lasses

γυαλίζω 28 to shine. poliHh

γυναικειος feminine

γυρεύω 40 to look for. seek

γωνιά/γωνία (ή) corner. ang1e

γωνίτσα (ή) 1H,tle corner

to πιι

birth

Senate

γεμίζω 32

μα (τό)

γέννησις (ή)

Γερμανία (ή)

γερουσία (ή)

Γενική Συνέλευσις General Assemply of

του ο. Η. Ε. (ή )

γερουσιαστής (ό) senator

γέφυρα (ή)

γεωμετρικός

γεωπόνος

γη (ή)

bridge

geometrical

agricu1tm'al

earth

δάδα/δq,ς (ή)

δάσος (τό)

δαυλός (ό)

Δεκέμβριος (ό)

δ ελτ ί ο ( ν) (τό )

torCfJ

fOl'est

toI'cfI

lJecember

repoI't. bulJetin

Γ ιουγκοσλαυία (ή) Yugoslav1.a

Γ ιαπωνέζ ικος

γιλέκο (τό)

Japanese

vest

δένομαι 35

δεξίωσις (ή)

δευτερόλεπτο(ν)

to tie oncself

reception. party

second

legitirnate.genuine .1awfu1 δημ ιουργω

γκρεμνός (ό)

γκρίζος

γλυκός

γλύπτης (ό)

γλυπτό(ν) (τό)

γνήσιος

γνωσις (ή)

γνώστης

γόβα (ή)

γοητευτικός

precipice

gray

sτ,τeet

scu1ptor

scu1pture

knowledge. erudition

expert

woman 's shoes. ΡιυηΡΒ

fascinating.charr~ng

(τό)

δη{lεν

δηλώνω 28

δημιούργημα(τό)

δημιουργικός

δημοκρατί'α (ή)

δημοκρατικός

δημοσιογράφος

δημόσιο(ν) (τό)

as they say

to declare

creation

cl'catiνe

to create. prodllce

democratic. I'epub1ican

jol~nalist. newspaperman

pub1ic

γοητεύω 30 R

γούνα (ή)

γραμματεύς

γραπτός

,
(τό)γρασαρισμα

to charm

fur

secretary

writ.ten

lubrication

δημοφιλής popu1ar

διά for

δ ιαγωνίζομα ι 50 to coJrJPete

δ ι ά δο Χο ς crO\om prince

δ ιαζύγ ιο (ν) (τό) divorce
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δ ιακ6πτσμαι 27 to be interrupted

δ ιακρ ί νομα ι 50 to be dist1nευished

διά-&εσις (ή)

διάλογος (ό)

διανοούμενος

disposal,mood,disposi
tion

dj.aJ.ogue

il1tellectual

δικαστική έξου- judicia1 power

σία (ή)

δίκη (ή) 1awsu1t,case,trial

δικταρορία (ή) dictatorship

δίμηνος ο! two months

διανυκτερεύων ση night duty δίνομαι/δίδομαι 30 to be given

διάσημος

δ ιασκεδαστ ικ6ς

διάστημα (τ6)

διασχίζω 34

δ ιατε-&ε ψένος

διατηρω 47

διατύπωσις (ή)

διαύγεια (ή)

διαφέρω 32

διαφωνία (ή)

διδασκαλία (ή)

famous, celebrated

amus1ng

space,d1stance,cσurse

to cross

wi.1ling

to preserve. ma1ntain

fomality

clarit.y

to differ

disag.reement.objection

teach:ing

διόδιο(ν) (τ6)

διόλου

διπλ6ς

δίπλωμα (τ6)

δίσκος (ό)

δολοφόνος (ό)

δοσοληψία: (ή)

δραμα (τ6)

δραστήριος

δράστης

δρομεύς (ό)

ton
not 1n the least

double

diplcιma. degree

record. disc

Idller, murderer

transaction. dealings

efficient

cu1prit.author.perpetra
tor

runner

διδάσκω 44 to teach δρομολόγιο(ν) (τό) time-table

διεξαγωγή (ή)

διεξάγομαι 41

διερμηνεύς (ό)

conduct

to be carried out

interpreter

δροσερός

δρω 42

δυνατόν

cool

to act

possible

διερωτωμαι 40

διευ{}υντής (ό)

διευκολύνω 28

to wontier

director. m..':ιl1aGer

to faciHtate

δύσις (ή)

δυσκολεύομαι 26

δυτικός

west

to f1nd it hard to do

western

διήγησις (ή) narration

διηγουμαι 33 to relate. to tell Ε

crime

brain. head

document

to establlsh onese1f

opening (exhibition,etc)

in t1Jτιe

Εγγραφο( ν) (τό)

έγκα-& ί σταμα ι 31

έγκαίνια (τα)

έγκαίρως

έγκεφαλος (ό)

εγκλημα (τ6)

justifiab~.indeed

Ιο judge

judge

dith;yrambδι-&ύραμβος (ό)

δικάζω 41

δικαιολογημένα

δ ι κα ι ολογουμα ι 26 to justif'y

δ ικαστήριο ( ν) (τό) court ο! justice .court
room

δικαστής (ό)
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έλεύ-&ερος τελων duty free

εκφρασις (ή) expression

έλατήριο(ν) (τό) motive)st:imulus

έλάχιστος very small, minimum

'Ελβετία (ή) Switzer1and

'Ελβετίδα (ή) Sw1ss woman

'Ελβετός (ό) Swiss

ελεγχος (ό) inspection, examination

έγκληματίας (ό) crim:inal (η)

έγκληματικ6ς crirn:iJlal (a. )

έγχώριος local

έ-& ιμοτυπία (ή) etiquette

ε-&νος (τ6) nation

είδικός specialist

είδικότης (ή) speciaJty

είδοποιω 42 to notify

είκόνα/είκών (ή) icon, picture

είκοσαετία (ή) space ο! 20 years

ε ί κοσαημερο( ν) (τ6) periαl ο! 20 days

ε ίκοσιτετράωρο( ν) 24 hrs. periαl

(τό)

έξουσία (ή)

έκτελουμαι 41

έλέγχω 35

έλεΜερος

έλιά (ή)

execut1ve power

to be executed,carr1ed out

to check,i nspect,exam:i.ne

free, independent, single

o1ive

εμβασμα (τ6) rernittance (money)

έμπιστεύομαι 26 W t~t

manifestatiοη,eλ-pressiοη ενδυμα (τό)

είλικρινής

είρήνη (ή)

είρωνεία (ή)

είς

είσαγγελεύς (ό)

Ε1tαστος

εκβασις (ή)

έκδηλωσις (ή)

έκλέγομα ι 45

έκλεκτι,κ6ς

sincere, i'rank

peε.ce

irony

in (Κ)

district attorney

each, every

resu1t, issue, event

to be elected

eclectic, elective

έμφάνισις (ή)

εμφυτος. ,
εναντιον

εναρξις (ή)

ένδεδυμένος

ένδιαφέρων

ένεργω 50

έν~oυσιασμένoς

appearance

1rmate

against

beginning

dressed

interestinε

dress,garment,clothes

to act

enthusiastic

έκλεκτός chosen, select έ ν-&ουσ ι ασμός (ό ) enthus1asm

έκλογικ6ς elector1\l

έκμηδενίζομα ι 35 to be armihiJ.a.ted

εκπλη ξ ι ς (ή ) astonishnJunt, surprise

ένισχυόμενος

ένοικίασις (ή)

ενορκος

strengthened,fortified

lease, renting,letting

juror

έκπνέω 42 to expire, to die ενορκος γραπτή affidavit

έκστατικός

έκτέλεσις (ή)

έκτελεστική

ecstatic

performance,execution

μαρτυρία (ή)

έν6χλησι,ς (ή)

ένοχλητικ6ς
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ένοχλω 27

ενοχος (ό). ~

ενω. ,
ενωπιον

ένωρίς

έξαντρίκ

έξ 'ίσου

Ιξάμηνο ( ν) (τό)

έξαργυρώνω 28

έξαρτωμαι 48

έξαφανίζομαι 33

έξέλιξις (ή)

t.o bother,armσy,bore

guilty

while

:1n front of

earJy

eccentric

period of 6 months

to cash

to depend

to d:i sappear

evolution,development

έπιπλέω 34

έπΙπλωσις (ή)

έπίσημος

έπισκέπτης (ό)

έπ ιστήμη (ή)

έπιστήμων

έπιστροφή (ή)

έπιτετραμμένος

έπιτί-&εμαι

έπιφάνεια (ή)

έπιφυλακτικός

to float

furnish:iJ1g (a house)

official

visitor

science

scientist

return

charge'" d' affaires

to attack,assault,assail

surface

cautious, reserved

έπιφυλακτικό'~ης (ή) reserve

έπιχείρημα (τό) argument

έξελ Ισσομα ι

έξέτασις (ή)

έξης (τό,τά)

εξοδος (ή)

48 to develop,to progress

examination,investiga
tion

the fo110\dnI:;

exit

έπόμενος

έπομένως

ηθΧΙ, followine

consequentJy

έξ oiι

έξουσία (ή)

έξουσιοδοτω 36

έξυμνω 40

έξώnoρτα (ή)

έπάγγελμα (τό)

έπακολου-&ω 43

έπανάστασις (ή)

έπαφή (ή)

έπ ι β ί βασ ι ς (ή )

έπ ι γραφή (ή)

έπιδιώκω 49

έπ Ι-&ετο ( ν) (τό )

έπι-&υμία (ή)

έπιμήκης

έπΙπεδο(ν) (τό)

hence

authority, power

to authorize, entitle

to g10rify

street door

profession

to follow

revolution

contact

embarcat.ion

inscription, sign

ΙΟ pursue

last name

wish

otJlong

level

επος (τό)

έργοδ6της (ό)

έργολάβος (ό)

ερευνα (ή)

έρυ-&ρός

έσπερινός

εσχατος

Εύβοϊκός (ό)

εϋ-&ραυστος

εύμενής

εύνόητος

εύνοϊκός

εϋοσμος

εϋπορος

εύρύς

Εύρώπη (ή)

epσs

contractor

investigation, research

red

even:1ng (adj.)

last, extreιrle

Evvo5:a

fragile

favorat,le

intellj gjble

favorable

woI1-to-do

broad

Europe
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έψαρμογή (ή)

έφευρέτης (ό)

applicqtion

inv'}f}t,or

Ήνωμένη 'Αραβική U.A.R.

Δημοκρατία (ή)

έφ 'όσον

έχεμύ·&ε ια (ή)

s,s lοηα as

cσnfidence

Ζ

"ηρεμος

ήρε:μία (ή)

ηρως (ό)

η<1υχα

quiet, still

caJm, tranquility

hero

quiFJt~

ήμερομηνία (ή) dat':J

ήμικύκλ ιο (ν) (τό) sCJ.u.-circle

ήο& ι ΚΟπο ί ησ ι ς (ή) !OOJ'a1izaLion

ήo&ι~ός moral

Ι

sca (adj.)

Θ

ο&αλα<1<1ιος

ο&αλά<1<1ιο ( ν) <1Κ ί (τό ) Hi.'.tC't' ski

ο&αλα<1σύς azure

ο&άνατος (ό) death

ο&αυμαζω 30 -π to admire

-&αυμα<1μός (ό) adrniration

ο&εατής (ό) spectator

-&έλη<1Ι ς (ή) .ιiη

-&ητεία (ή) mi~i.tary serviCθ

-&ίγω 32 to offend

-&όρυβος (ό) nοiSθ

-&ράσος (τό) audacity, impudence
*

-&ύελλα (ή) storm

-&υμα (τό) victiJτι

* ο&ρη<1κεία (ή) religiσn

••

sem3.-chorus

Unite<i Nations

belt, zone

<{llGstion, issue

painteJ' (artist)

couple, pair

Zeu:'1

pair

Η

(τα)/'αργανι

<1μός των Ήνω-

Ήνωμένα ''Εο&νη

ζευγάρι (τό)

ζευγος (τό)

Ζεύς (ό)

ζήτημα (τό)

ζωγραφική (ή)

ζωγράφος (ό) (ή)

ζώνη (ή)

ήλικία (ή)

ήμιχόριον (τό)

μένων •Κ&νων

(ό) (ό Ο.Η.Ε.)

'Ιανουάριος (ό) January

'Ιαπωνία (ή) Japan

Ήνωμένες Πολι- υηiιoα StDtes of

τεϊες της •Αμε- America

Ιαπωνικός

ίατρικός

Japanese

medical

ρικης (οί)/

Ήνωμέναι Πολ ι-

τε ϊα ι της 'Αμε

ρικης (αϊ)

"

ίατροδικα<1τικός

ίδανικό(ν) (τ6)

Ιδιαίτερος

ίδιοσυγκρασία (ή)

of medical jurisprudence

ideal

special, pal·ticu1ar

tarnperament,idiosyncrasy
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lδCως

ίδιωτικός

~ερός

ί-&αγενήc

~κανoπoίη~ις (ή)

tκαν6ς

tλιγγιώδης

'Ιούλιος (ό)

'Ινδίαι (αί)!

'Ινδίες (ot)

'Ιούνιος (ό)

tπταμενος

especial1y

private~pcrsonal

saint ,holy,sacΓecι

nat1ve

satisfaction

capable

vertigino'lls

Ju]y

India

,,
June

καλεσμένος invited

καλλ ι τ εχ ν ι κ6 ς artistica1

καλόγερος (ό) moru{

κάλο ς (ό ) corn (οη the fOOG)

καλπη (ή) ballot-box.

καλω 30 Ιο call, to invHc

καλωΟ'ορίζω 30 R to \-Jelcome

καμα Ρ ιέ ρα (ή) ch!lITLlx:; r maid

καμήλα (ή) camQl

καμπαρντίνα (ή)!

άδ ιαβροχο ( ν) (τό) raincoat

καμωμένος )'1),'1.(18 of

Ι~6γειο ( ν) (τ6) ground-floor

, I~ραήλ (τ6) Israe1

tΟ'τιοδρομCα (ή) race of sai1ing boats

ί Ο'το Ρ ικ6 ς historica1

t~xup(ζομα ι 43 to contend, maintain

t~xup ιΟ'μός cοntent:ίοn

'ίχνος (τ6) trace,sign,marl(

Κ

Καναδας (ό) Ccul<'lda

κανών Ιό) ru1,~, 1a\·I, pl'ccept

καπελλο (τ6 ) J1a t.

καπν ισμα (τ6) sπlol:ine

κάπου άλλον somcn'1!lere e1s{~

καΟ'κ6λ (τ6) scat'f

καταγωγή (ή) οrigin,descent,eΧΙr'1cΙΙοn

καταδυΟ'ις (ή) dj.ving, sinld.ng

καταιγίςΙ-ίδα (ή) stonll

κα-&αριστήριο(ν) (τό) c1θα/1θτ'δ SllOP

κδ:-&ε τ ι (τ6 ) everytl1:ing

κα-&ε δ Ρ ι κ6 ς ca thedra1 (adj)

κατακίτρινος

κατακ6κκινος

κατα τα λεγόμενα

νσΙΎ Yθ]~oH

very red

accoX'c1ine Ιο Hhat. ho sald

κα-&ετος

κα-&ιΟ'μα (τό)

κα-&Οδήγφις (ή)

κα-&'οδόν

κα-&ρεπτίζομαιΙ

κα-&ρεφτίζομαι 40

κα-&ώς

κακουργιοδικειον

(τ6ι

vertica1

seat

~~ding,conducting

εη routq

to ref1ect

as wel1 as

cr:i.rnina1 court

κατάλευκος

κατάμαυρος

καταναλί~κω 32

καταντω 31

καταπίνω 33

καταπληκτικός

κατ'άρχάς

κατ'άρχήν

ver,)' Hh~te

quit,e bJ.ack

to oO!Knunι~

to be reduced to

to sy:allow

surprislng

at first

a't, first
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κατασκεύασμα (τό) constructiσn

κατασκευαζω 50 to bui:w., construc-t κληρονόμος (ό)

κληρονομω 28

heir

to inherit

κατασκευή (ή) manufacture, construction κλ ί νω 49 to incline

to strike,persuade,pre- κοινQβουλευτισμός parliamentary system
vail upon (ό )

toarrive in time κοινός coπrrιon, public

κατασκοπος

κάτασπρος

καταφατικός

καταφέρω 42

καταφ-&άνω 42

κατεβαίνω 30R

spy

very white

affirrnative

to come down,descend

κλοπή (ή)

κό-&ορνος (ό)

κoLλoς

κοινωνΙΟλογικός

theft

buskin

hollo\~, ooncaw

sociolog:i.cal

κατεν-&ουσιασμένος very enthusias"t.ic κόκκινος red

κατέρχομαι 44 to come dσwn κόλπος (ό) bay

κατεύ-&υνσις (ή) direction κολύμπ ι (μπάνιο (τό) sι.iηnning, bathing

κατηγορουμαι 37 to be accused κομψός elegant

κατόπιν then κοπιαστικός

κατ'ούδένα τρόπο under any circumstances κορυφαιος

κατε ιλημμένος occupied κορώνα (ή)

κάτω-&ι the fοlΙοι,ιing κορωνα-γραμμα-

tiresome

leader of a chorus

crO\m

heads and tails

κελλάρι (τό)

Κένταυρος (ό)

κεραυνός (ό)

κερνω 31

κεφαλαιο(ν) (τό)

cellar

Centaurus

thunderbolt

to treat

capital letter

τα

κόσμημα (τό)

κοσμικός

κοσμοπολιτικός

jewel

worl~, social

cosmopolitan

κέφ ι (τό) ]1umor, good mood

Κ ί να (ή) (,'!1)J1a

Δα'Ι:κή Δημοκρα- People '3 RepulJlic ο!

τία της Κίνας(ή) ChjJ1a

κουνιέμαι 50

κράτος (τό)

κρίσις (ή)

κριτικός

to move, to sha 'ke

state, poIi'er

crisis,opinion,review

critic

κίνημα (τό)

κινουμαι 50

κλάδος (ό)

κλειδώνω 35

κλέφτης (ό)

κληρονομικός

movement,ge3ture,step

to mOve

branch

to lock

thief

!1croCJ,i:i tω'j"

κρουαζιέρα (ή)

κρύβω

κτηνος (τό)

κτύπημα (τό)

κυβέρνησις (ή)

κύκλος (ό)

cruise

to hide

beast, cattle

strolce, bl~

government

cycle
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κυκλοφορία (ή) circulatiσn,traffic

αδεια κυκλοφορί-

λόγψ because

λοιπός remaininE, 1eft

λουλούδι (τό) fiower

λουσο (τό) loveJy dress

λοφώδης hil1y

λύ-&ινος stσne (adj)

λύνω/λύω 31 to solve

λυρικός Jyric

λύσις (ή) solution

ας (ή)

κύκνος (ό)

κυμα (τό)

κυμα ί νομα ι 29

Κύπρος (ή)

κυριολεκτικός

κυρίως

κωμικός

κωμψδία (ή)

κωπηλασία (ή)

driver's license

swan

wave

to f1uctuate

CyprUs

taken in the proper
sense

generalJy

comic

comedy

rO\oring μαγείρισσα (ή)

Μ

cook (fema1e)

λάδ ι (τό)

λαμβάνομαι 27

λατρεύω 49

λάτρης

λειτουργία (ή)

λειτουργω 45

Λ

011

to be taken,received

to adore,to worship

adorer,worshiper

function, liturgy-

to function

μαγευτικός

μαγεύω 40

ΜάΤος (ό)

μαλακός

μανάβης (ό)

μαν ία (ή)

μαρμάρινος

μαρτυρία (ή)

charminE,eΏchantinε

to bewitch,fascinate

soft

greengrocer

mania, rage, frenzy

marb1e (adj)

tesΙimΟΩΥ, eVidence

ρίχγω μιά ματιά to 100k over, exam:ine

μαυ ρο ς black

Μάρτ ιος (ό) Marcll

μαται6της (ή) wmdty

ματ ιά (ή) 1ook, glance

λεκανοπέδιο( ν) (τό) valley

λεπτός thin,slim,delicate

λεπτομερής detai1ed,thorough

λευκός white (κ)

λησμονω 48 to fοrgeΙ

ληστεία (ή) r01)bery

λίαν very, νθΓ}' much

μάρτυς

μαχαιρώνω 43

witness, ιnaΓφ

to st&b

λιμεναρχειΌ( ν) (τ6) port office

λιμενάρχης (ό) harbor-master

λίρα (ή)

λ6γιος

λογοτεχνία (ή)

pound ster1ing

erudite,learned man

literature

μάχη (ή)

μέγιστος

με-&υσμένος

μειοψηφία (ή)

μελετω 41

.517

battle, fight

largest, bi gest

drunk, intoxicated

minority

to study
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μέση (ή) IILl.ddle, waist

μεσάνυχτα (τά) roid.nii~ht

μεσογειακός mediterranean

μεσόγειος inland

Μεσόγειος Θάλαr~) Mediterranean Sea

μετά with (Κ.)

μεταβάλλομαι 48 to be chenged,alterθd

μετάβασις (ή) goU1G

μονομιας

μοτοσυκλέττα(ή)

μούμια (ή)

μουσικός

μπακάλης (ό)

μπαουλο (τό)

μπάρμπας (ό)

μπαταρία (ή)

a11 at once

motorcyc1e

mumιπy

musician

grocer

trunk (ο! a traveler)

uncle, οΜ man

battery

μετανάστευσις (ή) ernigration, :L~)πdσatiοn μπλέ blue

μεταναστεύω 36 to irιrrd.[':rate, enlizrate μπλούζα (ή) blouse

μηχανολόγος-ήλεκτρο-nl~'~~ll:,nical engineer

μύλος (ό) windmill

μυλωνάς (ό) miller

μυστήριο(ν) (τό) mystery

μυστικισμός (ό) rn;ysticism

μώβ purple

μωσαϊκά (τά) mosaics

μικρoσ~oπικός microscopj.c

μιμουμαι 50 to imitate

μνημειο(ν) (τό) ,'JΛΙ"JJ,ί

μοναρχία (ή) monarchy

άπόλυτος μοναρ- abso1ute monarchy

μετανάστης (ό)

έν τψ μεταξύ

μετατρεπόμενος

μεταφέρω 27

μετέχω 50

μετεωρολογικός

μέτριος

μητρψον (τό)

μηχανή (ή)

λόγος

μιά καί

Χ ία (ή)

συνταγματική

μοναρχία (ή)

μοναστήρι (τό)

μοναχογιός (ό)

emiLTant ,immigrant

rneanwh:ne

V81'iable

to CBrry, transfE,r

to partjcipate

rιet..eorologj.cal

moderate, fair

register

machine, a ,'paratus

since

CO!lstj.tυtiοnal

mon1'l.rchy

monastery

the on]y son

μπογιατζής (ό)

μπουζ ί (τό)

μπράβο

νά

ναύαρχος (ό)

ναυτία (ή)

νεαρός (ό)

νεαρά (ή)

νεοελληνικός

νεολαία (ή)

νευρικός

νευρικότης (ή)

νεφελώδης

516

painter (of buildings)

spark plug

bravol well done

Ν

here is; here you are

admiral

seasickness

young man

young woman

modern Greek (adj)

youth

nervous

nervousness

cloudy
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ξεναγός strangerls guide

νεφοσκεπής cloudy

νησιώηκος islander

νιάτα/νειατα (τά) youth (timθ ο! life)

ξένοιαστος

ξύλινος

ξυπόλητος

illJconcerned,careless

wooden

bare-footed

νίκη (ή)

νικω 45

Νοέμβριος (ό)

νόημα (τό)

victor.v

to conquer,defeat,win

Novernber

meaning
όδηγία (ή)

οΙκία (ή)

ο

instrucYjon,direction

home
to be sroi1ed,adulte;'ated ' ,

οικογενειακος

legal ο Ικο6έσποινα

νο-&εύομαι

νομικός

νομο-&εσία

31

(ή) legislature
οΙκοδεσπότης

(ή)

(ό)

falllil,y (ad.1)

housewife

landlol'd

Νότ ιος 'Aμ~ρ ική (ή) Soutl. America

νομο-&ετικός

νομο-&ετική

έξουσ(α (ή)

νόμος (ό)

νοοτροπία (ή)

νοτιοανατολικός

νοτιοδυτικός

νότιος

νότος (ό)

ντεμοντέ

ντρέπομαι 34

ντυμένος

ντύσιμο (τό)

ξαναβλέπω 49

Ξ

legislative

leι;islatj.ve power

1aw

mentality

southwest (adj.)

southern

south

o1d.-fas11ioned

to be asharned

dressed

dres8

to Βθθ agailJ.

ΟΙΚΟδόμησις (ή)

οΙκονόμος (ή)

όκταετ ία (ή)

'οκτώβρ ιος (ό)

όλίγον

ολο

όλόκληρος

'ολυμπία (ή)

'ολυμπιακός

'Όμηρος (ό)

όμιλ ία (ή)

όμίχλη (ή)

όμογενής

όνομάζω 45

όνομαστός

όπαδός

οπλο(ν) (τό)

cαrιstruction,buiJΔing

housekeeper

space ο! 8 years

October

little (adv.)

a11 the trne

whole, entire

OJympia

O:lympic

Homer

conversatjon

fog

ο! the sarne race

to name, to call

lmσwn, called

follower

weapon, gυn

ξανασυναντ ιέμα ι 46 to meet again όπλοφορω 42 to can'Y anns, be armed

ξανατηλεφωνω 27

ξαφνικά

ξεκλείδωτος

to cal1 back

sιιddenΙΥ

υn'locked

όποιοσδήποτε

"οποτε

οποτε σας κατεβη

519

whenev€l',wldcheveI'

\~henever

at randorn
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παρφέ (τ6) parfait

πατρίδα (ή)/πατρίς fatherland

πατροπαράδοτο ς traditional

πεδ ιλο ( ν) (τό) shoe, sandal

πέλαγος (τό) high sea

Ίόν ιο ν Πέλαγος (τ6) Ionian Sea

πεντακοσάρικο (τ6) 500 drachrna bill

παρά δια

side-scene

perforrnance

to notice, obserνe

group ο! friends

to present

to park

passage

despite al1 these ••

to present

to stay near, to remain

stay; eve

strange, queer

fault

shoemaker

shoeshop

instead ο!

to overlook

factor

example

for ex.arnp1e

paradise

tradition, surrender

situated near the sea

to obserνe, to Iollσw

parallel

50

32

(ή)

παραβλέπω 48

παράγων (ό)

παράδειγμα (τό)

έπί παραδείγματι

παράδεισος (ό)

παράδοσις (ή)

παρα-&αλάσσιος

παρακολου-&ω 27

παράλληλος

παραμένω

παπουτσής (ό)

παπουτσίδικο (τό)

παραμονή (ή)

παράξενος

παράπτωμα (τό)

παρασκήνια (τά)

παράστασις (ή)

παρατηρω 26

παρέα (ή)

παρ'ολες τίς •••

παρουσιάζω 41

παριστάνω

παρκάρω

πάροδος

~θ (Κ)

education

sky

at any rate

old \oIorthless sh1r>

everyLlline, the Hh01e

Virgin ΜΒη

full moon

slacks

stupid, foolish

wrestler

struggle, fight

old-clothes man

whatever,anything

to σwΘ, to be due

none

frost

impetuous

mountain (Κ)

orchestra

as for .•

to swear

organization

organized

to appoint

horizon

Π

σσο γιά

ο,τι

όργάνωσις (ή)

όργανωτικός

όρίζω 50

όρίζων (ό)

όρκίζομαι 39

όρμητικός

σρος (τό)

όρχήστρα (ή)

ούδείς

ούρανός (ό)

όφείλω 33

όφ-&αλμός (ό)

παγωνιά (ή)

παιδεία (ή)

παλαβός

παλαιστής (ό)

πάλη (ή)

παλιατζής (ό)/

παλαιοπώλης

παλιατζίδικο/πα-

λαιοπωλειον (τό)

παλιοκάραβο (τό)

παν (τό)

Παναγία (ή)

πανσέληνος (ή)

πανταλόνια/παντε-

λόνια (τά)

πάντως

520
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πεπε~σμένoς convinced πoίησ~ς (ή)

περ~βάλλoν (τ6) surrounclliιgs πo~ητής (ό)

περ ~γράφω 27 to describe πο ~ νή (ή)

περ ~εx6μενo (ν) (τό) contents πο ~ ν ~κ6ς

περ ~έxω 35 to contain πολεμω 41

περίοδος (ή) period, time πoλ~τεία (ή)

περ~oυσία (ή) fortune,property,wealth πολίτης (ό)

περ ίπλοκος complicated πολ ~τ ~κα (τα)

περ~πo~oυμα~ 43 to treat, entertain πoλ~τ~κ6ς-μηxαν~-

περίστροφο( ν) (τ6) revolver κός

περ ~φέρε~α (ή) circumference ,cΙistrict πολυεκατομμυρ~oυxoς

πετω 26 to throw a\lay,to Ι]Υ πολυλογία (ή)

π~α alreadY,any mor'e πολύχρωμος

π~-&αν6της (ή) probability πορεία (ή)

π~λ6τoς (ό) pilot πορτοκαλύς

π~νακίδα/-ίς (ή) sign ποσό(ν) (τό)

"ίπτων 29 falling ποταμ~ (τ6)

π~στoπo~ητ~κ6ν (τό) certificate πουλ6βερ (τό)

πλαγ~ά (ή) slope πραγματοπο~ω 32

πλάγ~oς oblique,lateral πρακτορειΌ(ν) (τό)

πλαν~έμα~/πλανω- to wander,to 1)e mistaken πραξ~ς (ή)

μαι 40 πρατήρ~o(ν) βενζί-

πλατίνες (οί) points (allto) νης (τό)

πλατύς wide, broarj ,flat πρέσβυς (ό)

πλειοψηφία (ή) majority πρέφα (ή)

πλε~oψηφ~κ6ς majority (adj) πριγκ!πισσα (ή)

πλευρά (ή) side πρίγκιψ (ό)

πλησίον near πρoανάκρ~σ~ς (ή)

πλήττω 42 tohit,tostril((' πρoαύλ~o(ν) (τό)

πνευμα (τό) spirit,ιjιoBt,mind προβλέπω 44

πνέω 29 to blo,"1 πρ6γραμμα (τό)

ποίημα (τό) poem πρόεδρος (ό)

poetry

poet

penalty,punishment

penal,criroincιl

to fight,wage war

state

citizen

politics

civ11 engineer

multi-inillionncιir"e

chatter1 talkativenOS3

mm1J'-c:olored

marC}l,course ,ΓουΙο

orange

aI1l0 α/Ιt , l>ιυη

riv(:J'

pu11oνer'

to realize ,<\ccσmplisll

agency

actiol1

ΙΗΙΊ.Ώε stat.ion

am1Jassador

3 kind οΙ card game

)Jrinc<Jss

princo

preliminary inquiry

front yard

to foresee ,anticipa'Ιe

Ρι'esidcnΙ
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προειδοποιω 34

προέρχομαι 50

προετο ιμασία (ή)

προκα-&ορίζω 34

προλαβαίνω 33

προμελετω 41

προοδευτικός

πρόοδος (ή)

πρόποδες (ο ι)

πρός

προσαρμόζω 47

to warn

to οriginate,cαηe from

preparcιtlon

to prea:rI'ange

hardJy do so-and-so

to preJJlOditate

progressiνο

progress

foot οΓ the mountain

for,for the stu~e οΓ

Ιο appJy,fit , adjust

πρωτόγονος

πρωτόκολλον (τό)

πρωτοτυπία (ή)

πτησις (ή)

πτωμα (τό)

πύλη (ή)

πυραμίς (ή)

πυροβολισμός (ό)

πυροβολω 42

πώ!πώ!πώ!

primitive

protocol

oriv,nality

fliE;ht

corpse

gat~

pyrarnid

shooting

to shoot

oh Ι

προσκεκλημένος invHed,guest

προσκήνιο ( ν) (τό) front ο! the stage

προσγειώνομαι 35

προσελκύω 47

προσεχής

προσ-&έτω 26

πρoσιtαλω 34

προσπά-&εια (ή)

προσπερνω 33

προσωπικα

προσωπικότης (ή)

to land

to att;'v. f'c

nex.t

Ιο add, to form

Ιο invito

effort, endeavor

to bypass

personalJ.y

peraonality,pel'sonage

Ρ

ράβδωσις (ή) stripe

ρευμα (τό) current, stream

ρημα (τό) verb

ριπή (ή) t.ιinkle.
ριπ~ όφ-&αλμου quick as a Ί-ιinkεν

ρόζ pinlc

ρουχο (τό) clothes

Ρωσσία (ή) Russia

Σ

προσωπίς (ή) mask

προσω'η;ογραφία (ή) portrait

προτίμησις (ή) preference

προφανως evident~,apparentJ.y

πρόφασις (ή) pre't.ex.t

προφορά (ή) pronunciation

πρω-&υπουργός (ό) pr:ime minif>ter

πρωΤα (ή) mOl'ning

πρωΊ: νό (τό) breaJςfast,mοrning

πρωτο βλέπω 30 n Ιο see .for the first
t:ime

σαιζόν (ή)

σακκάκ ι (τό)

σαλπάρω 34

σαμπρέλλα (ή)

σατυρικός

σάτυρος (ό)

σειρά (ή)

σελίδα/-ίς (ή)

Σεπτέμβριος (ό)

σερβίρω 30

522

season

jacket

to Heigh anchor

tube (tire)

satyric

satyr

line,row,turn,order

page

September

to ΒθΓνθ
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σηκώνομαι 33

σηκι!Jνω 39

σημαίνων

σημειο(ν) (τό)

σημειώνω 27

σίγουρος

σιδερώνω 28

σιδηροδρομικως

σιδηρόδρομος (ό)

σιλουέττα (ή)

σκαρπίνι (τό)

σκεπασμένος

σκέψις (ή)

σκηνή (ή)

σκοτουρα (ή)

σκουπιδιάρης (ό)

σκουρος

σμήναρχος (ό)

σμ.όκιν (τό)

σοβαρά

Σοβ ιετική 'Ένω-

σις (ή)

σόλα (ή)

Σουηδός (ό)

σουρεαλισμός (ό)

σοφ ίζομα ι 26

σπάνιος

σποραδικός

σπουδές (ο ί)

σταυροδρόμι (τό)

στέκομα ι 31

στενός

στενοχώρια (ή)

~o get up, stand up

to 11ft ,to ra1se

important,significant

point

ΙΟ not"

sure ,certiIin

to iron, to preGs

by train

railroad

silhouette

rnan's shoes

covered

thought

stage, scene

trouble, Horroy

garbace co2.1ector'

dark

Air Force genera]

tuxedo

serious:I;y

Soviet lJnj.on

sole (οί a shoe)

Sl-Iede

surrea1ism

Ιο devise, invsnt

rarc

sporaiic

s-Ιudies

to stand,stop

narroVl, tiEht

Ί,/ΟΓΤΥ

Στερεά Έλλάς (ή)

στερεός

στερεότυπος

στερουμαι 35

στίβος (ό)

στίχος (ό)

στοιχειο(ν) (τό)

κρατω τά στοι-

χεια

στολή (ή)

στρατηγός (ό)

στρατιωτικός

στρεβω 32

στροφή (ή)

στύλ (τό)

συγΎενής

συγκεκρ ιμένος

συγκεντρώνω 44

συγκέντρωσις (ή)

συγκενησις (ή)

συγκλονιστικός

συγκοινωνία (ή)

συγκρίνω 28

σύγκρ ισις (ή)

έν συγκρίσει

συγκροτουμαι 47

σύγκρουσις (ή)

συγχαίρω 34

συζητω 31

συλλαμβάνω 42

σύλληψις (ή)

συλλογή (ή)
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main1and οΓ Grcece

firm, fixe,i

stcTeotyperJ

to bc derJresscd

verse, 1ine ο!: ι,οσΙη'

eJemcnt

WIj.forl71

arτny goneral

militDry

to turn

V01'50, turn

stΥ1θ

relat1ye

concI'EJte (adj)

to concentrate,co1-
1€ (~i,

concentration J sather"in;'

emotion

Bxcitinr:;

COll1]IHll1ication

to compose

compa1'ison

compared Ιο

to bc comjJosed J fornIσc!

collis1.on,confJict

to cσnι;ratul.'1te

to discuss

to arrest, conc,'iVIe

arrest, capture

collection
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συλλογίζομαι 32 to reason, t}link,consider συνοδός (ή) stewardess

coincicIence συντομώτερος

λείας του Ο.Η.Ε. οΣ U.N.

Συμβούλ ιον 'Ασφα- Security Counci1

σύμβουλο ς adviser

συμπατριώτης (ό) cOlllpatriot

conservative

shortly., Βοοη

abbreviated,shortened

retired person

colonel

Constitution,regiment

neighboring

frontier,boundary

συνο ικιακός

σύνορο(ν) (τό)

σύνταγμα (τό)

συνταγματάρχης (ό)

συνταξιουχος

συντηρητικός

σύντομα

to dra~) a conclusion

to COlllplete

to symbolizeσυμβολίζω 27

συμπεραίνω 49

συμπληρώνω 46

σύμπτωσις (ή)

κατά τυχαίαν

σύμπτωσιν

by chance, accidental1;y συν τ Ρ ι βά ν ι (τό)

σύν τψ χρόνψ

fountain

as time passes

συναγωνίζομα ι 27 to assemble,gather

συμφωνία (ή)

συμφωνικός

symphony,agreement

SymPl10niC

συνωστισμός (ό)

σύστημα (τό)

Σφίγξ (ή)

hustling,throng,crσwd

system

sphynx

συναίσ-&ημια (τό)

συναντω 36

συναρπαστικός

feeling,sentiment

to meet

captivating,exciting

σχετικά

σχετικός

σχημα (τό)

σχόλ ιο ( ν) (τό)

relatively,in regard
to

certain,relative

shape

comment

συνδέω 47 to cmll1ect,join,unite σψζομαι 50 to be saved,preserved

conscience,coJlsciousness ενα σωρόσυνείδησις (ή)

συνέλευσις (ή) assemj,1y,m,~eting σωστός

a lot

entire,whole,precise

Τ

ταβερνιάρης (ό) tavern owner

τάβλι (τό) backgaιτmιon

τακτικά regularly

τακτικός regular

ταλαιπωρουμαι 28 to suffer,be exhausted

ταλέντο (τό) talent

ταξί (τό) taxicab

ταξιδιωτικό τσέκ (τό) traveler's check

συνέπεια (ή)

συνεργειο(ν) (τό)

συνέχεια (ή)

συνεχ ίζομα ι 28

συνή-&εια ( ή)

σύν-&εσις ( ή)

συν-&έτης (ό)

συν-&ήκη (ή)

σύν-&ημα (τό)

συννεφιασμένος

συνοδεύω 29

consequence

workshop

continuation

to be continued

ha')it, custom

composition

COl1lpOSer

treaty,condition

signal,sign,emblem,
slogan

overcasl., cloudy

to accmnpany,escort
ταραχή (ή) trouble, disorder
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τρόπος του σκέ-

πτεσ-&αι (ό)

way of thinking

ταυτοχρ6νως simu:ι.t.aneοus'1Υ

τάφος (ό) tomb

τελευταια recent).y

't"ελ ικά finalJy

τελωνειο(ν) (τό) customhouse

τελωνιακός of customs

τροφή (ή)

τσάντα (ή)

τσιμέντο (τό)

τύπος (ό)

τύχη (ή)

τωρινός

food

briefcase,handbag

cement

type, character

destiny,fate,fortune

present, actual

τραnεζομάντηλο (τό) table-cloth

τεταραγμένος

τετραλογία (ή)

τεχνητός

τεχνική (ή)

τζάμι (τ6)

τίμιος

τιμωρία (ή)

τοιουτος

τον ίζω 30

τοπο-&ετω 30

τόπος (ό)

τουρισμός (ό)

Τουρκία (ή)

τουτοςΙο{)τος

τραγικός

τράγος (ό)

τρελλαίνω 26

τρικυμία (ή)

τροπάριο(ν) (τό)

τ6 'Ιδ ιο τροπά-

ριο

κατά κάποιο(ν)

τρόπο(ν)

rough, agitated

tetralogy

artificial

technique

window pane

honest

punisl111lent

such, such as

to stress, emphasize

to put,set,place

place, location

tourism

Turkey

thiR, that

tragic

goat

to drive 8.0. crazy

tempest, storm

hYTnn

the samc old sto~

for some rea80n

ύδρόγειος (σφαι-

ρα) (ή)

υίο.&ετω 28

ϋμνος (ό)

ϋπα ι-&ρο ( ν) (τό)

ϋπαρξις (ή)

ύπασπιστής (ό)

ύπεράνω

ύπεράσπισις (ή)

ύπερμοντέρνος

ύπεύ-&υνος

ύπηρεσιακός

ύπηρεσιακή κυ-

βέρνησις (ή)

ϋπνος (ό)

ύποβάλλομαι 38

ύποβολή (ή)

ύπόδημα (τό)

ύποδηματοποιειον

(τό)

ύποδοχή (ή)

ύΠΟδύομαι 50

Υ

land and water,sphere,
g10be

to adopt (a C}lild)

national antrIem

οροο a1r

existfJi1ce

aide-de-caωΡ

above ,ονθΓ, be~'orιd

defense

ultra-rιooern

responsible

of service, ΟΙ office

caretaker goven11llent

sleep

to be subjected to,
tc unclergo

8\'hndssion,suggestion

shoe (Κ)

s!loe store

reception, welcom0

tr play a part
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ύπΜεσις (ή) hypothesis,affair,plot φέτα (ή) slice,'Feta' chee~

ύποο&έτω 28

ύποκατάστημα (τό)

ύποκρ ί νομα ι 50

ύποκριτής (ό)

ύποστηρίζω 37

ύπόσχεσις (ή)

Ύπουργός Δημο

σίων 'Έργων (ό)

Ύπουργός Έο&ν ι

κης •Αμύνης (ό)

Ύπουργός (της)

Παιδείας (ό)

Ύπουργός Συντο-

to suppose,assume,praS1..111E' ψ~λαρέσκε;~α (ή)

bra":lch (oΓfj ce) φιλελεύο&ερος

to feign, pretcnd φιλία (ή)

hypocritc φιλικός

to sUPIJort φιλολογία (ή)

prallise φιλονικω 45

ministry of public φιλοξενία (ή)

works
φιλω 35

minis"t.ry of defense φλόγα/φλόξ (ή)

φλοκάτα (ή)

minisΙer of education φόνος (ό)

φόρεμα (τό)

minister of ceoorrlination φο ρτηγό (τό)

flirtation,coquetry

liberal

frienship

friendJ.y

literature,philology

to dispute,quarrel

hospitality

to kiss

flame

a kind of Greek carpet

murder

dress

truck

ιγα ι νόμενο ( ν) (τό) pherιomenon, aPJJearance

νισμοίί (ό)

ύποφέρω 35

ύποχρέωσις (ή)

ύποψήφιος

ϋψος (τό)

ύψώνομαι 50

φ

κατά τά φαινό-

μενα

φάκελλος (ό )

φανάρι (τό)

φαναράκι (τό)

φανταζομα ι 26

φαντασία (ή)

φανταστικός

Φεβρουάριος (ό)

to suffer, tolerate

obligation

ca'ldj.date

heighΙ

to be lifted,raiFed

judGinc; by appearance

envelopc, file

Httle lantern

to im;3.gin9

imaeination

fantastic

February

φορω 26

φούρναρης (ό)

φούστα (ή)

φουστάν ι (τό)

φρένο (τό)

φρόνημα (τό)

φροντίζω 31

φταίω 34

φυλακή (ή)

φυλω 26

φυσικά

φυσιογνωμία (ή)

φυσω 29

φωζ (τό)

φωτεινός

φωτογραφικός

to wear, to put ση

ba!{er

blouse

dress

brake

opinion,sentiment

to take care

to be wrong,to make
a mistake, to blame
onesel!

prison, j1.il

to keep, to watch

naturally

physiogno~,look

to blow

liιφt

brilliant

photographic
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χαίρομαι 33 to enjO"J

χρον ικός chronical,of til1le

χταπ6δι/όκταπόδΙ (τό) (.I\~tap1.lli

χωμα (τό) so)] ,dirt,~r,)und,lan(J

χαμ.άλης (<!.) port.",r

χαμηλ& low (adv)

χαμομήλι (τό) camαn.ile

χαρακτήρας/χαρα- character

κτήρ (ό)

χαρακτηριστ ικό ( ν) characteristics

(τό)

χωματόδρομος (ό)

χωριάτικος

χωρ (ζομα ι 50

χωρισμένος

χωρος (ό)

χωροφύλακας/χωροφύ

λαξ (ό)

dirt road

:rustic

to bc scparated

divorccd, separa ted

sριιcc,area,Γ1acc

xαρ~τωμένoς chanrin~

χάρις σέ tharιks to

cold

ϊΙ111ΒΙοη

votcr

of Ιhe soul

to chant

mental~v jll

habordasher

to look for. Ιο s03rch

chanter

gendilrιTl(~rie

to co.nta::'1j, Ιο hold

roOI11 for

ψ

χωροφυλακή (ή)

χωρω 50

ψάλλωlφέλνω 50

ψάλτης (ό)

ψάχνω 33

ψευδαίσ-&ησις (ή)

ψηφος (ή)

ψηφοφόρος

ψιλά (τά)

ψιλικατζης (ό)

ψυχασ-&ενής

ψυχικός

ψυχρός

chemistry

fat,coarse,rude

dancer

snow

it snows

butcher

yesterday (adj)

a piece of handwork

paper

p1ay;ing cards

paper,map,chart

winter (adi)

χάρτης (ό)

χαρτί (τό)

χαρτιά (τά)

χασάπης (ό)

χειμερινός

χειροτέχνημα (τό)

χημία (ή)

χηρος

χ-&εCΗνός

χιόνι (τό)

χιονίζει 29

χοντρός

χορευτής

χορηγηcης (ή)

χορικόν (τό)

χορός (ό)

χρησις (ή)

πρό Χριστου

μετά ΧΡΙο'τ6ν

χρονιά (ή)

granting,issuin8.issue

choral parG ο! a dance

c110rus, dance

use

B.C.

Α.Ι1.

year

έν ψυχρω
ι

Ω

ψδη (ή)

ω-&ησις (ή)

ώκεανός (ό)

in 001() bΙοαΙ

ir.ψ" Ise, ilΊφctus

ocea.n



ώραιόκοσμος (ό)

ώραιότατος

ώρισμένος

ώς

ωσιιου να
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beautiful women

most beautiful

certain

like

until, til1

*******
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