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Διάλογος 1 (ένα) 

Στον διάλογο 1 (ένα) μιλάει η Μαχίρα, ο Τζέισον, η Φατιμά, ο Μορτεζά, η Άννα και ο κύριος 

Αλέξανδρος. Είναι στην τάξη και έχουν μάθημα. 

 

Κύριος Αλέξανδρος:  Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε; 

 

Μορτεζά:    Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε! Είμαστε καλά, εσείς; 

 

Κύριος Αλέξανδρος:  Κι εγώ είμαι μια χαρά. Βλέπω ότι έχουμε καινούριους    

    μαθητές. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Μιλάτε ελληνικά; 

 

Μαχίρα:    Ναι, μιλάμε λίγα ελληνικά. 

 

Κύριος Αλέξανδρος:  Πολύ ωραία. Ας συστηθούμε, λοιπόν. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος.  

    Είμαι 36 (τριάντα έξι) χρονών και είμαι από την Ελλάδα.  

    Μένω στην Αθήνα, στα Πετράλωνα. Είμαι δάσκαλος ελληνικών.  

    Τώρα πείτε μου για εσάς, ένας-ένας. 

 

Μορτεζά:    Γεια σας! Με λένε Μορτεζά. Είμαι 25 (είκοσι πέντε) χρονών.   

    Είμαι από το Αφγανιστάν και μένω στην Αθήνα, στα Κάτω Πατήσια. 

Άννα:    Καλημέρα! Είμαι η Άννα και είμαι 32 (τριάντα δύο) χρονών.   

    Είμαι από την Ισπανία και μένω στην Αθήνα, στην Καλλιθέα. 

Φατιμά:    Γεια! Με λένε Φατιμά και είμαι 40 (σαράντα) χρονών.  

    Είμαι από τη Συρία και μένω στην Αθήνα, στα Εξάρχεια. 

 

Τζέισον:    Γεια σας! Εγώ είμαι ο Τζέισον. Είμαι 29 (είκοσι εννιά) χρονών και  

    είμαι από την Αγγλία. Μένω στην Αθήνα, στους Αμπελόκηπους. 

 

Μαχίρα:    Καλημέρα! Εμένα με λένε Μαχίρα και είμαι 52 (πενήντα δύο) χρονών. 

    Είμαι από το Πακιστάν. Μένω στην Αθήνα, στην Ομόνοια. 

 

Κύριος Αλέξανδρος:  Χαίρω πολύ, παιδιά. Είστε όλοι καινούριοι εκτός από τον Μορτεζά.  
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Διάλογος 2 (δύο) 

Στον διάλογο 2 (δύο) μιλάνε και πάλι οι ίδιοι μαθητές και ο δάσκαλός τους. Είναι στην τάξη. 

Μιλάνε για τις μέρες που έχουν μάθημα. 

 

Φατιμά:    Κύριε Αλέξανδρε, πότε έχουμε μάθημα; Ποια μέρα; 

Κύριος Αλέξανδρος:  Έχουμε μάθημα τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Το  

    πρόγραμμα είναι στην πόρτα. Το έχετε όλοι; 

 

Μαχίρα:    Όχι, εγώ δεν το έχω. 

Τζέισον:    Ούτε εγώ. 

Άννα:    Δεν έχουμε μάθημα κάθε μέρα; Την Τρίτη; Την Πέμπτη; 

Κύριος Αλέξανδρος:  Όχι, δεν έχουμε μάθημα την Τρίτη και την Πέμπτη. 

Μορτεζά:    Εγώ έχω το πρόγραμμα και λέει ότι έχουμε μάθημα Δευτέρα, Τρίτη και 

    Πέμπτη. 

Κύριος Αλέξανδρος:  Όχι, το πρόγραμμα άλλαξε, είναι άλλο τώρα. Τώρα έχουμε μάθημα  

    κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 

Φατιμά:    Το Σάββατο δεν έχουμε μάθημα; 

Κύριος Αλέξανδρος:  Όχι, το Σάββατο και την Κυριακή δεν έχουμε ποτέ μάθημα.  

    Έχουμε μάθημα πάντα μέσα στην εβδομάδα. 

Μορτεζά:    Ναι, το Σαββατοκύριακο δεν κάνουμε ποτέ μάθημα. 

Μαχίρα:    Άρα Δευτέρα ναι, Τρίτη όχι, Τετάρτη ναι, Πέμπτη όχι, Παρασκευή ναι. 

    Σάββατο, Κυριακή όχι. 

 

Κύριος Αλέξανδρος:  Ναι, σωστά. Μπορείτε να δείτε και το πρόγραμμα στην πόρτα.  

    Το πρόγραμμα για την εβδομάδα είναι κολλημένο στην πόρτα.  

https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a05


Support material for podcast episode Α.05_Dialogues 2 (In the class) + The days of the week 
https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning/#a05  

3 

Πάμε να δούμε μαζί το πρόγραμμα της εβδομάδας για το μάθημα. 

 

ε μέρα μάθημα 

β Δευτέρα Χ 

δ Τρίτη  

ο Τετάρτη Χ 

μ Πέμπτη  

ά Παρασκευή Χ 

δ Σάββατο  

α Κυριακή  

 

 

Οι μέρες της εβδομάδας είναι 7 (εφτά).  

Η εβδομάδα έχει 7 (εφτά) μέρες.  

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.  

 

Το Σάββατο και η Κυριακή λέγονται μαζί και Σαββατοκύριακο.  

Το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, συνήθως δεν έχουμε μάθημα. 
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