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 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


äéáâÜæïõìå...     


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò... 


Με αυτό το βιβλίο:


Σ' αυτό το βιβλίο:


Όσον αφορά τη γλώσσα και την ορθογραφία:


• διατηρήσαμε το τελικό -ν σε όλα τα αρσενικά για να γίνεται σαφέστερη στους 


μαθητές η διάκριση του γένους και της πτώσης (τον νέο, το νέο)


• σε περιπτώσεις γλωσσικής ποικιλίας (αδερφός / αδελφός, οχτώ / οκτώ, μιλάω / μιλώ) 


χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο τύποι


• η χρήση του μονοτονικού γενικεύθηκε και σε κείμενα της ιστορικής παράδοσης


• η απόδοση στα ελληνικά των ξένων ονομάτων ακολουθεί την τρέχουσα 


απλοποιημένη γραφή (Σίδνεϊ, Βικτόρια, Κουινσλάνδη)







Δομή του βιβλίου


Το βιβλίο «Ελληνικά! Γιατί όχι; 2» αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου εγχειριδίου και 
ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία και δομή.
Περιλαμβάνει δύο τεύχη: το βιβλίο μαθητή και το τεύχος δραστηριοτήτων.
Απευθύνεται σε μαθητές 10 χρονών και πάνω που γνωρίζουν ήδη γραφή και ανάγνωση.    
Αντίθετα με το προηγούμενο βιβλίο που τοποθετεί τη δράση των ηρώων στην Αυστραλία, 
το περιεχόμενο του «Ελληνικά! Γιατί όχι; 2» συνδέει την Ελλάδα με την Αυστραλία, 
περιγράφοντας ένα εκπαιδευτικό ταξίδι Αυστραλών μαθητών σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας. Ενώ κάθε ενότητα κινείται γύρω από μία επικοινωνιακή κατάσταση (προετοιμασία 
ταξιδιού, φαγητό, ψώνια κτλ) δίνονται παράλληλα στοιχεία σχετικά με τη γεωγραφία και 
την ιστορία των τόπων που επισκέπτονται οι μαθητές (Αθήνα, Ύδρα, Σπέτσες, Ολυμπία, 
Δελφοί,  Μετέωρα και Θεσσαλονίκη). Έτσι γλώσσα και πολιτισμός συνυφαίνονται αρμονικά 
δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συνδέσουν το τώρα και το χτες στην Ελλάδα.
Διδάσκονται κυρίως τα γραμματικά φαινόμενα που αποτελούν τη συνέχεια του «Ελληνικά! 
Γιατί όχι; 1» και αποτελούν τις βάσεις για τη δόμηση του ονοματικού και ρηματικού 
συστήματος της Νέας Ελληνικής (σχηματισμός και λειτουργία).
Το λεξιλόγιο του βιβλίου παρουσιάζεται αλφαβητικά, αφού αφαιρέθηκαν τα συχνόχρηστα 
λήμματα του «Ελληνικά! Γιατί όχι; 1». Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τη μετάφραση στα 
αγγλικά, στα ουσιαστικά καταγράφονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τα ελληνικά, 
δηλαδή το γένος και o σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού, στα επίθετα τα τρία γένη 
και στα ρήματα καταδεικνύεται η μέση φωνή, εφόσον αυτή υπάρχει.
Το τετράδιο δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής ανά ενότητα στις οποίες 
συνήθως αφορούν αναγνώριση του φαινομένου, σχηματισμό ονοματικών και ρηματικών 
τύπων και χρήση σε συμφραζόμενα.
Η μέθοδος χρησιμοποιεί ως γλώσσα στήριξης την αγγλική και γι’ αυτό οι εντολές των 
δραστηριοτήτων είναι γραμμένες και στις δύο γλώσσες, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν 
ξεκάθαρο το στόχο κάθε δραστηριότητας και να μην διασπώνται από την αναμενόμενη 
δυσκολία της γλώσσας.
Στο βιβλίο χρησιμοποιούνται παράλληλα τύποι της δημοτικής με τύπους από τη λόγια 
παράδοση (π.χ. Ιανουάριος / Γενάρης) για να εξοικειώνονται οι μαθητές με την ποικιλία 
της γλώσσας. 
Η χρησιμοποιούμενη μεταγλώσσα περιορίζεται στους απαραίτητους για την περιγραφή 
της γλώσσας όρους (ονομαστική, αιτιατική, ουσιαστικό ρήμα, κτλ).


Γεωργία Κατσιμαλή
Αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας







Structure of the book


The book is a continuation of «Ελληνικά γιατί όχι; 1» and follows a similar structure and 


methodology.


It consists of two parts: the Student’s book and the Activity book.


It aims at students who are 10 years of age or older and already know how to read and 


write.


The main theme of the book is the educational visit of a group of students to Greece. Every 


unit is centered around a communicative situation (the preparation of the trip, food, 


shopping) but elements of geography and history of the places the students visit (Athens, 


Hydra, Spetses, Olympia, Delphi, Meteora and Thessalonica) are also presented. Thus, 


language elements and culture are interwoven, providing the students with the opportu-


nity to approach the Greek history through life in contemporary Greece.


Τhe selected grammar structures are presented in the same way/ order as in the first book, 


as far as the presentation of the noun and the verb is concerned. The language elements 


are ordered in such a way that the basic structure of the language is presented (i.e. forma-


tion and function of the two word classes). 


The active vocabulary of the book is listed with its English glosses / equivalents. Useful 


information about the gender of nouns and adjectives, the formation of plural and the 


availability of medio-passive voice for verbs is also included.


The activity workbook consolidates the language elements of the respective units. The 


activities either identify or practice the formation and the use of the noun, adjective and 


verb morphology within context.


English rubrics are used in the activity workbook in order to keep the aim of the exercise 


clear for the students and eliminate any difficulties caused by unknown words.


Both forms of the demotic and the katharevousa are used in the book to familiarize stu-


dents with these particular varieties of Greek (Ιανουάριος / Γενάρης). The terminology 


used is restricted to the necessary terms for the description of the Greek language (nomi-


native, accusative, noun, verb etc).


Georgia Catsimali


Associate professor of linguistics







Τίτλος ενότητας
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1. Γνωριζόμαστε!


2. Καλή αρχή! Καλή χρονιά!


3. Ένα ταξίδι


4. Ρούχα, παπούτσια και φύγαμε…


5. Καλωσορίσατε στην Ελλάδα!


6. Επίσκεψη στην Ακρόπολη


7. Πάμε για ψώνια;


8. Σε ένα σχολείο στην Αθήνα


9. Μια εκδρομή στην Ύδρα και στις    
    Σπέτσες


10. Από τη νότια ως τη βόρεια Ελλάδα   
     Επίδαυρος - Μυκήνες - Ολυμπία


11. Από τη νότια ως τη βόρεια Ελλάδα   
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12. Τελευταία βραδιά στην Ελλάδα:
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Γραμματική
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δραστηριότητες διακοπών στην Ελλάδα 
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η δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα
στοιχεία για το πολίτευμα της Ελλάδας και της Αυστραλίας
χαρακτηριστικά ζώα στην Ελλάδα και την Αυστραλία


οι εποχές στην Ελλάδα και την Αυστραλία


στοιχεία γεωγραφίας και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
Ελευθέριος Βενιζέλος


η Ακρόπολη και τα μνημεία της
η Πλάκα


λαϊκές αγορές στην Ελλάδα και την Αυστραλία


το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και την Αυστραλία


γνωριμία με τα ελληνικά νησιά


αρχαίοι και σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες


η φύση στην Ελλάδα και την Αυστραλία


συνήθειες των Ελλήνων (διατροφή – καθημερινή ζωή)


Διαπολιτισμική Αγωγή
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διάλογος
διακοπές
πιάτα που μπορεί να δοκιμάσει 
κανείς στην Ελλάδα


αφήγηση
γεωφυσικοί όροι


e-mail
καιρός
εποχές
ρούχα


ανακοίνωση
τοπικά ελληνικά προϊόντα


σημειώσεις
ώρα


περιγραφή
καταστήματα και 
καταναλωτικά αγαθά


είδηση (εφημερίδες / 
Διαδίκτυο)
σχολείο, μαθήματα


τουριστικός οδηγός
μέσα συγκοινωνίας


πρόγραμμα φεστιβάλ
ελεύθερος χρόνος
αθλητισμός


κάρτα
μέρη του σώματος


κατάλογος εστιατορίου
συνταγή / φαγητό


αόριστος
πληθυντικός ευγένειας
παράλειψη ΡΦ
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σύνθετες λέξεις


ονομαστική - αιτιατική σε αρσενικά  (-ος, ας, -ης), 
θηλυκά (-ος, -α, -η), ουδέτερα (-ο, -ι, -μα)
διαζευκτικό ή, συμπλεκτικός σύνδεσμος και … και


μέλλοντας
επίθετα σε (-ος, -η, -ο), (-ος, -α, -ο) στην ονομαστική 
και την αιτιατική
το επίθετο πολύς
ούτε…ούτε


γενική ουσιαστικών:  αρσενικά  (-ος, -ας, -ης), 
θηλυκά (-ος, -α, -η), ουδέτερα (-ο, -ι) 
γενική κτητική, γενική της προέλευσης


προστακτική


απλή υποτακτική (ενεργητική φωνή)
περιφραστικός συγκριτικός επιθέτων και επιρρημάτων (πιο…)


μονολεκτικός συγκριτικός επιθέτων και επιρρημάτων
ενεστώτας μεσοπαθητικής -ομαι
(αποθετικά και μέση διάθεση)


παρατατικός ενεργητικής φωνής (α΄ και β΄ συζυγία)
παρατατικός μεσοπαθητικής φωνής (α΄ συζυγία)


αόριστος μεσοπαθητικής φωνής (α΄ συζυγία)
η δομή μου αρέσει… (ενεστώτας, αόριστος)


αόριστος μεσοπαθητικής φωνής (β΄ συζυγία)
μέλλοντας μεσοπαθητικής φωνής (α΄ και β΄ συζυγία)
απλή υποτακτική (μεσοπαθητική φωνή)
ουσιαστικά σε -η, -εις, κλητική


ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
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Grammar tables
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Democracy in ancient Athens, 
constitution of Greece and Australia, 
fauna  in the two countries


Seasons in Greece and Australia


Elements of geography and history of Greece
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Ancient and contemporary Οlymbic Games 


Nature in Greece and Australia


Food and every day life in Greece
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CONTENTS
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Past tense of medio-passive voice
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Nouns 
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Past, Present, Future


Ενικός, Πληθυντικός αριθμός
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E N E Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η
ΠΑΘΗΤΙΚΗ
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Eíüôçôá 1Eíüôçôá 1


meet the class
read and write using the greek alphabet


Ãíùñéæüìáóôå!


Εδώ βλέπεις τα παιδιά που θα συναντήσεις σ’ αυτό το βιβλίο και τη 
δασκάλα τους. Διάβασε τα ονόματά τους


     
Να και η ξεναγός 
τους στην Ελλάδα!


η κυρία 
Λάμπρου


äéáâÜæïõìå...     


η Σόφη


ο Σουν Γιν


ο Γιουθιγίντι


ο Ντέιβιντ


ο Γιάννης


η Χριστίνα


η Ελένη
ο Αντρέας
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Eíüôçôá 1


Η Αυστραλία στα ελληνικά! Μπορείς να διαβάσεις σωστά;


Η Ελλάδα και η Κύπρος στα ελληνικά! 
Ρώτησε τον δάσκαλό σου / τη δασκάλα σου 
και γράψε κοντά στην ελληνική λέξη την αντίστοιχη αγγλική


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Ντάργουιν


Πέρθη


Αδελαïδα
Μελβούρνη


Σίδνεϊ


ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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Eíüôçôá 1


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


1. Μπορείς να παρουσιάσεις τον διπλανό / τη διπλανή σου στην τάξη;


Τον / Την λένε ___________________  και είναι ___________________ χρονών.


Είναι ___________________ καταγωγής, δηλαδή η μαμά του / της είναι 


 ___________________ και ο μπαμπάς του είναι ___________________


Μαθαίνει ελληνικά για ___________________. Mένει ___________________.


Tι 
τάξη 
πας;


Πόσων 
χρονών 


είσαι;


Γιατί μαθαίνεις ελληνικά;


Τι καταγωγής είσαι;


Πού μένεις;


Πόσα χρόνια κάνεις ελληνικά;


2. Αντιστοίχισε τα ονόματα στα ελληνικά και στα αγγλικά


Socrates  Zωή


Zoe   Σωκράτης


Alexander  Όμηρος


Homer  Αλέξανδρος


Philip   Φίλιππος


Πόσα χρόνια κάνεις ελληνικά;


Πώς 
σε 
λένε;


Ρώτησε τον διπλανό / διπλανή σου τις 
παρακάτω ερωτήσεις


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


Σου αρέσουν τα ελληνικά;







17


Eíüôçôá 1


5. Διάλεξε ένα γράμμα που σου αρέσει, π.χ. το πρώτο 
γράμμα του ονόματός σου. Ζωγράφισέ το κρύβοντάς το 
σε ένα αντικείμενο, όπως πιο πάνω και ζήτησε από τους 
συμμαθητές σου να βρουν ποιο γράμμα διάλεξες


___ανάνες


3. Άκουσε και συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν. Ποια από τα 
παρακάτω μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα στην Αυστραλία και ποια 
στην Ελλάδα;


κα___ουρό


___οματοσαλάτα με α___ούρι 


και τυρί φέτα


O ο


4. Στην εικόνα είναι κρυμμένα ένα σωρό γράμματα. Μπορείς να τα 
βρεις; Γράψε μετά για κάθε κεφαλαίο που βρίσκεις το αντίστοιχο 
μικρό και για κάθε μικρό το αντίστοιχο κεφαλαίο
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Eíüôçôá 1Eíüôçôá 2


introduce myself
speak about holiday activities
speak about the past (1)


ÊáëÞ áñ÷Þ, êáëÞ ÷ñïíéÜ!


sing a song
introduce myself to someone older


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


Καλημέρα, 
παιδιά!


Καλημέρα, 
κυρία!


Καλωσορίσατε 
και καλή χρονιά, παιδιά. 
Ελάτε να γνωριστούμε. 


Με λένε κυρία Λάμπρου. 
Εσάς πώς σας λένε;


Εγώ είμαι ο 
Σουν Γιν.


Εμένα με 
λένε Σόφη. Εγώ είμαι ο Γιάννης και 


αυτοί είναι ο Γιουθιγίντι, 
η Ελένη και ο Αντρέας.


Είμαι ο 
Ντέιβιντ.
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Κυρία Λάμπρου:  Πού πήγατε στις διακοπές, παιδιά;


Σόφη:  Εγώ πήγα στο Nτάργουιν. Πέρασα πολύ ωραία.


Σουν Γιν:  Εγώ πήγα στην Κίνα. Πέρασα καλά!


Γιάννης:  Εγώ ήμουνα στην Ελλάδα. Πέρασα υπέροχα!


Ντέιβιντ:  Κυρία, η οικογένειά μου κι εγώ γυρίσαμε σχεδόν όλη την 


 Αυστραλία με τροχόσπιτο!


Γιουθιγίντι:  Εσείς, κυρία, πώς περάσατε στις διακοπές;


Κυρία Λάμπρου:  Έμεινα εδώ και πέρασα ήσυχα.








-περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα,


-περάσαμε όμορφα ετούτη τη φορά.


Θα περάσουμε όμορφα, όμορφα, όμορφα,


θα περάσουμε όμορφα και τούτη τη χρονιά!
















ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       





 
 
 
 


Eíüôçôá 2
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Eíüôçôá 2


 Διάβασε τον διάλογο και βάλε σε παρένθεση τις φράσεις που  
 μπορεί και να λείπουν


κα Λάμπρου:  Καλημέρα, παιδιά! Ελάτε να γνωριστούμε.
 Είμαι η κυρία Λάμπρου. Εσείς ποιοι είστε;
Γιάννης:  Εγώ είμαι ο Γιάννης.
Σόφη:  Εγώ είμαι η Σόφη.
Σουν Γιν:  Εμένα με λένε Σουν Γιν. 
Ντέιβιντ:  Eμένα με λένε Ντέιβιντ.


Εμένα με λένε Σόφη. Εμένα Γιάννη.


Με λένε Αναστασία
Είμαι η Αναστασία 


Ονομάζομαι 
Αναστασία 


Λέγομαι Αναστασία 


Ν τ έ ι β ι ν τ


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


 το λέμε με πολλούς τρόπους…


Γ ι ά ν ν η ς


Με λένε ΑντρέαΕίμαι ο ΑντρέαςΟνομάζομαι Αντρέας
Λέγομαι Αντρέας 
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Eíüôçôá 2


(εγώ) ήμουν(α)                                   (εμείς) ήμασταν (ήμαστε)


(εσύ) ήσουν(α)                                   (εσείς) ήσασταν (ήσαστε)


(αυτός, αυτή, αυτό) ήταν(ε)        (αυτοί, αυτές, αυτά) ήταν(ε)


(εγώ) γύρισα                                  (εμείς) γυρίσαμε


(εσύ) γύρισες                                  (εσείς) γυρίσατε


(αυτός, αυτή, αυτό) γύρισε         (αυτοί, αυτές, αυτά) γύρισαν /


          γυρίσανε


Μπορείς να συνεχίσεις;


(εγώ) πέρασα                                         (εμείς) περάσ_____


(εσύ) πέρασ_____                                   (εσείς) περάσ_____


(αυτός, αυτή, αυτό) πέρασ_____       (αυτοί, αυτές, αυτά) πέρασ_____


(εγώ) έμεινα                                            (εμείς) μείν_____


(εσύ) έμειν_____                                      (εσείς) μείν_____


(αυτός, αυτή, αυτό) έμειν_____       (αυτοί, αυτές, αυτά) έμειν_____


(εγώ) πήγα                                            (εμείς) πήγ_____


(εσύ) πήγ_____                                      (εσείς) πήγ_____


(αυτός, αυτή, αυτό) πήγ_____       (αυτοί, αυτές, αυτά) πήγ_____


                                  (εμείς) γυρί


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       
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Eíüôçôá 2


καλά, ωραία
πολύ καλά, 
πολύ ωραία


πάρα πολύ 
ωραία


υπέροχα, 
καταπληκτικά


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


Γιάννη, εσύ πού πήγες;


Πήγα στην Ελλάδα.


Και πώς πέρασες;
Πέρασα υπέροχα!


Στo Nτάργουιν.
Πέρασες καλά;


Ναι, πέρασα πολύ 
ωραία!


Εσύ πού πήγες, Σόφη;


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Πώς πέρασες στις διακοπές;
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Eíüôçôá 2


κολύμπησε μίλησε πολύ ελληνικά


ψάρεψε έκανε βόλτες με το ποδήλατο


έπιασε καβούρια και χταπόδια πήγε στο χωριό του παππού


γνώρισε πολλά ελληνάκια μαύρισε, γιατί πρόσεξε τον ήλιο


Ο Ντέιβιντ γύρισε σχεδόν όλη την Αυστραλία με τροχόσπιτο


αλλά δεν


έκανε κάμπινγκ     έκανε σερφ


έπαιξε τένις      πήγε εκδρομή στο δάσος 


άναψε φωτιά και έψησε λουκάνικα  είδε φίδια και κοάλα δίπλα του


αλλά δεν 
 


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Ο Γιάννης πήγε σε ένα ελληνικό νησί και πέρασε πολύ 
όμορφα. Αντιστοίχισε τα σκίτσα με τις παρακάτω φράσεις


1


3


2


4


1


2


3
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Eíüôçôá 2


Μπορείς να καταλάβεις ποιες από τις παραπάνω λέξεις είναι 
φτιαγμένες από δύο άλλες λέξεις; Από ποιες; 





τροχός σπίτι τροχόσπιτο


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Εσύ τι έκανες στις διακοπές;  


κάνω ...τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες...


ποδήλατο


γυ
μν


ασ
τι


κή


μπάνιο


ελληνικά


ταξίδι


εκδρομές


φί
λο


υς


μαγιό
καπέλο


αντηλιακό
πετσέτες


γυαλιά
ψαροντούφεκο  
βατραχοπέδιλα    
ιστιοσανίδα 
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Eíüôçôá 2


25


(τυρί+ κεφτεδάκι)   → τυροκεφτεδάκια


(αχινός + σαλάτα)   →  ___________________________


(ταραμάς + σαλάτα)  → ___________________________


(ντομάτα + κεφτεδάκι)  →  ___________________________


(πατάτα + κεφτεδάκι)  →  ___________________________            


             
Ταίριαξε τις λέξεις από την πρώτη στήλη με εκείνες από τη δεύτερη, 
όπως στο παράδειγμα. Πόσα φαγητά μπορείς να φτιάξεις; 





ντομάτα κρέμα         ___________________________


φρούτο         σαλάτα       ___________________________


πατάτα σούπα        ___________________________


κολοκύθι       κεφτέδες     ___________________________


λάχανο ντολμάδες   ___________________________


φ
ρ ο υ τ  σ


α λ ά τ α
ο 


 τ υ ρ


  
π ι τ α


ό 


 πα τ ατο
  σ α λ ά τ αο 


σπανακ


  


π
ι τ α


ό 


Ο Γιάννης στις διακοπές του δοκίμασε για πρώτη φορά:


 ψ α ρ


  σ ο υ π
αό 


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Το ίδιο έχεις και στα Αγγλικά. Πόσες καινούριες λέξεις μπορείς να 
φτιάξεις με τις παρακάτω λέξεις;





mate soccer room basket key ball house
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Eíüôçôá 2Eíüôçôá 3


narrate a story
learn about the democracy in Ancient Athens
speak about mountains, rivers and lakes in Greece and Australia


¸íá ôáîßäé


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


κα Λάμπρου: Παιδιά, έχω ένα νέο σήμερα.
Χριστίνα:  Τι νέο, κυρία;
κα Λάμπρου:  Ο κύριος Γιαννουλίδης, ένας παλιός δάσκαλος στο σχολείο μας,  
  μας δώρισε χρήματα.
Γιάννης:  Λεφτά; Γιατί μας έδωσε λεφτά;
κα Λάμπρου:  Για το μάθημά μας.
Γιάννης:  Δηλαδή;
κα Λάμπρου:  Θα πάμε εκδρομή και θα γνωρίσουμε από κοντά την 
  Ελλάδα ή την Κύπρο.
Όλοι μαζί:  Ζήτω! Ουάου! Τέλεια!
κα Λάμπρου: Υπάρχουν προγράμματα φιλοξενίας και στην Ελλάδα και στην  
  Κύπρο. Μαζί με τα χρήματα από τον κύριο Γιαννουλίδη είναι 
  αρκετά για την εκδρομή μας. 
Γιουθιγίντι:  Κυρία, πού θα πάμε, τελικά;
κα Λάμπρου: Θα ψηφίσουμε. Ποιοι θέλουν ταξίδι στην Ελλάδα; Χέρια,
  παρακαλώ! Ένα, δύο… πέντε. Και ποιοι θέλουν ταξίδι στην 
  Κύπρο; Χέρια! Ένα… τέσσερα. Πάμε Ελλάδα! 
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Eíüôçôá 3


 


    


  


    


 


äéáâÜæïõìå...     


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


Στην τάξη της κυρίας Λάμπρου έγινε σήμερα κάτι …λίγο παράξενο. Η δασκάλα 
μπήκε στην τάξη με ένα μεγάλο χαμόγελο και ένα φάκελο στα χέρια. Ο 
φάκελος είχε ένα γράμμα από τον κύριο Γιαννουλίδη, έναν παλιό δάσκαλο του 
σχολείου. Ο δάσκαλος αυτός δεν είχε οικογένεια και δώρισε κάποια χρήματα 
από την περιουσία του στο σχολείο. Ήθελε όμως να χρησιμοποιήσουν τα 
χρήματα αυτά για το μάθημα των ελληνικών. Αυτό ήταν η αρχή. Η κυρία 
Λάμπρου συζήτησε με τον διευθυντή του σχολείου και μαζί επικοινώνησαν με 
διάφορα υπουργεία και ιδρύματα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα προγράμματα 
φιλοξενίας και οι υποτροφίες για μαθητές που μαθαίνουν ελληνικά ήταν 
αρκετά και μαζί με τα χρήματα από τον παλιό δάσκαλο μπορούν τώρα να 
χαρίσουν στα παιδιά ένα ταξίδι. Ταξίδι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Τα παιδιά 
πέταξαν απ‛ τη χαρά τους. Ελλάδα, όμως, ή Κύπρος; Τα παιδιά έλυσαν το 
πρόβλημα με δημοκρατικό τρόπο. Πρώτα συζήτησαν και έπειτα ψήφισαν. 
Εκείνη τη μέρα η Ελλάδα πήρε πέντε ψήφους και η Κύπρος τέσσερις. Κι έτσι 
αποφάσισαν: «Πάμε Ελλάδα!»
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Eíüôçôá 3


                  δάσκαλος                                         σχολείο
ποιος;    ο  διευθυντής η φίλη            το  παιδί             είναι μια χαρά!
                  γείτονας              δασκάλα               πρόγραμμα


                                        
      
                                   δάσκαλο      φίλη                   σχολείο
ποιον; βλέπω    το(ν) διευθυντή      τη(ν) Κύπρο           το παιδί
                                   γείτονα                  δασκάλα            πρόγραμμα
                                                        


               δάσκαλοι         φίλες                               σχολεία
ποιος; οι διευθυντές   οι  δασκάλες                   τα παιδιά
               γείτονες        ψήφοι                        προγράμματα


                    δασκάλους       φίλες       σχολεία
ποιον; τους διευθυντές  τις δασκάλες  τα παιδιά
                    γείτονες       ψήφους       προγράμματα


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       





                                 
η Κύπρος είναι νησί


η ψήφος είναι δικαίωμα


φιλόξενος, φιλοξενίαφιλόξενος, φιλοξενίαφίλοςφίλος ξένοςξένος 
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Eíüôçôá 3


Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία. Το 506 π.Χ. στην Αθή-
να ο Κλεισθένης έκανε μεγάλες αλλαγές στο πολίτευμα. Οι 
Αθηναίοι πολίτες – εκτός από τις γυναίκες και τους δούλους- 
απέκτησαν ίσα δικαιώματα.
Ο Κλεισθένης χώρισε τους Αθηναίους σε 10 φυλές, με 10 δή-
μους η καθεμία. Κάθε χρόνο η κάθε φυλή διάλεγε με κλήρο 50 
βουλευτές. Η αρχαία Βουλή είχε 500 βουλευτές.


στοιχεία από το Lesley Sims κ.α., Μια μοναδική ξενάγηση στην Αρχαία Ελλάδα, 
Άγκυρα, 2004


Ξέρεις κάτι για τη δημοκρατία στην Αυστραλία; 


Χωριστείτε σε ομάδες και βρείτε (στην εγκυκλοπαίδεια, στο 
Ίντερνετ, σε βιβλία από την βιβλιοθήκη του σχολείου) ποιος ήταν 
ο Σόλωνας, ο Κλεισθένης, ο Περικλής, ο Αριστείδης και μιλήστε 
στην τάξη για αυτούς τους αρχαίους Αθηναίους. 





áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


α. επίσης 500 βουλευτές


β. 350 βουλευτές


γ. 300 βουλευτές


Τώρα στην ελληνική Βουλή υπάρχουν:


δημοκρατίαδήμος κράτος


äéáâÜæïõìå...     


Eíüôçôá 


Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία. Το 506 π.Χ. στην Αθή-


 Διάλεξε το σωστό 


Για να προστατεύσει το νέο πολίτευμα ο Κλεισθένης έφτιαξε ένα 
νόμο που έλεγε: «Αν πιστεύουμε ότι κάποιος είναι επικίνδυνος 
για τη δημοκρατία γράφουμε το όνομά του πάνω σε ένα 
κομμάτι από αγγείο (όστρακο). Αν αυτός συγκεντρώσει 
6.000 όστρακα με το όνομά του, φεύγει από την πόλη για 
10 χρόνια.»
Κάποτε ένας Αθηναίος που δεν ήξερε γράμματα ζήτησε βοήθεια από έναν άλλο 
Αθηναίο. Ήθελε να γράψει στο όστρακό του το όνομα «Αριστείδης». Ο άλλος 
έγραψε το όνομα αλλά, ξέρετε κάτι; Ήταν ο ίδιος ο Αριστείδης!
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Eíüôçôá 3


∆ίκτη


Κίσσαβος


Taΰγετος


Παρνασσός


Βα
ρδ


ούσια


Μαίναλο


Χελµός


Γκιώνα ∆ίρφυ


Π
αν


αχαϊκό


Π
ίνδος


Λευκά Όρη Ψηλορείτης


Παναιτωλικό


Πι
έρια


Βέρµιο


Όλυµπος


Πήλιο


Γράµµος


Σµόλικας


Ολύτσικας


Οξυά


Π
άρνωνας


Πάϊκο


Πάρνηθα


Ρ ο δ ό π η


Παγγαίο


Άθως


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ


Θεσσαλονίκη


Αθήνα


ΚΡΗΤΗ


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α


ΗΠΕΙΡΟΣ


ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ


ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΘΡΑΚΗ


ΕΥΒΟΙΑ


ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ


∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
ΡΟ∆ΟΣ


ΛΕΣΒΟΣ


ΧΙΟΣ


Α
Ι


Γ
Α


Ι
Ο


Ι
Ο


Ν
Ι


Ο
 


Π
Ε


Λ
Α


Γ
Ο


Σ


Γιάννης:  Λοιπόν, παιδιά, η Ελλάδα είναι το κάτι άλλο.
Σουν Γιν:  Εγώ θέλω πολύ να δω τα αρχαία. Και στην Κίνα υπάρχουν 
 πολλά αρχαία.
Γιουθιγίντι:  Στην Ελλάδα υπάρχει έρημος;
Γιάννης:  Όχι, όχι, μόνο βουνά και θάλασσα.
Γιουθιγίντι:  Ξέρεις κανένα ελληνικό βουνό;
Γιάννης:  Βέβαια! Ο Όλυμπος είναι βουνό. Δεν ξέρεις τους δώδεκα θεούς  
 που είχαν τα παλάτια τους εκεί;
Χριστίνα:  Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο βουνά, θάλασσα 
 και αρχαία!
κα Λάμπρου:  Στην αρχή βλέπεις μόνο τα αρχαία, 
 μετά βλέπεις και άλλα πράγματα…
Γιάννης:  Τι εννοείτε, κυρία;


Κοίταξε τον χάρτη
και βρες τα 
βουνά της 
Ελλάδας





1. Ο Όλυμπος είναι βουνό στη Θεσσαλία


2. Το Μαίναλο είναι _______________


3. Η Πίνδος είναι _______________


4. Ο Ψηλορείτης είναι _______________


5. Η Ροδόπη είναι _______________


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


Τι ξέρεις για τις ερήμους της Αυστραλίας;
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στην Αθήνα υπάρχει ο Παρθενώνας 
                                  η Πλάκα
                                  το Μοναστηράκι


στην Αθήνα οι επισκέπτες βλέπουν  τον Παρθενώνα
                                                           την Πλάκα
                                                           το Μοναστηράκι 


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Τι υπάρχει στην πόλη σου;
Τι βλέπουν οι τουρίστες;






Τι ξέρεις για τα ζώα στην Ελλάδα; Πού υπάρχουν τα ζώα που βλέπεις 
παρακάτω; Στην Ελλάδα ή στην Αυστραλία; Μήπως και στην Ελλάδα 
και στην Αυστραλία;  


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Eλλάδα:  __________________________________________________________


Aυστραλία:  __________________________________________________________


και στην Ελλάδα και στην Αυστραλία:


______________________________________________________________________


στο Σίδνεϊ υπάρχει  η όπερα
στο Σίδνεϊ οι επισκέπτες βλέπουν  την όπερα
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speak about the future (1)    clothes


seasons in Greece and Australia


Ñïý÷á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå…


Eíüôçôá 4


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...
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(εγώ) θα οργανώσω                          (εμείς) θα οργανώσουμε


(εσύ) θα οργανώσεις                              (εσείς) θα οργανώσετε


(αυτός, αυτή, αυτό) θα οργανώσει       (αυτοί, αυτές, αυτά) θα οργανώσουν(ε)


(εγώ) θα περάσω                                   (εμείς) θα περάσουμε


(εσύ) θα περάσεις                                  (εσείς) θα περάσετε


(αυτός, αυτή, αυτό) θα περάσει       (αυτοί, αυτές, αυτά) θα περάσουν(ε)


(εγώ) θα πάω                                       (εμείς) θα πάμε


(εσύ) θα πας                                      (εσείς) θα πάτε


(αυτός, αυτή, αυτό) θα πάει        (αυτοί, αυτές, αυτά) θα πάνε


 











  




















ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       
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ΕΠΟΧΕΣ


Καλοκαίρι


Φθινόπωρο


Χειμώνας


Άνοιξη


α. από τον Μάη μέχρι τον Δεκέμβρη


β. από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνη


γ. από τον Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρη


Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος


MΗΝΕΣ


α. πηγαίνουν σχολείο


β. κάνουν διακοπές


γ. στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Διάλεξε το σωστό.
Ποιους μήνες πηγαίνουν τα 
παιδιά σχολείο στην Ελλάδα; 


Eíüôçôá 4


α. από τον Μάη μέχρι τον Δεκέμβρη


β. από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνη


γ. από τον Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρη


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Διάλεξε το σωστό.
Ποιους μήνες πηγαίνουν τα 
παιδιά σχολείο στην Ελλάδα; 


ΕΠΟΧΕΣ


Καλοκαίρι


Φθινόπωρο


Χειμώνας


Άνοιξη


β. από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνηβ. από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνη


γ. από τον Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρηγ. από τον Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρη


Καλοκαίρι


Φθινόπωρο


Χειμώνας


Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος


MΗΝΕΣ


Xειμώνας


   
 Δ


εκ
έμ


βρ
ης


Εποχές και μήνες 
στην Ελλάδα


  Και στην Αυστραλία;


  Τι κάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι στην   
       Αυστραλία;


  Και στην Ελλάδα;
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ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


Πότε φοράνε οι άνθρωποι στην Ελλάδα και πότε στην Αυστραλία…


…γάντια και κασκόλ;


…μαγιό;


…πουλόβερ και παλτό;


…πέδιλα;


Κυρία, πόσο καιρό θα 
μείνουμε στην Ελλάδα;


Τρεις βδομάδες. 


Τι ρούχα θα πάρουμε;


Τι παπούτσια θα πάρουμε;


Ένα ζευγάρι αθλητικά, ένα ζευγάρι 
καλά κι ένα ζευγάρι πέδιλα. 


Ένα ζευγάρι αθλητικά, ένα ζευγάρι 
καλά κι ένα ζευγάρι πέδιλα. 


ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ


Καλοκαίρι Xειμώνας Καλοκαίρι Xειμώνας


Τον Σεπτέμβρη κάνει ακόμη πολλή ζέστη. 
Θα πάρουμε πολλά καλοκαιρινά και 


μερικά χειμωνιάτικα.


Τι είναι τα καλά παπούτσια, κυρία;


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       
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Η Χριστίνα φτιάχνει τη βαλίτσα της για την 


Ελλάδα. Θα βάλει μέσα:


δύο τζιν παντελόνια


ένα μαύρο λινό παντελόνι


πέντε βαμβακερά μπλουζάκια


δύο άσπρα πουκάμισα


μία κοντή φούστα


ένα καλό φόρεμα


βαμβακερές πιτζάμες


ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά


ένα καπέλο


μερικά ζευγάρια παπούτσια, το σακίδιό της…


äéáâÜæïõìå...     


H Χριστίνα λέει...


     να ο μάλλινος σκούφος η άσπρη μπλούζα το καλό ρούχο 


        μου 
 αρέσουν οι μάλλινοι σκούφοι οι άσπρες μπλούζες τα καλά ρούχα


φοράω τον μάλλινο σκούφο 
μου την άσπρη μπλούζα το καλό ρούχο


       δεν 
       θέλω


τους μάλλινους 
σκούφους τις άσπρες μπλούζες τα καλά ρούχα


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


     να


        μου 


       δεν 
       θέλω
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Θα πάρω ένα ______________ (μάλλινος) σκούφο


…ένα ζευγάρι ______________ (δερμάτινος) γάντια


…δύο ______________ (χοντρός) πουλόβερ


…τρία ζευγάρια ______________ (μάλλινος) κάλτσες


…δύο ______________ (μάλλινος) παντελόνια


…ένα ______________ (ζεστός) μπουφάν


…ένα ζευγάρι ______________ (δερμάτινος) μπότες


Ο Ντέιβιντ θα πάει για σκι. Σκέφτεται τι θα βάλει στο σακίδιό του:


Φτιάξε…


θα πάρω______________________________________________________________


______________________________________________________________________


…το σακίδιό σου για μια βδομάδα στο βουνό


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


…τη βαλίτσα σου για δεκαπέντε μέρες στη θάλασσα 


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


Ποιο ταιριάζει με ποιο; 
Υπάρχει κάτι που σε βοηθάει να μαντέψεις!


  
   
   


πολύς κρύο πολλοί ρούχα


πολλή κόσμος πολλές άνθρωποι


πολύ ζέστη πολλά κάλτσες


λ
λλ


…τη βαλίτσα σου για ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι της γιαγιάς


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       
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Ένα e-mail από την Ελλάδα!


Από: pemptogymnasio@otenet.gr


Προς: ___________@________.com


Αθήνα, 5/ 4/ 2005


Φίλοι από την Αυστραλία, γεια σας!


Είμαστε μαθητές και μαθήτριες στην πρώτη τάξη (το 


σχολείο μας είναι το πέμπτο Γυμνάσιο) και σας γνωρί-


σαμε κατά τύχη πριν από λίγο καιρό. Να πώς: στην τάξη 


μας έχουμε ένα μάθημα που λέγεται «βιολογία». Για το 


μάθημα αυτό ψάξαμε στο Ίντερνετ για σελίδες από όλο 


τον κόσμο που μιλάνε για τα ζώα που είναι πια πολύ 


σπάνια. Στην ιστοσελίδα του σχολείου σας υπάρχουν 


πληροφορίες για τα δικά σας σπάνια ζώα. Διαβάσαμε 


ακόμη ότι μαθαίνετε ελληνικά και ότι θα έρθετε στην 


Ελλάδα. Πότε; Για πόσον καιρό; Θα περάσετε από το 


σχολείο μας; Θα μας γράψετε για το ταξίδι σας; Θα σας 


περιμένουμε!


Με αγάπη από την Ελλάδα.


Φανταστείτε ότι θα κάνετε ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Οργανώστε το 
και στείλτε ένα ιμέιλ στα παιδιά ενός ελληνικού σχολείου που θα 
επισκεφτείτε. Γράψτε όλες τις λεπτομέρειες!


äéáâÜæïõìå...     


________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________


Eíüôçôá 4
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whose?   greek products  history and geography


Êáëùóïñßóáôå óôçí 
ÅëëÜäá!


Παιδιά, φτάνουμε! 
Τώρα πετάμε πάνω από 
την Αττική, σε λίγο θα 
είμαστε στο αεροδρόμιο 


της Αθήνας.


Φτάσαμε!


Δεν το πιστεύω! 
Είμαστε στ‛ αλήθεια 


στην Ελλάδα;


Παιδιά, γρήγορα! 
Γιάννη, η τσάντα της Χριστίνας 


είναι ακόμη στο ντουλαπάκι!


Και το καπέλο 
του Γιάννη στη 


θέση μου!


Ελάτε, μαζεύουμε 
τα πράγματά μας και 


κατεβαίνουμε!


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...
Κυρίες και κύριοι, σε λίγα 


λεπτά προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο καιρός είναι 
αίθριος και η θερμοκρασία είκοσι βαθμοί 
Κελσίου. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε 


μαζί μας και σας ευχόμαστε 
καλή διαμονή.


Eíüôçôá 5
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Eíüôçôá 5


Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
I N F O R M A T I O N


Γιάννη, φτάσαμε!


   


Ποια από τα παραπάνω μπορούμε να ακούσουμε από τα 
μεγάφωνα του αεροδρομίου; 





Προσοχή, παρακαλώ! 
Η μικρή Άννα Παναγιώτου, τεσσάρων χρόνων, 


απομακρύνθηκε από τους γονείς της πριν από δέκα λεπτά 
στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Φοράει τζιν παντελόνι 


και κόκκινο μπλουζάκι. 







Σας ανακοινώνουμε 
την άφιξη της πτήσης 657 


από Μελβούρνη.


Μαμά, δε βρίσκω τη 
βαλίτσα μου…


1


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


äéáâÜæïõìå...     


2


3


4


Τελευταία ειδοποίηση: Ο επιβάτης 
Θεόδωρος Παναγιώτου να προσέλθει 


στην αίθουσα αναμονής Β3.


5
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 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Tο λέμε κι έτσι


η τσάντα της Χριστίνας   η τσάντα της               η δική της τσάντα
το καπέλο του Γιάννη    το καπέλο του              το δικό του καπέλο


ο Βόλος             μήλα από τον Βόλο           μήλα Βόλου
ο Λαγκαδάς      γλυκά από τον Λαγκαδά     γλυκά Λαγκαδά


η Κρήτη          λάδι από την Κρήτη          λάδι Κρήτης
η Ζαγορά        μήλα από τη Ζαγορά       μήλα Ζαγοράς
η Κύπρος       χαλούμι από την Κύπρο    χαλούμι Κύπρου


το Σουφλί       μεταξωτά από το Σουφλί     μεταξωτά Σουφλίου
το Μέτσοβο   καπνιστό τυρί από το Μέτσοβο    καπνιστό τυρί Μετσόβου


τα Τρίκαλα     κασέρι από τα Τρίκαλα         κασέρι Τρικάλων


Το αεροδρόμιο της Αθήνας λέγεται 
Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος ήταν πρωθυπουργός της 
Ελλάδας για πολλά χρόνια και βοή-
θησε να ελευθερωθούν περιοχές της 
Ελλάδας που ήταν ακόμη σκλαβωμέ-
νες (1912-1913).
 


              τ              τ
               
              τ


               
              τ


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...
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Διάβασε τις γενικές 
πληροφορίες για 
την Ελλάδα και 
συμπλήρωσε την 
κάρτα για την 
Αυστραλία


Διάβασε τις γενικές 
πληροφορίες για 
την Ελλάδα και 
συμπλήρωσε την 
κάρτα για την 
Αυστραλία


πολίτευμα: .........................


πού βρίσκεται: 


.........................


έκταση: .........................


πληθυσμός: .........................


πρωτεύουσα: .........................


τοπική ώρα: 


.........................


νόμισμα: 


.........................


Η Ελλάδα είναι από το 1981 μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η  Ελλάδα σήμερα 


Η Ελλάδα είναι από το 1981 μέλος της Η Ελλάδα είναι από το 1981 μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η  Ελλάδα σήμερα 


Η Ελλάδα είναι από το 1981 μέλος της Η Ελλάδα είναι από το 1981 μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


πού βρίσκεται: στο 
νοτιοανατολικό άκρο 
της Ευρώπης
έκταση: 131.957 
τετραγωνικά χιλ.
πληθυσμός: 10.964.020 
κάτοικοι
πρωτεύουσα: Αθήνα 
(3.192.606 κάτοικοι)
τοπική ώρα: GMT + 2 ώρεςνόμισμα: ευρώ


πολίτευμα: Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 


ãñÜöïõìå...


äéáâÜæïõìå...          


πληροφορίες από το www.eot.gr
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the time


give orders


Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç
ask and answer 
the Acropolis and the monuments on the hill


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


Aύριο, παιδιά, 
θα ανεβούμε στην Ακρόπολη. 
Θα είμαστε όλοι εδώ το πρωί 


στις εννέα ακριβώς.


Θα είναι κανείς 
άλλος μαζί μας;


Ναι, ξαναδιαβάστε 
απόψε…


Εγώ τα θυμάμαι 
όλα, κυρία!


Αύριο θα σε δω, Γιάννη. Πάντως 
φέρτε οπωσδήποτε μαζί σας τα καπέλα σας, 
ένα μπουκάλι με νερό και τις μηχανές σας. 


Καληνύχτα τώρα και τα λέμε αύριο!


Θα έρθει μία πολύ 
καλή ξεναγός. Κι εσείς 


όμως μην ξεχάσετε 
όσα είπαμε ήδη για την 


Ακρόπολη!


Eíüôçôá 6
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Eíüôçôá 6


 


διάβασε         μη διαβάσεις διαβάστε       μη διαβάσετε


ξέχασε           μην ξεχάσεις ξεχάστε         μην ξεχάσετε


φέρε              μη φέρεις  φέρτε            μη φέρετε


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Η Σόφη και η Χριστίνα μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Η Χριστίνα ξυπνάει 
νωρίς και αφήνει σημειώματα στη φίλη της. Διάβασε τι έγραψε χτες και 
βρες όλες τις φράσεις που σημαίνουν ότι η Σόφη πρέπει να κάνει κάτι.


äéáâÜæïõìå...     


Σοφάκι,


Ξύπνησα στις εφτά και κατέβηκα για πρωινό. Πάρε τη μαμά σου τηλέφωνο (τη-


λεφώνησε χτες όταν ήσουνα έξω), ψάξε για τη φωτογραφική μηχανή μου (πού την 


έβαλες πάλι;) και μη φορέσεις το άσπρο μου παντελόνι. Η δασκάλα θέλει το βιβλίο 


για την Ακρόπολη. Εμείς το έχουμε; Κοίταξε αν είναι στην κόκκινη βαλίτσα.


 




   


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       
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Πολλά από τα μάρμαρα του Παρθενώνα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. 
Τα πήρε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο πρέσβης της Αγγλίας στην Ελλάδα 
λόρδος Έλγιν.
Σήμερα, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζητούν την 
επιστροφή των μαρμάρων.
Ξέρεις ότι το 2005 πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής
 για την επιστροφή των μαρμάρων έγινε ένας 
Αυστραλός, ο Ντέιβιντ Χιλ;


Στείλε ένα ι-μέιλ στο Βρετανικό Μουσείο  
και - αν συμφωνείς ότι τα μάρμαρα του 
Παρθενώνα πρέπει να ξαναγυρίσουν 
στην Ελλάδα - ένωσε τη φωνή σου με 
όσους ζητούν την επιστροφή τους.





 Συζητήστε στην τάξη 
γιατί τα μνημεία μιας 
χώρας πρέπει να μένουν 
εκεί που γεννήθηκαν ή 
γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι 
απαραίτητο.


www.britishmuseum.co.uk


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Από:  ___________@________


Προς: www.britishmuseum.co.uk
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äéáâÜæïõìå...     


Τα παιδιά επίσης ήξεραν για τον Παρθενώνα ότι:


Ήταν ο ναός που έφτιαξαν οι Αθηναίοι για την Αθηνά Παρθένο.
Το χτίσιμό του άρχισε το 448 και τελείωσε το 437 π.Χ.
Για τον Παρθενώνα οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν πε-
ρίπου 13.400 λίθους από το βουνό Πεντέλη, δεκαέξι 
χιλιόμετρα μακριά.
Αρχιτέκτονές του ήταν ο Ικτίνος και ο 
Καλλικράτης. 
Βασικό ρόλο στον σχεδιασμό έπαιξε και ο Φει-
δίας που έφτιαξε και όλα τα γλυπτά.


  Να τι ήξεραν τα παιδιά πριν  
     ανεβούν στην Ακρόπολη:


     Η Αθήνα πήρε το όνομά της από 
τη θεά Αθηνά. Ο θεός Ποσειδώνας και η Αθηνά 
αγωνίστηκαν για την πόλη πάνω στην Ακρόπολη. Ο 
Ποσειδώνας πρόσφερε ένα πολεμικό άλογο και η Αθηνά φύ-
τεψε μια ελιά. Οι Αθηναίοι διάλεξαν την ελιά κι έτσι η Αθηνά 
προστατεύει από τότε την πόλη. 


Αν θέλει κάποιος να δει την Αθήνα από ψηλά, η Ακρόπολη 
(το «άκρον» της πόλης) προσφέρει πολύ ωραία θέα.
Ξέρουμε ότι πάνω στην Ακρόπολη έζησαν άνθρωποι από 
το 3000 περίπου π.Χ., αλλά από το 500 περίπου π.Χ. δεν 
υπάρχουν πια στην Ακρόπολη σπίτια, παρά μόνο ναοί.
Τα μνημεία που βλέπουμε σήμερα φτιάχτηκαν, τα πιο πολ-
λά, στα χρόνια του Περικλή, όταν η Αθήνα έζησε την καλύ-
τερη εποχή της.


(Lesley Sims κ.α., Μια μοναδική ξενάγηση 
στην Αρχαία Ελλάδα, Άγκυρα, 2004)


αγωνίστηκαν για την πόλη πάνω στην Ακρόπολη. Ο 
Ποσειδώνας πρόσφερε ένα πολεμικό άλογο και η Αθηνά φύ-Ποσειδώνας πρόσφερε ένα πολεμικό άλογο και η Αθηνά φύ-
τεψε μια ελιά. Οι Αθηναίοι διάλεξαν την ελιά κι έτσι η Αθηνά 


Αν θέλει κάποιος να δει την Αθήνα από ψηλά, η Ακρόπολη 


Ξέρουμε ότι πάνω στην Ακρόπολη έζησαν άνθρωποι από 
το 3000 περίπου π.Χ., αλλά από το 500 περίπου π.Χ. δεν 


Τα μνημεία που βλέπουμε σήμερα φτιάχτηκαν, τα πιο πολ-
λά, στα χρόνια του Περικλή, όταν η Αθήνα έζησε την καλύ-


(Lesley Sims κ.α., Μια μοναδική ξενάγηση 
στην Αρχαία Ελλάδα, Άγκυρα, 2004)


Ποσειδώνας πρόσφερε ένα πολεμικό άλογο και η Αθηνά φύ-Ποσειδώνας πρόσφερε ένα πολεμικό άλογο και η Αθηνά φύ-
τεψε μια ελιά. Οι Αθηναίοι διάλεξαν την ελιά κι έτσι η Αθηνά 


Αν θέλει κάποιος να δει την Αθήνα από ψηλά, η Ακρόπολη 


το 3000 περίπου π.Χ., αλλά από το 500 περίπου π.Χ. δεν 


Τα μνημεία που βλέπουμε σήμερα φτιάχτηκαν, τα πιο πολ-
λά, στα χρόνια του Περικλή, όταν η Αθήνα έζησε την καλύ-


(Lesley Sims κ.α., Μια μοναδική ξενάγηση 
στην Αρχαία Ελλάδα, Άγκυρα, 2004)


Ποσειδώνας πρόσφερε ένα πολεμικό άλογο και η Αθηνά φύ-


άκρον πόλις Ακρόπολη


  Να τι ήξεραν τα παιδιά πριν  
     ανεβούν στην Ακρόπολη:


     Η Αθήνα πήρε το όνομά της από 
τη θεά Αθηνά. Ο θεός Ποσειδώνας και η Αθηνά 
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Eíüôçôá 6


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Ξεναγός: Γεια σας παιδιά.
Παιδιά:  Γεια!
Ξεναγός:  Με λένε Καίτη Μανολίδου και θα ανεβούμε 
 μαζί σήμερα στην  Ακρόπολη.
Γιάννης:  Α! Είστε η ξεναγός μας! Φεύγουμε τώρα;
Κυρία Λάμπρου: Σε λίγο, Γιάννη, στις εννέα ακριβώς. 
Αντρέας:  Και τι ώρα θα φάμε;
Κυρία Λάμπρου: Κατά τις δύο.
Αντρέας:  Τι ώρα θα γυρίσουμε το απόγευμα;
Κυρία Λάμπρου:  Περίπου στις εφτά.
Ξεναγός:  Ελάτε, έφτασε το λεωφορείο. 
 Φύγαμε!


Τα παιδιά ήταν στο λεωφορείο στις εννέα και 
δέκα (9.10'). Ξεκίνησαν στις εννέα και τέταρτο 
(9.15') και έφτασαν κάτω από την Ακρόπολη 
στις δέκα και είκοσι (10.20'). Γύρω στις δέκα και 
μισή (10.30') ήταν στα Προπύλαια. Άκουσαν για 
τον ναό της Αθηνάς Νίκης και λίγο αργότερα, πε-
ρίπου στις έντεκα παρά δέκα (10.50') είδαν τον 
Παρθενώνα από κοντά. Έμαθαν για το Ερεχθείο 
και μετά πήγαν και στο μουσείο της Ακρόπολης. 
Στη μία ακριβώς (13.00') βγήκαν από το μουσείο 
κουρασμένοι αλλά ευχαριστημένοι. 


Φαντάσου τι έκανε χτες και 
πότε ακριβώς ο διπλανός σου 
/ η διπλανή σου. Γράψε για τη 
χτεσινή του / της μέρα, διάβασε 
το κείμενό σου στην τάξη και 
άφησε τον διπλανό σου / τη 
διπλανή σου να σε διορθώσει! 





χτεσινή του / της μέρα, διάβασε 


 Α! Είστε η ξεναγός μας! Φεύγουμε τώρα;
 Σε λίγο, Γιάννη, στις εννέα ακριβώς. 


Τι ώρα θα γυρίσουμε το απόγευμα;


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 







48


Eíüôçôá 6


Τι έμαθαν τα παιδιά πάνω στην Ακρόπολη:


Τα παιδιά είδαν τον Παρθενώνα και άκουσαν ξανά από την ξεναγό όλα 
τα στοιχεία που υπάρχουν στα βιβλία (πότε τον έφτιαξαν, με ποιο τρόπο, 
πόσο μεγάλος ναός είναι, πόσους κίονες έχει σε κάθε πλευρά…). Στο τέλος 
η ξεναγός ρώτησε: 
«Λοιπόν, παιδιά, γιατί ο Παρθενώνας είναι σημαντικό μνημείο;»
Διάβασε τι είπαν τα παιδιά. Τι νομίζεις; Ποια είναι πιο σωστά;


Σουν Γιν:  Γιατί είναι πολύ παλιός.
Σόφη:   Επειδή είναι πολύ ωραίος. Τον κοιτάζεις και σου αρέσει πολύ.
Αντρέας:  Εμένα δε μ’ αρέσει. Το μάρμαρο είναι πολύ κίτρινο και λείπουν   
  κομμάτια. Δε θα τον ξαναφτιάξουν;
Γιουθιγίντι:  Επειδή τον έφτιαξαν οι άνθρωποι με πολλή δουλειά και χωρίς τα   
  σημερινά εργαλεία.
Γιάννης:  Γιατί οι αρχαίοι Αθηναίοι ήταν ελεύθεροι και ήξεραν τι κάνουν   
  και γιατί. Ήθελαν αυτό τον ναό και για τη θεά τους αλλά και για   
  όλον τον κόσμο.
Σόφη:   Εγώ περίμενα κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι μικρός…
Ελένη:   Επειδή δείχνει την εποχή του. Όταν τον κοιτάζεις καταλαβαίνεις   
  πολλά πράγματα για την αρχαία Αθήνα. 


Εσύ τι θα έλεγες;
Πολλοί άνθρωποι όταν σκέφτονται την Ελλάδα θυμούνται αμέσως 
την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Τι νομίζεις, όταν κάποιος θυμάται 
την Αυστραλία ποιο είναι το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο 
μυαλό;






äéáâÜæïõìå...     


ποληΑκρό
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express expectations, wishes etc.  make comparisons
learn aout the open markets  Plaka


ÐÜìå ãéá øþíéá;


Eíüôçôá 7


Μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη…


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


Κυρία, πεινάω πολύ! 
Θα φάμε κάπου;


Καλά, ας φάμε πρώτα
και βλέπουμε. Πρέπει να 


πάμε μακριά;


Ωραία είναι 
εδώ! 


Ναι, ναι… Τώρα θα 
κατεβούμε στην Πλάκα και θα 


φάμε σε μια ταβέρνα. Μετά 
μπορούμε να πάμε για βόλτα


 και ψώνια.


Η Πλάκα είναι ακριβώς 
κάτω από τον βράχο της 


Ακρόπολης. Δε χρειάζεται 
να περπατήσουμε πολύ!


Έτσι περίπου 
ήταν όλη η Αθήνα πριν από 


εκατόν πενήντα χρόνια. Τώρα 
θέλετε να φάμε αλλά μια άλλη φορά 


θα σας δείξω παλιές εκκλησίες, 
μουσεία και πολύ σημαντικούς 


δρόμους και πλατείες. 
Να η ταβέρνα, 


φτάσαμε!
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Eíüôçôá 7


πάω


πας


πάει


πάμε


πάτε


πάνε


7





 




θέλω


λέω


μπορώ προτιμώ


πρέπει


προσπαθώ





πρέπει


Να ο Γιάννης!     Να οι φίλοι μου!
Να η Χριστίνα!     Να οι κοπέλες!
Να το μουσείο!     Να τα λεφτά!


Να ο Γιάννης!     Να οι φίλοι μου!
Να η Χριστίνα!     Να οι κοπέλες!
Να το μουσείο!     Να τα λεφτά!


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


{
μπορώ           πάω


μπορείς          πας


μπορεί            πάει


μπορούμε           πάμε


μπορείτε             πάτε


μπορούν(ε)         πάνε
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Eíüôçôá 7


Κυδαθηναίων 17, Πλάκα.


Πλούσιες λαογραφικές 


συλλογές με κεντητά, υφαντά, 


φορεσιές κ.ά. 


Τρίτη - Κυριακή: 10 π.μ.-2 μ.μ. 


Δευτέρα κλειστά. 


Εισιτήριο:2,00 ευρώ, 


άνω των 65 ετών: 1,00 ευρώ. 


Φοιτητές και παιδιά: 


είσοδος ελεύθερη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 


Να μερικά μουσεία στην Πλάκα.


äéáâÜæïõìå êáé ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...     
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Πλούσιες λαογραφικές 


συλλογές με κεντητά, υφαντά, 


φορεσιές κ.ά. 


Τρίτη - Κυριακή: 10 π.μ.-2 μ.μ. 


Δευτέρα κλειστά. 


Εισιτήριο:2,00 ευρώ, 


άνω των 65 ετών: 1,00 ευρώ. 


Φοιτητές και παιδιά: 


είσοδος ελεύθερη.


Διογένους 1 - 3, 
Πλάκα, Συλλογή από δη-μοφιλή, αλλά και “ξεχασμένα” πλέον λαϊκά όργανα από το 18ο αιώνα ως 


τις μέρες μας. Τρίτη και Πέμπτη: 
10 π.μ.-2 μ.μ. 


Είσοδος 
ελεύθερη.


ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 


“ξεχασμένα” πλέον λαϊκά όργανα από το 18ο αιώνα ως 


Τρίτη και Πέμπτη: 


Διάβασε τις πληροφορίες και πες τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά 
εκεί, (τι μπορούν να δουν, να ακούσουν, να μάθουν…) τι πρέπει να 
πληρώσουν, πότε μπορούν να πάνε…


Βρες άλλα μουσεία της Αθήνας στις παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:


w w w .  e o t .  g r           w w w .  c u l t u r e . g r         w w w .  t a p . g r
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Eíüôçôá 7


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


Κυρία, θέλω να 
αγοράσω σουβενίρ 
για τους δικούς μου 


στην Αυστραλία.


Η Πλάκα έχει πολλά μαγαζιά 
με κοσμήματα, ρούχα, βιβλία, κάρτες 


και ό,τι άλλο θέλεις. Αλλά και στο 
       Μοναστηράκι πιο κάτω υπάρχει 


πολύ καλή αγορά. Είναι ακριβά εδώ 
τα πράγματα;


Υπάρχουν και 
ακριβά και φτηνά 


πράγματα.


Εγώ θέλω 
να δω τη μόδα 
στην Ελλάδα. Ε, τότε πιο καλά είναι να πας 


σ‛ ένα εμπορικό κέντρο. 
Τώρα κάντε τη βόλτα σας και σας


περιμένουμε σε δύο ώρες εδώ.
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Eíüôçôá 7


Ποια χώρα είναι πιο ακριβή, η Ελλάδα ή η Αυστραλία;


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


ακριβός
φτηνός


ακριβή
φτηνή ακριβό


φτηνό


πιο


καλά 


πιο 
καλά 


πάρα
πολύ
καλά 


ένα λίτρο γάλα   1, 10 ευρώ
μία εφημερίδα      1-3 ευρώ (την Κυριακή)
ένα κιλό ψωμί        1-1,5 ευρώ
ένα κιλό κρέας   6 ευρώ  
ένας καφές    3-5 ευρώ
το εισιτήριο του μετρό   0,80 ευρώ
ένα ταξίδι για εκατό χιλιόμετρα
 με το λεωφορείο      5 ευρώ περίπου


1 ευρώ = 1,6 δολάρια Αυστραλίας


Δες πόσο κάνουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα, 
γράψε πόσο κάνουν τα ίδια (ή περίπου τα ίδια) 
πράγματα στην Αυστραλία και αποφάσισε!
Θέλεις να πουλήσεις κάτι. 
Πώς θα το περιγράψεις, 
για να πείσεις έναν 
αγοραστή;






γράψε πόσο κάνουν τα ίδια (ή περίπου τα ίδια) 
πράγματα στην Αυστραλία και αποφάσισε!
Θέλεις να πουλήσεις κάτι. 
Πώς θα το περιγράψεις, 
για να πείσεις έναν 


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...
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λαϊκές αγορές στην Ελλάδα 
Όταν λέμε «λαϊκή αγορά» 
ή «υπαίθρια αγο-
ρά» στην Ελλάδα 
εννοούμε ένα χώρο 
όπου βρίσκεις κυ-
ρίως φρούτα και 
λαχανικά. Σε κάθε 
περιοχή τέτοιοι χώ-
ροι λειτουργούν μια 
φορά τη βδομάδα, 
συνήθως το πρωί. 
Τα τελευταία χρόνια 
στις λαϊκές βρίσκεις 
και ρούχα, πράγματα για το σπίτι και παιχνίδια ή βιβλία. Στην Αυστραλία οι 
«λαϊκές» δεν ακριβώς έτσι.


Στη «λαϊκή» της Αδελαΐδας (Central Market) μπορεί να βρει κανείς τρόφιμα. Τα μαγαζιά 
είναι κυρίως «πάγκοι», ο ένας δίπλα στον άλλον.
Στη «λαϊκή» της Μελβούρνης (Queen Victoria Market) μπορείς να βρεις τρόφιμα αλλά 
και παιχνίδια, ρούχα, δώρα κτλ. Επίσης υπάρχουν καφετέριες όπου μπορείς να φας ή 
να πιεις έναν καφέ. Σε ένα αρκετά μεγάλο κτίριο είναι τα κρεοπωλεία και τα παντοπω-
λεία ενώ τα άλλα «μαγαζιά» είναι κυρίως πάγκοι, όπως και στην Αδελαΐδα.
Στη «λαϊκή» του Σίδνεϊ (Paddy’s Market) μπορείς να βρεις ρούχα, ανδρικά, γυναικεία 
και παιδικά, χρυσαφικά, πράγματα για το σπίτι, έπιπλα, δερμάτινα και πολλά άλλα.


Υπάρχει κάποια «λαϊκή αγορά» στην πόλη σου ή στη γειτονιά σου; 
Μπορείς να την περιγράψεις; (κάθε πότε λειτουργεί, τι μπορείς να 
βρεις εκεί, ποιοι άνθρωποι πουλάνε και αγοράζουν…)
Πηγαίνει κάποιος από την οικογένειά σου στη "λαϊκή"; Αν ναι, τι 
αγοράζει; Αν όχι, γιατί;





áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...





...και στην Αυστραλία


Eíüôçôá 7
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1. βιβλία, τετράδια, μολύβια, κάρτες, φακέλους, ντοσιέ


2. μήλα, πορτοκάλια, λεμόνια, χόρτα, καρότα


3. ψωμί, κουλουράκια, γάλα, γιαούρτια, γλυκά


4. ψάρι, χταπόδι, καλαμαράκια, γαρίδες


5. χάπι, σιρόπι, βιταμίνες, βαμβάκι, θερμόμετρο


Από πού μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα;
Αντιστοίχισε λέξεις και εικόνες


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ


IXΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ


 Eίναι κάτι διαφορετικό στην Αυστραλία;
 Πώς αλλιώς λέμε το αρτοποιείο, το ιχθυοπωλείο και το οπωροπωλείο; 


Eíüôçôá 7
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Eíüôçôá 1


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


speak about everyday activities


school life


Óå Ýíá ó÷ïëåßï óôçí ÁèÞíá


Eíüôçôá 8


Παιδιά, αύριο θα είστε έτοιμοι
αργότερα, γύρω στις δέκα. Στις έντεκα 


μας περιμένει η πρώτη τάξη στο 
πέμπτο Γυμνάσιο. Α, τα παιδιά που 


μας έστειλαν το ιμέιλ… 
Θα πάμε στο σχολείο 


τους, τελικά;


Βέβαια θα πάμε. 
Έτσι θα δείτε πώς είναι 


ένα σχολείο στην Ελλάδα. 
Είναι καλύτερο ή
 χειρότερο από 


το δικό μας;


Αν έχουν λιγότερες 
ώρες μάθημα, τότε το 
ελληνικό σχολείο είναι 


καλύτερο.


Μμμ… στο 
γυμνάσιο  τα παιδιά 


  έχουν τριάντα πέντε ώρες   
       μάθημα κάθε 
            βδομάδα.


Ναι, αλλά 
έχουν περισσότερη 


δουλειά στο 
σπίτι!Λιγότερο 


μάθημα, καλύτερο 
σχολείο!







57


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


     


    


    


Πώς αλλιώς λέμε το πιο…; 
Μπορείς να συνεχίσεις;  


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


αργά
νωρίς
καλός 
κακός 
λίγος
πολύς 
 


(πιο αργά)   αργότερα
(πιο νωρίς)   νωρίτερα
(πιο καλός)   καλύτερος
(πιο κακός)   ___________
(πιο λίγος)   ___________
(πιο πολύς)   ___________


     


    


    


Κοίταξε το παράδειγμα 
και συνέχισε 


χαίρομαι φαίνομαι γυμνάζομαι


χαίρεσαι φαίνεσαι γυμνάζ


χαίρεται φαίνεται γυμνάζ


χαιρόμαστε φαιν


χαιρόσαστε /
χαίρεστε φαίν


χαίρονται φαίν


-τερος / -τερα


Eíüôçôá 8
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ


ΛΥΚΕΙΟ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


ΠΑΝ/ΜΙΟ


Κοίταξε το σχήμα και συμπλήρωσε:


Μπορείς να φτιάξεις ένα παρόμοιο σχήμα για την Αυστραλία;


 Τα παιδιά στην Ελλάδα πρέπει να πάνε στο σχολείο από _____________ μέχρι 


_____________ χρονών, δηλαδή στο _____________ και στο _____________. Πιο 


πριν όλα σχεδόν τα παιδιά πηγαίνουν στο _____________ ή στον παιδικό σταθμό 


αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μετά το Γυμνάσιο, αν θέλουν, συνεχίζουν στο 


_____________ ή στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Για το Πανεπιστήμιο 


ή τα Ανώτατα Τεχνoλογικά  Ιδρύματα πρέπει να δώσουν εξετάσεις. 


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


4-6 χρονών
6-12


12-15


15-18


Eíüôçôá 8
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Τι νομίζεις ότι απαντάνε οι μαθητές από την Ελλάδα; Ρώτησε τον 
δάσκαλό σου/ τη δασκάλα σου
Τι άλλο θέλεις να ρωτήσεις εσύ για τα σχολεία στην Ελλάδα; 








ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


Καλημέρα, κυρία 
Λάμπρου, καλημέρα 


παιδιά!


Ο κύριος 
Αντωνίου; 


Χαίρομαι που σας 
γνωρίζω!


Κι εγώ! 
Ελάτε, περάστε… 
Πώς σας φαίνεται


       το σχολείο μας;


Ας μιλήσουν 
τα παιδιά. Θέλουν 
πολύ να μιλήσουν 
με μαθητές από 


την Ελλάδα. 


Λοιπόν;
Γιατί το σχολείο 


σας λέγεται 
«πέμπτο»;


Ποια ξένη 
γλώσσα μαθαίνετε; 
Εμείς μαθαίνουμε 


ελληνικά!


Δεν είναι λίγο 
μικρό; Πόσα 
παιδιά είστε;


Γυμνάζεστε 
στο σχολείο; Μπορούμε
να παίξουμε μπάσκετ 


μαζί;


Eíüôçôá 8
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Τι κάνουν τα παιδιά στην Ελλάδα;


Τις καθημερινές σηκώνονται κατά τις εφτά με εφτάμιση, γιατί το μάθημά τους αρχί-
ζει στις οχτώ και τέταρτο. Πλένονται, ντύνονται, τρώνε σχετικά λίγο το πρωί (γάλα 
και κανένα μπισκότο ή κορν φλέικς) και πηγαίνουν στο σχολείο. Το σχολείο είναι 
συνήθως κοντά στο σπίτι, γι’ αυτό τα παιδιά περπατάνε λίγο μέχρι εκεί. Αλλιώς 
περιμένουν το σχολικό λεωφορείο (συνήθως όταν πηγαίνουν σε κάποιο ιδιωτικό 
σχολείο) και κάνουν ένα μικρό ταξίδι κάθε πρωί. Στο σχολείο μένουν μέχρι το με-
σημέρι και τρώνε μεσημεριανό στο σπίτι (μόνο στα «ολοήμερα» σχολεία τα παιδιά 
μένουν στο σχολείο ως τις τρεις και μισή περίπου). Μετά ξεκουράζονται για λίγο 
και κάπου κάπου μαλώνουν με τα αδέρφια τους. Συχνά πηγαίνουν και σε κάποιο 
απογευματινό μάθημα (ξένες γλώσσες, γυμναστήριο, μουσική…) και βλέπουν - δυ-
στυχώς- πολλές ώρες τηλεόραση.


Πώς περνάς εσύ συνήθως τη μέρα σου; Φαντάσου ότι δίνεις 
πληροφορίες σ’ έναν φίλο / μια φίλη από την Ελλάδα.





äéáâÜæïõìå...     
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Στην Ελλάδα: Όλα τα παιδιά πρέπει να πάνε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
Δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να πας στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο. 
Δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τα βιβλία σου στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο.


Να τα μαθήματα που έχουν τα παιδιά στην Ελλάδα στο Γυμνάσιο. 
Πες τι είναι διαφορετικό στο δικό σου σχολείο





Φτιάξε το πρόγραμμα της τάξης σου στα ελληνικά!


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη ΠαρασκευήΏρες


1 Θρησκευτικά 
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
 και Γραμματεία
 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 
 μετάφραση
3 Νεοελληνική Γλώσσα 
 και Γραμματεία 
4 Ιστορία
5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή  
6 Αγγλικά
7 Γαλλικά ή Γερμανικά
8 Μαθηματικά 
9 Φυσική 


10 Χημεία
11 Γεωγραφία
12 Βιολογία
13 Φυσική Αγωγή 
14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική)
15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 
16 Οικιακή Οικονομία 
17 Πληροφορική 
18 Τεχνολογία
19 Σχολικός Επαγγελματικός
 Προσανατολισμός 
  


 ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Σύνολο ωρών κατά τάξη: 35


Τι κάνεις το Σάββατο;
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Ποιες γλώσσες μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία της Αυστραλίας; 


äéáâÜæïõìå...     


Ποιες γλώσσες μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία της Αυστραλίας; 


äéáâÜæïõìå...


Ξενόγλωσσα τα Ελληνόπουλα


Σχεδόν όλοι οι μαθητές γυμνασίου στην 
Ελλάδα (το 99,2 %) μαθαίνουν αγγλικά 
στο σχολείο τους, ενώ το 68% περίπου 
μαθαίνει και γαλλικά. Αγγλικά και γερμα-
νικά διαλέγουν 27% από τους Έλληνες 
μαθητές στο γυμνάσιο, σχεδόν όλα δη-
λαδή τα παιδιά στην Ελλάδα μαθαίνουν 
από δώδεκα μέχρι δεκαπέντε χρονών 
δύο ξένες γλώσσες!


Τι γλώσσες μιλάνε στη Βικτόρια;


(στοιχεία από την Καθημερινή, 24/9/2005)
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 Σε ποιες γλώσσες αντιστοιχούν τα αλφάβητα που ακολουθούν;


Ποιες γλώσσες μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία της Αυστραλίας; Ποιες γλώσσες μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία της Αυστραλίας; 


Σχεδόν όλοι οι μαθητές γυμνασίου στην 
Ελλάδα (το 99,2 %) μαθαίνουν αγγλικά 
στο σχολείο τους, ενώ το 68% περίπου 
μαθαίνει και γαλλικά. Αγγλικά και γερμα-
νικά διαλέγουν 27% από τους Έλληνες 
μαθητές στο γυμνάσιο, σχεδόν όλα δη-
λαδή τα παιδιά στην Ελλάδα μαθαίνουν 
από δώδεκα μέχρι δεκαπέντε χρονών 


Τι γλώσσες μιλάνε στη Βικτόρια;


(στοιχεία από την Καθημερινή, 24/9/2005)


Σε ποιες γλώσσες αντιστοιχούν τα αλφάβητα που ακολουθούν;


Τι γλώσσες μιλάνε στην Αυστραλία;
Σύμφωνα με στοιχεία από την απογραφή του 200, ελληνικά μιλά-νε στο σπίτι τους 2,8% από τους κατοίκους της αυστραλιανής πολι-τείας της Βικτόριας. Οι πιο πολλοί κάτοικοι μιλάνε, βέβαια, αγγλικά και στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα ιταλικά. Τα ελληνικά είναι στην τρίτη θέση και ακούγονται πιο συ-χνά – φυσικά!- στη Μελβούρνη.


(πληροφορίες από το www.phantis.gr, 
13/12/2005)
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Eíüôçôá 1


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


Τα παιδιά από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα σηκώνονταν την ίδια περίπου ώρα το 
πρωί, ντύνονταν, κατέβαιναν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, έτρωγαν πρωινό και 
μετά έμπαιναν στο λεωφορείο για μικρές βόλτες στην Αθήνα. Έτσι, ανέβηκαν στην 
Ακρόπολη, έκαναν βόλτα στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι και πήγαν στο πέμπτο 
γυμνάσιο. Το μεσημεράκι έτρωγαν, γύριζαν για λίγη ξεκούραση στο ξενοδοχείο και 
το απόγευμα μπορούσαν να κάνουν ψώνια ή να φάνε παγωτό κάπου κοντά στο 
ξενοδοχείο τους. 
Αύριο, όμως, δε θα μείνουν στην Αθήνα. Θα πάνε εκδρομή σε δύο κοντινά νησιά: 
την Ύδρα και τις Σπέτσες. Και περιμένουν πώς και πώς!


speak about the past (2)
read tourist guides
Greek islands


Ìéá åêäñïìÞ óôçí ¾äñá êáé 
óôéò ÓðÝôóåò








  





Eíüôçôá 9


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


AΘΗΝΑ


Ύδρα
Σπέτσες
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Κοίταξε το παράδειγμα και συνέχισε


   γύριζα έμπαινα  μπορούσα
   γύριζες έμπαινες  μπορούσ_______
   γύριζε  έμπαιν______  μπορούσ_______
  
   γυρίζαμε μπαίν______  μπορούσ_______
   γυρίζατε μπαίν______  μπορούσ_______
   γύριζαν / έμπαιν______/ μπορούσ_______
   γυρίζανε μπαίν______  


   ντυνόμουν(α)   σηκωνόμουν(α)
   ντυνόσουν(α)   σηκων_______
   ντυνόταν(ε)    σηκων_______
  
   ντυνόμασταν   σηκων_______
   ντυνόσασταν   σηκων_______
   ντύνονταν    σηκων_______


Πηγαίνουμε από το ένα 
μέρος στο άλλο…


…με 
(το)


μετρό


τρόλεϊ
τραμ


αυτο-
κίνητο


λεωφο-
ρείο


πλοίο / 
καράβι


αερο-
πλάνο


τα
πόδια


γάιδα-
ρο!


 τρένο


   γύριζ
   γύριζ
   γύριζ


   γυρίζ
   γυρίζ
   γύριζ
   γυρίζ


   ντυν
   ντυν
   ντυν


   ντυν
   ντυν
   ντύν


μέρος στο άλλο…


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Με τι άλλο;
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ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


Κυρία, είναι μακριά η Ύδρα; Όχι, Ελένη, καθόλου. Θα πάμε 
πρώτα με το τρένο στον Πειραιά, 
μετά θα πάρουμε το καράβι και σε 


δυο ώρες θα είμαστε εκεί.


Θα είναι και η κυρία Καίτη;


Οχ, πάλι τα ίδια! Εγώ, κυρία, 
θέλω να κάνω μπάνιο!


Ποιος είπε πως δε θα κάνουμε μπάνιο; 
Η Ύδρα και οι Σπέτσες έχουν κάτι 


παραλίες …τρέλα!


Βέβαια. Χρειαζόμαστε ξεναγό, 
γιατί θα δούμε κι εκεί μουσεία…


 Tι έκαναν τα παιδιά στο νησί;
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Η Ελλάδα έχει περίπου 1400 νησιά. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά και τη δική 


του ιστορία.


Στην Ύδρα και στις Σπέτσες, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι κατοικούσαν άνθρωποι 


από τα αρχαία χρόνια. Οι Σπέτσες ήταν - και είναι – ένα νησί γεμάτο πεύκα. Οι 


κάτοικοί του πιο παλιά ήταν κτηνοτρόφοι, γεωργοί ή ψαράδες. Αργότερα, όμως, 


πολλοί έγιναν ναυτικοί. Στα χρόνια πριν από το 1821 η Ύδρα είχε 115 καράβια 


που βοήθησαν πολύ στην επανάσταση. Τώρα και τα δυο αυτά νησιά γεμίζουν κάθε 


Σαββατοκύριακο από επισκέπτες.


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...
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Χωριστείτε σε δυο ομάδες και σκεφτείτε όσες πιο πολλές λέξεις 
μπορείτε που νομίζετε ότι έχουν σχέση με «ένα ελληνικό νησί». Η 
ομάδα που θα βρει τις πιο πολλές κερδίζει.


äéáâÜæïõìå...     


ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò... 


πώς να πάτε:


Σπέτσες


Καθηµερινά από το λιµάνι του Πειραιά 
αναχωρούν πλοία για τις Σπέτσες. Το 
ταξίδι είναι ευχάριστο και διαρκεί πε-
ρίπου 4 ώρες. Επίσης από τον Πειραιά 
δροµολόγια γίνονται και µε ιπτάµενα 
δελφίνια, και έτσι µέσα σε 2 µε 2,5 ώρες 
βρίσκεστε στις Σπέτσες. Κι αν δεν προ-
λάβετε κανένα δροµολόγιο µπορείτε να 
πάτε οδικώς, να φθάσετε στην παραλία 
της Κόστας και από εκεί σε λίγα λεπτά µε 
καϊκάκια, θαλάσσιο ταξί ή φέρι µποτ να 
είστε στις Σπέτσες. 


παραλίες:
Στις Σπέτσες οι παραλίες είναι πανέµορ-
φες. Δε θα ξεχάσετε την παραλία της 
Αγίας Παρασκευής και την παραλία των 
Αγίων Αναργύρων. Επίσης µπορείτε να 
κάνετε µπάνιο στην παραλία της Ζωγε-
ριάς ή στην παραλία της Αναργυρείου 
Σχολής. Πολύ ωραίες παραλίες υπάρ-
χουν επίσης κοντά στο λιµάνι για όσους 
δε θέλουν να φύγουν από το κέντρο 
του νησιού.


Yπάρχουν εστιατόρια, ταβέρνες και πι-
τσαρίες για όλα τα γούστα!


πού θα µείνετε:
Σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόµενο δωµάτιο


τι να δείτε (αξιοθέατα):
Οπωσδήποτε το λιµάνι της Ντάπιας και 
την πλατεία του, το σπίτι – µουσείο της 
Λασκαρίνας Μπουµπουλίνας, της µεγά-
λης ηρωίδας της ελληνικής επανάστα-
σης και το φάρο του νησιού, έναν από 
τους πρώτους φάρους που λειτούργη-
σαν στην Ελλάδα.


πού θα φάτε: 


ΣΠΕΤΣΕΣ


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ


Κόστα


Ζωγεριά


Αγ. Ανάργυροι


Σπετσοπούλα


ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ


ΝΗΣΙΑ 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


καϊκάκια, θαλάσσιο ταξί ή φέρι µποτ να 
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Eíüôçôá 1


Γιάννης:  Κυρία, αύριο θα ξυπνήσουμε   
  κατά τις έξι, έτσι δεν είναι;
Χριστίνα:  Έξι; Κυρία, διακοπές κάνουμε!
κα Λάμπρου: Ναι, αλλά αύριο ξεκινάμε να   
  γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. 
  Ελάτε να σας δείξω στον χάρτη   
  ακριβώς πού θα πάμε. Λοιπόν,   
  πρώτα θα κατεβούμε στην 
  Πελοπόννησο κι εδώ στα ανατολικά  
  θα πάμε στην Επίδαυρο. Ξέρετε τι  
  θα δούμε εκεί;
Γιάννης:  Βέβαια! Θα δούμε ένα καταπληκτικό  
  θέατρο!
κα Λάμπρου:  Μετά θα πάμε στις Μυκήνες. Εκεί τι  
  θα δούμε, Γιάννη;
Γιάννης:  Τον τάφο του Αγαμέμνονα και την   
  Ακρόπολη των Μυκηνών. 
κα  Λάμπρου: Μάλιστα… Θα συνεχίσουμε δυτικά μέχρι την Ολυμπία. Εκεί;
Γιάννης:  Το στάδιο της Ολυμπίας και…
Αντρέας:  Κυρία, εγώ λέω να μην έρθει ο Γιάννης στην εκδρομή. Γιατί να  
  κουράζεται αφού τα ξέρει όλα;
Γιάννης:  Εξυπνάδες… Να, όταν θα ανεβούμε ξανά στη Στερεά Ελλάδα και  
  θα πάμε βόρεια προς τους Δελφούς, τα Μετέωρα και τη 
  Θεσσα λονίκη δεν ξέρω και πολλά.
κα  Λάμπρου: Εγώ λέω να πάτε όλοι νωρίς για ύπνο απόψε, γιατί από αύριο θα  
  χορτάσουμε ταξίδι!


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


speak about the past (3)
orientate
speak about things you like or dislike
learn about Epidaurus, Mycenae, Olympia and 
the Olympic Games


...Áðü ôç íüôéá ùò ôç 
âüñåéá ÅëëÜäá  
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Επίδαυρος - Μυκήνες - Ολυμπία


 Τον τάφο του Αγαμέμνονα και την   


AΘΗΝΑ


Ολυµπία


Eπίδαυρος
Μυκήνες
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Χωριστείτε σε δυο ομάδες, π.χ. αγόρια - κορίτσια και κοιτάξτε τη 
διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα παιδιά από την Αθήνα μέχρι τη 
Θεσσαλονίκη. Γράψτε (με μεγάλη προσοχή) τι ακριβώς θα κάνουν (θα 
πάνε νότια, θα συνεχίσουν ανατολικά…). Η ομάδα που θα τελειώσει 
πιο γρήγορα, κερδίζει.


















ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò... 


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


  


  








ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


Νομίζεις ότι τα παιδιά πήγαν νωρίς για ύπνο; 
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Eíüôçôá 1


Εκείνο το πρωί τα παιδιά σηκώθηκαν πολύ νωρίς. Μερικοί δεν πλύθηκαν 
καθόλου, μόνο ντύθηκαν βιαστικά, πήραν τη βαλίτσα τους – που ήταν 
έτοιμη από το προηγούμενο βράδυ – και κατέβηκαν στο ισόγειο του 
ξενοδοχείου. Έφαγαν πολύ βιαστικά και μπήκαν στο λεωφορείο που 
περίμενε ήδη. Στο λεωφορείο πολλά παιδιά κοιμήθηκαν και δεν άκουγαν 
την ξεναγό που μιλούσε για την Κόρινθο και τους αγώνες που γίνονταν εκεί. 
Όταν έφτασαν όμως στην Επίδαυρο ήταν όλοι 
ξύπνιοι. Τόσο ξύπνιοι που τραγούδησαν 
στο αρχαίο θέατρο, για να δοκιμάσουν 
την ακουστική. Βέβαια, μετά από 
λίγο οι φύλακες τους μάλωσαν, 
γιατί από τον πολύ ενθουσιασμό 
τα παιδιά σήκωσαν όλη την 


Επίδαυρο στο 
πόδι!


äéáâÜæïõìå...     


Διάβασε ξανά το κείμενο και συμπλήρωσε


σηκώνομαι   σηκώθηκα  πλένομαι   _______________


ντύνομαι   _______________ κοιμάμαι   _______________   


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


σηκώθηκα πλύθηκα ντύθηκα κοιμήθηκα


σηκώθηκες πλύθηκες ντύθηκες 


σηκώθηκε πλύθηκε


σηκωθήκαμε 


σηκωθήκατε 


σηκώθηκαν 


Μπορείς να συνεχίσεις;


την ξεναγό που μιλούσε για την Κόρινθο και τους αγώνες που γίνονταν εκεί. 
Όταν έφτασαν όμως στην Επίδαυρο ήταν όλοι 
ξύπνιοι. Τόσο ξύπνιοι που τραγούδησαν 
στο αρχαίο θέατρο, για να δοκιμάσουν 
την ακουστική. Βέβαια, μετά από 
λίγο οι φύλακες τους μάλωσαν, 
γιατί από τον πολύ ενθουσιασμό 
τα παιδιά σήκωσαν όλη την 


Επίδαυρο στο 
τα παιδιά σήκωσαν όλη την 


Επίδαυρο στο 
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ


Παρασκευή 30/6 & Σάββατο 1/7
Θέατρο Άττις
Πέρσες του Αισχύλου
Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου
Σκηνοθεσία- Διαμόρφωση Χώρου-
Κοστούμια: Θεόδωρος Τερζόπουλος


Παρασκευή 21/7 & Σάββατο 22/7
Εθνικό Θέατρο
Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη
Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης


Παρασκευή 4/8 & Σάββατο 5/8
Η νέα Σκηνή
Αντιγόνη του Σοφοκλή
Μετάφραση: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Βογιατζής


EPIDAURUS ANCIENT THEATER


Friday 30/6 & Saturday 1/7
Attis Theatre
Persians by Aeschylus
Translation: Eleni Varopoulou
Direction, Sets, Costumes: Theodoros 
Terzopoulos


Friday 21/7 & Saturday 22/7
Greek National Theatre
Thesmophoriazusae by Aristophanes
Translated by K.H. Myris
Directed by Sotiris Hadzakis


Friday 4/8 & Saturday 5/8
Nea SKINI
Antigone by Sophocles
Translated by Nikos Panagiotopoulos
Directed by Lefteris Vogiatzis


Στο κείμενο υπάρχουν τρεις λέξεις που τις λες περίπου 
με τον ίδιο τρόπο και στα αγγλικά. Μπορείς να τις 
βρεις; Διάβασε μετά το πρόγραμμα του φεστιβάλ που 
γίνεται κάθε χρόνο στην Επίδαυρο και βρες και όσες άλλες μπορείς!


Τι είδαμε το 2006


Mετά την Επίδαυρο τα παιδιά πήγαν στις Μυκήνες 
και επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο. Τι από τα 
παρακάτω νομίζεις ότι είδαν εκεί; Βάλε √


1. τα τείχη της αρχαίας πόλης 
2. τα θεμέλια πολλών σπιτιών 
3. το παλάτι του Μυκηναίου βασιλιά 
4. τάφους βασιλιάδων 
5. σπαθιά, κοσμήματα και αγγεία 
6. πλάκες όπου έγραφαν οι αρχαίοι Μυκηναίοι 
7. πολύ ωραία θέα! 


παρακάτω νομίζεις ότι είδαν εκεί; Βάλε 


γίνεται κάθε χρόνο στην Επίδαυρο και βρες και όσες άλλες μπορείς!
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Επίσης είδαν:


• Βωμούς, ναούς 


και βέβαια 


•  το Στάδιο, το μεγαλύτερο 


της Ελλάδας! 


Επίσης είδαν:


• το Μουσείο, με πολλά πράγ-


ματα που βρέθηκαν από τους 


αρχαιολόγους στην Ολυμπία. 


Αυτό που πρόσεξαν πιο πολύ 


ήταν το άγαλμα του Ερμή που 


φτιάχτηκε από τον Πραξιτέλη.


 


 Α. γυμνάζονταν


 Β. πλένονταν


 Γ. ξεκουράζονταν
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ματα που βρέθηκαν από τους 


αρχαιολόγους στην Ολυμπία. 


Αυτό που πρόσεξαν πιο πολύ 


ήταν το άγαλμα του Ερμή που 


φτιάχτηκε από τον Πραξιτέλη.


  το Στάδιο, το μεγαλύτερο 


 το Μουσείο, με πολλά πράγ-


ματα που βρέθηκαν από τους 


αρχαιολόγους στην Ολυμπία. 


Αυτό που πρόσεξαν πιο πολύ 


ήταν το άγαλμα του Ερμή που 


φτιάχτηκε από τον Πραξιτέλη.


αρχαιολόγους στην Ολυμπία. 


Αυτό που πρόσεξαν πιο πολύ 


ήταν το άγαλμα του Ερμή που 


φτιάχτηκε από τον Πραξιτέλη.


Επόμενη στάση: Ολυμπία
Μετά τις Μυκήνες τα παιδιά πήγαν 
στην Ολυμπία, την Ολυμπία όπου 
έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Περπάτησαν ανάμεσα στις «αρχαίες 
πέτρες» και είδαν:


äéáâÜæïõìå...     


 Το Γυμνάσιο και την Παλαίστρα. 
Τι νομίζεις ότι έκαναν οι αθλητές στο Γυμνάσιο; Διάλεξε!


Μαρμάρινο αντίγραφο από τον χάλκινο Δισκοβόλο του Μύρωνα


Ερμής του 
Πραξιτέλη
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το λέμε με δυο τρόπους!


1. Η Αμερική γυρίστηκε από τον J.Utzon


2. Η Τζοκόντα σχεδιάστηκε από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ


3. Η όπερα του Σίδνεϊ ανακαλύφθηκε από τον λόρδο Σάντουιτς


4. Ο «Πόλεμος των 
Άστρων» (Star Wars)


«μαγειρεύτηκε» Από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι


5. Το σάντουιτς ζωγραφίστηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο


1. Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική.


2. _________________________________________________


3. _________________________________________________


4. _________________________________________________


5. _________________________________________________


ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Ο  Π ΡΑ Ξ Ι Τ Ε Λ Η Σ  Ε Φ Τ Ι Α Ξ Ε  Τ Ο Ν  Ε Ρ Μ Η
Ο ΕΡΜΗΣ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ


Τεστ γνώσεων!


Βρες τα σωστά κομμάτια του παζλ για κάθε φράση και μετά άλλαξέ 
την όπως στο παράδειγμα


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


ΠΟΛΛΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ 
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ
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Μπορείς να συμπληρώσεις;


Ξέρεις κάτι άλλο που να είναι ίδιο (ή διαφορετικό) ανάμεσα στους    
αρχαίους και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς;
Τι κοινό έχουν η Αθήνα και το Σίδνεϊ;


στοιχεία από το Γιολάντα Χατζή 2001, Ολυμπία και Ολύμπια, Εξάντας


•


•
•


•


•


•


•


Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τότε και τώρα


•


•
•


•


•


•


•


•


•
•


•


•


•


•


οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες oι σύγχρονοι Ολυμπιακοί
Αγώνες


ξεκίνησαν το 776 π.Χ., στην 
Ολυμπία
γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια
ήταν αγώνες μόνο για ελεύθερους 
άνδρες. Απαγορευόταν να πάρουν 
μέρος οι δούλοι, οι γυναίκες και τα 
παιδιά
είχαν για βραβείο ένα στεφάνι από 
ελιά
έφερναν ειρήνη στην Ελλάδα για 
έναν ολόκληρο μήνα, κάθε πόλεμος 
σταματούσε
ήταν αγώνες όπου οι αθλητές 
τιμούσαν τον θεό Δία και αγωνί-
ζονταν για την πατρίδα τους. Δεν 
ενδιαφέρονταν να σπάσουν τα 
ρεκόρ.
είχαν τα αγωνίσματα που θα δια-
βάσεις παρακάτω: αρματοδρομία, 
πυγμαχία, παγκράτιο, αγωνίσματα 
δρόμου και πένταθλο (άλμα εις 
μήκος, δισκοβολία, ακοντισμός, 
δρόμος και πάλη) 


έγιναν για πρώτη φορά το 1896, 
στην Αθήνα
γίνονται κάθε _____________
είναι αγώνες και για άνδρες και 
για _____________


έχουν για βραβείο 
_____________


δεν μπορούν να σταματήσουν 
τους πολέμους


είναι αγώνες όπου οι αθλητές 
_____________


έχουν πολύ περισσότερα αγωνί-
σματα! Ξέρεις μερικά; 


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...
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 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


 Δουλέψτε σε ζευγάρια και μάθετε ο ένας για τον άλλο όσα 
περισσότερα πράγματα μπορείτε. Ρωτήστε κάπως έτσι:


Εμένα μου άρεσε το θέατρο 
στην Επίδαυρο.


Εμένα μου άρεσε ο Ερμής 
στην Ολυμπία.


Εμένα μου άρεσε η θέα από 
την Ακρόπολη στις Μυκήνες.


Εμένα μου άρεσαν τα 
σουβλάκια στην Επίδαυρο…


Λοιπόν, παιδιά, τι σας 
άρεσε πιο πολύ ως εδώ;


  ο Ερμής
μου αρέσει  η θέα
  το θέατρο


  οι Έλληνες
μου αρέσουν οι Ελληνίδες
 τα ελληνικά


Ποια μουσική (δε) 
σου αρέσει;


…και ό,τι άλλο νομίζεις!


Ποιος / Ποια ηθοποιός
(δε) σου αρέσει;


Ποια ταινία…


Ποιο φαγητό…


Ποια ρούχα…
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...Áðü ôç íüôéá ùò 
ôç âüñåéá ÅëëÜäá  


Δελφοί - Μετέωρα 


 ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...


Γιάννης:  Κυρία Καίτη, πού θα πάμε τώρα;
Ξεναγός:  Η άλλη μεγάλη στάση μας θα είναι στους Δελφούς.
Γιάννης:  Έχει κι εκεί στάδιο;
Ξεναγός:  Να σου πω την αλήθεια, Γιάννη, ναι! Έχει κι εκεί στάδιο γιατί κι εκεί  
 γίνονταν αγώνες.
Αντρέας:  Πάλι αρχαίες πέτρες θα δούμε;
Γιάννης:  Παιδί μου, τώρα κάνουμε ταξίδι στον χρόνο!
Αντρέας:  Πώς το είπες αυτό;
Γιάννης:  Να, οι Δελφοί και η Ολυμπία είναι κομμάτια από την αρχαία Ελλάδα  
 ενώ στα Μετέωρα θα δούμε πράγματα από το Bυζάντιο.
Αντρέας:  Το ποιο;
Χριστίνα:  Το Bυζάντιο, βρε άσχετε! Δε θυμάσαι τίποτε; Τότε με την 
 Κωνσταντινούπολη, τις εκκλησίες, τους αυτοκράτορες…
Αντρέας:  Πάλι θα μιλάει η κυρία Καίτη με δύσκολες λέξεις; Πότε θα πάμε σε  
 μια μοντέρνα πόλη, σε ένα μπαράκι, βρε παιδιά;
 


speak about the future (2)
write a card
learn about Delphi and Meteora


Αντρέα μου, θα 
πάμε στη Θεσσαλονίκη


κι εκεί θα έχεις τρία σε ένα: 
η Θεσσαλονίκη έχει και 


αρχαία και βυζαντινά και 
σύγχρονα πράγματα!


Κυρία ξεναγέ μας, 
εγώ θα σας ξεναγή-
σω στα σύγχρονα!


Δελφοί


Μετέωρα
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η Χριστίνα λέει: 


•  η πόλη που μένω είναι το Σίδνεϊ


•  οι γειτονιές της πόλης μου είναι γεμάτες πράσινο


•  αγαπάω την πόλη μου


•  όλες οι πόλεις δεν είναι ίδιες


•  ακόμα και οι μυρωδιές των πόλεων είναι διαφορετικές


•  αυτό το καλοκαίρι πήγα στις μεγάλες ελληνικές πόλεις αλλά του χρόνου θα  


     ξαναγυρίσω για να δω και τις πιο μικρές











Όταν ο «κάποιος» είναι…


…ο ξεναγός μας     


…ένας κύριος            


…ο Αντρέας    


…μια κυρία     


…η Σόφη    


…ένα παιδί (και όχι μόνο! )


πώς θα φωνάξουμε κάποιον;


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       










 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


________________


________________


________________


________________


________________


________________
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Το αίνιγµα της Σφίγγας στους Δελφούς


Ποιο είναι εκείνο το ζώο που είναι πάντοτε ίδιο 
αλλά γίνεται τετράποδο, δίποδο και µετά τρίποδο;


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


οι Δελφοίοι Δελφοί


πού βρίσκονται: στη Φω-
κίδα, ένα από τα 52 µε-


γάλα κοµµάτια της 
Ελλάδας που 
ο ν ο µ ά ζ ο ν τ α ι 


«νοµοί».


τι υπήρχε εκεί: ένα ιερό για τον θεό Απόλλωνα. 


τι έκαναν οι άνθρωποι εκεί στα αρχαία χρόνια:
 τιµούσαν τον θεό Απόλλωνα µε αγώνες (στην αρχή 


κάθε οχτώ και µετά κάθε τέσσερα χρόνια) και µε δώρα. 
Ένα από τα δώρα που έκαναν στον Απόλλωνα ήταν ο «Ηνίο-
χος», το άγαλµα που βλέπεις στην εικόνα. Στα αρχαία χρόνια οι 
άνθρωποι πήγαιναν επίσης στους Δελφούς για να ρω-
τήσουν για το µέλλον τους, γιατί εκεί 
υπήρχε ένα σηµαντικό 
«µαντείο».


τι µπορείς να κάνεις 
σήµερα: να επισκεφτείς 
τον αρχαιολογικό χώρο και 


να δεις τα µικρά σπιτάκια που 
έβαζαν οι ελληνικές πόλεις τα δώρα τους 


για τον Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο και το 
µουσείο µε τον Ηνίοχο και τη Σφίγγα. Επίσης, 
µπορείς να κάνεις βόλτα στην Αράχοβα, µια 
ωραία πόλη εκεί κοντά, και να χαρείς τα χιόνια του 
Παρνασσού (αν είναι χειµώνας!).


οι Δελφοί


πού βρίσκονται:
κίδα, ένα από τα 52 µε-


γάλα κοµµάτια της 
Ελλάδας που 
ο ν ο µ ά ζ ο ν τ α ι 


«νοµοί».


τι υπήρχε εκεί: 


τι έκαναν οι άνθρωποι εκ
τιµούσαν τον θεό Απόλλωνα µε αγώνες (στην αρχή 


κάθε οχτώ και µετά κάθε τέσσερα χρόνια) και µε δώρα. 
Ένα από τα δώρα που έκαναν στον Απόλλωνα ήταν ο «Ηνίο-
χος», το άγαλµα που βλέπεις στην εικόνα. Στα αρχαία χρόνια οι 
άνθρωποι πήγαιναν επίσης στους Δελφούς για να ρω-
τήσουν για το µέλλον τους, γιατί εκεί 
υπήρχε ένα σηµαντικό 


ι µπορείς να κάνεις 
 να επισκεφτείς 


τον αρχαιολογικό χώρο και 


οι Δελφοί


πού βρίσκονται:
κίδα, ένα από τα 52 µε-


γάλα κοµµάτια της 


«νοµοί».


τι υπήρχε εκεί: 


τι έκαναν οι άνθρωποι εκ
τιµούσαν τον θεό Απόλλωνα µε αγώνες (στην αρχή 


κάθε οχτώ και µετά κάθε τέσσερα χρόνια) και µε δώρα. 
Ένα από τα δώρα που έκαναν στον Απόλλωνα ήταν ο «Ηνίο-
χος», το άγαλµα που βλέπεις στην εικόνα. Στα αρχαία χρόνια οι 
άνθρωποι πήγαιναν επίσης στους Δελφούς για να ρω-
τήσουν για το µέλλον τους, γιατί εκεί 
υπήρχε ένα σηµαντικό 
«µαντείο».


τι µπορείς να κάνεις 
σήµερα: να επισκεφτείς 
τον αρχαιολογικό χώρο και 


Το αίνιγµα της Σφίγγας στους Δελφούς


ιο είναι εκείνο το ζώο που είναι πάντοτε ίδιο 
αλλά γίνεται τετράποδο, δίποδο και µετά τρίποδο;


τήσουν για το µέλλον τους, γιατί εκεί 
υπήρχε ένα σηµαντικό 


ι µπορείς να κάνεις 
 να επισκεφτείς 


τον αρχαιολογικό χώρο και 
να δεις τα µικρά σπιτάκια που 


έβαζαν οι ελληνικές πόλεις τα δώρα τους 
για τον Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο και το 
µουσείο µε τον Ηνίοχο και τη Σφίγγα. Επίσης, 
µπορείς να κάνεις βόλτα στην Αράχοβα, µια 
ωραία πόλη εκεί κοντά, και να χαρείς τα χιόνια του 


(ΑΠΑΝΤΗΣΗ: o άνθρωπος)


Eíüôçôá 11







79


Eíüôçôá 1


Τα παιδιά αγόρασαν κάρτες από τους Δελφούς και η κυρία Λάμπρου 
ζήτησε να στείλουν μερικές στην Αυστραλία. Να τι έγραψαν ο Ντέιβιντ 
και ο Γιάννης:


äéáâÜæïõìå êáé ãñÜöïõìå...


Dear Mum,
We are in “Δελφοί” in central Greece. 
I send you a card with the chair of 
Pythia. We were told that she was an 
elderly woman who sat on this chair, 
chewed laurel leaves and the god 
Apollo spoke through her.


See you soon, DavidSee you soon, David
ΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΥK, ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΕΜΩ ΘΝΗΞΕΙΣΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ, ΟΥK ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΕΜΩ ΘΝΗΞΕΙΣ


EΛΤΑ
Ηellenic Post


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


Αγαπημένε μου παππού,


Αυτή είναι μια κάρτα από τους Δελφούς. 


Ο μύθος λέει ότι κάποτε ο Δίας ήθελε να βρει το κέντρο της γης και άφησε 


δυο αετούς να πετάξουν, ο ένας προς την ανατολή και ο άλλος προς τη 


δύση. Τα πουλιά συναντήθηκαν πάνω από τους Δελφούς, ο Δίας έριξε 


εκεί μια πέτρα κι έτσι σημάδεψε το κέντρο της γης! Όταν έρθουμε στην 


Αυστραλία, θα σου πω κι άλλα!
Φιλιά,


Γιάννης


 Η Ελένη έστειλε στην αδερφή της μια κάρτα με τα νέα της. 
Μπορείς να φανταστείς τι έγραψε;
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ΙχθείςΠροσέξτε! Αν ακούσετε τι λένε οι φίλοι και η οικογέ-νειά σας, θα μπλεχτείτε σε περιπέτειες. Κάντε αυτό που εσείς θέλετε και δεν θα μετανιώσετε.


Στην αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι πήγαιναν σε μαντεία για να μάθουν 
το μέλλον. Σήμερα διαβάζουν κείμενα σαν αυτό:


Τα άστρα σήμερα


Στην αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι πήγαιναν σε μαντεία για να μάθουν 
το μέλλον. Σήμερα διαβάζουν κείμενα σαν αυτό:


Αιγόκερος


Σήμερα θα ξεκουραστείτε και 


θα κοιμηθείτε περισσότερο 


από άλλες μέρες. Οι άλλοι 


θα θυμηθούν πόσο πολύ σας 


χρειάζονται και θα προ-


σπαθήσουν να 


σας δώσουν δου-


λειές αλλά εσείς 


θα σκεφτείτε 


πρώτα την ξε-


κούρασή σας.


Υδροχόος


Σήμερα θα χρειαστεί να πάρε-


τε σημαντικές αποφάσεις για 


το μέλλον σας. Αν σκεφτείτε 


σωστά, η σημερινή μέρα θα 


γραφτεί με χρυσά γράμματα 


στη ζωή σας, γιατί θα λυθούν 


πολλά προβλήματα που αντι-


μετωπίζετε αυτόν τον καιρό. 


äéáâÜæïõìå...     


Ζυγός
Θα βρεθείτε με πολύ καλή παρέα και θα διασκεδάσετε. Γύρω στις οχτώ θα γνωριστείτε με κάποιον άνθρωπο που θα παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή σας.


ΙχθείςΠροσέξτε! Αν ακούσετε τι λένε οι φίλοι και η οικογέ-νειά σας, θα μπλεχτείτε σε περιπέτειες. Κάντε αυτό που εσείς θέλετε και δεν θα μετανιώσετε.


το μέλλον. Σήμερα διαβάζουν κείμενα σαν αυτό:το μέλλον. Σήμερα διαβάζουν κείμενα σαν αυτό:


Ιχθεί
Προσέξτε! Αν ακούσετε τι 


το μέλλον. Σήμερα διαβάζουν κείμενα σαν αυτό:


Αιγόκερος


Σήμερα θα ξεκουραστείτε και 


θα κοιμηθείτε περισσότερο 


από άλλες μέρες. Οι άλλοι 


θα θυμηθούν πόσο πολύ σας 


χρειάζονται και θα προ-


σπαθήσουν να 


σας δώσουν δου-


λειές αλλά εσείς 


θα σκεφτείτε 


πρώτα την ξε-
πρώτα την ξε-


κούρασή σας.


Προσέξτε! Αν ακούσετε τι λένε οι φίλοι και η οικογέ-νειά σας, θα μπλεχτείτε σε περιπέτειες. Κάντε αυτό 


Προσέξτε! Αν ακούσετε τι 


πρώτα την ξε-


που εσείς θέλετε και δεν θα μετανιώσετε.


νειά σας, θα μπλεχτείτε σε περιπέτειες. Κάντε αυτό που εσείς θέλετε και δεν 


Υδροχόος


Σήμερα θα χρειαστεί να πάρε-


τε σημαντικές αποφάσεις για 


το μέλλον σας. Αν σκεφτείτε 


σωστά, η σημερινή μέρα θα 


γραφτεί με χρυσά γράμματα 


στη ζωή σας, γιατί θα λυθούν 


στη ζωή σας, γιατί θα λυθούν 


στη ζωή σας, γιατί θα λυθούν 


πολλά προβλήματα που αντι-


πολλά προβλήματα που αντι-


πολλά προβλήματα που αντι-


μετωπίζετε αυτόν τον καιρό. 


μετωπίζετε αυτόν τον καιρό. 


μετωπίζετε αυτόν τον καιρό. 


λειές αλλά εσείς 


πρώτα την ξε-


κούρασή σας.


μετωπίζετε αυτόν τον καιρό. 


Τα άστρα σήμερα


Σήμερα θα ξεκουραστείτε και 


Υδροχόος


Σήμερα θα χρειαστεί να πάρε-


Σήμερα θα ξεκουραστείτε και 


Υδροχόος


Σήμερα θα χρειαστεί να πάρε-


Ζυγός
Θα βρεθείτε με πολύ καλή παρέα και θα διασκεδάσετε. Γύρω στις οχτώ θα γνωριστείτε με κάποιον άνθρωπο που θα 


κάποιον άνθρωπο που θα παίξει μεγάλο ρόλο στη 
παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή σας.ζωή σας.


Υδροχόος


ζωή σας.
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Μπορείς να συνεχίσεις;


Τώρα, κάθε μέρα… Χθες … Αύριο…


ξεκουράζομαι ξεκουράστηκα θα ξεκουραστώ


κοιμάμαι κοιμήθηκα θα κοιμηθώ


θυμάμαι θυμήθηκα


σκέφτομαι σκέφτηκα 


βρίσκομαι βρέθηκα 


γνωρίζομαι 


γράφομαι 


λύνομαι


μπλέκομαι 


Τι λένε σήμερα τα άστρα για 
τους Δίδυμους;


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


 Τι θέλεις να λένε τα άστρα 
για το δικό σου ζώδιο; Γράψε τις 
προβλέψεις της μέρας!


 Ξέρεις τι έκαναν οι ιθαγενείς 
της Αυστραλίας για να μάθουν το 
μέλλον; Αν όχι, προσπάθησε να 
βρεις πληροφορίες


Τι θέλεις να λένε τα άστρα 
Γράψε τις 


Ξέρεις τι έκαναν οι ιθαγενείς 
της Αυστραλίας για να μάθουν το 


Ξέρεις τι έκαναν οι ιθαγενείς 
της Αυστραλίας για να μάθουν το 


Δίδυμοι
Σήμερα πρέπει να προσέξετε 
πολύ τα οικονομικά σας. Κά-


ποιος θα σας ζητήσει χρήματα 
κι εσείς ____________ (βρί-
σκομαι) σε δύσκολη θέση. Αν 


δώσετε τα χρήματα που ζητάει, 
δεν ____________ (γράφο-
μαι) ποτέ στο γυμναστήριο!μαι) ποτέ στο γυμναστήριο!
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Μετά τους Δελφούς τα παιδιά πήγαν στα Μετέωρα, στην καρδιά της Ελλάδας. Τα 
Μετέωρα είναι μια περιοχή γεμάτη βράχους –μερικοί είναι 400 μέτρα ψηλοί – και 
πολύ όμορφη. Η ιστορία των Μετεώρων ξεκινάει πριν από 25 εκατομμύρια χρόνια 
όταν στην περιοχή φτιάχτηκαν ψηλά βουνά, κύλησαν ποτάμια και σιγά σιγά φάνη-
καν οι μεγάλοι βράχοι που βλέπουμε σήμερα.
Τον ενδέκατο αιώνα, στα χρόνια του βυζαντίου, κάποιοι μοναχοί θέλησαν να ανε-
βούν στους βράχους για να ζήσουν εκεί. Η παράδοση λέει ότι έδεσαν σκοινιά στα 
πόδια των αετών και έτσι ανέβηκαν τόσο ψηλά. Στην πραγματικότητα ανέβηκαν με 
σκάλες και στις κορυφές πολλών βράχων έφτιαξαν μοναστήρια. Από τα βυζαντινά 
χρόνια μέχρι σήμερα φτιάχτηκαν 24 μοναστήρια. Εκεί η ζωή κυλάει με τον ίδιο τρό-
πο που κυλούσε πριν από αιώνες. Οι μοναχοί προσεύχονται, δουλεύουν, μαγειρεύ-
ουν και φιλοξενούν τους ανθρώπους όπως γινόταν εκατοντάδες χρόνια πριν. 


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


Υπάρχουν δυο τρόποι για να ανεβείς 
στους βράχους. Ο ένας είναι να πας 
από τον δρόμο που υπάρχει για τα 
πιο πολλά μοναστήρια και ο άλλος 
είναι να αναρριχηθείς.  Αν σ’ αρέ-
σουν τα επικίνδυνα σπορ, τα Μετέ-


ωρα είναι ο κατάλληλος τόπος!
Όταν ανεβείς –με όποιον τρόπο δια-
λέξεις- μπορείς να επισκεφτείς γυναι-
κεία και ανδρικά μοναστήρια και να 
δεις θησαυρούς που χρησιμοποιού-
σαν και χρησιμοποιούν οι άνθρωποι 


στην ορθόδοξη εκκλησία. 
Επίσης, μπορείς να θαυμάσεις τη θέα 
από ψηλά, αλλά πρόσεξε: είναι πολύ 
ψηλά και θα χρειαστεί κουράγιο για 


να πλησιάσεις κάποια κάγκελα!


Τι µπορείς να κάνεις στα Μετέωρα:


(Σχέδιο B. Barskij, 1745: Ιερά Μονή Βαρλαάμ)
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Τα Μετέωρα είναι «στην καρδιά της Ελλάδας».


Τι άλλο έχει καρδιά; Το                       ________________!


Οι αετοί έχουν πόδια. Πόδια όμως έχει και το            ________________ 


και η           ________________!  Μάτια έχει και η           ________________


Αυτιά έχουν και οι                _____________! Λαιμό έχει και το     _____________! 


Μύτη έχει και το       ________________! Δόντια έχει και η           _____________!


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


λέω


προτιμώ
θέλω


απαγορεύεται


επιτρέπεται


χρειάζεται


μπορεί


να


Τι άλλο μπορείς να κάνεις σ’ 
ένα μέρος σαν τα Μετέωρα;
 
Φαντάσου πως είσαι στο Blue 
Mountains, δυτικά του Σίδνεï. 
Το Blue Mountains μοιάζει πολύ 
με τα Μετέωρα και επίσης το 
επισκέπτονται πολλοί τουρίστες. 
Τι μπορούν να κάνουν εκεί;


να


Λες κάτι από τα παραπάνω στα αγγλικά;











πάω
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Μετέωρα


Αντρέας:  Κυρία Καίτη, να σας πω κάτι;
Ξεναγός:  Να μου πεις, Αντρέα…
Αντρέας:  Άκουσα χτες κάτι για μια Θεσσαλο-  
 νίκη που ήταν, λέει, κόρη του 
 βασιλιά Φίλιππα…
Ξεναγός:  Του βασιλιά Φίλιππου! Πού το   
 άκουσες αυτό;
Αντρέας:  Στον ύπνο μου.
Ξεναγός:  Σας είπα εγώ κάτι χτες αλλά 
 μάλλον κοιμόσουνα όταν μιλούσα, ε;
Αντρέας:  Και της έδωσε ο πατέρας της αυτό το  
 όνομα γιατί νίκησε τους Θεσσαλούς.
Ξεναγός:  Τέλεια!
Αντρέας:  Και μετά ο άντρας της ο Κρέιμερ…
Ξεναγός:  Ο Κάσσανδρος, θέλεις να πεις.
Αντρέας: Ναι, αυτός… Αυτός έφτιαξε μια πόλη  
 και την ονόμασε Θεσσαλονίκη. 
Ξεναγός:  Πολύ σωστά! Όλα αυτά τα άκουσες   
 στον ύπνο σου;
Αντρέας:  Ναι, και σ’ αυτή τη Θεσσαλονίκη θα μας    
 πάτε τώρα;
Ξεναγός:  Σ’ αυτήν ακριβώς!
Αντρέας:  Αλλά έχει και μπαρ και όχι μόνο αρχαίους 
 με σεντόνια, έτσι δεν είναι;
Ξεναγός:  Δε μας υποσχέθηκες να μας ξεναγήσεις 
 εσύ σ’ ένα μπαράκι;


speak about food
learn about Alexander the Great
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 Πολύ σωστά! Όλα αυτά τα άκουσες   


 Ναι, και σ’ αυτή τη Θεσσαλονίκη θα μας    


...ôåëåõôáßá âñáäéÜ 
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Θεσσαλονίκη
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(εμένα) με  (εμάς)  μας


(εσένα) σε  (εσάς)  σας


(αυτόν) τo(ν)  (αυτούς) τους


(αυτή(ν)) τη(ν)  (αυτές) τις


(αυτό)  το  (αυτά)  τα


(εμένα) μου  (εμάς)  μας


(εσένα) σου  (εσάς)  σας


(αυτού) του  (αυτών) τους


(αυτής) της


(αυτού) του


 ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       














Δεν σας λέω


Πες μου


Δεν θα σας πω


Να μην σας πω


Πού το άκουσες αυτό;


ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...                                       


Να μου πεις, 
Αντρέα…


Κυρία Καίτη, 
να σας πω κάτι;
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Μπορείς να αλλάξεις τις υπογραμμισμένες φράσεις όπως στο 
παράδειγμα;


Η Θεσσαλονίκη ήταν κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου και αδερφή του 


Αλέξανδρου που η ιστορία ονόμασε τον Αλέξανδρο Μεγάλο. Τον ονόμασε Με-


γάλο. Ο Αλέξανδρος ήταν από μικρός γενναίο αγόρι. Μια μέρα στην Πέλλα, την 


πρωτεύουσα της Μακεδονίας ένας έμπορος έφερε ένα υπέροχο άλογο. Ήθελε 


να πουλήσει το άλογο μόνο στον βασιλιά, κανένας άλλος δεν ήταν κατάλληλος 


να έχει το άλογο. 


Αλλά και κανένας δεν μπορούσε να καβαλήσει το άλογο, γιατί ήταν πολύ άγριο.


Ο Αλέξανδρος ζήτησε να δοκιμάσει κι αυτός. Κράτησε το άλογο γερά και γύρισε 


το κεφάλι του προς τον ήλιο, γιατί κατάλαβε πως το ζώο φοβόταν τη σκιά του. 


Μετά ανέβηκε αποφασιστικά στην πλάτη του και μαζί έτρεξαν για ώρα πολλή.


Όταν ο Αλέξανδρος γύρισε στην αγορά ο Φίλιππος είπε στον Αλέξανδρο: «Παιδί 


μου, πρέπει να αναζητήσεις άλλο βασίλειο. Η Μακεδονία είναι μικρή για εσένα.»


Ο Αλέξανδρος έφτιαξε μια αυτοκρατορία από την Ελλάδα μέχρι την Ινδία και την 


Αίγυπτο, πάντα στην πλάτη του αλόγου του, του Βουκεφάλα.


Τον ονόμασε Μεγάλο. 


______________________________________


______________________________________


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


 Τι άλλο ξέρεις για τον Αλέξανδρο;


 Το 1977 ο Έλληνας αρχαιολόγος 
Μανόλης Ανδρόνικος ανακάλυψε τον τάφο 
του Φιλίππου στην Μακεδονία. Μπορείς 
να τον επισκεφτείς μέσα από βιβλία ή το 
Ίντερνετ και να μάθεις περισσότερα;
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Τις μέρες που έμειναν τα παιδιά στην Ελλάδα έφαγαν σε πολλά εστιατόρια σε 
όλα τα μέρη που επισκέφτηκαν. Στην αρχή ήθελαν μόνο τηγανητές πατάτες και 
μπριζόλες αλλά μετά δοκίμασαν κι άλλα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν 
ήξεραν τι να πρωτοδιαλέξουν. Τα φαγητά ήταν υπέροχα και πολλά. Να μερικά 
που μπορούσαν να δοκιμάσουν σε μια ψαροταβέρνα/εστιατόριο:


ôþñá åßíáé ç óåéñÜ ìáò...


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...


 Βρες καταλόγους από εστιατόρια της πόλης σου. Μπορείς να 
βρεις κάποιον από  κινέζικο, αραβικό, ελληνικό ή γαλλικό εστιατόριο; 
Τι διαφορές υπάρχουν; Βρες κι έναν κατάλογο από φαστ φουντ. 
Μπορείς να συγκρίνεις ξανά;


 Πόσες φορές την εβδομάδα τρως έξω από το σπίτι; Όταν δεν 
τρως στο σπίτι, πού τρως συνήθως; Κάντε μια έρευνα στην τάξη! 


Ορεκτικά


κολοκυθοκεφτέδες


πατάτα γεµιστή


φέτα ψητή


κεφαλοτύρι σαγανάκι


κολοκυθάκια τηγανητά


πατάτες τηγανητές


µανιτάρι ψητό


Σαλάτες


αγγουροντοµάτα


µαρούλι


λάχανο
χωριάτικη


χόρτα
πατατοσαλάτα


µελιτζανοσαλάτα


τζατζίκι


αγγουροντοµάτα


µαρούλι


λάχανο
χωριάτικη


χόρτα
πατατοσαλάτα


µελιτζανοσαλάτα


τζατζίκι


Λαδερά / Όσπρια
πατάτες φούρνου 
φασολάκια 
αρακάς 
σπανακόρυζο 
γίγαντες 
µπριάµ 


Κιµάδες
παστίτσιο 
κεφτέδες χωριάτικοι 
ντολµαδάκια σε 
αµπελόφυλλα 
λαχανοντολµάδες 
µουσακάς 
γιουβαρλάκια 
σουτζουκάκια 


Θαλασσινά


τσιπούρα σχάρας 


µαριδάκι τηγ. 


πέρκα σχάρας 


ψαροµπουκιές 


σαρδέλα σχάρας 


καλαµαράκι µε κοφτό 


µακαρονάκι 


γαρίδες σχάρας µε ρύζι 


καλαµαράκια τηγανητά


χταπόδι ψητό


Κρέατα της ώρας


µπριζόλα µοσχαρίσια


µπριζόλα χοιρινή


κοτόπουλο φιλέτο


µπιφτέκι
µπιφτέκι γεµιστό


λουκάνικο χωριάτικο
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ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...       


Μπορείς να συνεχίσεις;


Δε του αρέσει ο καφές.
Του αρέσει μόνο το άρωμα ______________.
Όταν καμιά φορά πίνει, πίνει ______________ του γλυκό.
______________δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί.
Και δεν του αρέσει καθόλου αυτό το αποτέλεσμα των καφέδων.
Γι’ αυτό ποτέ δεν πίνει πάνω από δύο ______________ τη μέρα.


Τι από τα παραπάνω είναι πολύ διαφορετικό στην Αυστραλία;


τι τρώνε οι Έλληνες;
Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες τρώνε πολύ κρέας, ψωμί και γάλα. Πιο πολλή 
ζάχαρη τρώνε οι κάτοικοι της Θράκης ενώ πιο πολύ καφέ πίνουν στην Κρήτη.


(Το Βήμα, 3 Δεκεμβρίου 1995 )


Πόσα γραμμάρια τη μέρα τρώνε οι Έλληνες


μοσχάρι νωπό 58
αρνί/κατσίκι 19
χοιρινό 20
πουλερικά νωπά 33
ψάρια νωπά 25
ελαιόλαδο 64
γάλα νωπό 118
αβγά 26


φασόλια, φακές 13
πατάτες 155
χόρτα διάφορα 24
ντομάτες 87
ζάχαρη 39
ψωμί 218
ρύζι 19
ζυμαρικά 28


Η Eλλάδα βρίσκεται στη 13η θέση στον κόσμο στην κατανάλωση καφέ 
με 1,6 καφέδες την ημέρα. Βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση στον 
κόσμο στην κατανάλωση καφέ έξω από το σπίτι.
Πρώτη στην κατανάλωση καφέ είναι η Φινλανδία (4,8 καφέδες τη 
μέρα), ακολουθεί η Σουηδία με 3,4 καφέδες τη μέρα και τρίτη είναι η 
Oλλανδία με 2,8 καφέδες τη μέρα.


πληροφορίες από Τα Νέα, 23/3/2006


äéáâÜæïõìå...     


áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...





Eíüôçôá 12







89


Eíüôçôá 1


Εκτέλεση
Βάλε το γιαούρτι σε ένα μεγάλο μπολ. 
Πρόσθεσε σιγά σιγά το αλεύρι, το 
μπέικιν πάουντερ και τη μαργαρίνη 
λιωμένη. Ανακάτευε συνεχώς. Σ‛ ένα 
άλλο μπολ χτύπα τα αβγά. Όταν τα 
ζαλίσεις αρκετά, ρίξ‛ τα κι αυτά στο 
μείγμα. Στη συνέχεια ρίξε τη φέτα 
κομμένη σε κομματάκια και το πιπέρι. 
(Αν θέλεις μπορείς να προσθέσεις 
και κομματάκια ζαμπόν.) Άδειασε το 


μείγμα σ΄ ένα μεγάλο βουτυρωμένο 
πιρέξ ή ταψί. Προθέρμανε τον φούρ-
νο και τέλος ψήσε την τυρόπιτα στους 
190 βαθμούς για 35 λεπτά περίπου.
Τρώγεται όλες τις ώρες. Και το 
κυριότερο, επειδή δεν έχει φύλλο, δε 
γεμίζεις τον κόσμο ψίχουλα!


Γιολάντα Τσιαμπόκαλου, από το 
"Οι Ερευνητές πάνε παντού"


Μπορείς να γράψεις μια παραδοσιακή αυστραλέζικη συνταγή;


äéáâÜæïõìå...     


Στους Έλληνες αρέσει πολύ η τυρόπιτα. Η συνταγή 
που θα διαβάσεις δεν είναι η κλασική συνταγή αλλά
 αξίζει να τη δοκιμάσεις!


Τι θα χρειαστείς (για 8 μερίδες)


Τυρόπιτα 
χωρίς την 


«πίτα»


6 αβγά


1 φλιτζάνι τσαγιού 


αλεύρι


½ κιλό φέτα
πι


πέ
ρι


1,5 κο
υτ


αλά
κι 


το
υ γλυκού


    
     


    
  μ


πέικ
ιν π


άουντερ


    μ
ισή κο


ύπ
α 


μα
ργ


αρ
ίνη


2 κεσεδάκια γιαούρτι
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Επειδή όμως το φαγητό είναι μόνο ένα κομμάτι της ζωής, πες ποιο από 
τα παρακάτω είναι σωστό ή λάθος για το τι συνηθίζουν οι Ελληνες;


ìéëÜìå ìåôáîý ìáò... 


H τελευταία βραδιά στη Θεσσαλονίκη: πώς πέρασαν τα παιδιά; 


 Οι άνθρωποι στην Αυστραλία…


1. …τρώνε πολύ το πρωί
2. … κοιμούνται ή ξεκουράζονται το μεσημέρι 
3. … δε βγαίνουν σχεδόν ποτέ μετά τις δέκα το βράδυ
4. … περνούν πολλή ώρα έξω από το σπίτι (για δουλειά, ψώνια ή φαγητό)
5. … χαρίζουν στις γιορτές γλυκά και ποτά
6. … δε δίνουν ποτέ φιλοδώρημα στο εστιατόριο
7. … οδηγούν πολύ προσεκτικά και πλένουν το αυτοκίνητό τους κάθε Κυριακή
8. … μιλάνε και γελάνε δυνατά
9. … χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ακόμη και στο δημοτικό σχολείο
10. … κάνουν σπορ 


Eíüôçôá 12







 Ελληνικά!
Γιατί όχι; 2


Λ ε ξ ι λ ό γ ι ο


Γραμματική
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Eíüôçôá 1ÃñáììáôéêÞ


Ουσιαστικά


Ονομαστική ο γείτονας μαθητής δρόμος  η χώρα φίλη οδός
Γενική  του γείτονα  μαθητή δρόμου  της χώρας φίλης οδού
Αιτιατική τον γείτονα μαθητή δρόμο   την χώρα φίλη οδό


Αρσενικά     Θηλυκά


Ονομαστική οι γείτονες μαθητές  δρόμοι  οι χώρες φίλες  οδοί
Γενική  των γειτόνων  μαθητών  δρόμων  των χωρών  φίλων  οδών 
Αιτιατική τους γείτονες  μαθητές  δρόμους  τις χώρες  φίλες  οδούς


Ονομαστική το σχολείο παιδί  μάθημα
Γενική  του σχολείου παιδιού μαθήματος
Αιτιατική το σχολείο  παιδί  μάθημα


Ουδέτερα


Ονομαστική τα σχολεία  παιδιά  μαθήματα
Γενική  των σχολείων   παιδιών μαθημάτων
Αιτιατική τα σχολεία παιδιά  μαθήματα


Επίθετα


εγώ  εμένα με
εσύ εσένα σε
αυτός/αυτή/αυτό αυτού/αυτής/αυτού τον/την/το
εμείς εμάς μας
εσείς εσάς σας
αυτοί/αυτές/αυτά αυτούς/αυτές/αυτά τους/τις/τα


Αντωνυμίες


λένε


πολύς κόσμος πολλή ζέστη  πολύ νερό
πολύ κόσμο πολλή ζέστη  πολύ νερό


πολλοί άνθρωποι πολλές ζέστες  πολλά νερά
πολλούς ανθρώπους πολλές ζέστες  πολλά νερά
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Eíüôçôá 1ÃñáììáôéêÞ


Ενεστώτας


γυρίζω
γυρίζεις
γυρίζει
γυρίζουμε
γυρίζετε
γυρίζουν


Ρήματα


Παρατατικός


γύριζα
γύριζες
γύριζε
γυρίζαμε
γυρίζατε
γύριζαν(ε)


Μέλλοντας 
(οριστική/υποτακτική)
θα/να γυρίσω
θα/να γυρίσεις
θα/να γυρίσει
θα/να γυρίσουμε
θα/να γυρίσετε
θα/να γυρίσουν


Αόριστος


γύρισα
γύρισες
γύρισε
γυρίσαμε
γυρίσατε
γύρισαν


Ενεργητική Φωνή (–ω, -άω/-ώ)


Ενεστώτας


ντύνομαι
ντύνεσαι
ντύνεται
ντυνόμαστε
ντύνεστε/ντυνόσαστε
ντύνονται


Παρατατικός


ντυνόμουνα
ντυνόσουνα
ντυνότανε
ντυνόμαστε/-αν
ντυνόσαστε/-αν
ντύνονταν


Μέλλοντας 
(οριστική/υποτακτική)
θα/να ντυθώ
θα/να ντυθείς
θα/να ντυθεί
θα/να ντυθούμε
θα/να ντυθείτε
θα/να ντυθούν


Αόριστος


ντύθηκα
ντύθηκες
ντύθηκε
ντυθήκαμε
ντυθήκατε
ντύθηκαν


Μέση Φωνή (-μαι)


πολύς κόσμος πολλή ζέστη  πολύ νερό
πολύ κόσμο πολλή ζέστη  πολύ νερό


πολλοί άνθρωποι πολλές ζέστες  πολλά νερά
πολλούς ανθρώπους πολλές ζέστες  πολλά νερά
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Eíüôçôá 1Ëåîéëüãéï


Α
αγαθό, το (τα αγαθά) product
άγαλμα, το (τα αγάλματα) statue
αγγείο, το (τα αγγεία) ceramic vase
αγγλικά, τα / αγγλική γλώσσα, η 
English language
άγιος-αγία-άγιο saint
αγορά, η (οι αγορές) market
αγοράζω (-ομαι) buy
αγοραστής, ο (οι αγοραστές) buyer
άγριος-άγρια-άγριο wild
αγωγή, η education
αγώνας, ο (οι αγώνες) game, struggle
αγωνίζομαι struggle, fight
αδειάζω (-ομαι) empty
αεροδρόμιο, το (τα αεροδρόμια) airport
αεροπλάνο, το (τα αεροπλάνα) airplane
αετός, ο (οι αετοί) hawk, kite
αθλητής, ο (οι αθλητές) athlete
αθλητικός-αθλητική-αθλητικό athletic
αίθουσα, η (οι αίθουσες) room
αίθριος (καιρός) fair, clear, fine (weather)
αιώνας, ο (οι αιώνες) century
ακοντισμός, ο javelin
ακριβός-ακριβή-ακριβό expensive
ακριβώς precisely, exactly
άκρο, το (τα άκρα) edge
αλάτι, το salt
αλεύρι, το flour
αλήθεια, η (οι αλήθειες) truth
αλλά but
αλλαγή, η (οι αλλαγές) change
αλλάζω change
άλμα, το (high) jump
αλμυρός-αλμυρή-αλμυρό salty
άλογο, το (τα άλογα) horse
αμέσως immediately
αμπελόφυλλο, το wine leaf
αν if
αναζητάω/-ώ inquire, seek
ανακαλύπτω discover
ανακατεύω mix, stir
ανακοινώνω announce
ανακοίνωση, η (οι ανακοινώσεις) announcement
ανάμεσα between, among
αναμονή, η waiting


ανατολή, η east, sunrise
ανατολικά east
αναχωρώ depart, take off, leave, check out
ανάβω turn on, set fire
ανεβαίνω go up, climb
ανήκω belong
ανοίγω open, turn on
άνοιξη, η spring
αντηλιακό, το sun proof cream
αντικείμενο, το (τα αντικείμενα) object
αντιμετωπίζω (-ομαι) face 
αντίστοιχος-αντίστοιχη-αντίστοιχο respective
αντιστοιχίζω match
άνω up
αξίζει it is worth
αξιοθέατα, τα sights
απαγορεύεται it is forbidden
απαραίτητος-η-α necessary
αποκτώ obtain, get
απλός-απλή-απλό simple
από from, by
απόγευμα, το (τα απογεύματα) afternoon
απογραφή, η census, inventory
αποδυτήρια, τα changing, locker room
απομακρύνω (-ομαι) take, keep, get away
αποτέλεσμα, το (τα αποτελέσματα) result
απόφαση, η (οι αποφάσεις) decision
αποφασίζω (-ομαι) decide
απόψε tonight
αρακάς, ο peas
αργά slowly, late
(μου) αρέσει I like
αρκούδα, η (οι αρκούδες) bear
αρτοποιείο, το bakery
αρχαιολογικός-ή-ό archaeological
αρχαιολόγος, ο / η archaeologist
αρχίζω start, begin
αρχιτέκτονας, ο / η architect
άρωμα, το (τα αρώματα) perfume
ας let’s
ασημένιος-ασημένια-ασημένιο silver
άστρο, το (τα άστρα) star
άσχετος-άσχετη-άσχετο irrelevant
άτομο, το individual
αυτοκίνητο, το (τα αυτοκίνητα) car
αφήγηση, η (οι αφηγήσεις) narration


Ελληνο-Αγγλικό Λεξιλόγιο / Greek-English Vocabulary αφήνω (-ομαι) leave, let
άφιξη, η (οι αφίξεις) arrival
αφού since, because
αχινός, ο (οι αχινοί) sea urchin


Β
βαθμός, ο (οι βαθμοί) grade
βαλίτσα, η (οι βαλίτσες) suitcase
βαμβακερός-ή-ό cotton
βασικός-βασική-βασικό basic
βατραχοπέδιλα, τα flipper
βγαίνω go, get, come out
βιαστικά hastily
βιβλιοθήκη, η library
βοηθάω/-ώ (-ούμαι) help
βοήθεια, η help
βόλτα, η (οι βόλτες) walk, stroll
βόρεια north
βουλευτής, ο η (οι βουλευτές) deputy member
Βουλή, η Parliament
βουνό, το (τα βουνά) mountain
βούτυρο, το butter
βραβείο, το (τα βραβεία) prize
βραδιά, η evening
βράχος, ο (οι βράχοι-τα βράχια) rock
βωμός, ο (οι βωμοί) alter


Γ
γάιδαρος, ο donkey
γάλα, το (τα γάλατα) milk
γάντι, το (τα γάντια) gloves
γαρίδα, η (οι γαρίδες) shrimp
γεμάτος-γεμάτη-γεμάτο full 
γεμίζω fill in
γενικά generally
γενναίος-γενναία-γενναίο brave
γερός-γερή-γερό strong, healthy
γεωργός, ο farmer
γη, η earth, land
για for
γίγαντας, ο (οι γίγαντες) giant
γλυπτό, το (τα γλυπτά) sculpture
γραμμένος-η-ο written
γραπτός-γραπτή-γραπτό written
γυαλιά, τα glasses
γυμνάζω (-ομαι) work out
γυρίζω come back, (re)turn
γύρω around


Δ
δάσος, το (τα δάση) forest, wood
δελφίνι, το (τα δελφίνια) dolphin
δεν not
δερμάτινος-η-ο leather
δεύτερος-δεύτερη-δεύτερο second
δηλαδή that is
δημοκρατία, η democracy
δήμος, ο (οι δήμοι) municipality
διαδρομή, η (οι διαδρομές) route
διάθεση, η (οι διαθέσεις) intention, mood
διαίρεση, η (οι διαιρέσεις) division
διακοπές, οι holidays, vacation
διαμονή, η stay
διαρκώ last
διασκεδάζω enjoy
διατροφή, η alimentation, nutrition, alimony 
διαφορά, η (οι διαφορές) difference
διευθυντής, ο (οι διευθυντές) director
δικαίωμα, το (τα δικαιώματα) right
διορθώνω (-ομαι) correct
δίπλα by, next to
δισκοβολία, η the disc throwing
δοκιμάζω (-ομαι) try
δουλειά, η (οι δουλειές) work, job
δούλος, ο (οι δούλοι) slave
δρομολόγιο, το course, schedule, timetable
δύση, η west 
δυστυχώς unfortunately
δυτικά west
δωμάτιο, το (τα δωμάτια) room
δωρίζω (-ομαι) donate, give a gift


Ε
εγκυκλοπαίδεια, η encyclopedia
εδώ here
εθνικός-εθνική-εθνικό national
είδος, το (τα είδη) kind, species
είδηση,  η (οι ειδήσεις) news
ειδοποίηση, η (οι ειδοποιήσεις) notification
εικόνα, η (οι εικόνες) picture
ειρήνη, η peace
εισιτήριο, το (τα εισιτήρια) ticket
είσοδος, η entrance
εκδρομή, η excursion
εκεί there
εκείνος-εκείνη-εκείνο that
έκταση, η amplitude
εκτός except, out
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Α
αγαθό, το (τα αγαθά) product
άγαλμα, το (τα αγάλματα) statue
αγγείο, το (τα αγγεία) ceramic vase
αγγλικά, τα / αγγλική γλώσσα, η 
English language
άγιος-αγία-άγιο saint
αγορά, η (οι αγορές) market
αγοράζω (-ομαι) buy
αγοραστής, ο (οι αγοραστές) buyer
άγριος-άγρια-άγριο wild
αγωγή, η education
αγώνας, ο (οι αγώνες) game, struggle
αγωνίζομαι struggle, fight
αδειάζω (-ομαι) empty
αεροδρόμιο, το (τα αεροδρόμια) airport
αεροπλάνο, το (τα αεροπλάνα) airplane
αετός, ο (οι αετοί) hawk, kite
αθλητής, ο (οι αθλητές) athlete
αθλητικός-αθλητική-αθλητικό athletic
αίθουσα, η (οι αίθουσες) room
αίθριος (καιρός) fair, clear, fine (weather)
αιώνας, ο (οι αιώνες) century
ακοντισμός, ο javelin
ακριβός-ακριβή-ακριβό expensive
ακριβώς precisely, exactly
άκρο, το (τα άκρα) edge
αλάτι, το salt
αλεύρι, το flour
αλήθεια, η (οι αλήθειες) truth
αλλά but
αλλαγή, η (οι αλλαγές) change
αλλάζω change
άλμα, το (high) jump
αλμυρός-αλμυρή-αλμυρό salty
άλογο, το (τα άλογα) horse
αμέσως immediately
αμπελόφυλλο, το wine leaf
αν if
αναζητάω/-ώ inquire, seek
ανακαλύπτω discover
ανακατεύω mix, stir
ανακοινώνω announce
ανακοίνωση, η (οι ανακοινώσεις) announcement
ανάμεσα between, among
αναμονή, η waiting


ανατολή, η east, sunrise
ανατολικά east
αναχωρώ depart, take off, leave, check out
ανάβω turn on, set fire
ανεβαίνω go up, climb
ανήκω belong
ανοίγω open, turn on
άνοιξη, η spring
αντηλιακό, το sun proof cream
αντικείμενο, το (τα αντικείμενα) object
αντιμετωπίζω (-ομαι) face 
αντίστοιχος-αντίστοιχη-αντίστοιχο respective
αντιστοιχίζω match
άνω up
αξίζει it is worth
αξιοθέατα, τα sights
απαγορεύεται it is forbidden
απαραίτητος-η-α necessary
αποκτώ obtain, get
απλός-απλή-απλό simple
από from, by
απόγευμα, το (τα απογεύματα) afternoon
απογραφή, η census, inventory
αποδυτήρια, τα changing, locker room
απομακρύνω (-ομαι) take, keep, get away
αποτέλεσμα, το (τα αποτελέσματα) result
απόφαση, η (οι αποφάσεις) decision
αποφασίζω (-ομαι) decide
απόψε tonight
αρακάς, ο peas
αργά slowly, late
(μου) αρέσει I like
αρκούδα, η (οι αρκούδες) bear
αρτοποιείο, το bakery
αρχαιολογικός-ή-ό archaeological
αρχαιολόγος, ο / η archaeologist
αρχίζω start, begin
αρχιτέκτονας, ο / η architect
άρωμα, το (τα αρώματα) perfume
ας let’s
ασημένιος-ασημένια-ασημένιο silver
άστρο, το (τα άστρα) star
άσχετος-άσχετη-άσχετο irrelevant
άτομο, το individual
αυτοκίνητο, το (τα αυτοκίνητα) car
αφήγηση, η (οι αφηγήσεις) narration


Ελληνο-Αγγλικό Λεξιλόγιο / Greek-English Vocabulary αφήνω (-ομαι) leave, let
άφιξη, η (οι αφίξεις) arrival
αφού since, because
αχινός, ο (οι αχινοί) sea urchin


Β
βαθμός, ο (οι βαθμοί) grade
βαλίτσα, η (οι βαλίτσες) suitcase
βαμβακερός-ή-ό cotton
βασικός-βασική-βασικό basic
βατραχοπέδιλα, τα flipper
βγαίνω go, get, come out
βιαστικά hastily
βιβλιοθήκη, η library
βοηθάω/-ώ (-ούμαι) help
βοήθεια, η help
βόλτα, η (οι βόλτες) walk, stroll
βόρεια north
βουλευτής, ο η (οι βουλευτές) deputy member
Βουλή, η Parliament
βουνό, το (τα βουνά) mountain
βούτυρο, το butter
βραβείο, το (τα βραβεία) prize
βραδιά, η evening
βράχος, ο (οι βράχοι-τα βράχια) rock
βωμός, ο (οι βωμοί) alter


Γ
γάιδαρος, ο donkey
γάλα, το (τα γάλατα) milk
γάντι, το (τα γάντια) gloves
γαρίδα, η (οι γαρίδες) shrimp
γεμάτος-γεμάτη-γεμάτο full 
γεμίζω fill in
γενικά generally
γενναίος-γενναία-γενναίο brave
γερός-γερή-γερό strong, healthy
γεωργός, ο farmer
γη, η earth, land
για for
γίγαντας, ο (οι γίγαντες) giant
γλυπτό, το (τα γλυπτά) sculpture
γραμμένος-η-ο written
γραπτός-γραπτή-γραπτό written
γυαλιά, τα glasses
γυμνάζω (-ομαι) work out
γυρίζω come back, (re)turn
γύρω around


Δ
δάσος, το (τα δάση) forest, wood
δελφίνι, το (τα δελφίνια) dolphin
δεν not
δερμάτινος-η-ο leather
δεύτερος-δεύτερη-δεύτερο second
δηλαδή that is
δημοκρατία, η democracy
δήμος, ο (οι δήμοι) municipality
διαδρομή, η (οι διαδρομές) route
διάθεση, η (οι διαθέσεις) intention, mood
διαίρεση, η (οι διαιρέσεις) division
διακοπές, οι holidays, vacation
διαμονή, η stay
διαρκώ last
διασκεδάζω enjoy
διατροφή, η alimentation, nutrition, alimony 
διαφορά, η (οι διαφορές) difference
διευθυντής, ο (οι διευθυντές) director
δικαίωμα, το (τα δικαιώματα) right
διορθώνω (-ομαι) correct
δίπλα by, next to
δισκοβολία, η the disc throwing
δοκιμάζω (-ομαι) try
δουλειά, η (οι δουλειές) work, job
δούλος, ο (οι δούλοι) slave
δρομολόγιο, το course, schedule, timetable
δύση, η west 
δυστυχώς unfortunately
δυτικά west
δωμάτιο, το (τα δωμάτια) room
δωρίζω (-ομαι) donate, give a gift


Ε
εγκυκλοπαίδεια, η encyclopedia
εδώ here
εθνικός-εθνική-εθνικό national
είδος, το (τα είδη) kind, species
είδηση,  η (οι ειδήσεις) news
ειδοποίηση, η (οι ειδοποιήσεις) notification
εικόνα, η (οι εικόνες) picture
ειρήνη, η peace
εισιτήριο, το (τα εισιτήρια) ticket
είσοδος, η entrance
εκδρομή, η excursion
εκεί there
εκείνος-εκείνη-εκείνο that
έκταση, η amplitude
εκτός except, out
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ελαιόλαδο, το olive oil
ελάφι, το (τα ελάφια) deer
ελεύθερος-ελεύθερη-ελεύθερο free, single
ελιά, η (οι ελιές) olive tree
Ελλάδα, η Greece
έλληνας, ο / ελληνίδα, η Greek
έμπορος, ο / η seller, merchant
ένας-μία-ένα one, a
ενδιαφέρομαι I am interested in
ενθουσιασμός, ο enthusiasm
εννοώ (-ούμαι) mean
ενώ but, meanwhile, while
ενώνω (-ομαι) unite
ένωση, η (οι ενώσεις) union
εξέταση, η (οι εξετάσεις) exam, examination
επανάσταση, η (οι επαναστάσεις) revolution
επαναστάτης, -τρια revolutionist
επειδή because, since
έπειτα then
επιβάτης, ο / η passenger
επικίνδυνος-επικίνδυνη-επικίνδυνο dangerous
επικοινωνώ communicate
έπιπλα, τα furniture
επίσης also, as well
επισκέπτης, ο / η -τρια visitor
επισκέπτομαι visit
επιστροφή, η (οι επιστροφές) return
επιτρέπεται it is allowed
επιτροπή, η (οι επιτροπές) committee
επόμενος-επόμενη-επόμενο next
έργο, το (τα έργα) work, film
εργαλείο, το (τα εργαλεία) tool
έρευνα, η (οι έρευνες) (re)search
ερευνητής, ο / η (οι ερευνητές) researcher
έρημος, η desert
εστιατόριο, το (τα εστιατόρια) restaurant
ευγένεια, η politeness
εύκολα easily
Ευρώπη, η Europe
ευχαριστημένος-η-ο happy, pleased
ευχάριστος-ευχάριστη-ευχάριστο pleasant
εφημερίδα, η (οι εφημερίδες) newspaper


Ζ
ζαλίζω (-ομαι) distract, get dizzy
ζάχαρη, η sugar
ζέστη, η (οι ζέστες) heat
ζεστός-ζεστή-ζεστό hot
ζευγάρι, το (τα ζευγάρια) pair


ζητάω/-ώ ask
ζυμαρικά, τα pastry food 
ζωγραφίζω (-ομαι) paint
ζώδιο, το sign of zodiac


Η
ήδη already
ήλιος, ο sun
ήρωας, o -ηρωίδα, η hero
ήσυχα quietly


Θ
θάλασσα, η (οι θάλασσες) sea
θαυμάζω admire
θεά, η (οι θεές) goddess
θέα, η view
θεατής, ο / η  (οι θεατές) spectator
θέατρο, το (τα θέατρα) theater
θεμέλιο, το (τα θεμέλια) foundation
θεός, ο (οι θεοί) god
θερμοκρασία, η temperature
θησαυρός, ο (οι θησαυροί) thesaurus
θρησκεία, η (οι θρησκείες) religion


I
ιδέα, η (οι ιδέες) idea
ιδιωτικός-ιδιωτική-ιδιωτικό private
ίδρυμα, το (τα ιδρύματα) institution
ιερός-ιερή-ιερό sacred
ίσος-ίση-ίσο equal, even 
ισόγειο, το ground floor
ιστιοσανίδα, η wind surfing
ιχθυοπωλείο, το fish market


Κ
καβούρι, το (τα καβούρια) crab
κάγκελο, το (τα κάγκελα) rail, balustrad
καθαρός-καθαρή-καθαρό clean
καθόλου at all
καιρός, ο weather
κακός-κακή-κακό bad
καλά well
καλαμαράκι, το (τα καλαμαράκια) calamari
καλοκαίρι, το (τα καλοκαίρια) summer
κάλτσα, η (οι κάλτσες) sock, stocking
καλύτερος-η-ο better
κανείς / κανένας-καμία / καμιά-κανένα none
καπέλο, το (τα καπέλα) hat
κάποτε some day
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κάπου some place
κάπως somehow
καράβι, το (τα καράβια) boat, ship
καρδιά, η (οι καρδιές) heart 
καρέκλα, η (οι καρέκλες) chair
καρότο, το (τα καρότα) carrot
κασέρι, το Greek cheese
κασκόλ, το (τα κασκόλ) scarf
κατά against, according tο
καταλαβαίνω understand
κατάλληλος-κατάλληλη-κατάλληλο appropriate
κατάλογος, ο (οι κατάλογοι) list
κατανάλωση, η consumption
καταπληκτικός-ή-ό amazing, marvelous, astonishing
κατασκευάζω (-ομαι) make
κατεβαίνω go, come, get down 
κάτι something
κατοικώ live
κατσίκι, το (τα κατσίκια) goat
κάτω down
καφές, ο (οι καφέδες) coffee
κείμενο, το (τα κείμενα) text
κέντρο, το (τα κέντρα) center
κεφαλαίο, το capital (letter)
κεφάλι, το (τα κεφάλια) head
κεφαλοτύρι, το Greek cheese
κεφτές, ο (οι κεφτέδες) meatball
κιλό, το (τα κιλά) kilo
κιμάς, ο minced meat
κινητός-κινητή-κινητό mobile (phone)
κίτρινος-κίτρινη-κίτρινο yellow
κλειστός-κλειστή-κλειστό closed
κολοκύθι, το (τα κολοκύθια) zucchini, pumpkin
κολυμπάω/-ώ swim
κομμάτι, το (τα κομμάτια) piece, bit
κομμένος-κομμένη-κομμένο cut
κοντός-κοντή-κοντό short
κοντινός-κοντινή-κοντινό nearby
κοπέλα, η (οι κοπέλες) girl
κόρη, η (οι κόρες) daughter
κορυφή, η (οι κορυφές) top, peak 
κόσμημα, το (τα κοσμήματα) jewelry
κοστούμι, το (τα κοστούμια) suit
κοτόπουλο, το (τα κοτόπουλα) chicken
κουζίνα, η (οι κουζίνες) kitchen
κουλουράκια, τα cookies
κούπα, η (οι κούπες) cup
κουράγιο, το courage
κουράζω (-ομαι) tire


κουρασμένος-η-ο tired
κουταλάκι, το (τα κουταλάκια) spoon
κράτος, το (τα κράτη) state
κρέας, το (τα κρέατα) meat
κρέμα, η (οι κρέμες) cream
κρεοπωλείο, το (τα κρεοπωλεία) butcher shop
Κρήτη, η Crete
κροκόδειλος, ο crocodile
κρύβω (-ομαι) hide
κρυμμένος-κρυμμένη-κρυμμένο hidden
κρύο, το cold
κτηνοτρόφος, ο / η farmer 
κτίριο, το (τα κτίρια) building
κυλάω/-ώ roll
Κύπρος, η Cyprus
κυριότερος-η-ο main
κυρίως merely


Λ
λάδι, το oil
λαϊκός-λαϊκή-λαϊκό popular
λαιμός, ο neck, throat
λαχανικά, τα vegetable
λάχανο, το cabbage
λείπω be absent
λειτουργώ function
λεπτό, το (τα λεπτά) minute
λεπτομέρεια, η (οι λεπτομέρειες) detail
λεφτά, τα money
λεωφορείο, το (τα λεωφορεία) bus
λιγότερος-η-ο less
λιοντάρι, το (τα λιοντάρια) lion
λίτρο, το (τα λίτρα) litre
λιωμένος-η-ο melted
λόγος, ο speech, reason
λουκάνικο, το (τα λουκάνικα) hot dog
λουτρό, το bathroom
λύνω (-ομαι) solve
λύκος, ο (οι λύκοι) wolf


Μ
μαγειρεύω (-ομαι) cook
μαγιό, το (τα μαγιό) swimming suit
μαζεύω (-ομαι) collect, gather 
μαζί together
μακριά away
μάλιστα yes, indeed
μάλλινος-η-ο wool
μάλλον rather







98


Ëåîéëüãéï


μαλώνω fight
μανάβικο, το vegetable shop
μανιτάρι, το (τα μανιτάρια) mushroom
μαντείο, το oracle
μαριδάκι, το small fish
μάρμαρο, το (τα μάρμαρα) marble
μαρούλι, το (τα μαρούλια) lettuce 
μάτι, το (τα μάτια) eye
μαύρος-μαύρη-μαύρο black
μεγαλύτερος-η-ο bigger, older
μεγαλώνω get older, raise
μελιτζάνα, η (οι μελιτζάνες) eggplant
μέλλον, το future
μέρος, το (τα μέρη) part
μερίδα, η (οι μερίδες) proportion, share
μερικός-μερική-μερικό some
μέση, η middle, waist
μεσημέρι, το (τα μεσημέρια) noon
μεσημεριανό,το lunch
μετανιώνω resent
μεταξύ among
μεταξωτός-ή-ό silk
μετάφραση, η (οι μεταφράσεις) translation
μέτρο, το meter
μετρό underground (train), tube
μέχρι to, till, until
μήκος, το length
μήλο, το (τα μήλα) apple
μήπως by any chance
μηχανή, η (οι μηχανές) machine
μικρότερος-η-ο smaller
μισός-μισή-μισό half
μόδα, η fashion
μοιάζω be similar, take after
μοναδικός-ή-ό unique
μοναστήρι, το monastery
μόνιμος-η-ο permanent
μόνο only
μοντέρνος-α-ο fashionable
μοσχάρι, το veal. beef
μουσακάς, ο Greek food
μουσείο, το (τα μουσεία) museum
μπαίνω enter, come in
μπάνιο, το (τα μπάνια) bathroom, swimming
μπισκότο, το (τα μπισκότα) cookies
μπιφτέκι, το (τα μπιφτέκια) burger
μπλέκω (-ομαι) confuse, get into trouble
μπλούζα, η (οι μπλούζες) sweater, t-shirt


μπότα, η (οι μπότες) boot 
μπουκάλι, το (τα μπουκάλια) bottle
μπουφάν, το (τα μπουφάν) overcoat
μπριζόλα, η (οι μπριζόλες) steak
μυαλό, το (τα μυαλά) brain, mind   
μύθος, ο (οι μύθοι) mythology
μυρωδιά, η (οι μυρωδιές) scent
μύτη, η (οι μύτες) nose


Ν
ναός, ο (οι ναοί) temple, church
νερό, το (τα νερά) water
νίκη, η (οι νίκες) victory
νικάω/-ώ win
νόμισμα, το coin, currency 
νόμος, ο (οι νόμοι) law
νομός, ο (οι νομοί) district, county
νότια south
ντολμαδάκια, τα / οι ντολμάδες Greek food
ντομάτα, η (οι ντομάτες) tomato
ντουλάπι, το (τα ντουλάπια) cupboard
νύχτα, η (οι νύχτες) night
vωπός-νωπή-νωπό fresh, damp
νωρίς early
νωρίτερα earlier


Ξ
ξεκινάω/-ώ start, set off
ξεκουράζω (-ομαι) relax
ξεναγός, ο / η (oι ξεναγοί) guide 
ξενάγηση, η (οι ξεναγήσεις) sight seeing
ξενοδοχείο, το (τα ξενοδοχεία) hotel
ξεχνάω/-ώ (-ιέμαι) forget
ξεχασμένος-η-ο forgotten
ξυπνάω/-ώ be awake, get up
ξύπνιος-ξύπνια-ξύπνιο awake


Ο
οδηγός, ο / η (οι οδηγοί) driver
οδηγώ drive
οδικώς by car
ολόκληρος -η-ο whole
οπωροπωλείο, το fruit shop
όπως like
όργανο, το (τα όργανα) instrument
οργανώνω (-ομαι) organize
ορθόδοξος-η-ο orthodox
όσος-όση-όσο as much as
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όσπρια, τα pulses
όστρακο, το potsherd, shell
όταν when
ούτε...ούτε neither …nor


Π
πάγκος, ο (οι πάγκοι) stall
παγωτό, το (τα παγωτά) ice-cream
παλάτι, το (τα παλάτια) court-palace
πάλη, η struggle, wrestling
πάλι again
παλιός-παλιά-παλιό old
πανέμορφος-η-ο beautiful
πάντα always
παντελόνι, το (τα παντελόνια) trousers
παντοπωλείο, το supermarket
πάντως anyway
παπούτσι, το (τα παπούτσια) shoe
παρά although, despite, contrary
παράδοση, η (οι παραδόσεις) tradition
παρακαλώ please
παρακάτω below
παραλία, η (οι παραλίες) sea side
παράξενος-η-ο strange, peculiar
παραπάνω previous
παρέα, η (οι παρέες) company
παρόμοιος-παρόμοια-παρόμοιο similar
πατάτα, η (οι πατάτες) potato
πατρίδα, η (οι πατρίδες) home country
πάω go
πέδιλο, το (τα πέδιλα) sandal, light shoe
πεινάω be hungry
πείθω (-ομαι) convince
περιβάλλον, το environment
περιγραφή, η (οι περιγραφές) description
περιοχή, η (οι περιοχές) area
περιπέτεια, η (οι περιπέτειες) adventure
περίπου about
περίπτερο, το (τα περίπτερα) kiosk
περπατάω/-ώ walk
πετάω/-ώ throw away
πετσέτα, η (οι πετσέτες) napkin, towel
πεύκο, το (τα πεύκα) pine tree
πηγή, η (οι πηγές) spring
πια any longer, any more
πιάνω (-ομαι) catch
πιάτο, το (τα πιάτα) dish
πιλότος, ο / η (οι πιλότοι) pilot


πιο more
πιπέρι, το pepper
πιστεύω believe
πίτα, η (οι πίτες) pie
πλάι by
πλάκα, η (οι πλάκες) joke
πλατεία, η (οι πλατείες) square
πλάτη, η (οι πλάτες) back
πλάτος, το (τα πλάτη) width
πλένω (-ομαι) wash
πλέον anymore
πλευρά, η (οι πλευρές) side
πληθυσμός, ο population
πληρώνω (-ομαι) get paid 
πλησιάζω approach
πλοίο, το (τα πλοία) ship
ποδήλατο, το (τα ποδήλατα) bicycle
πόλεμος, ο (οι πόλεμοι) war
πολιτεία, η (οι πολιτείες) city
πολίτης, ο / η (οι πολίτες) citizen
πολίτευμα, το regime
πολιτική, η politics
πολύχρωμος-η-ο colorful
πόρτα, η (οι πόρτες) door
πορτοκάλι, το (τα πορτοκάλια) orange
ποτέ never
πότε when
που whoever, that
πού where
πουκάμισο, το (τα πουκάμισα) shirt
πουλάω/-ώ sell
πουλερικά, τα chicken
πουλί, το (τα πουλιά) bird
πουλόβερ, το (τα πουλόβερ) sweater
πράγμα, το (τα πράγματα) thing
πραγματικότητα, η reality
πράσινος-πράσινη-πράσινο green
πρέσβης, ο / η ambassador
πριν previously, ago, before
πρόβατο, το (τα πρόβατα) sheep
προβλέπω foresee
πρόβλημα, το (τα προβλήματα) problem
πρόγραμμα, το (τα προγράμματα) program
πρόεδρος, ο / η president
προέλευση, η origin
προηγούμενος-η-ο previous
προλαβαίνω have time to, make it
προς towards
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προσγειώνω (-ομαι) land
προσεκτικά carefully
προσέχω take care of
προσεύχομαι pray
προσθέτω add
πρόσκληση, η (οι προσκλήσεις) invitation
προσοχή, η attention
προστατεύω (-ομαι) protect
προσφέρω (-ομαι) offer
προτείνω (-ομαι) propose, suggest
πρωθυπουργός, ο / η prime minister
πρωινό, το breakfast, morning
πρώτα initially
πτήση, η (οι πτήσεις) flight
πως that
πώς how


Ρ
ρολόι, το (τα ρολόγια) watch
ρύζι, το rice


Σ
σακίδιο, το (τα σακίδια) back-pack, tucksack
σακούλα, η (οι σακούλες) bag
σαν like
σαρδέλα, η (οι σαρδέλες) sardine
σε to
σελίδα, η (οι σελίδες) page
σεντόνι, το (τα σεντόνια) sheet
σηκώνω (-ομαι) raise, get up
σημείο, τα (τα σημεία) point
σημείωμα, το (τα σημειώματα) note
σημείωση, η (οι σημειώσεις) notes
σιγά slowly
σκάλα, η (οι σκάλες) stairs
σκέφτομαι think
σκηνή, η stage
σκιά, η (οι σκιές) shade, shadow 
σκίτσο, το (τα σκίτσα) drawing
σκοινί, το (τα σκοινιά) rope
σολομός, ο salmon
σουβλάκι, το (τα σουβλάκια) Greek food
σούπα, η (οι σούπες) soup
σπά(ζ)ω break
σπαθί, το (τα σπαθιά) sword
σπανάκι, το spinach
σπάνια rarely
στάδιο, το stadium


σταματάω/-ώ stop
στάση, η (οι στάσεις) stop, station
στέλνω (-ομαι) send
στεφάνι, το (τα στεφάνια) wreath 
στήλη, η (οι στήλες) column
στοιχείο, το (τα στοιχεία) element, clue
συγκεντρώνω (-ομαι) collect, gather
συγκοινωνία, η (οι συγκοινωνίες) transportation
συγκρίνω (-ομαι) compare
συζητάω/-ώ talk, discuss
συλλογή, η (οι συλλογές) collection
σύμφωνα according
συμφωνώ agree
συναντάω/-ώ meet
συνέχεια / συνεχώς continuously
συνήθεια, η (οι συνήθειες) habit
συνηθίζω get accustomed
συνήθως usually
σύνθετος-σύνθετη-σύνθετο composite
συνολικός-συνολική-συνολικό whole
σύνολο, το (τα σύνολα) set
συστατικά, τα ingredients
σύστημα, το (τα συστήματα) system
σχεδιάζω (-ομαι) draw
σχεδόν almost, nearly, about
σχετικά in relation to
σχήμα, το (τα σχήματα) pattern
σώμα, το (τα σώματα) body


Τ
ταψί, το (τα ταψιά) pan
τείχος, το (τα τείχη) wall
τέλεια perfectly
τελικά finally
τέτοιος-τέτοια-τέτοιο such
τέχνη, η (οι τέχνες) art
τζατζίκι, το Greek food
τηγανητός-τηγανητή-τηγανητό fried 
τιμή, η (οι τιμές) price
τιμώ honor
τίποτε nothing
τίτλος, ο (οι τίτλοι) title
τοίχος, ο (οι τοίχοι) wall
τόνος, ο (οι τόνοι) stress, tuna fish
τόσος-τόση-τόσο as much as, so, as
τότε then
τραπέζι, το (τα τραπέζια) table
τρέλα, η insanity
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τρένο,το (τα τρένα) train
τρέχω run
τρίγωνο, το (τα τρίγωνα) triangle
τρόλεϊ, το (τα τρόλεϊ) trοlley-bus
τρόφιμα, τα food
τροχός, ο (οι τροχοί) wheel
τρώ(γ)ω eat
τσάι, το tea
τσιπούρα, η (οι τσιπούρες) blue fish
τσίχλα, η (οι τσίχλες) gum
τυρί, το (τα τυριά) cheese
τυρόπιτα, η (οι τυρόπιτες) cheese pie
τύχη, η luck


Υ
υπαίθριος-υπαίθρια-υπαίθριο open air
υπέροχος-υπέροχη-υπέροχο gorgeous
ύπνος, ο sleep
υπόσχομαι promise
υποτροφία, η (οι υποτροφίες) scholarship
υπουργείο, το (τα υπουργεία) ministry
υποχρεωτικός-ή-ό obligatory
ύστερα then


Φ
φαίνομαι seem
φακές, οι lentil
φαντάζομαι imagine
φάρος, ο (οι φάροι) light house
φασολάκια, τα green beans
φασόλια, τα beans
φέτα, η Greek cheese
φεύγω leave
φθάνω reach
φθινόπωρο, το autumn
φίδι, το (τα φίδια) snake
φιλοδώρημα, το tip
φιλοξενία, η hospitality
φιλοξενώ (-ούμαι) offer hospitality
φλιτζάνι, το (τα φλιτζάνια) cup
φοβάμαι be afraid
φόρεμα, το (τα φορέματα) dress
φορεσιά, η (οι φορεσιές) dress
φούρνος, ο (οι φούρνοι) oven
φούστα, η (οι φούστες) skirt
φράση, η (οι φράσεις) phrase
φρούτο, το (τα φρούτα) fruit
φτάνω reach


φτηνός- φτηνή- φτηνό cheap
φύλακας, ο / η guard
φυλή, η race
φύλλο, το (τα φύλλα) leaf
φυσικά naturally
φυτεύω plant
φωνάζω shout, scream
φωνή, η (οι φωνές) voice


Χ
χαλί, το (τα χαλιά) rug
χαμηλός-χαμηλή-χαμηλό low
χαμόγελο, το (τα χαμόγελα) smile
χάπι, το (τα χάπια) pill
χαρίζω (-ομαι) give a gift
χασάπικο, το butcher shop
χειμώνας, ο winter
χειρότερος-η-ο worse
χιόνι, το (τα χιόνια) snow
χοιρινός-χοιρινή-χοιρινό pork
χοντρός-χοντρή-χοντρό fat
χόρτα, τα vegetable
χορταίνω be full
χρήματα, τα money
χρόνος, ο time
χταπόδι, το (τα χταπόδια) octopus
χτένα, η (οι χτένες) comb
χτες yesterday
χτεσινός-χτεσινή-χτεσινό yesterday’s
χωρίς without
χώρος, ο (οι χώροι) space
χωράω/-ώ fit in


Ψ
ψάχνω (-ομαι) look for
ψαράς, ο (οι ψαράδες) fisherman
ψάρι, το (τα ψάρια) fish
ψηλά high
ψητός-ψητή-ψητό grilled
ψηφίζω (-ομαι) vote
ψήφος, η (οι ψήφοι) vote
ψίχουλο, το (τα ψίχουλα) bread crumbs
ψωμί, το bread
ψώνια, τα shopping


Ω
ώρα, η (οι ώρες) hour
ως until
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A
about περίπου
according to σύμφωνα με
add προσθέτω
admire θαυμάζω
adventure περιπέτεια, η (οι περιπέτειες)
afternoon απόγευμα, το (τα απογεύματα)
again πάλι
against κατά
agree συμφωνώ
airplane αεροπλάνο, το (τα αεροπλάνα)
airport αεροδρόμιο, το (τα αεροδρόμια)
alimentation, nutrition, alimony διατροφή, η
(it is) allowed επιτρέπεται
almost, nearly, about σχεδόν
already ήδη
also, as well επίσης
alter βωμός, ο (οι βωμοί)
although, despite, contrary παρά
always πάντα
amazing, marvelous, astonishing καταπληκτικός-ή-ό
ambassador πρέσβης, ο / η (οι πρέσβεις)
among μεταξύ, ανάμεσα
amplitude έκταση, η
announce ανακοινώνω (-ομαι) 
announcement ανακοίνωση, η (οι ανακοινώσεις)
any longer πια
anymore πλέον
anyway πάντως
apple μήλο, το (τα μήλα)
approach πλησιάζω
appropriate κατάλληλος-κατάλληλη-κατάλληλο
archaeological αρχαιολογικός-ή-ό
archaeologist αρχαιολόγος, ο / η (οι αρχαιολόγοι)
architect αρχιτέκτονας, ο / η (οι αρχιτέκτονες)
area περιοχή, η (οι περιοχές)
around γύρω
arrival άφιξη, η (οι αφίξεις)
art τέχνη, η (οι τέχνες)
ask ζητάω/-ώ
at all καθόλου
athlete αθλητής, ο (οι αθλητές)


athletic αθλητικός-αθλητική-αθλητικό
attention προσοχή, η
autumn φθινόπωρο, το
awake ξύπνιος-ξύπνια-ξύπνιο
away μακριά


B
back πλάτη, η (οι πλάτες)
back-pack σακίδιο, το (τα σακίδια)
bad κακός-κακή-κακό
bag σακούλα, η (οι σακούλες)
bakery αρτοποιείο, το (τα αρτοποιεία) 
           φούρνος, ο (οι φούρνοι)
basic βασικός-βασική-βασικό
bathroom  λουτρό, το
beans φασόλια, τα
bear αρκούδα, η (οι αρκούδες)
beautiful πανέμορφος-πανέμορφη-πανέμορφο
because, since επειδή
believe πιστεύω
belong ανήκω
below παρακάτω
better καλύτερος-η-ο
between, among ανάμεσα
bicycle ποδήλατο, το (τα ποδήλατα)
bigger, older μεγαλύτερος-η-ο
bird πουλί, το (τα πουλιά)
black μαύρος-μαύρη-μαύρο
blue fish τσιπούρα, η (οι τσιπούρες)
boat, ship καράβι, το (τα καράβια)
body σώμα, το (τα σώματα)
boot μπότα, η (οι μπότες)  
bottle μπουκάλι, το (τα μπουκάλια)
brain, mind μυαλό, το (τα μυαλά)    
brave γενναίος-γενναία-γενναίο
bread ψωμί, το
bread crumbs ψίχουλο, το (τα ψίχουλα)
break σπά(ζ)ω
breakfast πρωινό, το (τα πρωινά)
building κτίριο, το (τα κτίρια)
burger μπιφτέκι, το (τα μπιφτέκια)
bus λεωφορείο, το (τα λεωφορεία)


Αγγλο-Ελληνικό Λεξιλόγιο / English-Greek Vocabulary but αλλά
but, meanwhile, while ενώ
butcher shop κρεοπωλείο, το (τα κρεοπωλεία) 
         χασάπικο, το (τα χασάπικα)
butter βούτυρο, το
buy αγοράζω (-ομαι)
buyer αγοραστής, ο (οι αγοραστές)
by πλάι
by, next to δίπλα


C
cabbage λάχανο, το (τα λάχανα)
calamari καλαμαράκι, το (τα καλαμαράκια)
capital (letter) κεφαλαίο, το (γράμμα)
car αυτοκίνητο, το (τα αυτοκίνητα)
carefully προσεκτικά
carrot καρότο, το (τα καρότα)
catch πιάνω (-ομαι)
center κέντρο, το (τα κέντρα)
century αιώνας, ο (οι αιώνες)
ceramic vase αγγείο, το (τα αγγεία)
chair καρέκλα, η (οι καρέκλες)
change αλλαγή, η (οι αλλαγές)
change αλλάζω (-ομαι)
cheap φτηνός- φτηνή- φτηνό
cheese τυρί, το (τα τυριά)
cheese pie τυρόπιτα, η (οι τυρόπιτες)
chicken κοτόπουλο, το (τα κοτόπουλα),   
            πουλερικά, τα
citizen πολίτης, ο / η (οι πολίτες)
city πολιτεία, η (οι πολιτείες)
clean καθαρός-καθαρή-καθαρό
closed κλειστός-κλειστή-κλειστό
coffee καφές, ο (οι καφέδες)
coin, currency νόμισμα, το
cold κρύο, το
collect, gather μαζεύω (-ομαι), συγκεντρώνω (-ομαι)
collection συλλογή, η (οι συλλογές)
colorful πολύχρωμος-πολύχρωμη-πολύχρωμο
column στήλη, η (οι στήλες)
comb χτένα, η (οι χτένες)
come back, (re)turn γυρίζω
committee επιτροπή, η (οι επιτροπές)
communicate επικοινωνώ
company παρέα, η (οι παρέες)


compare συγκρίνω (-ομαι)
composite σύνθετος-σύνθετη-σύνθετο
confuse, get into trouble μπλέκω (-ομαι)
consumption κατανάλωση, η
continuously συνέχεια / συνεχώς
convince πείθω (-ομαι)
cook μαγειρεύω (-ομαι)
cookies κουλουράκια, τα, μπισκότο, το (τα μπισκότα)
correct διορθώνω (-ομαι)
cotton βαμβακερός-βαμβακερή-βαμβακερό
courage κουράγιο, το
course, schedule μάθημα, το (τα μαθήματα)
  δρομολόγιο, το (τα δρομολόγια)
court-palace παλάτι, το (τα παλάτια)
crab καβούρι, το (τα καβούρια)
cream κρέμα, η (οι κρέμες)
Crete Κρήτη, η
crocodile κροκόδειλος, ο (οι κροκόδειλοι)
cup κούπα, η (οι κούπες)
      φλιτζάνι, το (τα φλιτζάνια)
cupboard ντουλάπι, το (τα ντουλάπια)
cut κομμένος-κομμένη-κομμένο
Cyprus Κύπρος, η


D
dangerous επικίνδυνος-επικίνδυνη-επικίνδυνο
daughter κόρη, η (οι κόρες)
decide αποφασίζω (-ομαι)
decision απόφαση, η (οι αποφάσεις)
deer ελάφι, το (τα ελάφια)
democracy δημοκρατία, η
depart, take off, leave, check out αναχωρώ
deputy member βουλευτής, ο / η (οι βουλευτές)
description περιγραφή, η (οι περιγραφές)
desert έρημος, η (οι έρημοι)
detail λεπτομέρεια, η (οι λεπτομέρειες)
difference διαφορά, η (οι διαφορές)
director διευθυντής, ο (οι διευθυντές)
discover ανακαλύπτω (-ομαι)
dish πιάτο, το (τα πιάτα)
distract, get dizzy ζαλίζω (-ομαι)
district, county νομός, ο (οι νομοί)
division διαίρεση, η (οι διαιρέσεις)
dolphin δελφίνι, το (τα δελφίνια)
donate, give a gift δωρίζω (-ομαι)
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A
about περίπου
according to σύμφωνα με
add προσθέτω
admire θαυμάζω
adventure περιπέτεια, η (οι περιπέτειες)
afternoon απόγευμα, το (τα απογεύματα)
again πάλι
against κατά
agree συμφωνώ
airplane αεροπλάνο, το (τα αεροπλάνα)
airport αεροδρόμιο, το (τα αεροδρόμια)
alimentation, nutrition, alimony διατροφή, η
(it is) allowed επιτρέπεται
almost, nearly, about σχεδόν
already ήδη
also, as well επίσης
alter βωμός, ο (οι βωμοί)
although, despite, contrary παρά
always πάντα
amazing, marvelous, astonishing καταπληκτικός-ή-ό
ambassador πρέσβης, ο / η (οι πρέσβεις)
among μεταξύ, ανάμεσα
amplitude έκταση, η
announce ανακοινώνω (-ομαι) 
announcement ανακοίνωση, η (οι ανακοινώσεις)
any longer πια
anymore πλέον
anyway πάντως
apple μήλο, το (τα μήλα)
approach πλησιάζω
appropriate κατάλληλος-κατάλληλη-κατάλληλο
archaeological αρχαιολογικός-ή-ό
archaeologist αρχαιολόγος, ο / η (οι αρχαιολόγοι)
architect αρχιτέκτονας, ο / η (οι αρχιτέκτονες)
area περιοχή, η (οι περιοχές)
around γύρω
arrival άφιξη, η (οι αφίξεις)
art τέχνη, η (οι τέχνες)
ask ζητάω/-ώ
at all καθόλου
athlete αθλητής, ο (οι αθλητές)


athletic αθλητικός-αθλητική-αθλητικό
attention προσοχή, η
autumn φθινόπωρο, το
awake ξύπνιος-ξύπνια-ξύπνιο
away μακριά


B
back πλάτη, η (οι πλάτες)
back-pack σακίδιο, το (τα σακίδια)
bad κακός-κακή-κακό
bag σακούλα, η (οι σακούλες)
bakery αρτοποιείο, το (τα αρτοποιεία) 
           φούρνος, ο (οι φούρνοι)
basic βασικός-βασική-βασικό
bathroom  λουτρό, το
beans φασόλια, τα
bear αρκούδα, η (οι αρκούδες)
beautiful πανέμορφος-πανέμορφη-πανέμορφο
because, since επειδή
believe πιστεύω
belong ανήκω
below παρακάτω
better καλύτερος-η-ο
between, among ανάμεσα
bicycle ποδήλατο, το (τα ποδήλατα)
bigger, older μεγαλύτερος-η-ο
bird πουλί, το (τα πουλιά)
black μαύρος-μαύρη-μαύρο
blue fish τσιπούρα, η (οι τσιπούρες)
boat, ship καράβι, το (τα καράβια)
body σώμα, το (τα σώματα)
boot μπότα, η (οι μπότες)  
bottle μπουκάλι, το (τα μπουκάλια)
brain, mind μυαλό, το (τα μυαλά)    
brave γενναίος-γενναία-γενναίο
bread ψωμί, το
bread crumbs ψίχουλο, το (τα ψίχουλα)
break σπά(ζ)ω
breakfast πρωινό, το (τα πρωινά)
building κτίριο, το (τα κτίρια)
burger μπιφτέκι, το (τα μπιφτέκια)
bus λεωφορείο, το (τα λεωφορεία)


Αγγλο-Ελληνικό Λεξιλόγιο / English-Greek Vocabulary but αλλά
but, meanwhile, while ενώ
butcher shop κρεοπωλείο, το (τα κρεοπωλεία) 
         χασάπικο, το (τα χασάπικα)
butter βούτυρο, το
buy αγοράζω (-ομαι)
buyer αγοραστής, ο (οι αγοραστές)
by πλάι
by, next to δίπλα


C
cabbage λάχανο, το (τα λάχανα)
calamari καλαμαράκι, το (τα καλαμαράκια)
capital (letter) κεφαλαίο, το (γράμμα)
car αυτοκίνητο, το (τα αυτοκίνητα)
carefully προσεκτικά
carrot καρότο, το (τα καρότα)
catch πιάνω (-ομαι)
center κέντρο, το (τα κέντρα)
century αιώνας, ο (οι αιώνες)
ceramic vase αγγείο, το (τα αγγεία)
chair καρέκλα, η (οι καρέκλες)
change αλλαγή, η (οι αλλαγές)
change αλλάζω (-ομαι)
cheap φτηνός- φτηνή- φτηνό
cheese τυρί, το (τα τυριά)
cheese pie τυρόπιτα, η (οι τυρόπιτες)
chicken κοτόπουλο, το (τα κοτόπουλα),   
            πουλερικά, τα
citizen πολίτης, ο / η (οι πολίτες)
city πολιτεία, η (οι πολιτείες)
clean καθαρός-καθαρή-καθαρό
closed κλειστός-κλειστή-κλειστό
coffee καφές, ο (οι καφέδες)
coin, currency νόμισμα, το
cold κρύο, το
collect, gather μαζεύω (-ομαι), συγκεντρώνω (-ομαι)
collection συλλογή, η (οι συλλογές)
colorful πολύχρωμος-πολύχρωμη-πολύχρωμο
column στήλη, η (οι στήλες)
comb χτένα, η (οι χτένες)
come back, (re)turn γυρίζω
committee επιτροπή, η (οι επιτροπές)
communicate επικοινωνώ
company παρέα, η (οι παρέες)


compare συγκρίνω (-ομαι)
composite σύνθετος-σύνθετη-σύνθετο
confuse, get into trouble μπλέκω (-ομαι)
consumption κατανάλωση, η
continuously συνέχεια / συνεχώς
convince πείθω (-ομαι)
cook μαγειρεύω (-ομαι)
cookies κουλουράκια, τα, μπισκότο, το (τα μπισκότα)
correct διορθώνω (-ομαι)
cotton βαμβακερός-βαμβακερή-βαμβακερό
courage κουράγιο, το
course, schedule μάθημα, το (τα μαθήματα)
  δρομολόγιο, το (τα δρομολόγια)
court-palace παλάτι, το (τα παλάτια)
crab καβούρι, το (τα καβούρια)
cream κρέμα, η (οι κρέμες)
Crete Κρήτη, η
crocodile κροκόδειλος, ο (οι κροκόδειλοι)
cup κούπα, η (οι κούπες)
      φλιτζάνι, το (τα φλιτζάνια)
cupboard ντουλάπι, το (τα ντουλάπια)
cut κομμένος-κομμένη-κομμένο
Cyprus Κύπρος, η


D
dangerous επικίνδυνος-επικίνδυνη-επικίνδυνο
daughter κόρη, η (οι κόρες)
decide αποφασίζω (-ομαι)
decision απόφαση, η (οι αποφάσεις)
deer ελάφι, το (τα ελάφια)
democracy δημοκρατία, η
depart, take off, leave, check out αναχωρώ
deputy member βουλευτής, ο / η (οι βουλευτές)
description περιγραφή, η (οι περιγραφές)
desert έρημος, η (οι έρημοι)
detail λεπτομέρεια, η (οι λεπτομέρειες)
difference διαφορά, η (οι διαφορές)
director διευθυντής, ο (οι διευθυντές)
discover ανακαλύπτω (-ομαι)
dish πιάτο, το (τα πιάτα)
distract, get dizzy ζαλίζω (-ομαι)
district, county νομός, ο (οι νομοί)
division διαίρεση, η (οι διαιρέσεις)
dolphin δελφίνι, το (τα δελφίνια)
donate, give a gift δωρίζω (-ομαι)







104


Ëåîéëüãéï


donkey γάιδαρος, ο (οι γάιδαροι)
door πόρτα, η (οι πόρτες)
down κάτω
draw σχεδιάζω (-ομαι)
drawing σκίτσο, το (τα σκίτσα)
dress ντύνω (-ομαι), φόρεμα, το (τα φορέματα),  
         φορεσιά, η (οι φορεσιές)
drive οδηγώ
driver οδηγός, ο / η (οι οδηγοί)


E
earlier νωρίτερα
early νωρίς
earth, land γη, η
easily εύκολα
east ανατολικά
east, sunrise ανατολή, η
eat τρώ(γ)ω
edge άκρο, το (τα άκρα)
education αγωγή, η
eggplant μελιτζάνα, η (οι μελιτζάνες)
element, clue στοιχείο, το (τα στοιχεία)
empty αδειάζω (-ομαι)
encyclopedia εγκυκλοπαίδεια, η
English language αγγλικά, τα / η αγγλική γλώσσα
enjoy διασκεδάζω
enter, come in μπαίνω
enthusiasm ενθουσιασμός, ο
entrance είσοδος, η (οι είσοδοι)
environment περιβάλλον, το
equal, even ίσος-ίση-ίσο 
Europe Ευρώπη, η
evening βραδιά, η (οι βραδιές)
 βράδυ, το (τα βράδια)
exam, examination εξέταση, η (οι εξετάσεις)
except, out εκτός
excursion εκδρομή, η (οι εκδρομές)
expensive ακριβός-ακριβή-ακριβό
eye μάτι, το (τα μάτια)


F
face αντιμετωπίζω (-ομαι)
fair, clear, fine (weather) αίθριος (καιρός)
farmer γεωργός, ο (οι γεωργοί)
fashion μόδα, η


fashionable μοντέρνος-μοντέρνα-μοντέρνο
fat χοντρός-χοντρή-χοντρό
fight μαλώνω
film έργο, το (τα έργα)
fill in γεμίζω (-ομαι)
finally τελικά
fish ψάρι, το (τα ψάρια)
fish market ιχθυοπωλείο, το (τα ιχθυοπωλεία)
fisherman ψαράς, ο (οι ψαράδες)
fit in χωράω/-ώ
flight πτήση, η (οι πτήσεις)
flour αλεύρι, το
food τρόφιμα, τα
for για
(it is) forbidden απαγορεύεται
foresee προβλέπω
forest, wood δάσος, το (τα δάση)
forget ξεχνάω/-ώ (-ιέμαι)
forgotten ξεχασμένος-ξεχασμένη-ξεχασμένο
foundation θεμέλιο, το (τα θεμέλια)
free, single ελεύθερος-ελεύθερη-ελεύθερο
fried τηγανητός-τηγανητή-τηγανητό 
from, by από
fruit φρούτο, το (τα φρούτα)
fruit shop οπωροπωλείο, το (τα οπωροπωλεία)
    μανάβικο, το (τα μανάβικα)
full γεμάτος-γεμάτη-γεμάτο 
function λειτουργώ
furniture έπιπλα, τα
future μέλλον, το


G
game, struggle αγώνας, ο (οι αγώνες)
generally γενικά
get older, raise μεγαλώνω
get paid πληρώνομαι
giant γίγαντας, ο (οι γίγαντες)
girl κοπέλα, η (οι κοπέλες)
give a gift κάνω δώρο
glasses γυαλιά, τα
glove γάντι, το (τα γάντια) 
go up, climb ανεβαίνω
go, come, get down κατεβαίνω
go, get, come out βγαίνω
goat κατσίκι, το (τα κατσίκια)
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god θεός, ο (οι θεοί)
goddess θεά, η (οι θεές)
grade βαθμός, ο (οι βαθμοί)
Greece Ελλάδα, η
Greek Έλληνας, ο / Ελληνίδα, η
green πράσινος-πράσινη-πράσινο
grilled ψητός-ψητή-ψητό
ground floor ισόγειο, το
guard φύλακας, ο / η (οι φύλακες)
guide ξεναγός, ο / η (οι ξεναγοί)
gum τσίχλα, η (οι τσίχλες)


H
habit συνήθεια, η (οι συνήθειες)
half μισός-μισή-μισό
happy, pleased ευτυχισμένος –η –ο,   
            ευχαριστημένος-η-ο
hastily βιαστικά
hat καπέλο, το (τα καπέλα)
hawk, kite αετός, ο (οι αετοί)
head κεφάλι, το (τα κεφάλια)
heart καρδιά, η (οι καρδιές)  
heat ζέστη, η (οι ζέστες)
help βοηθάω/-ώ (-ούμαι)
help βοήθεια, η
here εδώ
hero ήρωας-ηρωίδα
hidden κρυμμένος-κρυμμένη-κρυμμένο
hide κρύβω (-ομαι)
holidays, vacation διακοπές, οι
home country πατρίδα, η (οι πατρίδες)
honor τιμώ
horse άλογο, το (τα άλογα)
hospitality φιλοξενία, η
hot ζεστός-ζεστή-ζεστό
hot dog λουκάνικο, το (τα λουκάνικα)
hotel ξενοδοχείο, το (τα ξενοδοχεία)


I
ice-cream παγωτό, το (τα παγωτά)
idea ιδέα, η (οι ιδέες)
if αν
imagine φαντάζομαι
immediately αμέσως
in relation to σχετικά με


individual άτομο, το (τα άτομα)
ingredients συστατικά, τα
initially πρώτα
inquire, seek αναζητάω/-ώ
insanity τρέλα, η
institution ίδρυμα, το (τα ιδρύματα)
instrument όργανο, το (τα όργανα)
(be) interested ενδιαφέρομαι
intention, mood διάθεση, η (οι διαθέσεις)
invitation πρόσκληση, η (οι προσκλήσεις)
irrelevant άσχετος-άσχετη-άσχετο


J
javelin ακοντισμός, ο
jewelry κόσμημα, το (τα κοσμήματα)
jump άλμα, το (τα άλματα)


K
kind, species είδος, το (τα είδη)
kiosk περίπτερο, το (τα περίπτερα)
kitchen κουζίνα, η (οι κουζίνες)


L
land προσγειώνω (-ομαι)
last διαρκώ
law νόμος, ο (οι νόμοι)
leather δερμάτινος-δερμάτινη-δερμάτινο
leave φεύγω, αφήνω
leave, let αφήνω (-ομαι)
length μήκος, το (τα μήκη)
lentil φακές, οι
less λιγότερος-λιγότερη-λιγότερο
let’s ας …
lettuce μαρούλι, το (τα μαρούλια)
library βιβλιοθήκη, η (οι βιβλιοθήκες)
light house φάρος, ο (οι φάροι)
like (μου) αρέσει
like όπως, σαν
lion λιοντάρι, το (τα λιοντάρια)
list κατάλογος, ο (οι κατάλογοι)
litre λίτρο, το (τα λίτρα)
live κατοικώ (-ούμαι)
look for ψάχνω (-ομαι)
low χαμηλός-χαμηλή-χαμηλό
luck τύχη, η
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lunch μεσημεριανό,το 


M
machine μηχανή, η (οι μηχανές)
main κυριότερος-κυριότερη-κυριότερο
make κατασκευάζω (-ομαι)
marble μάρμαρο, το (τα μάρμαρα)
market αγορά, η (οι αγορές)
match αντιστοιχίζω (-ομαι)
mean εννοώ (-ούμαι)
meat κρέας, το (τα κρέατα)
meatball κεφτές, ο (οι κεφτέδες)
merely κυρίως
meet συναντάω/-ώ
melted, λιωμένος-λιωμένη-λιωμένο
meter μέτρο, το
middle, waist μέση, η
milk γάλα, το (τα γάλατα)
minced meat κιμάς, ο (οι κιμάδες)
ministry υπουργείο, το (τα υπουργεία)
minute λεπτό, το (τα λεπτά)
mix, stir ανακατεύω
mobile κινητός-κινητή-κινητό
money λεφτά, τα
mountain βουνό, το (τα βουνά)
municipality δήμος, ο (οι δήμοι)
museum μουσείο, το (τα μουσεία)
mushroom, μανιτάρι, το (τα μανιτάρια)
mythology μύθος, ο (οι μύθοι)


N
napkin, towel πετσέτα, η (οι πετσέτες)
narration αφήγηση, η (οι αφηγήσεις)
national εθνικός-εθνική-εθνικό
naturally φυσικά
nearby κοντινός-κοντινή-κοντινό
necessary απαραίτητος-απαραίτητη-απαραίτητο
neck, throat λαιμός, ο
neither …nor ούτε ...ούτε
never ποτέ
news είδηση, η (οι ειδήσεις)
newspaper εφημερίδα, η (οι εφημερίδες)
next επόμενος-επόμενη-επόμενο
night νύχτα, η (οι νύχτες)
none κανείς / κανένας-καμία /καμιά-κανένα


noon μεσημέρι, το (τα μεσημέρια)
north βόρεια
nose μύτη, η (οι μύτες)
not δεν
notes σημείωση, η (οι σημειώσεις)
         σημείωμα, το (τα σημειώματα)
nothing τίποτε
notification ειδοποίηση, η (οι ειδοποιήσεις)


O
object αντικείμενο, το (τα αντικείμενα)
obligatory υποχρεωτικός-υποχρεωτική-    
     υποχρεωτικό
obtain, get αποκτώ
offer προσφέρω (-ομαι)
oil λάδι, το 
old παλιός-παλιά-παλιό
olive oil ελαιόλαδο, το
olive tree ελιά, η (οι ελιές)
one, a ένας-μία-ένα
only μόνο
open air υπαίθριος-υπαίθρια-υπαίθριο
open, turn on ανοίγω (-ομαι)
oracle μαντείο, το
orange πορτοκάλι, το (τα πορτοκάλια)
organize οργανώνω (-ομαι)
origin προέλευση, η
oven φούρνος, ο (οι φούρνοι)
overcoat μπουφάν, παλτό, το (τα παλτά)


P
page σελίδα, η (οι σελίδες)
paint ζωγραφίζω (-ομαι)
pair ζευγάρι, το (τα ζευγάρια)
pan ταψί, το (τα ταψιά)
Parliament Βουλή, η
part μέρος, το (τα μέρη)
passenger επιβάτης, ο / η (οι επιβάτες)
pastry ζυμαρικά, τα
pattern σχήμα, το (τα σχήματα)
peace ειρήνη, η
peas αρακάς, ο
pepper πιπέρι, το
perfectly τέλεια
perfume άρωμα, το (τα αρώματα)
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permanent μόνιμος-μόνιμη-μόνιμο
picture εικόνα, η (οι εικόνες)
pie πίτα, η (οι πίτες)
piece, bit κομμάτι, το (τα κομμάτια)
pill χάπι, το (τα χάπια)
pilot πιλότος, ο / η (οι πιλότοι)
pine tree πεύκο, το (τα πεύκα)
plant φυτεύω (-ομαι)
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ship πλοίο, το (τα πλοία)
       καράβι, το (τα καράβια)
shirt πουκάμισο, το (τα πουκάμισα)
shoe παπούτσι, το (τα παπούτσια)
shopping ψώνια, τα
short κοντός-κοντή-κοντό
shout, scream φωνάζω
shrimp γαρίδα, η (οι γαρίδες)
side πλευρά, η (οι πλευρές)
sight seeing ξενάγηση, η (οι ξεναγήσεις)
sights αξιοθέατα, τα
sign of zodiac ζώδιο, το (τα ζώδια)
silk μεταξωτός-μεταξωτή-μεταξωτό
silver ασημένιος-ασημένια-ασημένιο
similar παρόμοιος-παρόμοια-παρόμοιο
simple απλός-απλή-απλό
since, because αφού
skirt φούστα, η (οι φούστες)
slave δούλος, ο (οι δούλοι)
sleep ύπνος, ο
slowly, late αργά, σιγά
small fish μαρίδα, η (οι μαρίδες)
smaller μικρότερος-μικρότερη-μικρότερο
smile χαμόγελο, το (τα χαμόγελα)
snake φίδι, το (τα φίδια)
snow χιόνι, το (τα χιόνια)
solve λύνω (-ομαι)
some μερικός-μερική-μερικό
some day κάποτε
some place κάπου
somehow κάπως
something κάτι
soup σούπα, η (οι σούπες)
south νότια
space χώρος, ο (οι χώροι)
spectator θεατής, ο / η  (οι θεατές)
speech, reason λόγος, ο (οι λόγοι)
spinach σπανάκι, το
spoon κουταλάκι, το (τα κουταλάκια)
spring άνοιξη, η, πηγή, η (οι πηγές)
square πλατεία, η (οι πλατείες)
stadium στάδιο, το (τα στάδια)
stage σκηνή, η
stairs σκάλα, η (οι σκάλες)


stall πάγκος, ο (οι πάγκοι)
star άστρο, το (τα άστρα)
start, begin, set off αρχίζω, ξεκινάω/-ώ
state κράτος, το (τα κράτη)
statue αγαθό, το (τα αγαθά)
stay διαμονή, η
steak μπριζόλα, η (οι μπριζόλες) 
stocking κάλτσα, η (οι κάλτσες)
stop σταματάω/-ώ
stop, station στάση, η (οι στάσεις)
stress, tuna fish τόνος, ο (οι τόνοι)
strong, healthy γερός-γερή-γερό
struggle, fight αγωνίζομαι
struggle, wrestling πάλη, η
sugar ζάχαρη, η
suit κοστούμι, το (τα κοστούμια)
suitcase βαλίτσα, η (οι βαλίτσες)
summer καλοκαίρι, το (τα καλοκαίρια)
sun ήλιος, ο
sun proof cream αντηλιακό, το
supermarket παντοπωλείο, το (τα παντοπωλεία)
sweater μπλούζα, η (οι μπλούζες)
 πουλόβερ, το (τα πουλόβερ)
swim κολυμπάω/-ώ
swimming μπάνιο, το (τα μπάνια)
swimming suit μαγιό, το (τα μαγιό)
sword σπαθί, το (τα σπαθιά)
system σύστημα, το (τα συστήματα)


T
table τραπέζι, το (τα τραπέζια)
take care of φροντίζω
take, keep, get away απομακρύνω (-ομαι)
talk, discuss συζητάω/-ώ
tea τσάι, το
temperature θερμοκρασία, η
temple, church ναός, ο (οι ναοί)
text κείμενο, το (τα κείμενα)
that εκείνος-εκείνη-εκείνο
that is δηλαδή
theater θέατρο, το (τα θέατρα)
then έπειτα, τότε, ύστερα
there εκεί
thesaurus θησαυρός, ο (οι θησαυροί)


thing πράγμα, το (τα πράγματα)
think σκέφτομαι
throw away πετάω/-ώ
ticket εισιτήριο, το (τα εισιτήρια)
time, year χρόνος, ο
tip φιλοδώρημα, το (τα φιλοδωρήματα)
tired κουρασμένος-κουρασμένη-κουρασμένο
(get) tired κουράζω (-ομαι)
to, till, until μέχρι
together μαζί
tomato ντομάτα, η (οι ντομάτες)
tonight απόψε
tool εργαλείο, το (τα εργαλεία)
top, peak κορυφή, η (οι κορυφές)  
tradition παράδοση, η (οι παραδόσεις)
train τρένο,το (τα τρένα)
translation, μετάφραση, η (οι μεταφράσεις)
transportation συγκοινωνία, η (οι συγκοινωνίες)
trousers παντελόνι, το (τα παντελόνια)
truth αλήθεια, η (οι αλήθειες)
try προσπαθώ
turn on, set fire ανάβω


U
underground (train), tube μετρό, (υπόγειο) τρένο
understand καταλαβαίνω
unfortunately δυστυχώς
union ένωση, η (οι ενώσεις)
unique μοναδικός-μοναδική-μοναδικό
unite ενώνω (-ομαι)
until μέχρι
up άνω
usually συνήθως


V
(ceramic) vase αγγείο, το (τα αγγεία)
veal, beef μοσχάρι, το
vegetable λαχανικά, τα, χόρτα, τα
vegetable shop μανάβικο, το (τα μανάβικα)
      οπωροπωλείο, το (τα οπωροπωλεία)
victory νίκη, η (οι νίκες)
view θέα, η
visit επισκέπτομαι
visitor επισκέπτης, ο / η -τρια


voice φωνή, η (οι φωνές)
vote ψήφος, η, ψηφίζω (-ομαι)


W
waiting αναμονή, η
walk περπατάω/-ώ
walk, stroll βόλτα, η (οι βόλτες)
wall τοίχος, ο (οι τοίχοι)
war πόλεμος, ο (οι πόλεμοι)
wash πλένω (-ομαι)
watch παρακολουθώ
water νερό, το (τα νερά)
weather καιρός, ο
well καλά
west δύση, η, δυτικά
wheel τροχός, ο (οι τροχοί)
when πότε, όταν
where πού
whoever που, όποιος
whole ολόκληρος-ολόκληρη-ολόκληρο
width πλάτος, το (τα πλάτη)
wild άγριος-άγρια-άγριο
win νικάω/-ώ
wind surfing ιστιοσανίδα, η
wine leaf αμπελόφυλλο, το
winter χειμώνας, ο (οι χειμώνες)
without χωρίς
wolf λύκος, ο (οι λύκοι)
wool μάλλινος-η-ο
work out γυμνάζω (-ομαι)
film έργο, το (τα έργα)
work, job δουλειά, η (οι δουλειές)
worse χειρότερος-χειρότερη-χειρότερο
(it is) worth αξίζει
wreath στεφάνι, το (τα στεφάνια)
written γραμμένος-η-ο, γραπτός-γραπτή-γραπτό


Υ
yellow κίτρινος-κίτρινη-κίτρινο
yes, indeed μάλιστα
yesterday χτες, χτεσινός-ή-ό
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Όνομα  ______________________________


Επίθετο  ______________________________


Τάξη  ______________________________


Σχολείο  ______________________________


Σχολικό έτος ______________________________


Διεύθυνση ______________________________


Τηλέφωνο ______________________________


Hλεκτρονική διεύθυνση _____________________







Τίτλος ενότητας


Ε ι σ α γ ω γι κ ά


1. Γνωριζόμαστε!


2. Καλή αρχή! Καλή χρονιά!


3. Ένα ταξίδι


4. Ρούχα, παπούτσια και φύγαμε…


5. Καλωσορίσατε στην Ελλάδα!


6. Επίσκεψη στην Ακρόπολη


7. Πάμε για ψώνια;


8. Σε ένα σχολείο στην Αθήνα


9. Μια εκδρομή στην Ύδρα και στις    
    Σπέτσες


10. Από τη νότια ως τη βόρεια Ελλάδα   
     Επίδαυρος - Μυκήνες - Ολυμπία


11. Από τη νότια ως τη βόρεια Ελλάδα   
     Δελφοί - Μετέωρα


12. Τελευταία βραδιά στην Ελλάδα:
     Θεσσαλονίκη


εισαγωγική ενότητα 


δραστηριότητες διακοπών στην Ελλάδα 
και την Αυστραλία


η δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα
στοιχεία για το πολίτευμα της Ελλάδας και της Αυστραλίας
χαρακτηριστικά ζώα στην Ελλάδα και την Αυστραλία


οι εποχές στην Ελλάδα και την Αυστραλία


στοιχεία γεωγραφίας και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
Ελευθέριος Βενιζέλος


η Ακρόπολη και τα μνημεία της
η Πλάκα


λαϊκές αγορές στην Ελλάδα και την Αυστραλία


το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και την Αυστραλία


γνωριμία με τα ελληνικά νησιά


αρχαίοι και σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες


η φύση στην Ελλάδα και την Αυστραλία


συνήθειες των Ελλήνων (διατροφή – καθημερινή ζωή)


Διαπολιτισμική Αγωγή


 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ







διάλογος
διακοπές
πιάτα που μπορεί να δοκιμάσει 
κανείς στην Ελλάδα


αφήγηση
γεωφυσικοί όροι


e-mail
καιρός
εποχές
ρούχα


ανακοίνωση
τοπικά ελληνικά προϊόντα


σημειώσεις
ώρα


περιγραφή
καταστήματα και 
καταναλωτικά αγαθά


είδηση (εφημερίδες / 
Διαδίκτυο)
σχολείο, μαθήματα


τουριστικός οδηγός
μέσα συγκοινωνίας


πρόγραμμα φεστιβάλ
ελεύθερος χρόνος
αθλητισμός


κάρτα
μέρη του σώματος


κατάλογος εστιατορίου
συνταγή / φαγητό


αόριστος
πληθυντικός ευγένειας
παράλειψη ΡΦ
επιρρήματα σε -α
σύνθετες λέξεις


ονομαστική - αιτιατική σε αρσενικά  (-ος, ας, -ης), 
θηλυκά (-ος, -α, -η), ουδέτερα (-ο, -ι, -μα)
διαζευκτικό ή, συμπλεκτικός σύνδεσμος και … και


μέλλοντας
επίθετα σε (-ος, -η, -ο), (-ος, -α, -ο) στην ονομαστική 
και την αιτιατική
το επίθετο πολύς
ούτε…ούτε


γενική ουσιαστικών:  αρσενικά  (-ος, -ας, -ης), 
θηλυκά (-ος, -α, -η), ουδέτερα (-ο, -ι) 
γενική κτητική, γενική της προέλευσης


προστακτική


απλή υποτακτική (ενεργητική φωνή)
περιφραστικός συγκριτικός επιθέτων και επιρρημάτων (πιο…)


μονολεκτικός συγκριτικός επιθέτων και επιρρημάτων
ενεστώτας μεσοπαθητικής -ομαι
(αποθετικά και μέση διάθεση)


παρατατικός ενεργητικής φωνής (α΄ και β΄ συζυγία)
παρατατικός μεσοπαθητικής φωνής (α΄ συζυγία)


αόριστος μεσοπαθητικής φωνής (α΄ συζυγία)
η δομή μου αρέσει… (ενεστώτας, αόριστος)


αόριστος μεσοπαθητικής φωνής (β΄ συζυγία)
μέλλοντας μεσοπαθητικής φωνής (α΄ και β΄ συζυγία)
απλή υποτακτική (μεσοπαθητική φωνή)
ουσιαστικά σε -η, -εις


ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
αντωνυμίες


 12 - 14
 


15 - 18


19 - 22


23 - 30


31 - 34


35 - 38


39 - 44


45 - 50


51 - 56


57 - 62


63 - 65


66 - 70


Γραμματική Σελίδα


Είδη κειμένων 
προφορικού και 
γραπτού λόγου / 


Λεξιλόγιο







Unit Title


Introductory


1. Let’s meet!


2. Starting school. 
Have a nice school year!


3. A trip


4. Clothes, shoes and let’s go...


5. Welcome to Greece!


6. Visit to Acropolis


7. Let’s go shopping


8. A school in Athens


9. An excursion in Hydra and Spetses


10. From the south to the north of   
     Greece: Epidauros, Mycenae


11. From the south to the north of  
     Greece: Delphi, Meteora


12. Last night in Greece: Thessalonica


Introductory unit


Holidays in Greece and Australia


Democracy in ancient Athens, 
constitution of Greece and Australia, 
fauna  in the two countries


Seasons in Greece and Australia


Elements of geography and history of Greece
E. Venizelos


Acropolis and its monuments
Plaka


Open markets in Greece and Australia


The educational system of Greece and Australia


Getting familiar with the Greek islands


Ancient and contemporary olymbic games 


Nature in Greece and Australia


Food and every day life in Greece


Intercultural Education


CONTENTS







Dialogue
Holidays
Greek food


Narration
Geography terms


e-mail messages
weather
seasons
clothing


announcements
Greek products


notes
time


description
shopping 


news, papers, internet
school, subjects


tourist guide
transportation


festival programme
free time
athletism


cards
body parts


menu, recipe
food


Past tense
Politeness markers
Adverbs
Compounds


Masculine, feminine and neuter nouns:
Nominative and Accusative
Co-ordinate and disjunctive conjunctions


Future tense
Nominative and accusative of adjectives
The adjective : a lot


Genitive of masculine, feminine and neuter nouns
Possessive genitive


Imperative forms


Subjunctive mood of active voice
Comparative forms of adjectives and adverbs


Comparative forms
Present tense of medio-passive verbs


Imperfective  tense of active voice
Imperfective tense of medio-passive voice


Past tense of medio-passive voice
The structure: I like


Past tense of medio-passive voice
Future of medio-passive voice
Subjunctive mood


Nouns 
pronouns


12 - 14
 


15 - 18


19 - 22


23 - 30


31 - 34


35 - 38


39 - 44


45 - 50


51 - 56


57 - 62


63 - 65


66 - 70


Grammar Σελίδα
Oral and written 


text-types/
Vocabulary











Σύμβολα δραστηριοτήτων


Άκουσε!


Βρες!


Γράψε!


Πες!


Διάβασε!


Κοίταξε!


Ταίριαξε!


Ζωγράφισε!


Πρόσεξε!


Listen!


Find!


Write!


Tell!


Read!


Look!


Match!


Draw!


Pay attention!
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Eíüôçôá 1
Ãíùñéæüìáóôå!


 Αντιστοίχισε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις. 
Μετά συμπλήρωσε τον πίνακα για τον εαυτό σου


Match the questions with the answers. 
Then fill in the table about yourself


ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Πώς σε λένε;
Πόσων χρονών είσαι; 


Τι καταγωγής είσαι; 
Σε ποια τάξη είσαι στα ελληνικά; 


Τι σου αρέσει να κάνεις   
στον  ελεύθερο χρόνο σου;


• Είμαι ελληνικής καταγωγής.
• Είμαι στην δεύτερη τάξη.
• Μου αρέσει να παίζω τένις  
   και να πηγαίνω σινεμά.
• Είμαι δεκατριών χρονών.
• Με λένε Αντρέα.


 
ΤΙ ΑΚΟΥΣ;


γ / γγ ή γκ
ά ___ ελος
___ έρος 
___ αράζ
___ ραφείο
κα ___ ουρό
___ ουρούνι


δ / ντ
___ ιαμά ___ ι
___ ολμα ___ άκια
μα ___ αρίνι
κρεμμύ ___ ι
___ ουλειά 
___ ους


β / μπ
___ ι ___ λίο
___ ιφτέκι
___ έλγιο
___ άνιο
καρά ___ ι
κο ___ ιούτερ


Όνομα: __________________________
Επίθετο:  __________________________
Ηλικία: __________________________
Καταγωγή:  __________________________
Τάξη:  __________________________
Χόμπι:  __________________________


Συμπλήρωσε τα κενά
Fill in the blanks


___ ολμα ___ άκια___ ολμα ___ άκια___ ολμα ___ άκια


•
•
•
•


•
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ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Το κινητό της Σόφης δεν έχει ελληνικά γράμματα. 
Μπορείς να ξαναγράψεις το μήνυμά της στα ελληνικά;


Sophie’s cell phone doesn’t support Greek fonts. 
Can you rewrite her SMS in Greek?


 
ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ


Άκουσε και βάλε τελεία ή ερωτηματικό στις παρακάτω 
προτάσεις και ερωτήσεις


Put a full stop or a question mark where it is appropriate 


1. Περνάμε πολύ ωραία    3. Τι κάνεις


2. Πού πας       4. Δεν είμαι καλά


 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ


Πώς θα πεις αυτές τις λέξεις στα ελληνικά; 
Ξέρεις άλλες αγγλικές λέξεις που «κρύβουν» ελληνικές;


How would you say these words in Greek? 
Do you know other English words which "hide" Greek ones?


mathematics 
physics


problem
organisation


technology
economics
history
music


�


� �


� �
�


� �


�


Andrea, avrio 


exoume mathima 


ellinikon! Τheleis 


na pame mazi?   


    Polla filia!!


�


� �


� �
�


� �


�


_____________ 
_____________
_____________
_____________


__________________________
__________________________
_____________
__________________________


Andrea, avrio 


exoume mathima 


ellinikon! Τheleis 


na pame mazi?   


    Polla filia!!


Περνάμε πολύ ωραία    


 Πού πας       


Περνάμε πολύ ωραία    
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ΕΥΧΕΣ


Τι θα ευχόσουν στα ελληνικά;
What would you wish in Greek?


Τι λες σε αυτές τις περιπτώσεις στα αγγλικά; 
What would you say on these occasions in English?


Τη φίλη μου την λένε Γιάννα και 
μένει στο Σίδνεϊ. Είναι 


ελληνικής καταγωγής: ο μπαμπάς της 
είναι από την Ελλάδα και η μαμά της 


είναι από την Κύπρο. Οι γονείς της 
έχουν ένα εστιατόριο και η Γιάννα 


μερικές φορές τους βοηθάει. Της αρέσει 
πολύ ο κινηματογράφος και μαθαίνει 


ελληνικά και γαλλικά.


 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Διάλεξε το σωστό, όπως στο παράδειγμα
Choose the right word following the example


Ι, my
lives, live 
Greek, Greece
Greek, Greece
parents, grandparents


every time, sometimes
much, a lot
France, french


1 MAΡΤΙΟΥ
1 MAΡΤΙΟΥ


1. στην αρχή του μήνα 
___________________


4. όταν κάποιος 
φεύγει για ταξίδι
___________________


2. τα Χριστούγεννα 
___________________


3. το Πάσχα
___________________


6. όταν κάποιος 
είναι άρρωστος
___________________


5. όταν κάποιος 
έχει γενέθλια
___________________
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Eíüôçôá 2


ÊáëÞ áñ÷Þ, êáëÞ ÷ñïíéÜ!


 Συμπλήρωσε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα
Fill in the table following the example


ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


-ζω
-νω
-ζω
-(σ)κω
-γω
-χω
-χνω
-πω
-βω
-φω
-εύω


διάβασα


Τώρα, κάθε μέρα…   Χτες…


-σα


-ξα


-ψα


-εψα


εγώ διάβα  σε
εσύ διάβα  σαμε 
ο Γιάννης διάβα  σα
εμείς διαβά  σαν / σανε
εσείς  διαβά  σες  
αυτοί διάβα / διαβά σατε


 Φτιάξε το ρήμα όπως στο παράδειγμα
 Construct the verb following the example


ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ ΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΕΣ


διαβάζω


πληρώνω


παίζω


διδάσκω


ανοίγω


προσέχω


φτιάχνω


λείπω


κόβω


γράφω


δουλεύω
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(εγώ)  _______________ 
(εσύ)  _______________
(αυτός - αυτή - αυτό)  _______________
(εμείς)  _______________
(εσείς)  _______________
(αυτοί - αυτές - αυτά)  _______________


χτες


 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Πότε χρησιμοποιούμε τους παρακάτω τύπους των ρημάτων; 
Σύμφωνα με το παράδειγμα, ένωσε τις τρεις στήλες 


When do we use the following forms of the verbs? 
By following the example, match the three columns 


1. διαβάζω τώρα   αυτή τη στιγμή
2. γράφω                πριν   τον περασμένο μήνα
3. δούλεψα κάθε μέρα  την περασμένη βδομάδα
4. αγόρασα             χτες   αύριο
5. διάβασα              προχτές                  μεθαύριο


 Διάβασε τον διάλογο και συμπλήρωσε τον πίνακα 
όπως στο παράδειγμα


Read the dialogue and fill in the table following the example


ΤΙ ΩΡΑ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ;


Μαμά:  Τι ώρα γύρισες χτες;
Γιάννης:  Δεν γύρισα αργά…
Μαμά:  Τι ώρα ήταν;
Γιάννης:  Νωρίς.
Μαμά:  Ο αδελφός σου γύρισε στις δώδεκα, αλλά 
 εσύ δεν ήσουν σπίτι. Γιατί δεν γυρίσατε μαζί;
Γιάννης:  Μαζί γυρίσαμε, εκείνος όμως πήγε για ύπνο και εγώ 
 πήγα λίγο  έξω με τα παιδιά που κάνουμε ελληνικά.
Μαμά:  Τι να σου πω, Γιάννη… Την άλλη φορά να μας λες ακριβώς πού  
  θα είσαι και τι ώρα θα γυρίσεις…


γύρισες
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Βρες τους τύπους του ρήματος είμαι που χρησιμοποιούμε 
για τον ενεστώτα (τώρα) και τον αόριστο (πριν) 


και συμπλήρωσε τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα 
Find the forms of the verb είμαι which refer to the present 
and to the past and fill in the table following the example


Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε Η Ξ Η
Ι Α Φ Ε Γ Λ Ε Η Κ Μ


Μ Ε Ε Ι Σ Α Ι Τ Η Ο
Α Ρ Η Σ Ο Υ Ν Α Μ Υ
Ι Τ Υ Τ Ζ Χ Α Ν Α Ν
Θ Ι Ο Ε Ψ Β Ι Ε Σ Α
Π Η Σ Α Σ Τ Ε Ω Τ Β
Ω Η Μ Α Σ Τ Α Ν Ε Φ
Α Μ Ξ Η Σ Α Σ Τ Α Ν


τώρα πριν


εγώ
εσύ
αυτός – αυτή – αυτό
εμείς είμαστε
εσείς
αυτοί – αυτές – αυτά


 
ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Το κινητό της Σόφης δεν έχει ελληνικά γράμματα. 
Μπορείς να ξαναγράψεις το μήνυμά της στα ελληνικά;


Sophie’s cell phone doesn’t support Greek fonts. 
Can you rewrite her SMS in Greek?


giati den mou apandas? Xtes pigame cinema me tin Eleni 
kai ton David. I tainia itan poly kali. Perasame para poly 
kala! Pare me tilefono!
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΣ ΟΤΑΝ… ;


Βάλε    στις παρακάτω δραστηριότητες 
How do you feel when…: Put an     to the right cell


πάρα 
πολύ 


άσχημα / 
χάλια 


άσχημα έτσι 
κι 


έτσι


καλά / 
ωραία


πάρα 
πολύ 
καλά / 
ωραία


υπέροχα
/ τέλεια


...πηγαίνεις σχολείο;


...έχεις διακοπές;


...μαθαίνεις ελληνικά;


...πηγαίνεις στον γιατρό;


...μένεις στο σπίτι;


...διαβάζεις μαθηματικά;


...είσαι με τους φίλους σου;


...βλέπεις τηλεόραση;


υπέροχαπάρα καλά / έτσι άσχημαπάρα 
πολύ 


 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Κοίταξε τις εικόνες και αντιστοίχισε τον διάλογο 
με εκείνη που ταιριάζει καλύτερα


Μatch the pictures with the dialogues


Πώς περνάς 
όταν…


Γεια σου, πώς σε λένε;


Με λένε Ελένη. 
Εσένα;


Γιάννη.


Πώς σας λένε;


Με λένε Γιάννη και αυτή 
είναι η Ελένη. Εσάς;  


Εμένα με λένε κυρία Λάμπρου.


Εσύ ποιος είσαι;


Ο Ντέιβιντ.


1


2


3


4
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ΒΟΥΛΗ


¸íá ôáîßäé


Βρες τις λέξεις που έχουν σχέση με το
πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας και όχι μόνο…


Find the words which are related to the form 
of government of ancient Athens


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Α Π Δ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Φ Γ


Σ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ Λ Θ Κ Ξ


Ν Λ Ο Υ Π Ο Ι Θ Υ Ρ Τ Ε Η Ψ Ζ


Ο Ι Υ Λ Χ Κ Λ Ε Ι Σ Θ Ε Ν Η Σ


Μ Τ Λ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Υ Μ Α Φ Δ


Ο Η Η Σ Ψ Ω Β Ν Μ Κ Γ Χ Τ Ο Θ


Σ Σ Α Ε Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Σ Β


Συμπλήρωσε τα κενά όπως στο παράδειγμα
Fill in the blanks following the example


ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΠΟΛΗ Ή ΝΗΣΙ;


1.  Η Αθήνα είναι πόλη.
2.  ___ Βόλος είναι ___________.
3.  ___ Γιάννενα είναι _________. 
4.  ___ Πειραιάς είναι _________.
5.  ___ Πάτρα είναι _________.
6.  ___ Μεσολόγγι είναι _________.
7.  ___ Σαντορίνη είναι _________.
8.  ___ Ρόδος είναι _________.
9.  ___ Μύκονος είναι _________.
10.  ___ Κρήτη είναι _________.
11. ___ Χανιά είναι _________.
12. ___ Ζάκυνθος είναι _________.
13.  ___ Πόρος είναι _________. 
14. ___ Θεσσαλονίκη είναι _______.


Eíüôçôá 3
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1. ___ Κύπρος είναι νησί.
2. ___ Λευκωσία είναι _________.
3. ___ Πάφος είναι __________.
4. ___ Πενταδάκτυλος είναι βουνό.


Φτιάξε προτάσεις όπως στο παράδειγμα
Make sentences following the example


ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;


1. Σουν Γιν - Κίνα   


Ο Σουν Γιν είναι από την Κίνα.


2. Ελένη – Κύπρος  


____________________________________________


3. Μοχάμεντ - Λίβανος 


____________________________________________


4. Ρόμπερτ – Καναδάς 


____________________________________________


5. Ροσάννα – Ιταλία 


____________________________________________


6. Χασάν – Μαρόκο  


____________________________________________


Φτιάξε όσες προτάσεις μπορείς χρησιμοποιώντας τις 
λέξεις από τις στήλες όπως στο παράδειγμα


Make as many sentences as you can using the words from the 
columns following the example


ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Κ Υ Π Ρ Ο Σ


εμείς
Ντέιβιντ


Χριστίνα


Ελένη
Γιάννης


εσύ
εγώ


μένω 
είμαι 
μιλάω 
ακούω 
βλέπω 
πηγαίνω 
αγοράζω
αγαπάω


με 
σε 
για 
από


Αντρέας 
κινηματογράφος 
Κύπρος 
Ελλάδα 
αεροπλάνο
Σόφη 
δώρο 
Αυστραλία 
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Η Χριστίνα μένει με τον Αντρέα.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


Διάβασε το ημερολόγιο και συμπλήρωσε τον πίνακα 
όπως στο παράδειγμα


Read  the diary and fill in the table following the example


ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ


21


Χτες περάσαμε πολύ ωραία στο 


μάθημα των ελληνικών. Η κυρία 


Λάμπρου μάς μίλησε για έναν παλιό 


δάσκαλο του σχολείου που μας 


έδωσε χρήματα για να κάνουμε ένα 


ταξίδι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 


Εμείς πετάξαμε από τη χαρά μας! 


Η δασκάλα μας μάς ρώτησε πού 


θέλουμε να πάμε κι εμείς απαντήσαμε 


"και στην Ελλάδα και στην Κύπρο". 


Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε, 


γιατί κάποια παιδιά ήθελαν να πάμε 


στην Κύπρο και άλλα 


στην Ελλάδα. Έτσι, κάναμε 


ψηφοφορία. Πήραμε τελικά την 


απόφαση να πάμε στην Ελλάδα. 


Δεν ξεχάσαμε τον κύριο 


Γιαννουλίδη: τηλεφωνήσαμε 


και τον ευχαριστήσαμε. Τον 


παρακαλέσαμε επίσης να μας 


στείλει γρήγορα τα χρήματα για 


να οργανώσουμε το ταξίδι μας. 


Εκείνος γέλασε και μας είπε να 


μην ανησυχούμε καθόλου.  
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      Χτες …


να κάνουμε
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________


περάσαμε
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________


Φαντάσου ότι ζεις στην αρχαία Αθήνα. Ποιος είσαι; Μπορείς 
να γράψεις τι κάνεις κάθε μέρα;


Imagine you are living in ancient Athens. Who are you?
Can you write about your everyday life in the form 


of diary entries?


ΕΡΕΥΝΑ
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ΕΠΟΧΕΣ


Χειμώνας


Άνοιξη


Καλοκαίρι


Φθινόπωρο


Ñïý÷á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå…


Γράψε τους μήνες και τις εποχές όπως στο παράδειγμα
Write the months and the seasons following the example


ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ


Eíüôçôá 4


Εποχές και μήνες 
στην Αυστραλία


Καλοκαίρι


   
 Δ


εκ
έμ


βρ
ης


Εποχές και μήνες 
στην Ελλάδα


Γενάρης
Φλεβάρης
Μάρτης
Απρίλης
Μάης
Ιούνης


Ιούλης
Αύγουστος
Σεπτέμβρης
Οκτώβρης
Νοέμβρης
Δεκέμβρης


MΗΝΕΣ
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Γενάρης
Φλεβάρης
Μάρτης
Απρίλης
Μάης
Ιούνης


Ιούλης
Αύγουστος
Σεπτέμβρης
Οκτώβρης
Νοέμβρης
Δεκέμβρης


MΗΝΕΣ


ΕΠΟΧΕΣ


Χειμώνας


Άνοιξη


Καλοκαίρι


Φθινόπωρο


Εποχές και μήνες 
στην Ελλάδα


Xειμώνας


   
 Δ


εκ
έμ


βρ
ης
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Βρες τις λέξεις και μετά συμπλήρωσε το σταυρόλεξο
Find the missing words and then complete 


the crossword puzzle


ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ


Οριζόντια / Across
2. O _________________ 
είναι πριν τον Μάη.
3. Μετά τον Ιούλη είναι 
ο _________________.
7. Τα φύλλα πέφτουν 
το _________________ .
10. Στην Ελλάδα το 
καλοκαίρι αρχίζει τον 
_________________.
11. Τα σχολεία στην Ελλάδα 
ανοίγουν τον _____________


Κάθετα / Down
1. Ο πρώτος μήνας του χρόνου είναι 
ο _________________.
4. Στην Αυστραλία ο δεύτερος μήνας της 
άνοιξης είναι ο _________________.
5. Το _________________ κάνει πολλή ζέστη.
6. Τον _________________ χιονίζει.
7. Ο _________________ έχει 28 ημέρες.
8. Την _________________ ανθίζουν τα λουλούδια.
9. Τα Χριστούγεννα είναι τον _________________.


1


2


3
4


6


7


5


10


11


8


9
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Κοίταξε τον πίνακα και γράψε - με γράμματα - τις 
θερμοκρασίες στις παρακάτω περιοχές


Look at the table and write in words the temperature
in the following regions


ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ


 Αθήνα Ηράκλειο Ρόδος Θεσ/νίκη Σέρρες


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10,3 12,1 11,8 5,0 3,9


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,7 12,3 12,0 6,6 6,2


ΜΑΡΤΙΟΣ 12,4 13,6 13,6 9,7 9,6


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16,0 16,6 16,6 14,2 14,2


ΜΑΪΟΣ 20,7 20,3 20,6 19,4 19,6


ΙΟΥΝΙΟΣ 25,1 24,3 24,7 24,2 24,3


ΙΟΥΛΙΟΣ 27,9 26,1 26,9 26,5 26,3


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27,7 26,0 27,0 25,9 25,3


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24,2 23,4 24,6 21,7 21,6


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19,4 20,0 20,6 16,1 15,5


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15,5 16,7 16,5 11,0 9,2


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12,2 13,9 13,4 6,8 5,0


(Hellenic Republic - Ministry of Tourism – Greek National Tourism Organisation, www.gnto.gr)


Αθήνα / Απρίλιος  ______________________________________________
Ηράκλειο / Δεκέμβριος ______________________________________________
Ρόδος / Νοέμβριος   ______________________________________________
Θεσσαλονίκη / Φεβρουάριος ______________________________________________
Σέρρες / Οκτώβριος  ______________________________________________


Ποια πόλη από τις παραπάνω είναι η πιο ζεστή κα ποια είναι η πιο κρύα;
Which of the previous cities is the hottest and which one is the most coldest?


______________________________________________________________________


Τι καιρό κάνει στην Αυστραλία τους αντίστοιχους μήνες;   
Υπάρχουν διαφορές από πόλη σε πόλη; Γιατί:


How is the weather in Australia at the same months?
Are there any differences from town to town? Why?


_____________________________________________________________________
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Κοίταξε το παράδειγμα και σχημάτισε προτάσεις
Make sentences following the example


ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΚΡΥΟ ΟΥΤΕ ΖΕΣΤΗ


1. Το φθινόπωρο κάνει – κρύο – ζέστη 
Το φθινόπωρο δεν κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη
2. Το καλοκαίρι – κάνει κρύο – βρέχει
_______________________________________________
3. Στον καφέ μου θέλω – ζάχαρη – γάλα
_______________________________________________
4. Μου αρέσουν – παγωτά - σοκολάτες
_______________________________________________
5. Παίζω – πιάνο – κιθάρα
_______________________________________________


Προσέχω το δεν... ούτε... ούτε...


Συμπλήρωσε τα κενά όπως στο παράδειγμα
Fill in the blanks following the example


ΓΡΑΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


1.  μεγάλος  → μεγάλη → μεγάλο           μικρός   → μικρή     → μικρό


Η αδελφή μου είναι πιο μεγάλη, αλλά ο αδελφός μου είναι  _____________.


Ο αδελφός μου είναι _____________, αλλά η αδελφή μου είναι _____________.


Η κουζίνα μας είναι _____________, αλλά το δωμάτιό μου είναι _____________.


Το δωμάτιό μου είναι _____________, αλλά η κουζίνα μας είναι _____________.


2.  φιλικός  → _________ → _________


 άγριος  → _________ → _________


Ο σκύλος μου είναι ___________, αλλά η γάτα μου είναι ___________.


Η γάτα μου είναι ___________, αλλά ο σκύλος μου είναι ___________.


Το καναρίνι μου είναι ___________, αλλά η γάτα μου είναι ___________.
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Βρες το σωστό όπως στο παράδειγμα
 Find the correct form following the example


ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ


1. O Σουν Γιν και ο Αντρέας 


είναι _________ μαθητές.


2. Τα ελληνικά είναι _________.


3. Η Σόφη και η Χριστίνα 


είναι πολύ _________.


4. Ο υπολογιστής μου είναι _________.


5. Το πουκάμισο της κυρίας 


Λάμπρου είναι _________.


6. Η Σόφη είναι _________.


7. Η αδελφή του Γιάννη 


είναι _________ από αυτόν. 


(α) καλός    (β) καλοί    (γ) καλές


(α) δύσκολος  (β) δύσκολες  (γ) δύσκολα


(α) έξυπνος (β) έξυπνοι   (γ) έξυπνες


(α) παλιός    (β) παλιά    (γ) παλιό


(α) κόκκινος (β) κόκκινη   (γ) κόκκινο


(α) ψηλός    (β) ψηλή    (γ) ψηλοί


(α) μικρός    (β) μικρή    (γ) μικρό


Μετάφρασε τις φράσεις στα αγγλικά και βρες τη διαφορά 
Translate the phrases in English and find the difference between 


(ο) πολύς -  (η) πολλή – (το) πολύ / πολύ.


(Ο) ΠΟΛΥΣ – (Η) ΠΟΛΛΗ – (ΤΟ) ΠΟΛΥ / ΠΟΛΥ


λ
λλ


1. Σε αγαπάω πολύ.


_________________________________________________


2. Το καλοκαίρι κάνει πολλή ζέστη στην Ελλάδα.


_________________________________________________


3. Ο Σουν Γιν έχει μια πολύ μεγάλη οικογένεια.


_________________________________________________


4. Το σπίτι του Γιάννη είναι πολύ μακριά από το σχολείο.


_________________________________________________


5. Κάνει πολύ κρύο σήμερα και γι’ αυτό φόρεσα πολύ ζεστά ρούχα


_________________________________________________
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Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τον πίνακα 
Look at the example and fill in the table 


ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΤΕΣ


Τώρα, 
κάθε μέρα…     
  


οργάνωσα 


οργάνωσες 


οργάνωσε 


οργανώσαμε 


οργανώσατε 


οργάνωσαν


θα οργανώσω 


θα οργανώσεις 


θα οργανώσει 


θα οργανώσουμε 


θα οργανώσετε 


θα οργανώσουν


οργανώνω 


οργανώνεις 


οργανώνει 


οργανώνουμε 


οργανώνετε 


οργανώνουν 


________________


πλήρωσα


________________


________________


άνοιξα


________________


________________


έλειψα


________________


________________


δούλεψα


________________


________________


θα παίξω


________________


________________


θα προσέξω


________________


________________


θα κόψω


________________


________________


διαβάζω


________________


________________


διδάσκω


________________


________________


φτιάχνω


________________


________________


γράφω


________________


Χτες… Αύριο, σε
ένα χρόνο…
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Βρες το σωστό, όπως στο παράδειγμα
Find the right option, following the example


ΔΙΑΛΕΓΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ


1. Να ο Γιάννης!   (α) ο Γιάννης!         (β) τον Γιάννη!


2. Βλέπω ______________        (α) ο Γιάννης.       (β) τον Γιάννη.


3. Να ______________   (α) η βαλίτσα μου!   (β) τη βαλίτσα μου.


4. Κρατάω ______________  (α) η βαλίτσα μου.   (β) τη βαλίτσα μου.


5. Να ______________         (α) η Σοφία!        (β) τη Σοφία.


6. Η Χριστίνα είναι με __________  (α) η Σοφία.        (β) τη Σοφία.


7. Nα __________ Έρχεται! (α) ο Πέτρος! (β) τον Πέτρο


8. Μιλάω με __________ (α) ο Πέτρος (β) τον Πέτρο


Γράψε Κ για τα καλοκαιρινά και 
Χ για τα χειμωνιάτικα ρούχα και πράγματα. 


Μετά γράψε τι είναι το κάθε αντικείμενο. 
Write K for the summer clothes and things, and X for the winter 


clothes and things. Then write what they are.


ΡΟΥΧΑ
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Êáëùóïñßóáôå óôçí ÅëëÜäá!


Βρες δέκα λέξεις που έχουν σχέση με τα αεροδρόμια
Find ten words related to airports


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Α Ε Ρ Ο Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Ε Ρ


Ε Ι Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ι Ι Θ Υ Τ


Ρ Σ Ο Ο Π Α Σ Δ Α Φ Γ Η Ξ


Ο Ι Υ Κ Λ Ζ Χ Ψ Β Ω Β Ν Μ


Π Τ Ρ Ε Ρ Τ Θ Υ Α Ι Ο Π Τ


Λ Η Ι Ε Π Ι Β Α Τ Η Σ Α Α


Α Ρ Σ Δ Δ Θ Ε Σ Η Γ Η Φ Σ


Ν Ι Τ Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο


Ο Ο Σ Κ Λ Ο Π Μ Ι Β Α Ξ Χ


Μ Ν Β Π Ι Λ Ο Τ Ο Σ Α Η Ω


Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Δ Β Τ Μ


Χ Ε Α Π Ο Σ Κ Ε Υ Η Ρ Υ Ν


Ποια ρούχα θα πάρει η Χριστίνα μαζί της; 
Χρησιμοποίησε τις λέξεις που είναι στο κουτί για να 


συμπληρώσεις τα κενά, όπως στο παράδειγμα
Which clothes will Christina take with her? Use the words in the 


box to fill in the blanks, following the example


Η ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ


2, παντελόνι → δύο μπλε τζιν παντελόνια


1, παντελόνι →  ______________________


πιζάμες →   _______________________


2, ζευγάρι γυαλιά ηλίου → ______________________


3, μπλουζάκια→  ______________________


1, μπουφάν →  ______________________


3, φούστες →  ______________________


1, φόρεμα →  ______________________


1, καπέλο →   ______________________


7, ζευγάρι κάλτσες → ______________________


4, ζευγάρι παπούτσια → ______________________


1, σακίδιο → ______________________


τζιν, μαύρος, λινός, άσπρος, βαμβακερός, κόκκινος, κοντός, λεπτός, 
χοντρός, μοντέρνος, καλός, μεγάλος, μικρός, μπλε, ψάθινος, αθλητικός  


Βρες το λάθος όπως στο παράδειγμα
Find the mistake following the example


ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΛΑΘΟΣ


1. Στο Σάββατο θα πάω στο πάρτι της Χριστίνας.   __________


2. Στην άνοιξη δεν κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη στην Ελλάδα.  __________


3. Θα φύγουμε στη Δευτέρα στις 3 στο απόγευμα.  __________


5. Τα Χριστούγεννα είναι στο Δεκέμβριο.  __________


Το
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Êáëùóïñßóáôå óôçí ÅëëÜäá!Êáëùóïñßóáôå óôçí ÅëëÜäá!


Βρες δέκα λέξεις που έχουν σχέση με τα αεροδρόμια
Find ten words related to airports


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Α Ε Ρ Ο Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Ε Ρ


Ε Ι Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ι Ι Θ Υ Τ


Ρ Σ Ο Ο Π Α Σ Δ Α Φ Γ Η Ξ


Ο Ι Υ Κ Λ Ζ Χ Ψ Β Ω Β Ν Μ


Π Τ Ρ Ε Ρ Τ Θ Υ Α Ι Ο Π Τ


Λ Η Ι Ε Π Ι Β Α Τ Η Σ Α Α


Α Ρ Σ Δ Δ Θ Ε Σ Η Γ Η Φ Σ


Ν Ι Τ Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο


Ο Ο Σ Κ Λ Ο Π Μ Ι Β Α Ξ Χ


Μ Ν Β Π Ι Λ Ο Τ Ο Σ Α Η Ω


Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Η Δ Β Τ Μ


Χ Ε Α Π Ο Σ Κ Ε Υ Η Ρ Υ Ν


Είσαι στο αεροδρόμιο. Γράψε ένα διάλογο με το 
διπλανό / τη διπλανή σου. Να τον παρουσιάσετε στην τάξη


Υοu are at the airport. Write a dialogue with the person next to you. 
Present it to the class


 ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Για πού ταξιδεύετε;


Πάτε για δουλειά 
ή διακοπές;


Έχει καθυστέρηση 
η πτήση σας:


Για πού ταξιδεύετε;Για πού ταξιδεύετε; Έχετε ξαναπάει;Έχετε ξαναπάει;


Έχει καθυστέρηση 
η πτήση σας:
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 Σχεδίασε το διαβατήριό σου. Να βάλεις τα προσωπικά 
σου στοιχεία και μια φωτογραφία


Design your passport. It must have personal data 
and a photograph.


ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ


Συμπλήρωσε τα διαμερίσματα και την πρωτεύουσα της Ελλάδας 
Write in the provinces and the capital city of Greece


ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


Write in the provinces and the capital city of Greece


ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ


ΚΡΗΤΗ
Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
ΗΠΕΙΡΟΣ 


ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ


ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ


Eíüôçôá 5
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Γράψε από πού είναι τα παρακάτω προϊόντα
Write about the origin of the following products


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


1. μήλα από τoν Bόλο
2. γλυκά από τον Λαγκαδά
3. λάδι από την Κρήτη
4. γάλα από τον Τύρναβο


Eíüôçôá 5


Μετάφρασε τις ταινίες στα ελληνικά
 Translate the movies into Greek


ΣΙΝΕΜΑ


  2. The Lord of the Rings
____________________


 1. Starwars
_______________


  3. Charlie and the chocolate factory
________________________________


μήλα Βόλου


5. λεμόνια από τη Σπάρτη
6. κεράσια από τα Βοδενά
7. κασέρι από τα Τρίκαλα
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1. Το μωρό της οικογένειας είναι 9 μηνών.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


μπαμπάς:43
μαμά:38 παππούς:72


γιαγιά:65


Ελένη:10


μπαμπάς:43


Γράψε όπως στο παράδειγμα
Following the example, complete the sentences


Η ΤΣΑΝΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ


1. H Σοφία έχει μία          . Είναι η τσάντα της. 


2. Ο Γιάννης έχει ένα          . Είναι το καπέλο του. 


Είναι το καπέλο ______________.


3. Η κυρία Λάμπρου έχει μια βαλίτσα. Είναι η            της. 


Είναι η βαλίτσα ______________.


4. Ο πιλότος έχει ένα άσπρο πουκάμισο. 


Είναι το πουκάμισό του. Είναι το          ______________.


5. Ο Αντρέας έχει ένα σακίδιο. 


Είναι το          του. Είναι το σακίδιο ______________.


Πόσων χρονών είναι τα μέλη της οικογένειας του Αντρέα;
Ηow old are the members of Andreas’ family?


Write their age in words


ΠΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ;


Είναι το          του. Είναι το σακίδιο 


 Ο πιλότος έχει ένα άσπρο πουκάμισο. 


Είναι το πουκάμισό του. Είναι το          


Είναι η τσάντα της Σοφίας.


Ελένη:10


Αντρέας:11Αντρέας:1111


γιαγιά:65
παππούςπαππούς::7272μαμά:38


μωρό:
9 μηνών
μωρό:


9 μηνών
μωρό:


9 μηνών
μωρό:
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Eíüôçôá 6
Åðßóêåøç óôçí Áêñüðïëç


Βάλε τελεία (.) ή θαυμαστικό (!) στις παρακάτω προτάσεις 
Add full stop (.) or exclamation mark (!) to the following sentences


ΤΕΛΕΙΑ Ή ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ


1. O Αντρέας διάβασε τον τουριστικό οδηγό πριν πάει στην Ακρόπολη
2. Αντρέα, διάβασε τον τουριστικό οδηγό πριν πας στην Ακρόπολη
3. Η Σόφη αγόρασε κάρτες από το Μοναστηράκι
4. Σόφη, αγόρασε κάρτες από το Μοναστηράκι
5. O Ντέιβιντ χρησιμοποίησε όλο το φιλμ στις φωτογραφίες στην Ακρόπολη
6. Ντέιβιντ, χρησιμοποίησε όλο το φιλμ στις φωτογραφίες στην Ακρόπολη


 Συμπλήρωσε τον πίνακα όπως στα παραδείγματα
Fill in the table following the examples


ΖΗΤΑΩ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ…


Τώρα, κάθε μέρα…


 


Χτες… Σε παρακαλώ… Σας παρακαλώ…


διαβάζω διάβασα διάβασε! διαβάστε!
πληρώνω
παίζω
ανοίγω
λείπω
κόβω
δουλεύω


μη διαβάσεις! μη διαβάσετε!


Γράψε όπως στο παράδειγμα
Following the example, complete the sentences


Η ΤΣΑΝΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ


1. H Σοφία έχει μία          . Είναι η τσάντα της. 


2. Ο Γιάννης έχει ένα          . Είναι το καπέλο του. 


Είναι το καπέλο ______________.


3. Η κυρία Λάμπρου έχει μια βαλίτσα. Είναι η            της. 


Είναι η βαλίτσα ______________.


4. Ο πιλότος έχει ένα άσπρο πουκάμισο. 


Είναι το πουκάμισό του. Είναι το          ______________.


5. Ο Αντρέας έχει ένα σακίδιο. 


Είναι το          του. Είναι το σακίδιο ______________.


Πόσων χρονών είναι τα μέλη της οικογένειας του Αντρέα;
Ηow old are the members of Andreas’ family?


Write their age in words


ΠΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ;


Είναι η τσάντα της Σοφίας.
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Συμπλήρωσε ό,τι λείπει από τους διαλόγους όπως στο παράδειγμα
Complete the dialogues following the examples


ΔΙΑΛΟΓΟΙ 


1. κυρία Λάμπρου: Αντρέα, γράψε τις ασκήσεις σου!
    Αντρέας:  Έγραψα ήδη τις ασκήσεις μου…
2. Σόφη: ______________________________________________
    Γουιθιγίντι:  Σου έδωσα το βιβλίο σου πριν… 
3. Ντέιβιντ:  ______________________________________________
    Χριστίνα & Αντρέας:  Διαβάσαμε τον τουριστικό οδηγό χτες…
4. Γιάννης:  ______________________________________________
    κυρία Λάμπρου:  Όχι, δεν ανοίγω το παράθυρο γιατί κάνει κρύο.
5. Χριστίνα:  ______________________________________________
    Μαμά:  Δε θα φτιάξω σήμερα παστίτσιο, γιατί έφτιαξα χτες.
6. Μπαμπάς:   ______________________________________________
    Αντρέας:  Όχι, δεν θα κόβω εγώ το ψωμί κάθε μέρα.
7. Μαμά:  ______________________________________________
    Mπαμπάς:  Πλήρωσα τον λογαριασμό χτες.
8. Παππούς:  ______________________________________________
    Χριστίνα:  Αγόρασα εφημερίδα το πρωί.


Διόρθωσε τα λάθη στις προτάσεις
Correct the mistakes in the following sentences


ΛΑΘΗ


1. Μην γράψε την άσκηση! ________


2. Μην αγόρασε γάλα! ________


 


Συμπλήρωσε τα κενά, όπως στο παράδειγμα
Fill in the blanks following the example


ΠΟΤΕ;


Το Σάββατο στις 9:30 το πρωί τα παιδιά με την κυρία Λάμπρου έφτασαν στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας. ____ 10:00 ήταν ήδη όλοι στο ξενοδοχείο και αφού 
πήραν τα κλειδιά, έδωσαν ραντεβού για να συναντηθούν ____ 13:00 στην 
ρεσεψιόν και να κάνουν μια μικρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. ____ 14:30 


3. Μην βγάλτε φωτογραφίες! ________ 


4. Μην δουλέψτε ως αργά! ________
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Σχεδίασε τους δείχτες και πες την ώρα σύμφωνα 
με το παράδειγμα. Χρησιμοποίησε τα: το πρωί, 


το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ
Show the time on the clocks and write in words what the time is


Η ΩΡΑ


15:15


Είναι τρεις και τέταρτο 
το μεσημέρι


22:20


___________________
___________________


08:40


___________________
___________________


18:05


___________________
___________________


22:50


___________________
___________________


12:55


___________________
___________________


05:10


___________________
___________________


10:15


___________________
___________________


10:15


___________________
___________________


ήταν κάτω από την Ακρόπολη και ____ 15:00 έφτασαν στο Μοναστηράκι. Από 
____ 16:00 μέχρι ____ 18.30 περπάτησαν στην Πλάκα. ____ απόγευμα γύρισαν 
στο ξενοδοχείο. ____ νύχτα κανόνισαν να πάνε μια βόλτα στο Σύνταγμα νωρίς 
για να είναι ξεκούραστοι ____ επόμενη μέρα. 
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Κοίταξε τον πίνακα και γράψε τι ώρα είναι σε 
διάφορες πόλεις όταν στην Ελλάδα είναι…


Look at the table and write the time in the following cities when in Greece it is…


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Διαφορές ώρας με την Ελλάδα 08:30 12:00 19:00 24:00
Αδελαΐδα:     +8.30
Βηρυτός:              0
Βοστόνη:             -7
Σίδνεϊ:               +9


Ο Ντέιβιντ γράφει στο ημερολόγιό του για την επίσκεψη 
στην Ακρόπολη. Βάλε τις προτάσεις στη σωστή σειρά


David writes an entry in his diary about his visit to Acropolis. 
Rearrange the sentences in the correct order


ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΤΕΪΒΙΝΤ 


1. Το μεσημέρι φάγαμε σε μια ταβέρνα στην Πλάκα.


2. Φύγαμε στις εννέα ακριβώς από το ξενοδοχείο.


3. Είδαμε τον Παρθενώνα και τα άλλα μνημεία της Ακρόπολης.


4. Σήμερα πήγαμε στην Ακρόπολη.


5. Μετά το φαγητό, το απόγευμα, περπατήσαμε στο Μοναστηράκι.


4.


Γράψε τι έκανε ο Αντρέας χτες στην Αθήνα
 με βάση τις σημειώσεις του


Write what Andreas did yesterday by following his notes


ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ


07.00 Ξύπνησα
08.30 Πρωινό
09.00 Ακρόπολη – Θέατρο Διονύσου – Ωδείο Ηρώδου Αττικού
12.00 Πλάκα, Μοναστηράκι – ψώνια
14.00 Φαγητό στο Σύνταγμα
16.00 Ξενοδοχείο – μπάνιο, ύπνος
19.00 Βόλτα στο κέντρο
22.00 Ξενοδοχείο, ύπνος


Ώρα στην Ελλάδα
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Eíüôçôá 7
ÐÜìå ãéá øþíéá;


Βάλε ένα x στον πίνακα και μετά γράψε προτάσεις 
όπως στο παράδειγμα


Put a x in the table and then write sentences following the example


ΠΙΟ ΦΘΗΝΟΣ - ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ – ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ / ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΣ – ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ – ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ


… στην Ελλάδα
… στην Αυστραλία


πιο φθηνά            πιο ακριβά
παπούτσια = 60 ευρώ x
τζιν παντελόνι = 40 ευρώ
πουκάμισο = 30 ευρώ
υπολογιστής = 700 ευρώ
1 διαμέρισμα στην Αθήνα = 260.000 ευρώ
1 μπάλα μπάσκετ = 20 ευρώ


1 ευρώ = 1,6 δολάρια Αυστραλίας


1. Τα παπούτσια στην Αυστραλία είναι πιο ακριβά από ό,τι στην Ελλάδα
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________


Συμπλήρωσε τα κενά στο κείμενο
Fill in the blanks in the text


Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Η ξεναγός δίνει συμβουλές στα παιδιά πώς να περάσουν ένα ωραίο απόγευμα στο 


κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στην οδό Ερμού απ' όπου ξεκινάει το Μοναστηράκι:


«Παιδιά μπορείτε  να πάτε (πηγαίνω) στο Μοναστηράκι. Εκεί μπορείτε  _______


_________ (ψωνίζω) από την αγορά. Μια καλή ιδέα είναι  __________________


__ (πίνω) κάτι στο Θησείο ή ________________ (τρώω) σουβλάκι στην πλατεία. 


Μπορείτε επίσης ________________ (ακούω) ζωντανή μουσική στις ταβέρνες της 


Πλάκας. Καλή διασκέδαση»!







40


Eíüôçôá 1


Είσαι στο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι. Βρες πού είναι 
τα παρακάτω  σημεία. Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.


You are at the Monastiraki metro station. Find where the following 
places are. Put in a circle the correct answer.


ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


1.  Η πλατεία Ομονοίας είναι _____ από το Σύνταγμα. 


 (α) πιο αριστερά  (β) πιο δεξιά


2.  Το Σύνταγμα είναι _____ από το Θησείο.


 (α) πιο βόρεια  (β) πιο νότια


3.  Η Ακρόπολη είναι _____ από το Ζάππειο. 


 (α) πιο αριστερά (β) πιο κάτω


4.  Το Θησείο είναι _____ Αγορά από το Σύνταγμα.


 (α) πιο κοντά στην (β) πιο μακριά από την


5.  Η Πλάκα είναι _____ στο Μοναστηράκι από το Σύνταγμα.


 (α) πιο κοντά   (β) πιο μακριά


6.  Ο Εθνικός Κήπος είναι _____ από τη Βουλή.


 (α) πιο πίσω  (β) πιο μπροστά


7.  Το Ηρώδειο είναι _____ από τον Παρθενώνα. 


 (α) πιο πάνω  (β) πιο κάτω


8.  O Λυκαβηττός είναι _____ από την Ακρόπολη.


 (α) πιο βόρεια  (β) πιο νότια 


Eíüôçôá 7


 (α) πιο πάνω  (β) πιο κάτω


8. 


 (α) πιο βόρεια  (β) πιο νότια 
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1. Ο Ντέιβιντ είναι πιο ψηλός από τον Αντρέα. 


2. Η Σόφη είναι πιο __________________________________________________


3. Η κυρία Λάμπρου είναι πιο ____________________________________


4. Ο σάκος του Αντρέα είναι πιο ________________________________________


5. Η Ελένη είναι πιο ______________________________________


6. Η Σόφη είναι πιο __________________________________________________


ψηλός, -ή, -ό    κοντός, -ή , -ό,
παχουλός, -ή, -ό   αδύνατος, -η, -ο
μεγάλος, -η, -ο   μικρός, -η, -ο


Κοίταξε τις εικόνες και συνέχισε τις προτάσεις 
όπως στο παράδειγμα χρησιμοποιώντας τις λέξεις που είναι 


στον πίνακα στον σωστό τύπο
Look at the pictures and continue the sentences following the 


example and using the words in the table in the right form


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ


ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΦΗ EΛΕΝΗ Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ


Βρες τα λάθη και ξαναγράψε τις προτάσεις σωστά
Find the mistakes and rewrite the sentences correctly


ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΩΣΤΑ 


1. Αύριο να δω τις φίλες μου.  ______


2. Παιδιά, θέλετε θα πάμε στα μαγαζιά;
 


______


3. Πρέπει θα γυρίσετε στις τρεις η ώρα.


 


______


4. Εγώ σκέφτομαι θα αγοράσω αύριο ρούχα και παπούτσια.  ______


5. Θέλω θα πάρω δώρα για τους φίλους μου.


 


______


να
θα


θα δω


 Θέλω θα πάρω δώρα για τους φίλους μου.


 


 Πρέπει θα γυρίσετε στις τρεις η ώρα.


 


 Θέλω θα πάρω δώρα για τους φίλους μου.


 


 Πρέπει θα γυρίσετε στις τρεις η ώρα.
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Συμπλήρωσε τον πίνακα και γράψε προτάσεις όπως στο παράδειγμα
Fill in the table following the example


ΑΥΡΙΟ ΘΑ… / ΘΕΛΩ ΝΑ…


διαβάσω
πληρώσω
παίξω
ανοίξω 
προσέξω
φτιάξω
κόψω
γράψω
μαγειρέψω
δουλέψω 


Θέλω
Μπορώ
Προτιμώ
Προσπαθώ
Σκέφτομαι
Πρέπει
Μπορεί                 
Επιτρέπεται
Απαγορεύεται
Δεν χρειάζεται
Έχω 
Είναι ανάγκη
Είναι καιρός / Είναι ώρα


Αύριο
Σε ένα μήνα    
Του χρόνου


διαβάσω
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________


1. Θέλω να μαγειρέψω παστίτσιο σήμερα.


2. Μπορώ _____________________


3. Προσπαθώ _____________________


4. Σκέφτομαι _____________________


5. Προτιμώ _____________________


6. Πρέπει _____________________


7. Έχω  _____________________


8.   Απαγορεύεται _____________________


9.   Είναι ανάγκη _____________________


10. Μπορεί _____________________


να
θα


Λέμε: Θα πάω σινεμά αύριο.
         Θέλω να πάω σινεμά αύριο. Το         και το         δεν 


μπαίνουν ποτέ μαζί.


Eíüôçôá 7
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Αφού περιγράψεις την κεντρική αγορά της πόλης σου, πες σε έναν 
τουρίστα τι μπορεί να κάνει, να αγοράσει και να δει σε αυτήν


Describe the market of your town and tell a tourist what he can do, 
buy and see


Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ


1. Αύριο θα αγοράσω μερικά σουβενίρ.


Αύριο σκέφτομαι να αγοράσω μερικά σουβενίρ.


2. Του χρόνου θα πάμε στην Κύπρο.


Του χρόνου θέλουμε ____________________________________________________


3. Θα φύγουμε σε μία ώρα. Μας περιμένει η μαμά.


Πρέπει _______________________________________________________________


4. Δε θα φάω γλυκό γιατί έπλυνα τα δόντια μου.


Απαγορεύεται _________________________________________________


5. Τι ώρα θα έρθεις το απόγευμα;


Τι ώρα λες ___________________________________________________________


6. Θα γυρίσουμε μάλλον γύρω στις οκτώ.


Θα προσπαθήσουμε ___________________________________________________


7. Έπαιξα δύο ώρες στον υπολογιστή, αλλά τώρα θα διαβάσω.


Είναι ώρα / καιρός _____________________________________________________


8. Θα βρέξει μάλλον αύριο.


Μπορεί _____________________________________________________________


9. Θα μαζέψω τα βιβλία μου γιατί η μαμά μου γκρινιάζει.


Έχω ________________________________________________________________


10. Θα φάω το κοτόπουλο, δεν μου αρέσει ο μουσακάς.


Προτιμώ _________________________________________________________


Άλλαξε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα
Change the sentences following the example


ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Óå Ýíá ó÷ïëåßï óôçí ÁèÞíá


Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τους πίνακες
Look at the examples and fill in the tables


ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ = ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ 


Ο Αντρέας είναι 
ψηλός.


Ο Αντρέας είναι ψηλότερος από τη Σόφη.
Ο Αντρέας είναι πιο ψηλός από τη Σόφη.


H Χριστίνα είναι 
λεπτή. 


Η Χριστίνα είναι λεπτότερη από τη μαμά της.                     
Η Χριστίνα είναι πιο λεπτή από τη μαμά της.     


Ο σκύλος είναι 
έξυπνο ζώο.


Ο σκύλος είναι ___________ ζώο ___ ___ γάτα. 
Ο σκύλος είναι ___  ______ ζώο ___ ___ γάτα.


Η Ακρόπολη είναι 
αρχαίο μνημείο.


Ακρόπολη είναι ___________ μνημείο από την Αγία Σοφία.
Η Ακρόπολη είναι ___  ______ μνημείο από την Αγία Σοφία.


Η Ελλάδα είναι 
μικρή χώρα.


Η Ελλάδα είναι ___________ χώρα από την Αυστραλία.
Η Ελλάδα είναι ___    ______ χώρα από την Αυστραλία. 


Κοίταξε τον πίνακα και συμπλήρωσε τις προτάσεις 
όπως στο παράδειγμα


Look at the table and fill in the words in the sentences 
following the example


ΓΡΗΓΟΡΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟΣ  / ΓΡΗΓΟΡΑ - ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ 


Ο Γιάννης 
είναι γρήγορος 
στο τρέξιμο. 


Ο Γιάννης
τρέχει 
γρήγορα.


Ο Γιάννης είναι γρηγορότερος 
από τον Αντρέα στο τρέξιμο.


Ο Γιάννης τρέχει γρηγορότερα 
από τον Αντρέα.
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1. Ο λαγός είναι _________________ από τη χελώνα: 
τρέχει _________________. (γρήγορος)
2. Η Σόφη είναι _________________. (έξυπνος) 
Η Σόφη απαντάει ___________ στις ερωτήσεις. (έξυπνος)
3. Χτες δεν ήμουν ___________ αλλά σήμερα αισθάνομαι ___________ 
από χτες. (καλός) 
4. Η αγορά της Ελλάδας είναι ___________ από την αγορά της Αυστραλίας. (φτηνός)
5. Τα ελληνικά είναι _________________ αλλά τα κινέζικα είναι ______________ : 
Μπορώ να μάθω _____________ ελληνικά από κινέζικα. (δύσκολος – εύκολος)


Χρησιμοποίησε τις λέξεις στην παρένθεση και 
συμπλήρωσε τις προτάσεις όπως νομίζεις


Use the words in the brackets to fill in the blanks as you see fit


ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ


1. Το σχολείο κάθε μέρα στην Ελλάδα αρχίζει _____________________ 
από το σχολείο στην Αυστραλία. (νωρίτερα – αργότερα) 
2. Τα παιδιά στην Αυστραλία έχουν _____________________ ώρες μάθημα κάθε 
εβδομάδα από τα παιδιά στην Ελλάδα. (λιγότερες – περισσότερες)
3. Τα παιδιά στην Ελλάδα κάνουν _____________________ μαθηματικά από τα 
παιδιά στην Αυστραλία. (λιγότερα – περισσότερα)
4. Στην Αυστραλία οι διακοπές του σχολείου είναι _____________________ από 
τις διακοπές του σχολείου στην Ελλάδα. (μικρότερες – μεγαλύτερες)


Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τους πίνακες
Look at the example and fill in the tables


ΝΤΥΝΩ - ΝΤΥΝΟΜΑΙ


ντύν-ω 
ντύν-εις 
ντύν-ει 
ντύν-ουμε 
ντύν-ετε 
ντύν-ουν


ντύν-ομαι 
ντύν-εσαι 
ντύν-εται 
ντυν-όμαστε 
ντύν-εστε / ντυν-όσαστε 
ντύν-ονται


πλέν-ω 
πλέν-___ 
πλέν-___ 
πλέν-___ 
πλέν-___ 
πλέν-___


πλέν-ομαι
πλέν-___
πλέν-___
πλεν-___
πλέν-___
πλέν-___
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γυμνάζ-ω 
γυμνάζ-___
γυμνάζ-___
γυμναζ-___
γυμνάζ-___
γυμνάζ-___


γυμνάζ-ομαι
γυμνάζ-___
γυμνάζ-___
γυμναζ-___
γυμναζ-___
γυμνάζ-___


χρειάζ-ομαι
χρειάζ-____
χρειάζ-____
χρειαζ-____
χρειαζ-____
χρειάζ-____


εργάζ-ομαι
εργάζ-____
εργάζ-____
εργαζ-____
εργαζ-____
εργάζ-____


Eíüôçôá 8


Βρες ποια εικόνα ταιριάζει με την κάθε πρόταση
Μatch each illustration with the appropriate sentence


AΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΩ


1. Ο Αντρέας πλένεται.   2. Ο Αντρέας πλένει το πρόσωπό του.
3. Η κομμώτρια χτενίζει τη Σόφη.  4. Η Σόφη χτενίζεται.
5. Η μαμά ντύνεται.    6. Η μαμά ντύνει το μωρό.
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ


ΛΥΚΕ ΙΟ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ ΙΟ


ΠΑΝ/ΜΙΟ


Διάλεξε το σωστό ρήμα στο παρακάτω κείμενο
Choose the right verb in the following text


ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ ΣΟΥΝ ΓΙΝ


Κάθε πρωί ο Σουν Γιν σηκώνει / σηκώνεται 


στις οχτώ παρά τέταρτο. Πλένει / πλένεται και 


λούζει / λούζεται και μετά πλένει / πλένεται τα 


δόντια του. Συνήθως τρώει το πρωινό του στις 


οχτώ, εκτός εάν αργήσει επειδή ο πατέρας του 


ξυρίζει / ξυρίζεται ή η μητέρα του βάφει / βάφεται 


στο μπάνιο. 


Μετά ντύνει / ντύνεται και χτενίζει / χτενίζεται 


και ντύνει / ντύνεται τον μικρό αδελφό του. Μετά 


ετοιμάζει / ετοιμάζεται την τσάντα του και φεύγει 


για το σχολείο.


Σε τι διαφέρει το σχολείο της Ελλάδας 
από το σχολείο της Αυστραλίας;


Ηοw different is the educational system in Australia?


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Συμπλήρωσε με ε ή αι τις παρακάτω προτάσεις
Complet the following sentences with ε or αι 


Ε Ή ΑΙ


1. Πώς σου φαίνετ__ το καινούριο μου φόρεμα;


2. Τι γράφετ__ στα τετράδιά σας, παιδιά;


3. Πού θα πάτ__ σήμερα το απόγευμα;


4. Δεν μου αρέσει να σηκώνομ__ νωρίς το πρωί.


5. Τα αδέλφια σου ντύνοντ__ μόνα τους;


6. Βάφουμ__ άσπρο το σαλόνι του σπιτιού μας.


7. Γυμνάζεσ__ κάθε μέρα, Αντρέα;


8. Ερχόμαστ__ κάθε μέρα με τα πόδια από το σχολείο στο σπίτι.


Βρες τις δέκα λέξεις που έχουν σχέση με το σχολείο
Find the ten words that are related to school


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ε Τ Θ Υ Λ


Α Μ Α Θ Α Ι Ν Ω Ο Π Ι Τ Υ


Μ Α Θ Η Τ Η Σ Α Β Σ Γ Η Κ


Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ζ Χ Ψ Ε


Ζ Φ Μ Μ Ξ Κ Λ Ι Γ Υ Θ Ο Ι


Χ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο


Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Λ Μ


Ψ Φ Ο Ι Τ Η Τ Η Σ Φ Γ Η Ξ


Δ Γ Μ Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ Θ Μ


Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Γ Η Δ


Γράψε το πρόγραμμα του σχολείου σου στα ελληνικά
Write your weekly school timetable in Greek


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


-ε -aι
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Διάλεξε το σωστό ρήμα στις παρακάτω προτάσεις
Choose the right verb in the following sentences


ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ


1.  ________________ κάθε πρωί.


 (α) γυμνάζω   (β) γυμνάζομαι


2.  Η μητέρα ________________ το μωρό.


 (α) ντύνει  (β) ντύνεται


3.  Η αδελφή μου ________________ μόνη της.


 (α) ντύνει   (β) ντύνεται


4.  Ο παππούς μου δεν ________________ κάθε μέρα.


 (α) ξυρίζει   (β) ξυρίζεται


5.  Ο μπαμπάς μου ________________ το αυτοκίνητό μας κάθε Σάββατο.


 (α) πλένει   (β) πλένεται


6.  Η δασκάλα μας ________________ τα μάτια της πολύ όμορφα.


 (α) βάφει   (β) βάφεται


7.  Η μητέρα μου ________________ την τούρτα για το πάρτι μου.


 (α) ετοιμάζει  (β) ετοιμάζεται


8.  Η μεγάλη αδελφή μου ________________ πριν βγει.


 (α) βάφει   (β) βάφεται


9.  Το χειμώνα ________________ ζεστά γιατί κάνει κρύο.


 (α) ντύνουμε   (β) ντυνόμαστε


10.  Η θεία μου πηγαίνει κάθε Σάββατο στο κομμωτήριο και _______________ 


 (α) χτενίζει   (β) χτενίζεται


11. Το καλοκαίρι ο Αντρέας ________________ εννιά ώρες κάθε βράδυ.


 (α) κοιμίζει  (β) κοιμάται


12. Οι μαθητές πάντοτε ________________ την δασκάλα τους.


 (α) ακούνε  (β) ακούγονται


Eíüôçôá 8
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τώρα χτες όλη 
μέρα


γράφ-ω έ-γραφ-α


γράφ-εις έ-γραφ-ες


γράφ-ει έ-γραφ-ε


γράφ-ουμε γράφ-αμε 


γράφ-ετε γράφ-ατε


γράφ-ουν / 
γράφ-ουνε


έ-γραφ-αν / 
γράφ-ανε


κολυμπ-άω/ 
κολυμπ-ώ κολυμπ-ούσα μπορ-ώ μπορούσα περνώ περνούσα


κολυμπ-άς κολυμπ-ούσες μπορ-είς


κολυμπ-άει/ 
κολυμπ-ά κολυμπ-ούσε μπορ-εί


κολυμπ-άμε/ 
κολυμπ-ούμε κολυμπ-ούσαμε μπορ-ούμε


κολυμπ-άτε κολυμπ-ούσατε μπορ-είτε


κολυμπ-ούν/ 
κολυμπ-άνε  


κολυμπ-ούσαν/ 
κολυμπ-ούσανε μπορ-ούν μπορούσαν/ 


μπορούσανε              /                   
/


τώρα χτες όλη 
μέρα


έπαιζα


παίζεις


             
/              / 


τώρα χτες όλη 
μέρα


διαβάζω


διάβαζες


διαβάζει


διαβάζαμε


διαβάζουν /  
      


                / 
διαβάζανε


Ìéá åêäñïìÞ óôçí ¾äñá 
êáé óôéò ÓðÝôóåò


Συμπλήρωσε τους πίνακες όπως στα παραδείγματα
Fill in the tables following the examples


ΤΩΡΑ - ΧΤΕΣ ΟΛΗ ΜΕΡΑ…
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Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα ρήματα που 
είναι στο πλαίσιο όπως στο παράδειγμα


Following the example, complete the sentences using verbs from the box 
following the example


ΈΦΥΓΑ - ΕΦΕΥΓΑ / ΕΦΑΓΑ - ΕΤΡΩΓΑ


φύγαμε, φεύγαμε, έφαγα, έτρωγα, φάγατε, τρώγατε, έφυγε, έφευγε


1. Φεύγαμε κάθε μέρα για το σχολείο στις οχτώ το πρωί.
2. Εγώ _________________ καλαμαράκια το μεσημέρι.
3. _________________ από το μουσείο στις τρεις το απόγευμα.
4. Εσείς τι _________________ όταν ήσαστε στην Ελλάδα;
5. Όταν ήμουν μικρή δεν _________________ καθόλου ψάρια.
6. Τι _________________ χτες το μεσημέρι; 
7. Ο παππούς μου _________________ από την Ελλάδα όταν ήταν 15 χρονών.
8. Η γάτα μας δεν _________________ ποτέ από το σπίτι μας.


Γράψε τη σωστή ερώτηση για κάθε απάντηση 
όπως στο παράδειγμα


Write the correct question for each answer following the example


ΒΡΙΣΚΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ


1. Τι ώρα βγήκατε βόλτα;
Βγήκαμε βόλτα στις επτά η ώρα.
2. _______________________________________
Βγαίναμε βόλτα κάθε Σάββατο.


τώρα χτες όλη 
μέρα


πλένομαι πλενόμουν


πλένεσαι πλενόσουν


πλένεται πλενόταν


πλενόμαστε πλενόμασταν
πλενόσαστε 
πλένεστε πλενόσασταν


πλένονται πλένονταν


τώρα χτες όλη 
μέρα


έρχομαι ερχόμουν


τώρα χτες όλη 
μέρα


ντύνομαι ντυνόμουν
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3. _______________________________________
Έφαγα στις δύο η ώρα.
4. _______________________________________
Έτρωγα κάθε μέρα σπανακόπιτα  στην Ελλάδα.
5. _______________________________________
Πήραμε το πλοίο στις οχτώ το πρωί.
6. _______________________________________
Παίρναμε κάθε μέρα το μετρό στην Αθήνα.
7. _______________________________________
Ναι, είδαμε το πούλμαν.
8. _______________________________________
Ναι, βλέπαμε την Ακρόπολη από το παράθυρο του ξενοδοχείου.


Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση 
όπως στο παράδειγμα


Fill in the blanks with the right word or phrase following the 
example


ΧΤΕΣ - ΧΤΕΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ


1.  Χτες διάβαζα _______________ γιατί είχαμε τεστ ιστορίας.
 (α) όλη μέρα     (β) λίγο 
2.  Χτες διάβασα _______________ γιατί είχαμε τεστ ιστορίας.
 (α) όλη μέρα     (β) λίγο
3.  _______________ πήγα διακοπές στο Παρίσι.
 (α) Κάθε χρόνο   (β) Πέρσι
4.  _______________ πήγαινα διακοπές στο Παρίσι.
 (α) Κάθε χρόνο   (β) Πέρσι
5. _______________ πήγαινα στην πισίνα.
 (α) Κάθε Σάββατο   (β) Χτες
6.  _______________ πήγα στην πισίνα.
 (α) Κάθε Σάββατο   (β) Χτες
7.  Αγόρασα μια όμορφη μπλούζα _______________.
 (α) κάθε Σάββατο   (β) το Σάββατο
8.  Αγόραζα μια όμορφη μπλούζα _______________.
 (α) κάθε Σάββατο   (β) το Σάββατο
9.  _______________ είδες τον Σκοτ;
 (α) Κάθε πότε  (β) Πότε
10.  _______________ έβλεπες τον Σκοτ;
 (α) Κάθε πότε    (β) Πότε
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Βρες το λάθος και διόρθωσέ το όπως στο παράδειγμα
Find the mistake and correct it following the example


ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΛΑΘΟΣ 


1. Δεν πήγαινα χτες στο μάθημα γιατί ήμουν άρρωστη. ___________


2. Πήγα κάθε Σάββατο στο σινεμά. ___________


3. Κάθε πότε είδες τους φίλους σου;
 


___________


4. Χτες πλύναμε όλο το πρωί το αυτοκίνητο του παππού. ___________


5. Κάθε μέρα δούλεψα δύο ώρες  στο εστιατόριο του πατέρα μου.


 


___________


Διάλεξε τον σωστό τύπο του ρήματος
Choose the right form of the verb


ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…


Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε / έζησε ένας αυτοκράτορας. Κάθε μέρα ο αυτο-


κράτορας μετρούσε / μέτρησε τους θησαυρούς του. Κάθε φορά που έβρισκε 


/ βρήκε πιο λίγο χρυσάφι στους θησαυρούς του, φώναζε / φώναξε. Μια μέρα 


ανακάλυπτε / ανακάλυψε ότι η μεγάλη ζυγαριά ήταν άδεια γιατί οι θησαυροί του 


τέλειωναν / τέλειωσαν. Έτσι κάθε πρωί ο αυτοκράτορας έβλεπε / είδε την ζυγα-


ριά του άδεια και φώναζε / φώναξε πιο πολύ, μέχρι που έχανε / έχασε τη φωνή 


του και δεν μιλούσε / μίλησε σε κανέναν.


(Μ. Ελευθερίου, Παραμύθια για τον Αυτοκράτορα, με αλλαγές)


πήγα
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Βρες τις λέξεις και συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα
Find the words 


ΑΚΡΟΣΤΟΙΧΙΔΑ


1. Τρένο μέσα στην πόλη.
2. Από την Ελλάδα ως την Αυστραλία το ταξίδι με αυτό είναι περίπου 26 ώρες.
3. Εκεί σταματούν τα λεωφορεία.
4. Υπάρχει και αυτό για τις μετακινήσεις στην Αθήνα.
5. Με αυτό το λεωφορείο κάνουμε εκδρομές.
6. Φεύγει από το σταθμό. 
7. Στην Αθήνα είναι κίτρινα.
8. Το χρησιμοποιούμε για τις καθημερινές μετακινήσεις μας αλλά και για να 
κάνουμε ταξίδια και έχει τέσσερις ρόδες.
9. Στην Αθήνα είναι μπλε.
10. Από εκεί φεύγουν τα αεροπλάνα.
11. Αλλιώς λέγεται και πλοίο.
12. Από εκεί φεύγουν τα πλοία.
13. Από εκεί φεύγουν τα τρένα.


Η Μ Ν Α M Ε Τ Ρ Ο Κ Υ Λ Μ Ν
Μ Α Θ Α E Ρ Ο Π Λ Α Ν Ο Φ Ω
Α Θ Η Τ Σ Τ Α Σ Η Γ Η Κ Κ Β
Δ Η Τ Ρ Α Μ Κ Ο Ζ Χ Ψ Ε Α Κ
Π Ο Υ Λ Μ Α Ν Γ Υ Θ Ο Ι Ι Λ
Π Α Τ Ρ Ε Ν Ο Τ Η Μ Ι Ο Ε Η
Η Π Ι Α Τ Α Ξ Ι Ι Ο Λ Μ Α Γ
Φ Ο Ι Τ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο
Γ Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Θ Μ Ρ Λ
Μ Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Η Τ Μ
Σ Κ Κ Α Ρ Α Β Ι Μ Α Θ Α Ν Κ
Ρ Λ Ι Μ Α Ν Ι Μ Φ Α Ο Λ Μ Ε
Η Α Λ Β Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Ο Θ Μ


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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πώς να πάτε:


η Ύδρα


Η πόλη είναι το κέντρο όλου του νησιού 
και είναι χτισµένη γύρω από το λιµάνι. 
Μοιάζει µε έναν πίνακα ζωγραφικής, µε 
γκρι, άσπρα και µπλε χρώµατα πάνω 
από το γαλάζιο της θάλασσας.
Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο 
της Ύδρας είναι ότι δεν υπάρχουν 
τροχοφόρα και οι µετακινήσεις γίνονται 
µόνο µε γαϊδουράκια γεγονός που την 
κάνει ακόµα πιο γραφική. 
Στο νησί θα απολαύσετε ροµαντικές 
βόλτες στα στενά, γραφικά, 
πλακόστρωτα σοκάκια. Γενικά η Ύδρα 
φηµίζεται για την ήρεµη ζωή που 
προσφέρει στους επισκέπτες της 
την ηµέρα, αλλά και για την έντονη, 
κοσµοπολίτικη ζωή, τη νύχτα. Bar, pub, 
disco, µε ξένη-ελληνική µουσική και 
ξεφάντωµα µέχρι το πρωί.
Με τη συνεχή προσφορά της στον 
τουρισµό και την πολιτιστική ζωή 
της χώρας µας, παραµένει το στολίδι 
του Αργοσαρωνικού και ένα από τα 
σπουδαιότερα θέρετρα της Ελλάδας. 
Η Ύδρα είναι η έδρα της Μητρόπολης 
Ύδρας - Σπετσών - Πόρου - Αίγινας.


www.hydra.com.gr


ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ


Ερµιόνη


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ


Διάβασε τις πληροφορίες για την Ύδρα και γράψε ένα 
e-mail σε έναν φίλο ή μία φίλη σου


Read the information about, the island of Hydra and write 
an e-mail to a friend


Η ΎΔΡΑ 


από το γαλάζιο της θάλασσας.
Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο 
της Ύδρας είναι ότι δεν υπάρχουν 
τροχοφόρα και οι µετακινήσεις γίνονται 
µόνο µε γαϊδουράκια γεγονός που την 
κάνει ακόµα πιο γραφική. 
Στο νησί θα απολαύσετε ροµαντικές 


Με το αυτοκίνητό σας, µπορείτε να 
πάτε οδικώς ως την Ερµιόνη, και στη 
συνέχεια να περάσετε στην Ύδρα, µε 
θαλάσσιο ταξί.


-Με το πλοίο της γραµµής, από το 
λιµάνι του Πειραιά, µε καθηµερινά 
δροµολόγια διάρκειας 3-3,5 ωρών.
Με ιπτάµενα δελφίνια από τον Πειραιά 
µε διάρκεια ταξιδιού 1,25 ώρα.   


ΎΔΡΑ
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Τώρα, κάθε μέρα… Χτες …


οργανώνω οργάνωσα οργανώθηκα
στεφανώνω
λούζω έλουσα
κουράζω
παίζω
φτιάχνω
γράφω
βάφω
παντρεύω πάντρεψα παντρεύτηκα
κουρεύω


...Áðü ôç íüôéá ùò ôç âüñåéá 
ÅëëÜäá (Επίδαυρος - Μυκήνες - Ολυμπία)  


Κοίταξε τον πίνακα και συμπλήρωσε τα ρήματα 
όπως στο παράδειγμα


Look at the table and fill in the verbs following the example


ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ - ΠΛΗΡΩΘΗΚΑ


 Φτιάξε τα ρήματα, όπως στο παράδειγμα
Construct the verbs, following the example


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΡΗΜΑ


-θηκε


-θήκαμε


-θηκες


-θηκαν


-θηκα


-θήκατε


(εγώ) διορθώ


(εσύ) διορθώ


(ο Αντρέας) διορθώ


(εμείς) διορθώ


(εσείς) διορθώ


(η Σόφη και ο Αντρέας) διορθώ


-στηκες


-στηκα


-στήκατε


-στηκαν


-στηκε


-στήκαμε


(εγώ) γυμνά


(εσύ) γυμνά


(αυτός) γυμνά


(εμείς) γυμνα


(εσείς) γυμνα


(αυτοί) γυμνά
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1. Ο Γιάννης ____________ πέρσι με την Ελένη. 


 (α) πάντρεψε  (β) παντρεύτηκε


2. Ο Ντέιβιντ ____________ τα μαλλιά του. 


 (α) έλουσε   (β) λούστηκε


3. Ο παππούς ____________ το αυτοκίνητο. 


 (α) έπλυνε   (β) πλύθηκε


4.  Η ταινία ____________ από τους κινηματογράφους προχτές.


 (α) έπαιξε  (β) παίχτηκε


5. Ο Τζορτζ Κλούνι ____________ για την ταινία του. 


 (α) βράβευσε  (β) βραβεύτηκε


6. Χτες ____________ ένα γράμμα στη θεία μου στην Ελλάδα. 


 (α) έγραψα   (β) γράφτηκα


7. Η Σόφη ____________ πολλά βιβλία το καλοκαίρι. 


 (α) διάβασε   (β) διαβάστηκε


8. Παρά την προσπάθεια το πρόβλημα δεν ____________. 


 (α) έλυσε   (β) λύθηκε


9.  ____________ την μπλούζα που δεν σου έκανε;


 (α) Άλλαξες  (β) Αλλάχτηκες


Συνέχισε όπως στο παράδειγμα
Continue following the example


ΦΤΙΑΧΝΩ ΤA ΡΗΜΑΤΑ


αλλάχτηκα γράφτηκα γιατρεύτηκα


αλλάχτηκες γράφτ


αλλάχτηκε γράφτ


αλλαχτήκαμε γραφτ


αλλαχτήκατε γραφτ


αλλάχτηκαν γράφτ


Διάλεξε το σωστό όπως στο παράδειγμα
Choose the right form of the verb following the example


ΔΙΑΛΕΓΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ


Eíüôçôá 10
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Eíüôçôá 1Eíüôçôá 10


Ένωσε τις φράσεις στους δύο πίνακες 
και φτιάξε προτάσεις, όπως στο παράδειγμα


Combine the phrases of the two tables and make sentences
following the example


ΕΝΩΝΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


Α.      Β.
1. Το άγαλμα του Ερμή φτιάχτηκε  (α) το άγαλμα του Ερμή.
2. Ο Πραξιτέλης έφτιαξε   (β) από τον Πραξιτέλη.
3. Οι κριτές βράβευσαν    (γ) από τον Pierre de Coubertin.
4. Ο αθλητής βραβεύτηκε   (δ) τον αθλητή με ένα κλαδί ελιάς.
5. Οι σύγχρονοι ολυμπιακοί 
αγώνες οργανώθηκαν    (ε) από τους αρχαίους.
6. Ο Pierre de Coubertin οργάνωσε  (στ) από την ξενάγηση.
7. Οι αρχαίοι έχτισαν στην Ολυμπία (ζ) τους σύγχρονους ολυμπιακούς αγώνες.
8. Ο ναός του Δία χτίστηκε 
στην Ολυμπία    (η) τον Γιάννη.
9. Ο Γιάννης κουράστηκε   (θ) τον ναό του Δία.
10. Η ξενάγηση κούρασε    (ι) από τους κριτές με ένα κλαδί ελιάς.


Γράψε στα ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις όπως στο παράδειγμα
Write the sentences in Greek following the example


ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


1. I like football.     → Μου αρέσει το ποδόσφαιρο.


2. Which sport do you like?   → __________________________


3. Do you like to play football?  → __________________________


4. Sophie likes swimming.   → __________________________


5. Sophie likes to swim.   → __________________________


6. We like surfing.    → __________________________


7. We like to surf.    → __________________________


8. Mrs. Lambrou, do you like golf? → __________________________


9. They like tennis.    → __________________________


10. They like to play tennis.  → __________________________
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Ξαναγράψε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα
Rewrite the sentences following the example


ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ


1. Μου αρέσει το κολύμπι     → Μου αρέσει να κολυμπάω.


2. Μου αρέσει το διάβασμα.   → __________________________


3. Δεν μου αρέσουν τα παιχνίδια    → __________________________


    στον υπολογιστή.     → __________________________


4. Σου αρέσει το τρέξιμο;    → __________________________


5. Στη γιαγιά μου αρέσει το πλέξιμο.  → __________________________


6. Μας αρέσει ο χορός.    → __________________________


7. Σας αρέσει το γράψιμο στον υπολογιστή;  → __________________________


8. Τους αρέσει το περπάτημα στο βουνό.  → __________________________


Αντιστοίχισε εικόνα και λέξη
Μatch the illustrations with the words


1. Δρόμος μετ' εμποδίων
2. Ποδηλασία
3. Κολύμβηση
4. Ιππασία
5. Eνόργανη γυμναστική


ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ


Eíüôçôá 10
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Βρες δέκα από τα ολυμπιακά αθλήματα
Find ten of the olympic games


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Ι Π Π Α Σ Ι Α


Ρ Τ Π Τ Υ Θ Ι Ο Α Π Α Σ Α Δ Φ Τ Γ Η


Ξ Τ Ε Κ Λ Ζ Π Ε Ν Τ Α Θ Λ Ο Χ Β Χ Ψ


Ω Ρ Ι Β Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η Β Ν Ο Μ Ε


Ρ Ι Ζ Ι Ο Π Α Σ Ε Δ Γ Ν Ο Κ Λ Σ Γ Η


Τ Α Μ Ψ Ε Ρ Θ Ι Ο Π Λ Μ Ζ Χ Ψ Ω Β Μ


Ρ Θ Π Σ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Η Κ Κ Ε


Θ Λ Ο Ν Φ Η Ξ Κ Α Σ Δ Γ Η Ι Λ Μ Ο Α


Ο Ο Λ Χ Ο Κ Ε Ϊ Μ Τ Ζ Ο Υ Ν Τ Ο Μ Λ


Διάβασε τον Ολυμπιακό Ύμνο
Read the Olympic Anthem


OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
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Διάβασε τον Ολυμπιακό Ύμνο
Read the Olympic Anthem


OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ


Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα,
Του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα


Στη δόξα της δικής σου γης και τα ουρανού.


Στον δρόμο και το πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
Και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
Και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.


Μουσική: Σπ. Σαμάρας


Στίχοι: Κωστής Παλαμάς, 1896


Eíüôçôá 10
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Αν μιλούσαν τα αγάλ-
ματα, θα ζητούσαν ένα 
δάσκαλο να τους μάθει 
λίγα νέα ελληνικά γιατί 
ξέρουν μόνο την αρχαία 


γλώσσα.


Τα αγάλματα όμως 
είναι άψυχα. Δεν κουνιούνται, ούτε 


μιλάνε. Κάθονται εκεί όπου τα βάζουν. 
Παριστάνουν έναν άνθρωπο σε μια 


ορισμένη στάση που τους έχουν δώσει οι 
γλύπτες. Αυτήν έχουν πάντα.


Τα αγάλματα δεν μιλάνε.
 Μένουν στον δρόμο και δεν 


κάνουν παράπονα. Αυτά 
όμως μπορεί να μας κοι-


τάζουν και εμείς να μην τα 
καταλαβαίνουμε. 


Διάβασε τα κείμενα και πες τα παράπονα 
που έχουν τα αγάλματα


Read the texts and tell the statues' complains


ΑΝ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ


Αν μιλούσαν τα αγάλματα, 
ο κόσμος θα είχε αλλάξει. Τα αγάλματα 


θα παραπονιόντουσαν, γιατί είναι συνέχεια στον 
βρόμικο και μολυσμένο αέρα και γιατί γράφουν
πάνω τους με σπρέι ή τους πετάνε σκουπίδια. 


Θα παραπονιόντουσαν επίσης γιατί οι
άνθρωποι δεν τους δίνουν 


καμιά σημασία.


Eíüôçôá 10
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Eíüôçôá 11
...Áðü ôç íüôéá ùò ôç 


âüñåéá ÅëëÜäá (Δελφοί - Μετέωρα)


Ταίριαξε τις εικόνες με τις ιστορικές εποχές
Match the pictures with the ages


ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ


1. Αρχαία Ελλάδα      2. Βυζάντιο          3. Σύγχρονη Ελλάδα


Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τον πίνακα
Look at the example and complete the table


ΚΑΙ ΠΟΛΥ.......… ΠΟΛΗ


η πόλη η λύση η τάξη η άσκηση
της πόλης
την πόλη
οι πόλεις οι ασκήσεις
των πόλεων των ασκήσεων
τις πόλεις


Βάλε τις λέξεις στον σωστό τύπο
Put the words in parenthesis in the correct form


ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ!


Η ______ (τάξη) του Αντρέα πήρε την ______ (απόφαση) να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. 


Όταν επιστρέψουν, θα κάνουν ______ (έκθεση) με τις φωτογραφίες τους. Η ομορφιά 


της ελληνικής ______ (φύση) δεν χωράει σε χίλιες ______ (λέξη). Τα παιδιά θα έχουν 


ευχάριστες ______ (ανάμνηση). Το μπλοκ των ______ (σημείωση) του Αντρέα είναι 


γεμάτο με πολλές ______ (σκέψη) του για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Αντρέας πάντα 


ονειρευόταν αυτό το ταξίδι. Τώρα το όνειρό του έγινε ______ (πράξη).
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Βάλε τις λέξεις στον σωστό τύπο
Put the words in parenthesis in the correct form


ΜΕΛΛΟΝ


Προσέχω τον τόνο και βρίσκω τι σημαίνουν οι λέξεις στα ελληνικά 
Ι notice the stress in Greek and note the difference in meaning


ΤΟΝΟΣ


Η Σόφη ονειρεύεται τι θα κάνει 
όταν θα πάει στο σπίτι της 
στην Αυστραλία, ενώ ο Αντρέας 
ονειρεύεται τι θα κάνει όταν θα 
ξανάρθει στην Ελλάδα.


ορος  ορος


αλλα  αλλα


ποδια  ποδια


ποτε  ποτε


γερος  γερος


νομος  νομος


καμαρα καμαρα


χορος  χωρος


Αθηνα  Αθηνα


παιδια  παιδεια


κοιμάμαι στο κρεβάτι μου, 
συναντιέμαι με τους φίλους μου, 


διηγούμαι την περιπέτεια στους γονείς μου, 
θυμάμαι να τυπώσω τις φωτογραφίες, 


εύχομαι στην άλλη τάξη να πάμε 
στην Κύπρο.


ξεκουράζομαι στις παραλίες, 
κοιμάμαι στο σπίτι του παππού στο χωριό, 
επισκέπτομαι την Κρήτη και τη Σαντορίνη, 


γνωρίζομαι με άλλα παιδιά, 
ερωτεύομαι Ελληνίδα.


Σόφη:         __________________________________________      
 ______________________________________________


Αντρέας:         _______________________________________ 
 ______________________________________________
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Σχεδίασε τον χάρτη με τη διαδρομή των παιδιών
Draw the map and indicate the places the students visited in Greece  


ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Eíüôçôá 11
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AΘΗΝΑ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Ύδρα
Σπέτσες


Ολυµπία


Δελφοί


Μετέωρα


Μυκήνες
Eπίδαυρος
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Eíüôçôá 12
Tåëåõôáßá âñáäéÜ óôçí 


ÅëëÜäá: Èåóóáëïíßêç


Ταίριαξε τα νομίσματα με τις ιστορικές εποχές
Match the coins with the ages


ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ


Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τον πίνακα
Look at the example and complete the table


ΚΑΦΕΣ... ΚΑΦΕΔΕΣ


ο καφές ο παππούς η γιαγιά η αλεπού


του καφέ της γιαγιάς


τον καφέ


οι καφέδες οι γιαγιάδες


των καφέδων


τους καφέδες


1. Αρχαία εποχή      2. Βυζαντινή εποχή        3. Σύγχρονη εποχή


η γιαγιά 
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Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε
τη σωστή μορφή της λέξης


Look at the example and complete 
the correct form of the word


ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ...


(εγώ)  Μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω 


(εσύ) ______ αρέσει πολύ να _____________  (χορεύω)


(ο φίλος μου) ______ αρέσει πολύ να _____________  (κοιμάμαι)


(η φίλη μου) ______ αρέσει πολύ να _____________  (μιλάω)


(οι γονείς μου και εγώ) ______ αρέσει πολύ να _____________  (τρώω)


(εσείς) ______ αρέσει πολύ να _____________  (βλέπω τηλεόραση)


(οι Έλληνες) ______ αρέσει πολύ να _____________  (βγαίνω έξω)


(οι Ελληνίδες) ______ αρέσει πολύ να _____________  (αγοράζω ρούχα)


Χωριάτικη σαλάτα
Aφού πλύνουμε καλά τα λαχανικά,  τα 


κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα βάζουμε σε 


πιάτο και προσθέτουμε τη φέτα, τις ελιές και 


το λάδι. Αλατίζουμε και η σαλάτα είναι έτοιμη. 


Μπορούμε να βάλουμε λίγη ρίγανη, για πιο 


ωραία γεύση.  


1 ντομάτα
1 αγγούρι


1 κομμάτι φέτα
1/2 κρεμμύδι


Ελιές
2-3 κουταλιές 


ελαιόλαδο
Αλάτι


Διάβασε την ελληνική συνταγή και γράψε μια δική σου
Read the greek recipe and write one of your own 


ΣΥΝΤΑΓΕΣ


__________________________________________


__________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


________________________________________________________


Eíüôçôá 12
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Ταίριαξε τις εικόνες με τους αριθμούς
Μatch the pictures with the numbers


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


1. Λευκός Πύργος  2. Kαμάρα   3. Αλέξανδρος


4. Φίλιππος  5. Θεσσαλονίκη  6. Παραλία Θεσ/νίκης


Διάβασε το τραγούδι
Read the song


TΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Στη Μακεδονία του παλιού καιρού


γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου.


Μου 'στησε κουβέντα στις εξοχές 


κι έκανε νυχτέρια με μάγισσες.


Αχ Μακεδονία χιλιόμορφη,


γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί;


Έχω γιο μονάκριβο η καψερή


και έχει φύγει για την Ανατολή.


Tον προσμένουν κίνδυνοι και χωσιές, 


λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές, 


μοναχός τ' αντέχει και τα περνά


τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα.


Στην Μακεδονία του παλιού καιρού


γνώρισα την μάνα του Αλέξανδρου.


Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες,


στ' όνειρό της φέρνει τους Έλληνες.


H μάνα του Αλέξανδρου
(Μουσική / Στίχοι: Μαρκόπουλος Γ., Θεοδωρίδης Π., Ερμηνεία: Γ. Νταλάρας)
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Συμπλήρωσε τα κενά διαλέγοντας τη σωστή λέξη
Fill in the gaps by choosing the appropriate word from the set


TΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα


εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά


Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα


όπου κι αν πάω σ’ έχω _______ στην καρδιά
 


Θεσσαλονίκη μου ______ δε σ’ απαρνιέμαι


είσ’ η πατρίδα μου, το λέω και καυχιέμαι


Είσ’ η πατρίδα μου, το λέω και καυχιέμαι


Θεσσαλονίκη μου ______ δε σ’ απαρνιέμαι
 


Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι ______ σου


______ θυμάμαι τ’ όνομά σου το γλυκό


Αχ, πώς νοστάλγησα να ξαναρθώ ______ σου


κι ας ξεψυχήσω ______ στον πύργο τον λευκό 


Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ’ απαρνιέμαι...


 


Είσαι το καμάρι της ______ μου


Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά


κι αν ζω στην ξελογιάστρα την _____


για σένα τραγουδώ κάθε ______ 


ω-ω-ω-ω-όμορφη Θεσσαλονίκη 


ω-ω-ω-ω τα μαγικά σου ______ νοσταλγώ


 


(1) "Όμορφη Θεσσαλονίκη"
(Μουσική / Στίχοι / Ερμηνεία: B. Τσιτσάνης)


Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια


έζησα τις πιο γλυκές ______


καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει


για όλες τις μποέμικες _______


 


ω-ω-ω-ω όμορφη Θεσσαλονίκη…


πάντα, ποτέ, μακριά, κοντά, μπρος, ποτέ, πάντα


(2) "Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα" 
(Μουσική / Στίχοι: Μ. Χιώτης, Χρ. Κολοκοτρώνης, Ερμηνεία: Στ. Καζαντζίδης)


Αθήνα, καρδιάς, καρδιές, στιγμές, βραδιά, βράδια
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το κουτί


πάνω 


σε


μέσα 


σε


πάνω 


από


έξω


από
δίπλα


από


κοντά


σε


πλάι


σε


κάτω


από


πίσω


από


μπροστά


από


Βάλε τη μέλισσα στο σωστό σημείο 
και γράψε τις προτάσεις


Place the bee at the proper point and write the sentences


ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; 


1. Η μέλισσα είναι μέσα στο κουτί


2. _______________________________


3. _______________________________


4. _______________________________


5. _______________________________


6. _______________________________


7. _______________________________


8. _______________________________


9. _______________________________


10. ______________________________


το κουτί


Eíüôçôá 12


70
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