
.71. Querer algo I

71 [εβδομήντα ένα] θέλω κάτι 

Τι θέλετε; 
Θέλετε να παίξουτε ποδόσφαιρο; 
Θέλετε να επισκεφτούμε φίλους; 
θέλω 
Δεν θέλω να αργήσω.  
Δεν θέλω να πάω.  
Θέλω να πάω σπίτι.  
Θέλω να μείνω (στο) σπίτι.   
Θέλω να μείνω μόνος    
Θέλεις να μείνουμε εδώ;  
Θέλεις να φάμε εδώ;  
Θέλεις να κοιμηθούμε εδώ;  
Θέλετε να φύγετε αύριο; 
Θέλετε να μείνετε ως αύριο;  
Θέλετε να πληρώσετε αύριο το λογαριασμό; 
Θέλετε να πάμε στη ντίσκο; 
Θέλετε να πάμε σινεμά; 
Θέλετε να πάμε στην καφετέρια; 

71 [setenta y uno] querer algo

¿Qué queréis? 
¿Queréis jugar al fútbol? 
¿Queréis visitar a unos amigos? 
querer 
(Yo) no quiero llegar tarde. 
No quiero ir. 
Quiero irme a casa. 
Quiero quedarme en casa. 
Quiero estar solo  
¿Quieres quedarte aquí? 
¿Quieres que comamos aquí? 
¿Quieres que dormamos aquí? 
¿Quiere irse (usted) mañana?  
¿Quiere quedarse (usted) hasta mañana?  
¿Quiere pagar (usted) la cuenta mañana? 
¿Queréis que vayamos a la discoteca? 
¿Queréis que vayamos al cine? 
¿Queréis que vayamos a un café?

Ινδονησία, η χώρα των πολλών γλωσσών 
Η δημοκρατία της Ινδονησίας είναι μία από τις
μεγαλύτερες  χώρες  της  γης.  Περίπου  240
εκατομμύρια άνθρωποι  ζούνε πάνω στο νησί.
Αυτοί  οι  άνθρωποι  ανήκουν  σε  πολλές
εθνότητες. Εκτιμάται ότι στην Ινδονησία ζούνε
περίπου 500 διαφορετικοί λαοί. Αυτοί οι λαοί
έχουν διάφορες  πολιτιστικές  παραδόσεις.  Και
μιλάνε  επίσης  πολλές  διαφορετικές  γλώσσες!
Στην  Ινδονησία  μιλάνε  κάπου  250  γλώσσες.
Έτσι υπάρχουν πολλές διάλεκτοι. Οι κάτοικοι
της  Ινδονησίας  ταξινομούνται  ως  επί  το
πλείστον σύμφωνα με την εθνότητα. Υπάρχει
για  παράδειγμα  ή  γλώσσα  τη  Ιάβας  και  του
Μπαλί.  Αυτή  η  ποικιλία  γλωσσών οδηγεί  σε
προβλήματα.  Εμποδίζει  μία  αποτελεσματική
επιστήμη  και  διοίκηση.  Στην  Ινδονησία
καθιερώθηκε  (καθιερώνω) γι  αυτόν  τον  λόγο
μια γλώσσα εθνική Από την ανεξαρτησία της
το 1945 η επίσημη (offiziel & amtlich) γλώσσα
είναι η Bahasa Indonesia. Θα διδάσκεται μαζί
με  την  μητρική  γλώσσα  σε  όλα  τα  σχολεία.
Ωστόσο  δεν  μιλούν  όλοι  οι  κάτοικοι  της
Ινδονησίας  αυτήν  την  γλώσσα.  Κάπου  70%
των Ινδονήσιων μιλάνε αυτήν την γλώσσα. Η
μητρική  γλώσσα  είναι  τα  Ινδονησιακά  για
''μόνο'' 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι πολλές
τοπικές  γλώσσες  έχουν κατά συνέπεια ακόμη
μεγάλη σημασία. Για του φίλου των γλωσσών

Indonesia, un país con muchas lenguas 
La República de Indonesia es uno de los países
más  grandes  del  planeta.  Aproximadamente
240  millones  de  personas  viven  en  el  país
insular. Gran parte de su población pertenece a
diferentes  grupos  étnicos.  Se  cree  que  en
Indonesia  hay casi  500 grupos  étnicos.  Tales
grupos y pueblos tienen diferentes tradiciones
culturales.  ¡Y,  por  supuesto,  hablan  muchos
idiomas  distintos!  En  Indonesia  se  hablan
alrededor de 250 lenguas. Además, también se
hablan  muchos  dialectos.  Las  lenguas  de
Indonesia  son  clasificadas  según  el  grupo
étnico.  Así  se habla,  por ejemplo,  del  idioma
javanés  o de la  lengua balinesa.  Esta  enorme
cantidad  de  idiomas  acarrea  naturalmente
problemas, ya que dificultan el funcionamiento
tanto  de  una  economía  como  de  una
administración  eficientes.  En  respuesta  a  esa
situación,  se  estableció  un  idioma  nacional.
Desde  su  independencia  en  1945,  la  lengua
oficial  del  Estado es  el  bahasa  Indonesia.  Se
enseña  en  las  escuelas  junto  con  el  resto  de
lenguas maternas, pero no todos los habitantes
de  Indonesia  lo  hablan.  Solo  el  70%  de  los
indonesios  sabe  hablar  el  bahasa  Indonesia.
Este  indonesio  oficial  es  "apenas"  la  lengua
natal  de 20 millones de personas.  De manera
que los numerosos idiomas regionales todavía



τα  Ινδονησιακά  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικά.
Διότι  η  εκμάθηση  των  Ινδονησιακών,  έχει
πολλά πλεονεκτήματα. Η γλώσσα φέρεται σαν
σχετικά  απλή.  Οι  κανόνες  γραμματικής
μαθαίνονται  εύκολα.  Στην  προφορά  μπορεί
κανείς  να  προσανατολιστεί  στην  γραπτή
γλώσσα (στην γλώσσα γραφομένη). Επίσης η
ορθογραφία δεν είναι δύσκολη. Πολλές λέξεις
των  Ινδονησιακών  έχουν  την  ρίζα  τους  σε
άλλες γλώσσες. Και ακόμα, τα Ινδονησιακά θα
είναι  σύντομα  μια  από  τις  σπουδαιότερες
γλώσσες. Υπάρχουν βέβαια αρκετοί λόγοι, για
να αρχίσει κανείς την γλώσσα, έτσι δεν είναι; 

tienen  una  gran  importancia.  Para  los
aficionados a las lenguas, el caso de Indonesia
es particularmente interesante. Porque aprender
indonesio tiene muchas ventajas. La lengua se
considera  relativamente  sencilla.  Las  reglas
gramaticales  se  aprenden  bastante  rápido.  La
pronunciación  surge  con  naturalidad  de  la
escritura. La ortografía tampoco es complicada.
Muchas palabras indonesias proceden de otras
lenguas.  Y  además:  el  indonesio  será  muy
pronto  uno  de  los  idiomas  más  importantes.
Todas  éstas  son  suficientes  razones  para
empezar a aprenderlo, ¿verdad? 


