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Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά
Issuing a new passport – Έκδοση νέου διαβατηρίου
“Yiorgos is about to take a trip abroad but his passport has expired and
has to get a new one issued. Later, he goes to the Authorities with all
the necessary documents.”

ΞΕΝΟΦΩΝ: Γεια σας και πάλι! Σήμερα, η παρέα ασχολείται με πρακτικά
θέματα. Για να ακούσουμε τι λένε...
Γιώργος:

Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ταξίδι μου στο εξωτερικό. Έχω τα
αεροπορικά εισιτήρια, έχω κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο. Δεν
έχει μείνει καμία εκκρεμότητα!

ΞΕΝΟΦΩΝ: Τυχερός ο Γιώργος. Μακάρι να πήγαινα κι εγώ κανένα
ταξιδάκι.

Μαρία:

Δε μας έλεγες όμως τις προάλλες ότι πρέπει να ανανεώσεις το
διαβατήριό σου γιατί έληξε;

Γιώργος:

Ε, δεν το πιστεύω! Καλά που μου το θύμισες! Το παλιό μου
διαβατήριο έληξε και δεν έχω βγάλει καινούριο. Και τώρα, τι να
κάνω; Νομίζω ότι πρέπει ν΄ απευθυνθώ στην Αστυνομία, έτσι
δεν είναι;

ΞΕΝΟΦΩΝ: Είσαι πολύ ξεχασιάρης. Πάλι καλά που σου το θύμισε η Μαρία
την τελευταία στιγμή.
Ελένη:

Μην ανησυχείς, ευτυχώς το έκανα και εγώ πρόσφατα και έτσι
μπορώ να σου πω τι χρειάζεται.

Γιώργος:

Ελπίζω μόνο να το έχω στα χέρια μου μέσα στην επόμενη
εβδομάδα γιατί την Κυριακή ταξιδεύω...

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:

Δεν έχει μείνει καμία εκκρεμότητα!
Νομίζω ότι πρέπει ν΄ απευθυνθώ στην Αστυνομία.
Όλα έτοιμα για το ταξίδι μου στο εξωτερικό.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν κάποιος σας υπενθυμίζει κάτι που έχετε ξεχάσει να κάνετε,
ΤΙ ΛΕΤΕ;
Μην ανησυχείς.
Καλά που μου το θύμισες!
Έχω κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Καλά που μου το θύμισες! Καλά που μου το θύμισες!
ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Οι φωτογραφίες για την έκδοση διαβατηρίου
πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για καλύτερα
αποτελέσματα καλό είναι να προτιμάμε εξειδικευμένα
φωτογραφεία.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Ο Γιώργος ετοίμασε τα χαρτιά του και τώρα βρίσκεται στην
Αστυνομία.
Γιώργος:

Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ανανεώσω το διαβατήριό μου.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για να δούμε θα προλάβει;

Υπάλληλος: Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτήν εδώ την αίτηση. Ορίστε.
Δώστε μου τα δικαιολογητικά σας παρακαλώ.

Γιώργος:

Μάλιστα. Έχουμε και λέμε: Η αστυνομική ταυτότητα και η
φωτοτυπία, δύο πρόσφατες φωτογραφίες και το παράβολο.

Υπάλληλος: Βλέπω είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Δώστε μου όμως σας
παρακαλώ και το παλιό σας διαβατήριο.
Γιώργος:

Ορίστε. Ελπίζω μόνο να μην καθυστερήσουμε πολύ. Ξέρετε σε
μερικές μέρες θα ταξιδέψω στο εξωτερικό.

Υπάλληλος: Μείνετε ήσυχος. Πάρτε αυτό το νούμερο και καλέστε μας για να
σας πούμε πότε θα έρθετε να το παραλάβετε.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Για ακούστε άλλη μία φορά...
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ήρθε η ώρα να πείτε κι εσείς κάτι. Ακούστε και πείτε το:
Μείνετε ήσυχος.
Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτήν εδώ την αίτηση.
Δώστε μου τα δικαιολογητικά σας, παρακαλώ.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Όταν θέλετε κάτι να τελειώσει γρήγορα, ΤΙ ΛΕΤΕ;
Έχουμε και λέμε.
Θα έρθεις μαζί μας το απόγευμα;
Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε πολύ.
ΞΕΝΟΦΩΝ: Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε πολύ. Ελπίζω να μην
καθυστερήσουμε πολύ.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Αυτό το ξέρετε; Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούμε
να απευθυνθούμε για την έκδοση πιστοποιητικών και για
συναλλαγές με το Δημόσιο.

ΞΕΝΟΦΩΝ: Σας περιμένω και πάλι, ΓΕΙΑ ΣΑΣ!

