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ְסכֹוִליִסיπαρέα και απασχόλησηחברה ותעסוקה ֶרַאה ֶקה ַאּפַ ּפַ

ְגנֹוִריִמַיה  γνωριµίαהיכרות 
ּפֹוס ַסס ֶלֶנה? ;πώς σας λένεמה שמָך/שמְך? 

ֶמה ֶלֶנה ...... µε λένεשמי ...
ִטי ַקֶנֶטה? ;τί κάνετεמה שלומָך/שלומְך? 

ַקַלה, ֶאְפַכִריְסטֹו,  ,καλά, ευχαριστώטוב, תודה. 
ְקֶיִסיס?;κι εσείςואתה?

ד'ֹוְקַסה טּו ֶת'אֹו!!δόξα το θεόברוך השם! 
 γνωρίστε τον κύριο / τηνנא להכיר את מר/מרת... 

κυρία 
ְגנֹוִריְסֶטה טֹון ִקיִריֹו / ִטין 

ִקיִרַיה...
ַכִריַקה ּפּו ַסס ְגנֹוִריַסה χάρηκα που σας γνωρίσαנעים מאוד להכירָך/להכירְך.

ֶכרֹוֶמה ּפּו ַסס ְוֶלּפֹוαίροµαι που σας βλέπωאני שמח לראותך. 
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חברה
ִטי ֶלֶטה!  !τί λέτεמה אתה אומר! 

ּפֹוס ִאיַטן טֹו ַטְקִסיִד'י ַסס?;πώς ήταν το ταξίδι σαςאיך עברה נסיעתך? 
יֹוס ִאיְסֶטה?  ;ποιός είστεמי אתה?  ּפְ

יֹוס / ְפַיה ִאיֶנה?  ;ποιός / ποιά είναιמי זה / מי זו? ּפְ
ַאְפטֹוס ִאיֶנה אֹו ִקיִריֹוס......αυτός είναι ο κύριοςזהו מר... 

ִקיִריֹוס  κύριοςאדון 
ִקיִרַיה  κυρίαגברת 

יִניס  δεσποινίςגברת (לא נשואה)  ֶד'ְסּפִ
ּפֹוסֹון ֶקרֹו ִאיְסֶטה ֶאד'ֹו? ;πόσον καιρό είστε εδώכמה זמן אתה נמצא כאן?

 / µια ηµέρα / µια εβδοµάδα - יום / שבוע / חודש
έναν µήνα 

ְמַיה ִאיֶמַרה / ְמַיה ֶאְוד'ֹוַמַד'ה 
/ ֶאַנן ִמיַנה 

ִאיְרַת'ה ... ... ήρθαבאתי... 
ס  για διακοπές...- לחופשה  ַיה ְד'ַיקֹוּפֶ

ַיה ד'ּוְלֶיס  για δουλειές...- לצורך עסקים 
ַיה  για θεραπεία...- לטיפול בריאותי  ַיה ֶת'ַרּפִ

ֶנה ִאי ד'ּוְלֶיס?;πώς πάνε οι δουλειέςאיך העסקים?  ּפֹוס ּפַ
ַת'ְוַמה  θαύµαנהדר 
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חברה
ֶכֶרִטיְזמּוס ְסטֹון (זכר) / ְסִטין ... χαιρετισµούς στον / στηνדרישת שלום ל... 

(נקבה) ...

ְגלֹוִסיֶקס ִד'יְסקֹוִלֶיסγλωσσικές δυσκολίεςקשיי שפה 
ִמיַלֶטה...?;... µιλάτεהאם אתה מדבר...? 

ַאְנְגִליַקה  αγγλικά...- אנגלית 
ֶיְרַמִניַקה  γερµανικά...- גרמנית 

ַגִליַקה  γαλλικά...- צרפתית 
ִניַקה  ισπανικά...- ספרדית  ִאיְסּפַ

ַאַרִויַקה  αραβικά...- ערבית 
ִאיַטִליַקה  ιταλικά...- יוונית 

אֹוַלְנִד'יַקה  ολλανδικά...- הולנדית
טּוְרִקיַקה  τουρκικά...- תורכית

ֶאִליִניַקה  ελληνικά...- יוונית
ַטִאיַלְנֶד'ִזיַקה  ταϋλανδέζικα...- תאילנדית

ִמיַלאֹו ֶאְוַרִאיַקה  µιλάω εβραϊκάאני מדבר עברית. 
 υπάρχει κανείς εδώ που ναיש כאן מישהו שמדבר...? 

µιλάει...;
ְרִכי ַקִניס ֶאד'ֹו ּפּו ַנה  ִאיּפַ

ִמיַלִאי ...?
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חברה
ַקַטַלֶונֹו ִליגֹו  καταλαβαίνω λίγοאני מבין מעט. 

ֶד'ן ַקַטַלֶונֹו ִטיּפֹוַטהδεν καταλαβαίνω τίποταאני כלל לא מבין. 
ַרַקלֹוµιλάτε πιό αργά, παρακαλώדבר בבקשה לאט יותר. ִמיַלֶטה ּפיֹו ַאְרַגה, ּפַ

 γράφετε αυτό;µπορείτε να התוכל לאיית זאת? 
µου πείτε πώς

יֶטה ּפֹוס  ּבֹוִריֶטה ַנה מּו ּפִ
ְגַרֶפֶטה ַאְפטֹו? 

ֶסֶטה?;µπορείτε να µου το γράψετεאנא כתוב זאת.  ּבֹוִריֶטה ַנה מּו טֹו ְגַרּפְ
 µπορείτε να µου τοהתוכל לתרגם זאת עבורי?

µεταφράσετε;
ּבֹוִריֶטה ַנה מּו טֹו ֶמַטְפַרֶסֶטה?

 µπορείτε να µου τοהתוכל לחזור על כך?
επαναλάβετε;

ַנַלֶוֶטה? ּבֹוִריֶטה ַנה מּו טֹו ֶאּפַ

ה?  ;τί είπεמה הוא אמר?  ִטי ִאיּפֶ
ֶמה ַקַטַלֶוֶנֶטה?  ;µε καταλαβαίνετεאתה מבין אותי? 

ַטה ַקַטַלַוה אֹוַלה  τα κατάλαβα όλαהבנתי הכול. 
רֹוֶפרֹו סֹוְסַטה?;το προφέρω σωστά האם אני מבטא זאת נכון?  טֹו ּפְ
 σίγουρα η προφοράµου είναιהמבטא שלי בטח משונה.

παράξενη
רֹופֹוַרה מּו ִאיֶנה  ִסיגּוַרה ִאי ּפְ

ַרְקֶסִני ּפַ
ִטי ִסיֶמִני ַאְפִטי ִאי ֶלְקִסי? ;τί σηµαίνει αυτή η λέξηמה פירוש המילה הזאת?

ּפֹוס ֶלֶנה...? ;...πώς λένεאיך אומרים...? 
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חברה
אנא הראה לי בספר את 

המילה /המשפט.
παρακαλώ δείξτε µου στο 

βιβλίο αυτήν την λέξη / 
πρόταση.

ַרַקלֹו, ִד'יְקְסֶטה מּו ְסטֹו  ּפַ
ִויְוִליֹו ַאְפִטין ִטין ֶלְקִסי / 

רֹוַטִסי  ּפְ

ִאיִליִקיַאה ֶקה ִאיקֹוֶיִנַיהηλικία και οικογένειαגיל ומשפחה 
מֹורֹו  µωρόתינוק 

ִד'י  παιδίילד / ילדה  ּפֶ
ֶנאֹוס / ֶנַאה  νέος / νέαנער / נערה 

ִפילֹוס / ִפיִלי  φίλος / φίληחבר / חברה 
ַאֶד'ְרפֹוס  αδερφόςאח 

ַאֶד'ְרִפי  αδερφήאחות 
ֶטַרס  πατέραςאב  ּפַ
ִמיֶטַרה µητέρα אם 

ּפּוס παπούςסבא  ּפַ
ַיהַיה  γιαγιάסבתא 

ִת'יאֹוס  θείοςדוד 
ִת'יַאה  θείαדודה 
ֶאגֹו ִאיֶמה ......εγώ είµαιאני... 
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חברה
ְנְדֶרֶמניπαντρεµένος / παντρεµένη- נשוי / נשואה  ְנְדֶרֶמנֹוס / ּפַ ּפַ

ֶאֶלְפֶת'רֹוס /ֶאֶלְפֶת'ִרי  ελεύθερος / ελεύθερη- רווק / רווקה 
כֹוִריְזֶמנֹוס / כֹוִריְזֶמִניχωρισµένος / χωρισµένη - גרוש / גרושה 

ִכירֹוס / ִכיַרה  χήρος / χήρα- אלמן / אלמנה 
ּפֹוסֹון ְכרֹונֹון ִאיְסֶטה? ;πόσον χρονών είστεבן/בת כמה את/ה?
ִאיֶמה ִאיקֹוִסי ְכרֹונֹון.  είµαι 20 χρονώνאני בן/בת 20 שנה. 
ֶיִניִת'יַקה טֹו ִכיְלַיה ֶאְנַיקֹוְסַיה  γεννήθηκα το 1938נולדתי בשנת 1938

ְטִריַאְנַדה אֹוְקטֹו 
 πόσα άτοµα είστεכמה נפשות במשפחתך?

στηνοικογένειά σας;
ּפֹוַסה ַאטֹוַמה ִאיְסֶטה סִטין 

ִאיקֹוֶיִנַיה ַסס?
 είµαστε 4 άτοµα στην משפחתנו בת 4 נפשות. 

οικογένειά µας
ִאיַמְסֶטה ֶטֶסַרה ַאטֹוַמה ְסִטין 

ִאיקֹוֶיִנַיה ַמס
ֶאכֹו ִד'יאֹו יּוס ֶקה ִמַיה קֹוִרי έχω δύο γιούς και µιά κόρηיש לי שני בנים ובת. 

 πόσων χρονών είναι οבן כמה בנך הבכור?
πρωτότοκος γιός σας;

ּפֹוסֹון כרֹונֹון ִאיֶנה אֹו 
רֹוטֹוטֹוקֹוס יֹוס ַסס? ּפְ

 πόσων χρονών είναι η κόρηבת כמה בתך?
σας;

ּפֹוסֹון ְכרֹונֹון ִאיֶנה ִאי קֹוִרי 
ַסס? 

ּפֹוס ֶלֶנה טֹון יֹו ַסס?;πώς λένε τον γιό σαςמה שמו של בנך? 
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חברה
 ο πατέρας µου πέθανε πρινאבי נפטר לפני שנה.

έναν χρόνο
ִרין ֶאַנן  ַת'ֶנה ּפְ ֶטַרס מּו ּפֶ אֹו ּפַ

ְכרֹונֹו 
ַאְפטֹוס ִאיֶנה אֹו ַאְנְדַרס מּו αυτός είναι ο άντρας µου זה בעלי. 
ַאְפִטי ִאיֶנה ִאי ִיֶנַקה מּוαυτή είναι η γυναίκα µουזו אשתי. 
ַאְפִטי ִאיֶנה ִאי גֹוִניס מּוαυτοί είναι οι γονείς µουאלו הורי. 

ִסיַנְנִדיִסי  συνάντησηפגישה 
ּבֹורֹו ַנה ַסס  µπορώ να σαςאפשר להזמין 

ֶסה...?;...καλέσω απόψε- אותָך/אותְך הלילה? ַקֶלסֹו ַאּפֹוּפְ
ַיה כֹורֹו  για χορό...- לרקוד 
ְסטֹו ִסיֶנַמה στο σινεµά...- לסרט 
ַיה וֹוְלַטה  για βόλτα...- לטיול 

 για επαγγελµατική...- לפגישה עסקית
συνάντηση

ְנֶגְלַמִטיִקי ִסיַנְנִדיִסי?  ַיה ֶאּפַ

אתה/את מחֶכה/מחָכה 
למישהו?

περιµένετε κανέναν;  ?ִריֶמֶנֶטה ַקֶנַנן ּפֶ

ֶסה?;είστε ελεύθερη απόψεאת פנויה הערב?  ִאיְסֶטה ֶאֶלְפֶת'ִרי ַאּפֹוּפְ
ּפּו ַת'ה ִסיַנְנִדית'ּוֶמה? ;πού θα συναντηθούµεאיפה ניפגש? 
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חברה
יֹו ִאיֶנה טֹו ִטיֶלפֹונֹו ַסס?;ποιό είναι το τηλέφωνό σαςמה מספר הטלפון שלך? ּפְ

ַת'ה ַסס ִטיֶלפֹוִניסֹו ְסִטיס θα σας τηλεφωνήσω στις 8אתקשר בשעה 8. 
טֹו  אֹוְקְ

אפשר לראותָך/לראותְך גם 
מחר? 

µπορώ να σας δώ και αύριο;?ּבֹורֹו ַנה ַסס ד'ֹו ֶקה ַאְוִריאֹו

ֶד'ן ֶאְנְד'ַיֶפרֹוֶמה  δεν ενδιαφέροµαιאני לא מעוניינת. 
ַרַקלֹו  αφήστε µε ήσυχη παρακαλώעזוב אותי במנוחה בבקשה.  ַאִפיְסֶטה ֶמה ִאיִסיִכי ּפַ

ִליְקִטיִקי ήταν µιά καταπληκτική βραδιάהיה ערב משגע.  ִאיַטן ְמַיה ַקַטּפְ
ְוַרְד'ַיה

נהניתי מאוד בחברתָך/
בחברתְך.

πέρασα πολύ όµορφα µαζί σας ַרַסה ּפֹוִלי אֹומֹוְרַפה ַמִזי ַסס ּפֶ

 απασχόληση και αναζήτησηתעסוקה ובקשת עבודה
εργασίας

ְסכֹוִליִסי ֶקה ַאַנִזיִטיִסי  ַאּפַ
ֶאְרַגִסַיס

יֶרִסַיה ֶאְרַגִסַיס  υπηρεσία εργασίαςשירות התעסוקה.  ִאיּפִ
ְג'ַרִפיאֹו ַאֶנְוֶרִסיס ֶאְרַגִסַיסγραφείο ανεύρεσης εργασίαςלשכת העבודה. 

ַסְכנֹו ַיה ד'ּוְלַיה  ψάχνω για δουλειάאני מחפש עבודה.  ּפְ
 ενδιαφέροµαι να απασχοληθώאני מעוניין לעסוק במקצועי.

στο επάγγελµά µου
ְסכֹוִלית'ֹו  ֶאְנְד'ַיֶפרֹוֶמה ַנה ַאּפַ

ְנֶגְלַמה מו ְסטֹו ֶאּפַ


