


Με τα Tip Tongue η ανάγνωση των αγγλικών γίνεται με φυσικό τρόπο
Με τα Tip Tongue θα συναναστραφείς ήρωες με γοητευτικούς 
χαρακτήρες σε απροσδόκητες ιστορίες και… θα ανακαλύψεις τη 
χαρά της ανάγνωσης και της κατανόησης των αγγλικών.

Τα Tip Tongue είναι μια μέθοδος εμβάπτισης στην αγγλική γλώσσα
Ο ήρωας, ένας νεαρός Έλληνας σαν κι εσένα, ζει μια περιπέτεια 
σε μια αγγλόφωνη χώρα, όπου οι Άγγλοι μιλάνε... αγγλικά! Μην 
ανησυχείς, δε θα χρειαστείς λεξικό· θα σε καθοδηγούν οι ίδιοι οι 
χαρακτήρες.

Με τα Tip Tongue οι αγγλικές λέξεις θα βρουν από μόνες τους τον 
δρόμο τους
Στην προσπάθειά σου να μιλήσεις αγγλικά, θα νιώσεις πολλές 
φορές ότι αυτό που θες να πεις βρίσκεται στην άκρη της γλώσσας 
σου, χωρίς να μπορείς να το εκφράσεις. Συνέχισε να προσπαθείς 
και θα δεις ότι πολύ σύντομα θα τα καταφέρεις!

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

TIP TONGUE ®
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Chapter One

RENTING A CAR

Ο Θωμάς κοίταξε απελπισμένος την υπάλληλο 
της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, που 

έλεγε στον πατέρα του για τρίτη φορά:

— I’m sorry, Mr Peridis, but we don’t have a re-

servation in your name.

Τρεις φορές χρειάστηκαν για να καταφέρει ο 

Θωμάς να καταλάβει το «sorry» το οποίο –αυτό 

το ήξερε– σήμαινε «λυπάμαι» στα αγγλικά, το «Mr 

Peridis» –ήταν το επ�νυμο του πατέρα του– και 

το «reservation» που σήμαινε «κράτηση».

Κρίνοντας από την έκφραση της υπαλλήλου 

και του πατέρα του, υπήρχε προφαν�ς κάποιο 
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πρόβλημα με την κράτηση του ενοικιαζόμενου 
αυτοκινήτου.

— Okay, είπε ο πατέρας του κάνοντας εμφαν�ς 
προσπάθεια να διατηρήσει την ψυχραιμία του. 
Just let me rent a car.

Ο Θωμάς ήξερε τι σήμαινε «rent a car». «Νοι-
κιάζω ένα αυτοκίνητο». Υπήρχε μάλιστα μια εται-
ρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με την επωνυμία 
«Rent-a-car» – το είχε δει στις διαφημιστικές τα-
μπέλες στο αεροδρόμιο. Ο πατέρας του ήθελε 
απλ�ς («just») να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο.

Η γυναίκα συμβουλεύτηκε και πάλι την οθόνη 
του υπολογιστή της. Ο Θωμάς κρύωνε και ένιωθε 
κουρασμένος. Δεν ήταν προετοιμασμένος για μια 
τόσο μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Φυσούσε 
ένας παγωμένος αέρας που έμοιαζε να έρχεται 
κατευθείαν από τον Βόρειο Πόλο.

Ο Θωμάς είχε δελεαστεί αρκετά από την ιδέα 
του πατέρα του να έρθουν να περάσουν τα Χρι-
στούγεννα σ’ ένα στοιχειωμένο κάστρο στη Σκο-
τία. Του είχαν έρθει στο μυαλό εικόνες από μεγάλα 
τζάκια γεμάτα με κούτσουρα που σιγόκαιγαν· γύ-
ρω από τα τζάκια ηλικιωμένοι συνταξιούχοι διη-
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γούνταν ιστορίες με φαντάσματα. Είχε υποθέσει 
ότι θα έτρεμε από τον φόβο του, όχι από το κρύο!

— I’ve only got one car left, δήλωσε ύστερα από 
λίγο η υπάλληλος. It’s a small one. Will that do?

— Yes, that’ll be fine, είπε ο πατέρας του Θωμά.
— Τι είπε; ρ�τησε ο Θωμάς, που δεν ήθελε να 

χάσει τις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης.
— Ότι δεν έχει μείνει παρά μόνο ένα τελευταίο 

αμάξι, εξήγησε ο πατέρας του. Με ρ�τησε αν θα 
μας εξυπηρετούσε και της απάντησα πως ναι, μας 
εξυπηρετεί.

— Είναι ένα μικρό αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι; 
ρ�τησε ο Θωμάς, ευχαριστημένος με τον εαυτό 
του που είχε καταλάβει ένα μέρος της συζήτησης. 
Αυτό δε σου είπε;

— Αυτό ακριβ�ς μου είπε, απάντησε ο πατέρας 
του χαμογελ�ντας. Βλέπεις, δε χρειάζεται ν’ ανη-
συχείς! Καταλαβαίνεις μια χαρά τα αγγλικά.

Ο Θωμάς δεν ήταν και τόσο βέβαιος. Θα ήθελε 
να μιλά τα αγγλικά τόσο καλά όσο ο πατέρας του.

— Το μυστικό είναι να μην προσπαθείς να κα-
ταλάβεις τα πάντα, συνέχισε ο πατέρας του Θω-
μά. Είναι το ίδιο όπως κι όταν είμαστε μικροί. 
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Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε όλα όσα λένε οι 
μεγάλοι, αλλά ακούγοντας τις λέξεις μαντεύουμε 
τη σημασία τους. Μετά μαθαίνουμε τις κλίσεις των 
ρημάτων και των επιθέτων –στα ελληνικά φυσικά, 
γιατί στα αγγλικά τα επίθετα δεν κλίνονται– και 
στη διάρκεια αυτής της περιόδου εμπλουτίζουμε 
το λεξιλόγιό μας με καινούριες λέξεις και κατα-
φέρνουμε να κατακτήσουμε τη μητρική μας γλ�σ-
σα. Το ίδιο συμβαίνει και με μια ξένη γλ�σσα. Μα-
θαίνουμε λέξεις όπως όταν ήμασταν μωρά, μόνο 
που αυτό γίνεται με σχετικά πιο γρήγορο ρυθμό, 
καθ�ς έχουμε ήδη καταλάβει π�ς λειτουργεί η δι-
κή μας γλ�σσα. Συχνά μπορούμε και να μαντέ-
ψουμε τη σημασία κάποιας λέξης. Οι άνθρωποι 
εκφράζονται επίσης με χειρονομίες, με την έκφρα-
ση του προσ�που τους και με μιμικές κινήσεις. Κι 
έπειτα, μια μέρα, θα πεις «Τι ωραία, μιλάω μια χα-
ρά τα αγγλικά!».

— Πολύ θα το ήθελα, αναστέναξε ο Θωμάς.
— Μη βιάζεσαι τόσο, χαμογέλασε ο πατέρας 

του. Δεν πρόκειται να μιλάς άπταιστα τα αγγλικά 
μέσα σε δύο μόλις χρόνια!

Ο Θωμάς σκέφτηκε ότι, όπως και να ’χε, κατα-
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λάβαινε τόσα αγγλικά όσα και ένα παιδί δύο χρο-
ν�ν. Αυτό τον καθησύχασε.

— Here you are, είπε η υπάλληλος δίνοντας 
στον πατέρα του Θωμά το συμφωνητικό ενοικία-
σης. This is your rental contract. If you have any 
problems, just call this number.

Του έδειξε έναν αριθμό τηλεφ�νου και ο Θω-
μάς κατάλαβε τη λέξη «problems». Προφαν�ς 
έλεγε ότι, αν είχαν πρόβλημα, έπρεπε να καλέσουν 
σε αυτό το νούμερο. Στην πραγματικότητα, τα αγ-
γλικά ήταν πανεύκολα!

— Thank you, απάντησε ο πατέρας του βάζο-
ντας όλα τα έγγραφα στην τσέπη του.

— Your car’s in bay number four, διευκρίνισε η 
υπάλληλος.

Ο άνεμος συνέχιζε να φυσάει εν� διέσχιζαν 
τον χ�ρο στάθμευσης αναζητ�ντας τη θέση με το 
νούμερο τέσσερα, όπως τους είχε υποδείξει η 
υπάλληλος. Ο πατέρας του Θωμά άνοιξε το πορτ-
μπαγκάζ, τακτοποίησε μέσα τις δύο βαλίτσες τους 
και μετά κάθισε στη θέση του οδηγού. Άνοιξε το 
GPS και έβαλε τη διεύθυνση: «Airth, Falkirk FK2, 
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United Kingdom». Περίμενε να επιτευχθεί η σύν-
δεση· μετά μια γυναικεία φωνή πρόσταξε:

— Take the second exit at the next roundabout.
— «Second» σημαίνει δεύτερος, είπε ο πατέρας 

του ξεκιν�ντας. Τι σημαίνει λοιπόν second exit;
— Δεύτερη έξοδος; πρότεινε ο Θωμάς.
— Πολύ σωστά. Και τι σημαίνει «the next round- 

about»;
— Η επόμενη κυκλική διασταύρωση; πρότεινε 

πάλι ο Θωμάς βλέποντας μια κυκλική διασταύρω-
ση να εμφανίζεται στην οθόνη του GPS.

— Τέλεια. Βλέπεις; Είναι εύκολο.
Εν� ο πατέρας του έμπαινε με την καθοδήγηση 

του GPS στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση 
προς το Stirling, ο Θωμάς σκέφτηκε ότι, όπως και 
να ’χε, το λεξιλόγιό του σχετικά με τον προσανα-
τολισμό στους δρόμους θα γινόταν ασυναγ�νι-
στο. Turn left in two hundred meters, turn right 
now, take the first exit...




