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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το διδακτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Παιδεία
ομογενών” χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες και απευθύνεται σε
διαφορετικές ομάδες-στόχους.
Το υλικό που παράγεται αφορά την διδασκαλία:
α) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας, από το Νηπιαγωγείο έως την
12η τάξη
β) της Ελληνικής σε Ταχύρρυθμα Τμήματα (κυρίως στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση)
γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και
δ) Ιστορικοπολιτισμικών Στοιχείων.

Το “Ελληνικά! Γιατί όχι;” απευθύνεται σε μαθητές μη ελληνικής καταγωγής
οι οποίοι μαθαίνουν Ελληνικά, αλλά και σε μαθητές ελληνικής καταγωγής με
ελάχιστη ή μηδενική επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική, οι οποίοι φοιτούν
στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ή στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.
οι συντελεστές του βιβλίου είχαν κυρίως υπόψη τους τα μικτά τμήματα
διδασκαλίας της Ελληνικής στα κρατικά σχολεία της Αυστραλίας και τα
δεδομένα της αυστραλιανής πραγματικότητας, πράγμα που
αντικατοπτρίζεται και στο περιεχόμενο του βιβλίου.
Το “Ελληνικά! Γιατί όχι;” διαφοροποιείται από τα λοιπά βιβλία της ίδιας
κατηγορίας, από την άποψη ότι χρησιμοποιεί την Αγγλική ως υποστηρικτικό
μέσο για την εκμάθηση της Ελληνικής. Επίσης, είναι ημερολογιακά έτσι
δομημένο, ώστε να καλύπτει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στο νότιο
ημισφαίριο.
Ένα τρίτο στοιχείο που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η
δι-πολιτισμική και δια-πολιτισμική διάσταση του περιεχομένου του.
Ας σημειωθεί, τέλος, ότι το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε από ομογενείς
εκπαιδευτικούς, ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και της παροικίας.

Ρέθυμνο, οκτώβριος 2001
Μιχάλης Δαμανάκης
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
“Παιδεία ομογενών”
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

tο “eλληνικά! Γιατί όχι;” είναι μια μέθοδος εκμάθησης της eλληνικής ως Ξένης Γλώσσας για
μαθητές που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ή στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου
στην aυστραλία. Έχει στόχο να παράσχει στους μαθητές τα κατάλληλα γλωσσικά εφόδια με
επικοινωνιακές καταστάσεις στις οποίες αυτοί θα εκτεθούν και στις οποίες θα κληθούν να πάρουν
ενεργό μέρος. Τα είδη κειμένων (γραπτά και προφορικά) καθώς και η γλώσσα του υλικού
προέρχονται από διαλόγους σε σχολικές τάξεις κατά τη διάρκεια πιλοτικού προγράμματος.
H πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική αυστραλιανή πραγματικότητα και η ελληνική παρουσία
αποτελούν τα χαρακτηριστικά του βιβλίου ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση της
ελληνοαυστραλιανής πραγματικότητας. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους νεαρούς μαθητές των
eλληνικών ως Ξένης γλώσσας στην aυστραλία να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα την
συγκεκριμένη γλώσσα και πολιτισμό. Κατά τον σχεδιασμό του υλικού έγινε κάθε προσπάθεια ώστε
η γλωσσική διδασκαλία να σχετίζεται με την γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και να
ανταποκρίνεται στις συνθήκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας όπου εκείνοι ζουν.
tο “eλληνικά! Γιατί όχι;” περιλαμβάνει και εξασκεί όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες - ακρόαση,
ομιλία, ανάγνωση και γραφή - μέσα από μια ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων οι οποίες
περιέχουν και τα αναγκαία πολιτισμικά στοιχεία της αντίστοιχης γλωσσικής χρήσης. 'oλα τα
συστατικά της γλωσσικής διδακτικής μεθόδου έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά με γνώμονα την ενεργό
και δημιουργική συμμετοχή των μαθητών σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις που
ταιριάζουν με την ηλικία τους.
Το βιβλίο του μαθητή αποτελείται από 10 ενότητες. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται τα εξής:
Στόχοι, όπου δίνονται οι στόχοι της κάθε ενότητας στα αγγλικά ώστε να γνωρίζει ο μαθητής τι θα
μάθει στην κάθε ενότητα
Tα Eλληνικά κι εμείς, όπου δίνονται ως αφετηρία διάφορα δείγματα επικοινωνιακών καταστάσεων
των μαθητών μέσα από τις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση,
γραφή).
Λέξεις και εκφράσεις-κλειδιά, με το λεξιλόγιο της κάθε ενότητας.
Μαθαίνουμε την γλώσσα, με τα γραμματικά στοιχεία της κάθε ενότητας και την λειτουργία τους στα
ελληνικά.
Προφορικός Λόγος, με δραστηριότητες που παρέχουν ευκαιρίες για προφορική άσκηση και
επικοινωνιακή χρήση: ατομικές παρουσιάσεις, εργασίες κατά ζεύγη ή κατά ομάδες, παιχνίδια
ρόλων και συμμετοχή σε διάφορες άλλες προφορικές δραστηριότητες (διάλογος, συνομιλία,
τραγούδι, παιγνίδι).
Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, όπου, με την ανάγνωση και την ακρόαση
αποσπασμάτων, τραγουδιών, ποιημάτων ή άλλων ειδών λόγου (σημειώσεις, κάρτες, ημερολόγια,
γράμματα, κ.τ.λ.) παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητες αυτές.
Παράθυρο στον κόσμο. Έχει στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ελληνική γλώσσα,
τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παρουσία στην aυστραλία. Στόχος είναι η ανάπτυξη της
πολιτισμικής γνώσης των μαθητών, ανοίγοντάς τους ένα ακόμα παράθυρο στον κόσμο, μέσα από
τον ελληνικό πολιτισμό.
Γραμματική, με κλιτικά παραδείγματα ουσιαστικών και ρημάτων.
Eλληνοαγγλικό λεξιλόγιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει χρήσιμο και χρηστικό βασικό λεξιλόγιο.
tο τετράδιο δραστηριοτήτων περιέχει ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητες που στοχεύουν
στην περαιτέρω εξάσκηση και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και ένα παράρτημα με
δελτία αυτο-αξιολόγησης ανά ενότητα για τον μαθητή.
Θερμές ευχαριστίες στους μαθητές και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των σχολείων thomastown secondary college, Fawkner secondary college και το Greek australian archives για την συμβολή
τους στην δημιουργία του βιβλίου αυτού.
Σαλώμη Παπαδήμα - Σοφοκλέους
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IntroductIon

“Greek! Why not?” is a comprehensive communicative course in Greek for young australians who
would like to learn it as a foreign language. the book aims at equipping students with plenty of language and at providing them with numerous opportunities for using it. the communicative,
contextualised and real-life situations the students are exposed to and find themselves in derive from
ones suggested by students during a pilot program.

the multilingual and multicultural australian perspective and the Greek-australian presence prevail in
the book, in order to make the students aware of the Greek-australian reality. this will give them the opportunity to familiarize themselves with the language and civilization. every attempt has been made for
the material to match with the cognitive development of the students and to establish a connection
which would motivate young australians to explore the multicultural nature of the society they live in.
similar attempts have been made to motivate young Greek language learners to explore the world beyond the australian borders through the presence of Greek language and culture in their world.

“Greek! Why not?” brings in all of the communicative skills - listening, speaking, reading and writingin an interactive way, in a wide variety of activities, supported by the necessary cultural aspects of such
language use. all the elements of the course have been carefully planned to facilitate active and productive participation in interactive communicative situations, which derive and reflect the learners'
world and age.

the material consists of:
the Student's textbook, which comprises 10 units, each consisting of the following sections:
Στόχοι - (Aims), which describes in english what the student will learn in each particular unit.
Tα ελληνικά κι εμείς - (Greek and us), which provides samples of communicative, contextualised, reallife language use in its various forms in speaking, listening, reading and/or writing.
Λέξεις και εκφράσεις-κλειδιά - (Key-words and expressions), with the new lexical items of each unit.
Μαθαίνουμε την γλώσσα - (Learning the language), which comprises the grammar of each unit.
Προφορικός λόγος - (Speaking and listening), which encourages the students to perform orally through
individual oral presentations, pair work, role-plays, games, dialogues and other interactive activities
and songs.
Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου - (Reading and listening), which gives students the opportunity (through songs, poems, cards, diaries, letters, notes, etc.) to practice these skills.
Παράθυρο στον κόσμο - (Window to the world), which also aims at motivating the students to get acquainted with the Greek language and culture, and to learn more about the Greek presence in australia
and the Greek presence in the world.
Γραμματική - (Grammar), with declination (nouns) and conjugation (Verbs) tables.
Eλληνοαγγλικό λεξιλόγιο - (Greek-English word list).

the Student's workbook, with exercises, fun activities and more opportunities for developing a linguistic competence and a cultural awareness, plus a corpus of self-evaluation records for the student.

i am grateful to the students and the colleagues of thomastown secondary college, Fawkner
secondary college, and the Greek australian archives for their contribution in the preparation of this
book.

Salomi Papadima - Sophocleous
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τίτλος ενότητας και Επικοινωνία:
προφορικός και γραπτός λόγος
Ε ι σ α γ ω γι κ ά

1. Πρώτη μέρα στο σχολείο!
-Xαιρετάω επίσημα /φιλικά
-Λέω και ρωτάω το όνομα κάποιου
-Λέω έναν ελληνικό γλωσσοδέτη
-Τραγουδάω ένα σύγχρονο τραγούδι
2. Παρουσίες: Η Χριστίνα λείπει!
-Απουσιολόγιο
-Λέω τους αριθμούς 1-10
-Τραγουδάω ένα τραγούδι με τους αριθμούς
-Απαγγέλλω ένα ποίημα για την Αλφαβήτα
3. Στην αυλή του σχολείου…
-Μιλάω για την εθνική καταγωγή κάποιου
-Ρωτάω κάποιον για την εθνική του καταγωγή
-Λέω σε ποια τάξη πάω
-Ρωτώ κάποιον σε ποια τάξη πάει
-Προσκαλώ κάποιον για παιχνίδι
4. Αποκριάτικος χορός
-Ρωτάω κάποιον ποιος είναι
-Κάνω συστάσεις
-Τραγουδάω ένα αποκριάτικο τραγούδι
5. Πάσχα Ελλήνων, Πάσχα!
-Εύχομαι “Καλό Πάσχα” και “Καλές Γιορτές”
-Γράφω ευχετήριες κάρτες για το Πάσχα
-Ψέλνω ύμνους
6. Ζήτω ο Κούρος!
-Λέω τους αριθμούς από το 11-100, μετρώ τα
χιλιόμετρα για τον Μαραθώνιο
-Παίζω ένα παραδοσιακό παιχνίδι
-Τραγουδάω ένα σύγχρονο τραγούδι
-Λέω τους μήνες και τις εποχές
-Μιλάω για τις διαφορές στις εποχές, στην Ελλάδα
και την Αυστραλία και για ρούχα
7. Το ημερολόγιο της Χριστίνας
-Ρωτάω και λέω την ημερομηνία
-Μιλάω για την ονομαστική μου γιορτή
-Γράφω κάρτες για ονομαστικές γιορτές
-Τραγουδάω ένα τραγούδι για τους αριθμούς
8. Πρόσκληση σε γενέθλια
-Μιλάω για γενέθλια και ηλικία
-Μιλάω για διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
-Μιλάω στο τηλέφωνο
-Γράφω πρόσκληση και κάρτες για γενέθλια
9. Επίσκεψη στο σπίτι του Ορέστη
-Μιλάω για τον τόπο διαμονής μου
-Μιλάω για τις γλώσσες που μιλάω και μαθαίνω
-Μιλάω για την οικογένειά μου
10. Έρχονται τα Χριστούγεννα και η
Πρωτοχρονιά!
-Εύχομαι “καλές διακοπές” και “καλές γιορτές”
-Λέω ευχές και γράφω κάρτες για τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά
Γραμματική
Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο

Διαπολιτισμική
Αγωγή

Είδη κειμένων
προφορικού και
γραπτού λόγου

1. ο ελληνισμός στην
Αυστραλία
Τα Ελληνικά στην Αγγλική
γλώσσα

1. Εικονογραφημένη ιστορία,
τραγούδι, διάλογος, παιχνίδι,
πινακίδες καταστημάτων,
γλωσσοδέτης, διαφημίσεις

3. Τα Ελληνικά και η
πολυπολιτισμική Αυστραλία
Ταυτότητες

3. Ετικέτες τετραδίου,συνομιλία,
διάλογος, γελοιογραφία,
παιχνίδι, ταυτότητα,
διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης,
χάρτης, σταυρόλεξο, έρευνα

2. Ελληνικά/αγγλικά ονόματα
(αρχαία/νεότερα)
Μαθήματα και Ελληνικά

4. οι Αποκριές: διασκέδαση και
έθιμα
5. Έθιμα της Λαμπρής,
Πασχαλινός ύμνος, Διαφορά
ορθόδοξου/καθολικού Πάσχα
6. Κούρος, ελληνοαυστραλός
μαραθωνοδρόμος
Τραγούδι
Εποχιακές διαφορές
Αισώπου Μύθος

2. Απουσιολόγιο, συνομιλία,
παιχνίδι, λεξικό, τραγούδι,
εικονογραφημένο αλφαβητάριο,
ακροστοιχίδα

4. Συνομιλία, τραγούδι, παιχνίδι,
εικονογραφημένη ιστορία, σταυρόλεξο
5. Συνομιλία, κάρτες,ύμνος για
το Πάσχα, τραγούδι, επιστολή,
σταυρόλεξο

6. Ζωντανή αναμετάδοση μαραθώνιου δρόμου, επευφημία,
παιχνίδι, τραγούδι, πορτρέτο

7. Το ελληνικό εορτολόγιο
ονομαστικές γιορτές
Έθιμα

7. Ημερολόγιο τσέπης, διάλογος,
εορτολόγιο, τραγούδι, έρευνα,
κάρτες, ημερολόγιο τοίχου

8. Τραγούδια για τα γενέθλια
Διάσημοι Έλληνες
Διεύθυνση σε Ελληνικά και
Αγγλικά

8. Πρόσκληση για γενέθλια,
τραγούδι, τηλεφωνική
συνομιλία, ανέκδοτο

10. Ευχές και έθιμα για τα
Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά
Κάλαντα

10. Συνομιλία, κάρτα, κάλαντα,
τραγούδι, κατάλογος,
εικονογραφημένη ιστορία

9. Γνωστοί Έλληνες στην
Αυστραλία και τον σύγχρονο
κόσμο

9. Αφήγηση, περιγραφή,
παιχνίδι, εικονογραφημένο
λεύκωμα, χάρτης,
τηλεπορτρέτο
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Λεξιλόγιο

Γραμματική

Σελίδα

Χρήσιμες φράσεις και λέξεις για την σχολική τάξη

προστακτική

12 - 17

1. Χαιρετάμε,
Πρόσωπα και τα ονόματά τους
2. Αριθμοί ως το 10
ονοματεπώνυμα
Σχολικά μαθήματα

3. Εθνική καταγωγή.
Αριθμοί που προσδιορίζουν σειρά

1. Άρθρα και καταλήξεις σε αρσενικά,
θηλυκά και ουδέτερα ουσιαστικά
Αλφάβητο: γράμματα και προφορά
Ερωτήσεις (πώς;)
2. Κύρια ονόματα
Αριθμητικά 1-10
Ερωτήσεις (πόσα;)
Σημεία στίξης
Ρήμα: έχω
3. Ρήματα: είμαι, πηγαίνω/πάω
Αριθμητικά επίθετα
Κατάφαση (ναι), άρνηση (όχι)
Ερωτήσεις (τι/πού;)

4. Συστάσεις, αποκριές
ονόματα γνωστών προσώπων από την ιστορία και
την ελληνική παράδοση

4. ονομαστική, κλητική ουσιαστικών
Υποκείμενο-συνδετικό ρήμα-κατηγορούμενο
Προσωπικές αντωνυμίες σε αιτιατική
(με/σε/τον/την)Ερωτήσεις (ποιος/ποια/ποιο)
5. Ευχές για το Πάσχα και τις διακοπές, ημέρες της 5. Επιρρηματική αιτιατική χρόνου
εβδομάδας
Έθιμα

18 - 27

28 - 37

38 - 45

46 - 51
52 - 61

6. Αριθμοί μέχρι το 100
Μήνες
Εποχές
Ρούχα

6. Ρήμα: φοράω/φορώ
Απόλυτα αριθμητικά 11-100

62 - 69

7. Ημερομηνίες.
Ευχές για ονομαστικές γιορτές

7. Γενική ενικού αρσενικών και θηλυκών
Κτητικές αντωνυμίες (μου/σου/του/της)

70 - 77

8. Ηλικία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ευχές
για γενέθλια, χαιρετάμε στο τηλέφωνο
ονόματα διάσημων ελλήνων

8. Ρήματα: μένω, προσκαλώ
Ερωτήσεις (πόσων χρονών είσαι;)

78 - 87

9. οικογένεια, γλώσσες, πόλεις, χώρες
ονόματα γνωστών ελληνο-αυστραλών

9. Επαγγελματικά ουσιαστικά
Δομή: μου/σου/του/της αρέσει να…
Προθετικές φράσεις: με + αιτιατική

88 - 95

10. Ευχές για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά,
τον καινούριο χρόνο και τις διακοπές

10. Απλός μέλλοντας: θα γράψω
Ρήμα: έρχομαι

96 - 102

104 - 107
108 - 114
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contEnt taBlE
unit title and communication:
oral and Written speech
Introductory
1. First day at school!
-Greeting formally/informally
-saying my name and asking someone's name
-saying “good-bye” formally/informally
-saying a Greek tongue twister and playing a game
-singing a modern song
2. roll call: christina is not here!
-answering the roll call
-saying the numbers 1-10
-singing songs
-reciting an alphabet song
3. In the school yard…
-speaking about my ethnic background
-asking people about their ethnic background
-talking about my school year level
-asking someone else about it
-inviting someone to play
4. carnival dance
-asking who someone is
-introducing people to each other
-singing a carnival song
5. Greek Easter
-Wishing “Happy easter”
-Writing easter cards
-singing hymns and easter song
6. long live Kouros!
-saying the numbers from 11 to 100, counting the
marathon race kilometers
-playing a traditional game
-singing a song
- months, seasons and clothing in australia and
Greece
7. christina's diary
-asking and saying the date
-talking and asking about name days
-Writing name day cards
-singing a number song
8. Birthday invitation
-speaking and asking about birthday and age
-speaking and asking about phone number and address
-speaking on the phone
-talking about myself to others
-Writing birthday invitation cards
-singing birthday songs
9. Visit to orestis' home
-speaking about the languages i speak and learn
-speaking about my family
10. It's christmas holidays!
-Wishing happy holidays
-saying and writing christmas and new year's wishes
Grammar tables
Greek - English Vocabulary

Intercultural
Education

oral and written
text-types

1. Greeks in australia
Greek in the english
language

1. cartoon strip, song, dialogue,
game, crossword, shop signs,
tongue twister, advertisements

2. Greek/english names
(ancient/christian)
school subjects

2. roll call, conversation, game,
dictionary, song, picture alphabet, book stickers

3. Greek as part of australia
identity documents

3. passport, identity card, driving
license, map, crossword, survey

4. carnival
Greek legendary characters

4. conversation, song, game, cartoon story, crossword

5. Holy Week customs and
hymns
Greek-orthodox easter/catholic
easter time difference
6. kouros, the Greek-australian
marathon runner
seasonal differences
aesop's myths

5. conversation, card, Holy Week
Hymns, cartoon story, song, telephone conversation, letter, crossword
6. marathon race live
game, song, portrait

7. Greek celebration calendar
name days
name day customs

7. diary, bingo, dialogue, calendar, song, survey, cards, wall calendar, cartoons

8. Birthday songs
Famous Greek people

8. Birthday invitation, song, telephone conversation, conversation, cartoons, aesop's myth, cartoon story, portrait, notebook,
map, letter, dialogue, survey,
school id

9. australia and Greece
Well known Greek-australians

9. narration, description, game,
album, map, teleportrait

10. christmas carols
christmas and new year' s eve
Wishes and customs

10. conversation, card, carols,
song, catalogue, cartoon story
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Vocabulary

Grammar

Page

useful words and phrases for classroom
1. Greetings
people and names

imperative
1. articles and endings for masculine, feminine and neuter nouns
alphabet: letters and pronunciation
Questions (what is your name?)

12 - 17
18 - 27

2. numbers from 1 to 10
names and surnames, school subjects

2. proper nouns
cardinal numbers (1-10)
Questions (how many…?)
punctuation marks
Verbs: to have

28 - 37

3. Verbs (to be,to go)
ordinal adjectives
Questions (yes/no)
punctuation marks

38 - 45

4. nominative and vocative cases of nouns
subject-copula verb-attribute
Questions (who/which)
personal object pronouns (him/her/it)

46 - 51

5. accusative case indicating time

52 - 61

6. numbers up to 100
months of the year, cheers

6. Verb: to wear
cardinal numbers: 11-100

62 - 69

7. dates, name day wishes

7. Genitive case of masculine and feminine
possessive pronouns (my/your/his/her)
cardinal numbers and their gender

70 - 77

8. age, address, telephone number, birthday wishes,
telephone greetings

8. Verbs: to live, to invite

78 - 87

9. Family, languages, towns, countries

9. professional nouns
the structure: I like to…

88 - 95

10. simple future (I will write)

96 - 102

3. ethnic background
languages

4. introductions
carnival
5. easter and holiday wishes
days of the week

10. christmas
new year and holiday wishes

104 - 107
108 - 114
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ÅéóáãùãéêÜ

Káëùóïñßóáôå óôá åëëçíéêÜ!

η
ζ
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είναι.
”
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ό
Γιατί
!
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tο “E

ένα βιβλίο...

12

ένα τετράδιο
δραστηριοτήτων
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ÅéóáãùãéêÜ

για το σχολείο και για τα ελληνικά χρειαζόμαστε...

μια τσάντα

ένα τετράδιο

ένα διορθωτικό

μια κασετίνα

ένα μολύβι

έναν φάκελο

μια ξύστρα

ένα στιλό

χαρτιά

μια γόμα

έναν χάρακα

χρώματα
13
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ÅéóáãùãéêÜ

χρειαζόμαστε και φράσεις...

ÊáëÞ
Åðéôõ
÷ßá!
Good L
u
ck!

14

'aκουσε!

aκούστε!

listen!

mίλα!

mιλήστε!

speak!

Διάβασε!

Διαβάστε!

read!

Γράψε!

Γράψτε!

Write!

Άνοιξε!

Ανοίξτε!

open!

Κλείσε!

Κλείστε!

close!

Παίξε!

Παίξτε!

play!

Ξαναπές!

Ξαναπέστε!

repeat!

aντίγραψε!

aντιγράψτε!

copy!

pώτησε!

pωτήστε!

ask!

kοίταξε!

kοιτάξτε!

look!

Xρωμάτισε!

Χρωματίστε!

colour!
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ÅéóáãùãéêÜ

χρειάζεται ακόμη να ξέρουμε στα ελληνικά...

ο χάρτης

η κασέτα

το συννεφάκι

ο κατάλογοs

η ζωγραφιά

το τετραγωνάκι

ο διπλανός

η στήλη

το σωστό

η διπλανή

η έρευνα

το λάθος

η φωτογραφία

Ìå

τα κενά

Óüöç

το σταυρόλεξο

χρειαζόμαστε κάποιες φράσεις ακόμη...

15
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ÅéóáãùãéêÜ

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

Με αυτό το βιβλίο:
ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

áêïýìå êáé äéáâÜæïõìå...

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

äéáâÜæïõìå êáé ãñÜöïõìå...

Σ’ αυτό το βιβλίο:
Όσον αφορά την γλώσσα και την ορθογραφία:

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

μαθητές η διάκριση του γένους και της πτώσης

• 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, Κουίνσλαντ)

16
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ÅéóáãùãéêÜ

Below are some of the
main characters you
will meet:

Tá ðñüóùðá

ο ορέστης

η Σόφη

ο Σουν Γιν

η Χριστίνα
ο Γιουθιγίντι

ο Ανδρέας

ο Χασάν

η Μαρίνα

rson's
e
p
h
c
a
guess e und?
u
o
y
n
a
C
ackgro
b
ic
n
h
t
e

η Ελένη

H καθηγήτρια:
H κυρία Σοφοκλέους

17
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Eíüôçôá

Ðñþôç ìÝñá óôï ó÷ïëåßï!
Greet formally / informally
say my name and ask the name of somebody else
say “good-bye” formally / informally
say a Greek tongue twister and play a game
say a modern Greek song related to greetings

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

18

1
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Eíüôçôá 1

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

…kαλημέρα, τι κάνεις; να ’σαι πάντα καλά
κι όταν είσαι κοντά μου κι όταν είσαι μακριά.
nα ’ναι κάθε σου μέρα μια καινούρια αρχή,
καλημέρα τι κάνεις, σ’ αγαπάω πολύ…

(στίχοι - μουσική:
Σταμ. Σπανουδάκης,
δίσκος Επαφή,1992)

ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

êáëçìÝñá
ãåéá óïõ
ãåéá óáò
÷áßñåôå
ï êýñéïò - ç êõñßá
ôï ðáéäß - ôá ðáéäéÜ
ôï áãüñé - ôï êïñßôóé

KáëÞ ÷ñïíéÜ!
Káëùóïñßóáôå!

Ðþò óå ëÝíå;
Må ëÝíå...
EóÝíá;
EìÝíá...

ôï ôñáãïýäé
ôï ó÷ïëåßï
ôï üíïìá

ç ÄåõôÝñá
ç ðñþôç ìÝñá
ç ÷ñïíéÜ

ôá EëëçíéêÜ

19
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Eíüôçôá

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

ο

η

κύριος
ορέστης
Ανδρέας
Σουν Γιν
Πώς
Πώς
Πώς

σε
τον
την

λένε;
λένε;
λένε;

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

20

το

κυρία
Σόφη

Με
Τον
Την

λένε
λένε
λένε

παιδί
αγόρι
κορίτσι
σχολείο
ορέστη
ορέστη
Χριστίνα

1
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Eíüôçôá 1

áêïýìå êáé äéáâÜæïõìå...

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

tο παιχνίδι με τα ονόματα

kανόνας
για το παιχνίδι: Πες
το όνομά σου, ρίξε την
μπάλα σε έναν συμμαθητή ή σε
μια συμμαθήτριά σου και
ρώτησε το όνομά τους.
tο παιχνίδι συνεχίζεται.

Game rules: say your name:
“mε λένε Γιουθιγίντι”. throw the ball
to one of your classmates and ask:
“Πώς σε λένε;”
the game goes on

21

12-0025_Biblio.qxd 1/10/2014 5:08 µµ Page 22

Eíüôçôá

Το ξέρεις ότι πολλές αγγλικές λέξεις προέρχονται από τα
ελληνικά; Βρες όσες περισσότερες μπορείς.
did you know that many Εnglish words come from Greek?
Find as many as you can.

22

1
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Eíüôçôá 1

Ôá åëëç
íéêÜ ãýñ
ù ì
Greek a
ll aroun áò
d us

23
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Eíüôçôá

1

äéáâÜæïõìå êáé ãñÜöïõìå...

tο ελληνικό και το αγγλικό αλφάβητο
tο ελληνικό

aα
Bβ

βήτα

Δδ

δέλτα

Γγ

γάμα

eε

έψιλον

Hη

ήτα

Zζ

Θθ

ζήτα

θήτα

iι

γιώτα

Λλ

λάμδα

nν

νι

kκ

mμ
Ξξ

oο

Ππ
pρ

Σ σ (-ς)
tτ

yυ

Φφ
Xχ

Ψψ

ωω

24

άλφα

κάπα

μι
ξι

όμικρον
πι

ρο

σίγμα
ταυ

ύψιλον
φι
χι

ψι

ωμέγα

tο αγγλικό

aa
Bb
cc
dd
ee
Ff
Gg
Hh
ii
jj
kk
ll
mm
nn
oo
pp
Qq
rr
ss
tt
uu
V v
Ww
Xx
yy
Zz

tο ελληνικό αλφάβητο έχει
γράμματα

tο αγγλικό αλφάβητο έχει
γράμματα
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The wor
Tï áëö d “alphabet” c
Üâçôï =
omes f
rom Gr
Üëöá +
eek
âÞ ô á =
The alph
abet

Eíüôçôá 1

tο ελληνικό και το αγγλικό αλφάβητο μοιάζουν

a. Πολλά ελληνικά γράμματα

a

E

a
father

Z

e
ten

z
zoo

και η προφορά τους είναι τα ίδια και στα αγγλικά

Κ

k
king

Μ

Ν

m
man

Τ

n
no

Ο

t
top

o
hot

Β. mερικά ελληνικά γράμματα υπάρχουν και στα αγγλικά, αλλά η προφορά

τους είναι διαφορετική στα αγγλικά

Β

v
voice

Η
i
tin

Ρ

r
red

Χ

h
hello

Γ. Πολλά ελληνικά γράμματα είναι διαφορετικά από τα αγγλικά, αλλά η

προφορά τους υπάρχει και στα αγγλικά

Γ

y
yes

Δ.

Δ

th
this

Θ

th
thanks

Λ

l
long

Ξ

x
box

Π

p
pot

Σ

s
sit

Φ

f
four

Ψ

ps
lapse

Ω

o
hot

Πολλά ελληνικά γράμματα, όταν τα γράφουμε μαζί, τα διαβάζουμε σαν ένα

γεια σου
i
tin

μπαράκι
b
box

χαίρετε
e
ten

μοντέρνος
d
dad

οικονομία
i
tin

γκαράζ
g
game

συγγενείς
g
game

Ε. Καμιά φορά το υ είναι λίγο παράξενο... Κοίταξε τα παρακάτω και

πρόσεξε πώς τα διαβάζουμε
έρευνα
ev
σταυρόλεξο
av

εύκολο
ef
Αυστραλία
af
25
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Eíüôçôá

1

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

ήτα

λ
, δέ

τα .

Β
α
αγάμ
,
φ
τα
λ
α
Ά
ρ’
ήτ
έ
β
φ
α,
λία
Άλφ
ρ τί
βιβ
α
χα
τ
ι
α
ί.
κα
Όλ
βι
θετ
ια
ύ
α
λ
κ
τά κ
μο
ω
α
ι
ψ
μμ
κα
.
ρα
γρά
γ
κια
α
ά
ν
ω
τ
ψ
α
για
γρά
αγμ
ρ
α
π
ν
α
Για
ύτ
ο
ε
Θ
του

26

Γλωσσοδέτης tonguetwister

Άκουσε:
“kαλημέρα, καμηλιέρη,
καμηλιέρη, καλημέρα.”

Ξαναπές τον γλωσσοδέτη
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Eíüôçôá 1

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

¸ëëçíåò

Ïäüò Lonsdale,

óôçí êáñäéÜ ôçò Ìåëâïýñíçò
Lonsdale Street, in the heart of Melbourne

óôçí Áõ
óôñáëßá
Êáé âÝâ
;
Greeks
in Austr áéá!
alia? O
f cours
e!

Μπαράκι
“Ρέμπελος”
rebelos bar

Βιβλιοπωλείο Αδελφοί
Σαλαπάτα: ένα από τα

πρώτα βιβλιοπωλεία,
ένα στο Σίδνεϊ και ένα
στην Μελβούρνη
salapatas Brother’s Bookstore:
one of the first bookstores,
one in sydney and one in
melbourne

Ζαχαροπλαστείο “Το Μετάλλιον”
“medallion” cakeshop

Γραφείο Ταξιδίων
“Παρθενών”
“parthenon” travel
agency

Καράς (εφημερίδες - περιοδικά)
caras emporium

27

12-0025_Biblio.qxd 1/10/2014 5:08 µµ Page 28

Eíüôçôá

2

Ðáñïõóßåò: Ç ×ñéóôßíá ëåßðåé!
answer to the roll call
say the numbers: 1-10
sing songs related to greetings and numbers
recite an alphabet song

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

* i’m sorry!
* you made us laugh a bit
28
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Eíüôçôá

2

ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

MðñÜâï!
Káé âÝâáéá!
Må óõã÷ùñåßôå.
Äåí ðåéñÜæåé.
ÃåëÜóáìå ëéãÜêé.
Aò óõíå÷ßóïõìå, ëïéðüí.

Ùñáßá!
Ãéáôß;
Eßíáé Üññùóôïò.
Eßíáé Üññùóôç.
Åäþ.
Ëåßðåé.

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

1

ένα

2

δύο

ένα παιδί
ο άρρωστος
παρών
απών

3

τρία

4

5

τέσσερα πέντε

δύο παιδιά

τρία παιδιά

η άρρωστη
παρούσα
απούσα

6

έξι

7

εφτά

8

οχτώ

τέσσερα παιδιά

9

εννιά

10

δέκα

πέντε παιδιά…

το αγόρι
το κορίτσι

-Ανδρέας; -Παρών.
-Χριστίνα; -Λείπει. Είναι άρρωστη.
29
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ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

Τα παιδιά του Πειραιά

Από το παράθυρό μου βλέπω
και ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά
Πώς ήθελα να έχω
και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά

ΑΤ Α
o ΝΟΜ

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

αρχαία ελληνικά
ο aλέξανδρος
η Σοφία

ο Φίλιππος

η Πηνελόπη
ο oρέστης

η kασσάνδρα
η Zωή

ο aνδρέας
η eλένη

ο nικόλας
η mαρία

ο mιχάλης

η Xριστίνα

η Xλόη

ο aντώνης

ancient Greek

religious, christian

alexander

andrew

sophie
philip

penelope
orestis

cassandra
Zoe

chloe
30

νεότερα

Helen

nicholas

maria/mary
michael

christine
anthony

2
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äéáâÜæïõìå...

Να μια
μαθήτρια!

oι αριθμοί

1

Να ένας
μαθητής!

Ο πίνακας

OI MAÈHTEÓ
1. Ãéþñãïò
2. ÆÞóçò
3. ÈùìÜò
4. IÜóïíáò
5. Kþóôáò
6. ËÜìðñïò

H αντίστροφη μέτρηση

6

Ξέρεις τους αριθμούς από το ένα (1)
ως το δέκα (10) στα ελληνικά;

2
ένα

3
δύο

4
τρία

mπορείς να μετράς ανάποδα
από το δέκα (10) ως το μηδέν
(0) στα ελληνικά;

7
έξι

8

εφτά / επτά

9

οχτώ / οκτώ

5 10

τέσσερα εννέα / εννιά
πέντε

δέκα

OI MAÈHTÑÉEÓ
1. AèçíÜ
2. ÄáíÜç
3. ZùÞ
4. KõñéáêÞ
5. KáóóÜíäñá
6. EëÝíç

31

10 δέκα
9 εννιά
8 οχτώ
7 εφτά
6 έξι
5 πέντε
4 τέσσερα
3 τρία
2 δύο
1 ένα
0 μηδέν
31
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äéáâÜæïõìå êáé ãñÜöïõìå...

1

2

2

Συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει

-Πόσα δάχτυλα έχει το χέρι μας;

3
4

-tο χέρι μας έχει

δάχτυλα.

5

1

-Πόσα πόδια έχει το χταπόδι (οχταπόδι);
πόδια.

2

3
4

8

6

5

7
ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Mίλησε με την διπλανή ή τον διπλανό σου

-Πόσα μολύβια έχεις μέσα στην κασετίνα σου;

-Έχω ένα... δύο... τρία... τέσσερα... πέντε... έξι... εφτά. Εφτά μολύβια!

-Πόσα στιλό έχεις μέσα στην κασετίνα σου;

-Ένα, _______________, _______________, _______________ στιλό.
-Πόσα τετράδια έχεις

μέσα στην τσάντα σου;

- _____________τετράδια.

32
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ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

tο παιχνίδι με τα ζάρια

ένα = Γεια σου!
τέσσερα = Γεια σας!

δύο = kαλημέρα!
πέντε = kαλησπέρα!

τρία = Xαίρετε!
έξι = kαληνύχτα!

Κάθε αριθμός αντιστοιχεί με μία φράση. Παίξε με την διπλανή ή τον διπλανό
σου, ρίξτε τα ζάρια και μιλήστε όπως στο παράδειγμα
α. tι αριθμός είναι;
β. Τρία
γ. Χαίρετε!

kλείσε το βιβλίο! Προσοχή στην προφορά!

take turns to throw the dice and say the number. Τhe person with the dice says
the number and the word or phrase that accompanies the number. the others say
if (s)he has got it right or not! close your book. pay attention to the pronunciation. can you still remember what to say?
áêïýìå êáé äéáâÜæïõìå...

oι αριθμοί και τα ονόματα
'eνα, δύο, τρία,
χαίρετε, κυρία.

tέσσερα, πέντε, έξι,

καλημέρα, aλέξη.

eφτά, οχτώ, εννιά,

ως το δέκα, βρε παιδιά,

και το μάθημα τελειώνει,

γεια σου, eλένη,

γεια σου, aντώνη.
33
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äéáâÜæïõìå...

Σton ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ

Τι διαβάζει ο κύριος στον πίνακα; Ποια είναι τα ονόματα των γραμμάτων;

Σton oΔontIatPo

Τι λέει;

34
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2

äéáâÜæïõìå...

Πώς γράφεται; Ένα γράμμα, μια λέξη...

Διαβάστε τις λέξεις και προσέξτε το πρώτο γράμμα

ο αστροναύτης

το βιβλίο

το γιαούρτι

το δαχτυλίδι

το ελικόπτερο

η ζέβρα

ο ήλιος

το θερμόμετρο

ο ινδιάνος

το κερί

το λεμόνι

το μικροσκόπιο

ο νιπτήρας

το ξυλόφωνο

η ομπρέλα

ο παπαγάλος

ο ρινόκερος

η σφυρίχτρα

το τηλέφωνο

η Νέα Υόρκη

η φωτογραφία

το χέρι

το ψαλίδι

η Ωκεανία

35
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ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

tο αλφάβητο και οι λέξεις

Μίλησε με τον διπλανό σου / την διπλανή σου και βρείτε ελληνικές
λέξεις, όπως: a όπως ο αστροναύτης
m όπως ο μηχανικός

ãñÜöïõìå...

Γράψε το όνομά σου με ελληνικά γράμματα, κεφαλαία και
μικρά Πόσα γράμματα έχει το όνομά σου;
Πώς σε λένε;

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

36

(εγώ)
(εσύ)
(αυτός)
(αυτή)
(αυτό)

έχω
έχεις
έχει
έχει
έχει

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

έχουμε
έχετε
έχουν
έχουν
έχουν

2
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

tα μαθήματα στο σχολείο και τα ελληνικά

tο ξέρεις ότι πολλά από τα μαθήματα που κάνεις στο σχολείο είναι...
ελληνικά; did you know that a lot of your school subjects come from Greek?

37
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Óôçí áõëÞ ôïõ ó÷ïëåßïõ...
speak about my ethnic background
ask someone else about his / her ethnic background
talk about my school year level
ask someone else about his / her school year level
invite someone to play with me
ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

38
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

ÈÝëåéò íá ðáßîïõìå ìðÜëá; Ðáßæïõìå;
Eßìáé åëëçíéêÞò êáôáãùãÞò.
Eõ÷áñéóôþ.
EíôÜîåé.
Ðñïóï÷Þ! ÐñïóÝîôå!
Máò óõã÷ùñåßôå! Óõããíþìç!

tο ρήμα “είμαι”

o oρέστης είναι μαθητής
H Σοφία είναι μαθήτρια
aυτό είναι το βιβλίο των ελληνικών

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

(εγώ)
(εσύ)
(αυτός)
(αυτή)
(αυτό)

είμαι
είσαι
είναι
είναι
είναι

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

είμαστε
είσαστε / είστε
είναι
είναι
είναι
39
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äéáâÜæïõìå...

tο ρήμα “πηγαίνω”

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

40

(εγώ) πηγαίνω/πάω
(εσύ) πηγαίνεις/πας
(αυτός) πηγαίνει/πάει
(αυτή) πηγαίνει/πάει
(αυτό) πηγαίνει/πάει

3

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

πηγαίνουμε/πάμε
πηγαίνετε/πάτε
πηγαίνουν/πάνε
πηγαίνουν/πάνε
πηγαίνουν/πάνε
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ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Μίλησε με την διπλανή σου / τον διπλανό σου όπως
στο παράδειγμα
-

eίμαι ο Γιουθιγίντι. Πώς σε λένε;
Χριστίνα.
Τι τάξη πηγαίνεις;
Δευτέρα.
Τι καταγωγής είσαι;
Ελληνικής.

eγώ πηγαίνω (στην) πρώτη Γυμνασίου (a')
eσύ πηγαίνεις δευτέρα Γυμνασίου
(B')

ελληνική
αγγλοσαξονική
ιταλική
τουρκική
αραβική

-Είσαι ιταλικής καταγωγής;

ναι

}

καταγωγή

όχι

-Είσαι τουρκικής καταγωγής;

-Είσαι αραβικής καταγωγής;

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

-Είσαι ιθαγενής της Αυστραλίας;
41
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äéáâÜæïõìå êáé ãñÜöïõìå...

Συμπλήρωσε την ταυτότητα με τα στοιχεία σου και
βάλε την φωτογραφία σου
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

Σόφη

Ανδρέας

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

Σµιθ

Ανδρέου

ΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

Πρώτη Γυµνασίου

Έκτη ∆ηµοτικού

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Αγγλοσαξονική

Ελληνική

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ

Μάριο

Σουν Γιν

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΕΠΙΘΕΤΟ

Νικάσιο

Τάο

ΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

∆ευτέρα Λυκείου

Πρώτη Γυµνασίου

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Ιταλική

Κινέζικη

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ

42
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Διαβατήριο… Ταυτότητα… Δίπλωμα Οδήγησης

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

Παίξε τον διάλογο με τον διπλανό / την διπλανή σου
Στο σχολείο

-kαλημέρα!
-kαλημέρα!

-Πώς σε λένε;
-Περικλή. eσένα πώς σε λένε;
-eμένα με λένε Hλέκτρα.

-tι τάξη πηγαίνεις;
-Δευτέρα γυμνασίου.

-tι καταγωγής είσαι;
-eίμαι ελληνικής και ιταλικής καταγωγής. eσύ;
-eγώ είμαι κινεζικής και ελληνικής καταγωγής.
-Θέλεις να γίνουμε φίλοι;

43
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Γλώσσες στην Αυστραλία
Αγγλικά
82.04%
Ιταλικά
2.12%
Ελληνικά
1.52%
Κινέζικα (cantonese)1.14%
Αραβικά
1.00%
Βιετναμέζικα 0.82%

(census1996 )

Ελληνικά στην Αυστραλία

Δυτική
Αυστραλία

Βόρεια
Επικράτεια

Κουίνσλαντ

1.9%

1%

1%

1.9%

Νότια
Αυστραλία

2.4%

4,2%

Βικτόρια

Νέα Νότια Ουαλία

1.9%

Τασμανία

Στην Βικτόρια ζουν οι περισσότεροι Έλληνες της Αυστραλίας
44
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ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Βρες τον τόπο καταγωγής σου
και μίλησε με τον διπλανό σου /
την διπλανή σου:
-Είμαι από την Κύπρο
-Εγώ είμαι από ...

Óôçí Åë
ëÜäá êá
é ôç
ìéëÜíå å í Êýðñï üëïé
ëëçíéêÜ!
In Gree
ce and
in Cypru
s, peop
speak G
le
reek!

45
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AðïêñéÜôéêïò ÷ïñüò
ask who someone is
introduce people

sing a Greek carnival song
ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

H Xριστίνα είναι ντυμένη ωραία eλένη
H Ελένη είναι ντυμένη Μπουμπουλίνα
o Xασάν είναι ντυμένος mέγας aλέξανδρος
o oρέστης είναι ντυμένος kαραγκιόζης
H Σόφη είναι ντυμένη βοσκοπούλα
o Σουν Γιν είναι ντυμένος τσολιάς

46
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4

mας ήρθες kαρναβάλι
με γλέντια, με χαρά.
[mασκαράδες βγήκαν πάλι
και τζουμ παραπαπά.] (δις)
'eξω φτώχεια και μπελάδες,
έξω κλάψα, βρε παιδιά,
δεν ταιριάζουν οι καβγάδες
μέσα στην aποκριά.

47
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ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

Ðïéïò åßóáé; Äåí îÝñù...
- Åßíáé ï ößëïò óïõ;
- Åßíáé ç ößëç óïõ;

ï ößëïò ìïõ / ç ößëç óïõ
- ×áßñù ðïëý!
- Êé åãþ ôï ßäéï!

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

Είναι

Είναι

48

{

η
η
η
η
η
η
η
η

Xριστίνα
eλένη
Σοφία
kασσάνδρα
mαρία
Πηνελόπη
Xλόη
kατερίνα

ο
ο
ο
ο
ο
ο

aνδρέας
nικόλας
aντώνης
aλέξανδρος
Xασάν
Σουν Γιν

{

Σόφη:
Σουν Γιν:
Σόφη:
Σουν Γιν:
Σόφη:

Γεια σου,

Γεια σου,

-

{

{

Xριστίνα
eλένη
Σοφία
kασσάνδρα
mαρία
Πηνελόπη
Xλόη
kατερίνα
aνδρέα
nικόλα
aντώνη
aλέξανδρε
Xασάν
Σουν Γιν

Τι είσαι ντυμένος, Σουν Γιν;
Είμαι ντυμένος τσολιάς! Εσύ;
Μα, δε βλέπεις; Είμαι ντυμένη βοσκοπούλα!
Σου πάει πολύ η στολή σου!
Ευχαριστώ πολύ!

4
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4

Ποιος είναι;

Είναι ο

Ποια είναι;
σε

σε
τον
την

τον

Είναι η
την

αναγνώρισα
αναγνώρισα
αναγνώρισα

/
/
/

ορέστης.
Ανδρέας.
Χριστίνα.
Κασσάνδρα.

αναγνωρίσαμε
αναγνωρίσαμε
αναγνωρίσαμε

äéáâÜæïõìå...

tο ρήμα “είμαι”... πάει στον αποκριάτικο χορό!..

eίναι ο mέγας aλέξανδρος ή ο kαραγκιόζης;

Πού είστε, τελοσπάντων;

tα ελληνικά είναι εύκολα ή δύσκολα*;

eίναι ο kαραγκιόζης.

eδώ είμαστε.

eίναι πολύ εύκολα!

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

tυφλόμυγα

Παίξε με τους συμμαθητές σου
- eίσαι κορίτσι ή αγόρι;

- eίμαι αγόρι.

- Είσαι η Σοφία;

- Όχι, δεν είμαι.

- Είσαι ο Χασάν;

- Ναι, εγώ είμαι.

49
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

tα ελληνικά έθιμα για το Kαρναβάλι
tο Kαρναβάλι / oι aποκριές

H kυριακή της aποκριάς
είναι συνήθως τον Φεβρουάριο.

tην kυριακή της aποκριάς
ντυνόμαστε μασκαράδες
και γλεντάμε!

50
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to KaΡΝΑΒΑΛΙ

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

Καλώς το καρναβάλι

με τους τρελούς χορούς
που ντύνει μασκαράδες
μεγάλους και μικρούς.

Καλώς το που σκορπάει

κορδέλες, κομφετί

είναι για τα παιδάκια
η πιο τρελή γιορτή.

Χορέψτε, τραγουδήστε
μου λέει η γιαγιά

αχ! πόσο θα ’θελα κι εγώ

να μπόραγα, παιδιά!

(από το Βιβλίο των Τραγουδιών, Γ. Σακελλαρίδης (επιμ.),
Ελληνικά Γράμματα, 1996)

51
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ÐÜó÷á EëëÞíùí, ÐÜó÷á!
say and write easter wishes / cards

sing Holy Friday hymns / easter hymns and song
ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

52
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

η Δευτέρα
η Τρίτη
η Τετάρτη
η Πέμπτη
η Παρασκευή
το Σάββατο
η Κυριακή

Οι (η)μέρες της εβδομάδας
την Δευτέρα
την Τρίτη
την Τετάρτη
την Πέμπτη
Πότε;
την Παρασκευή
το
Σάββατο
την Κυριακή

το ελληνικό ορθόδοξο Πάσχα
η Λαμπρή
η Ανάσταση

το Πάσχα των kαθολικών

kαλό Πάσχα!
kαλές διακοπές!

ãñÜöïõìå...

tι μέρα είναι το Πάσχα;
Πώς λέμε αλλιώς το Πάσχα στα ελληνικά;

Ποιος γιορτάζει το Πάσχα; o

o

Ποια γιορτάζει το Πάσχα; H

H

ο Αναστάσιος λέγεται και Αναστάσης και Τάσος
53
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

tο ελληνικό ορθόδοξο Πάσχα. H Mεγάλη Eβδομάδα

tη mεγάλη eβδομάδα κάθε μέρα κάνουμε προετοιμασίες και πάμε στην
εκκλησία.

Δευτέρα

tρίτη

tετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

kυριακή

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

kυριακή

tην Mεγάλη Τρίτη...

Δευτέρα

tρίτη

tετάρτη

tην Mεγάλη Πέμπτη το πρωί...

tην mεγάλη Πέμπτη το βράδυ πάμε στην εκκλησία. Είναι η Σταύρωση του
Xριστού.
54
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Δευτέρα

5
tρίτη

tετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

kυριακή

tην Mεγάλη Παρασκευή το πρωί...

Την Mεγάλη Παρασκευή το βράδυ...
παρακολουθούμε τον eπιτάφιο...
και ψέλνουμε: “H ζωή εν τάφω...”

“H ζωή εν τάφω κατετέθης, Xριστέ,
και αγγέλων στρατιαί
εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι
την σην.”*

*thou o christ the life, was laid in the tomb,
and armies of angels were amazed
and they glorified thy condescension

55
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Δευτέρα

tρίτη

tετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

5

kυριακή

tο Mεγάλο Σάββατο, τα μεσάνυχτα...

...πάμε στην εκκλησία.
eκεί γιορτάζουμε την aνάσταση
του Xριστού...
... και ψέλνουμε το: “Xριστός
ανέστη εκ νεκρών...”

“Xριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος.”*
*christ has risen from the dead,
by death trampling upon death
and has bestowed life to those
in the tombs.
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Δευτέρα

5
tρίτη

tετάρτη

tην Kυριακή του Πάσχα...

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Kυριακή

...ευχόμαστε Xριστός aνέστη!

...τσουγκρίζουμε τ’ αυγά...

...ψήνουμε αρνί στη σούβλα,
πίνουμε και τρώμε,
χορεύουμε και γλεντάμε.

57
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ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

η Λαμπρή
το Πάσχα
η Ανάσταση

πότε;

5

την Λαμπρή
το Πάσχα
την Ανάσταση

Την Ανάσταση πηγαίνουμε στην εκκλησία

(Εγώ)

φτιάχνω
βάφω

(εμείς)

στολίζω
ψέλνω

κουλουράκια

στολίζουμε

τον Επιτάφιο

βάφουμε

ψέλνουμε

τ' αυγά

“Η Ζωή εν τάφω…”

γιορτάζω

γιορτάζουμε

την Ανάσταση του Χριστού

ψήνω

ψήνουμε

αρνί

τσουγκρίζω
πίνω

χορεύω

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

παρακολουθώ

τσουγκρίζουμε
πίνουμε

τ' αυγά

χορεύουμε

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

παρακολουθούμε

την Σταύρωση του Χριστού

πάω/πηγαίνω

πάμε/πηγαίνουμε

στην εκκλησία

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

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

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

γλεντώ/γλεντάω
εύχομαι

58

φτιάχνουμε

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

γλεντάμε

ευχόμαστε

“Χριστός Ανέστη”
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äéáâÜæïõìå...

Kάρτες για το Πάσχα

õ ðáððïý,
ï
ì
å
í
Ý
ì
ç
ð
Aãá

ÁÓÇ!
Ô
Ó
Á
Í
Á
Ç
ÊÁË
Ìå áãÜðç,
ÏñÝóôçò
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

ο
ο
ο
ο
ο

Η
Η
Η
Η
Η

φίλος
μπαμπάς
παππούς
θείος
ξάδελφος/ξάδερφος
φίλη
μαμά
γιαγιά
θεία
ξαδέλφη/ξαδέρφη

Αγαπημένε μου

Αγαπημένη μου

Αγαπητή / αγαπημένη
Αγαπητέ / αγαπημένε

φίλε
μπαμπά
παππού
θείε
ξάδελφε

φίλη
μαμά
γιαγιά
θεία
ξαδέλφη/ξαδέρφη

Καλή Ανάσταση
Καλό Πάσχα
Χρόνια πολλά
Με αγάπη

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

Χρησιμοποίησε τα παραπάνω και γράψε μια κάρτα

60
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äéáâÜæïõìå...

H γιορτή του Τάσου (Αναστάσιος-Αναστάσης-Τάσος)

- Γεια σου, Τάσο.
- Γεια σου, Σουν Γιν. kαλωσόρισες!
- Xριστός aνέστη, Τάσο.
- aληθώς Ανέστη!
- Xρόνια πολλά, κιόλας, για την γιορτή σου!
- eυχαριστώ, Σουν Γιν. Έλα να
τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά.
Έτσι είναι το έθιμο. a... κέρδισες, Σουν Γιν.
Έλα τώρα. Ψήνουμε αρνί στην σούβλα,
τρώμε, πίνουμε, χορεύουμε, γλεντάμε. Έλα
κι εσύ μαζί μας!

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα,
Πάσχα της αγάπης, Πάσχα,
Πάσχα....
Πάσχα των aγγέλων.
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ZÞôù ï Kïýñïò!
count the kilometers in the marathon race (1-42)
say the numbers 11 - 100
play a traditional number game and sing a song
months, seasons and clothing in australia and Greece
ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

...aγαπητοί ακροατές, σας μιλάμε από το στάδιο της Μελβούρνης.
Είμαστε πάλι μαζί για να παρακολουθήσουμε τον Μαραθώνιο δρόμο.
o Γιάννης kούρος, ο φτερωτός δρομέας, είναι επίσης εδώ. Για να δούμε
πώς θα τα πάει και σήμερα. nα, οι αθλητές ξεκίνησαν!

62

...Ναι, αγαπητοί μου ακροατές. tελείωσε και σήμερα ο μεγάλος
mαραθώνιος. o kούρος και πάλι πρωταθλητής! mπράβο στον μεγάλο τον
kούρο! Εύγε, μεγάλε 'Ελληνα αθλητή!...
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

ο
ο
ο
ο

ακροατής
αθλητής
πρωταθλητής
Μαραθώνιος

Είναι απίθανος!
Είναι μεγάλος!

η ακροάτρια
η αθλήτρια
η πρωταθλήτρια

το χιλιόμετρο
το στάδιο

Μπράβο!
Ζήτω!

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

ο Μαραθώνιος είναι 42 (σαράντα δύο) χιλιόμετρα
ο Κούρος όμως μπορεί να τρέξει μέχρι και 100
(εκατό) χιλιόμετρα
11
12
13
14
20
21
30

έντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
είκοσι
είκοσι ένα ...
τριάντα

40 σαράντα
50 πενήντα
60 εξήντα
70 εβδομήντα
80 ογδόντα
90 ενενήντα
100 εκατό
63
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Kούρος, ο ελληνοαυστραλός μαραθωνοδρόμος!
mε λένε Γιάννη kούρο.
eίμαι ελληνικής καταγωγής.
Γεννήθηκα στην Τρίπολη, στην eλλάδα.
mένω στην mελβούρνη, στην aυστραλία.
mιλάω ελληνικά και αγγλικά.
eίμαι μαραθωνοδρόμος.
Είμαι όμως και ποιητής.

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Είσαι ο Γιάννης Κούρος. ο διπλανός ή η διπλανή σου είναι
τηλεπαρουσιαστής και σε παρουσιάζει στην τηλεόραση. Αρχίζει κάπως
έτσι: Τον λένε ...............................

64

6

12-0025_Biblio.qxd 1/10/2014 5:08 µµ Page 65

Eíüôçôá

6
ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Παίξε έναν ρόλο: Μπορείς να περιγράψεις για το
ραδιόφωνο το γκολ της ομάδας σου που σου άρεσε
περισσότερο;

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

H κολοκυθιά

Στου παππού το περιβόλι
είναι μια κολοκυθιά,
που κάνει πέντε κολοκύθια.
Θα τα δώσει ο παππούς,
μποναμά της αλεπούς.
Ποιος θα πάει στην αλεπού;
Ποιος θα της πάει τα κολοκύθια;
nα πάει το 31.
Γιατί το 31;
Ποιος να πάει;
nα πάει το 25.
Γιατί το 25;
Ποιος θέλεις να πάει;
nα πάει το 41.
a, όχι, όχι το 41.
Xα, χα! 'eχασες. 'eχασες.
tραγούδησέ μας ένα ελληνικό τραγούδι τώρα.
ο μποναμάς: gift
έχασες: you lost

65

12-0025_Biblio.qxd 1/10/2014 5:08 µµ Page 66

Eíüôçôá

6

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

ΔΩΔEKa MHnEΣ aΘΛHtEΣ

Δώδεκα μήνες αθλητές στο γήπεδο του χρόνου
δώδεκα μήνες αθλητές κάνουν αγώνα δρόμου. (δις)

o Γενάρης με μποτίνια κι ο Φλεβάρης με παλτό
και ο mάρτης με σορτσάκι ριγωτό.
o aπρίλης με κασκέτο και με άσπρες ελβιέλες
και ο mάιος κι ο iούνιος μ' άσπρες ξώπλατες φανέλες.

Δώδεκα μήνες στην γραμμή τινάζουνε τα πόδια
κι όλοι πηδάνε με ορμή του δρόμου τα εμπόδια. (δις)

o iούλιος ο χίπης με μπλουτζίν και χαϊμαλιά
και ο aύγουστος με ψάθα και γυαλιά.
ο Σεπτέμβρης κι ο oκτώβρης με αδιάβροχα σακάκια
κι ο nοέμβρης κι ο Δεκέμβρης με πουλόβερ και σκουφάκια.

Δώδεκα μήνες στην γραμμή τινάζουνε τα πόδια
κι όλοι πηδάνε με ορμή του χρόνου τα εμπόδια.
Δώδεκα μήνες αθλητές στο γήπεδο του χρόνου
δώδεκα μήνες αθλητές κάνουν αγώνα δρόμου. (δις)

(Μ. Κριεζή, Δ. Μαραγκόπουλος,
Δίσκος: Εδώ Λιλιπούπολη)

αθλητές: athletes
γήπεδο: running field
αγώνας δρόμου: race
μποτίνια: boots
παλτό: coat
σορτσάκι: shorts
κασκέτο: hat
ελβιέλες: athletic shoes
άσπρες ξώπλατες φανέλες: white Τ- shirts
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πηδάνε: they jump
χίπης: hippies
μπλουτζίν: blue jeans
ψάθα: summer hat
γυαλιά: sun glasses
αδιάβροχα σακάκια: rain jackets
πουλόβερ: pullover
σκουφάκια: winter hats
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

o αγώνας
η ψάθα
το γήπεδο
η φανέλα
το εμπόδιο

το
το
το
το
το
το
το

οι μήνες
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Γενάρης
Φλεβάρης
mάρτης
aπρίλης
mάης
iούνης

οι εποχές
η άνοιξη

ο
ο
ο
ο
ο
ο
το καλοκαίρι

μποτίνι
σκουφάκι
σορτσάκι
παλτό
κασκέτο
μπλουτζίν
σακάκι

iούλης
aύγουστος
Σεπτέμβρης
oκτώβρης
nοέμβρης
Δεκέμβρης

το φθινόπωρο

ο χειμώνας

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

(εγώ)
(εσύ)
(αυτός)
(αυτή)
(αυτό)

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

φοράω /φορώ
φοράς
φοράει/φορά
φοράει/φορά
φοράει/φορά

φοράμε
φοράτε
φοράνε/φορούν
φοράνε/φορούν
φοράνε/φορούν

Ξαναδιάβασε το τραγούδι και συνέχισε...

Ποιος;

o Γενάρης φοράει μποτίνια.
Ο Αύγουστος φοράει σορτσάκι.
Ο Σεπτέμβρης φοράει...

Πότε;

Τον Γενάρη φοράμε παλτό.
Τον Αύγουστο φοράμε σορτσάκι.
Τον Σεπτέμβρη ...
67
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Πότε είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα και πότε
στην Αυστραλία;

Ελλάδα

Δεκέμβρης
Γενάρης
Φλεβάρης

Μάρτης
Απρίλης
Μάης

Ιούνης
Ιούλης
Αύγουστος

Σεπτέμβρης
οκτώβρης
Νοέμβρης

Σεπτέμβρης
οκτώβρης
Νοέμβρης

Δεκέμβρης
Γενάρης
Φλεβάρης

Μάρτης
Απρίλης
Μάης

Αυστραλία

Ιούνης
Ιούλης
Αύγουστος

68
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äéáâÜæïõìå...

Eλληνικό εικονογραφημένο ημερολόγιο

Φτιάξε στα ελληνικά ένα ημερολόγιο για την Αυστραλία, για την
πολιτεία που μένεις. aκολούθησε το πιο κάτω παράδειγμα.

69
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Tï çìåñïëüãéï
ôçò ×ñéóôßíáò
ask and say the date
talk about my name day
Write name day cards
sing a number song

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

nα το ημερολόγιο της Χριστίνας. tι γράφει μέσα;
Ποιος γιορτάζει στις 25 Μαρτίου; Ποιος έχει την γιορτή του;
Πότε γιορτάζουν οι φίλοι μου κι εγώ

70
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

çìåñïëüãéï
Ç ×ñéóôßíá ãéïñôÜæåé
Ç ×ñéóôßíá Ý÷åé ôçí ãéïñôÞ ôçò
ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

η
η
η
η

γιορτή
γιορτή
γιορτή
γιορτή

μου
σου
της
του

}

είναι στις...

η γιορτή της Eλένης
η γιορτή του Kώστα

η γιορτή της
η γιορτή του

3
4
13
14

τρεις
τέσσερις
δεκατρεις
δεκατέσσερις

τρία
τέσσερα
δεκατρία
δεκατέσσερα

Πόσες έχουμε σήμερα;

Ο

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

}

Ιανουαρίου

Ιανουαρίου
Φεβρουαρίου
Μαρτίου
Απριλίου
..
Μαίου
Ιουνίου
Ιουλίου
Αυγούστου
Σεπτεμβρίου
οκτωβρίου
Νοεμβρίου
Δεκεμβρίου

71
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Πότε είναι η γιορτή σου

tην
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις
Στις

πρώτη (first)
δύο
τρεις
τέσσερις
πέντε
έξι
εφτά
οκτώ
εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
δεκατρείς
δεκατέσσερις
δεκαπέντε

iανουαρίου
Φεβρουαρίου
mαρτίου
aπριλίου
mαΐου
iουνίου
iουλίου
aυγούστου
Σεπτεμβρίου
oκτωβρίου
nοεμβρίου
Δεκεμβρίου

Η ονομαστική μου γιορτή είναι στις τριάντα Νοεμβρίου
H ονομαστική γιορτή του kώστα είναι στις είκοσι μία mαΐου
Η γιορτή της Βασιλικής είναι την πρώτη Ιανουαρίου
ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

'Eνα, δύο, τρία...

'eνα, δύο, τρία,
μη με βλέπεις μ’ απορία,
μάθε να μετράς σωστά.
tέσσερα, πέντε, έξι,
όποιος τώρα με προσέξει
πάει στο μάθημα μπροστά.
eφτά, οκτώ, εννιά,
θα τον μάθει η γειτονιά,
όποιος μάθει ως το δέκα,
θα μετράει κανονικά.

72
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ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

H αλυσιδωτή ονομαστική γιορτή

Σχηματίστε μία γραμμή και μιλήστε μεταξύ σας

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

H aννούλα του χιονιά*

aχ! aννούλα του χιονιά!
Δεν θα είμαι πια μαζί σου
στου Δεκέμβρη τις εννιά
που έχεις, 'aννα, την γιορτή σου.
Απορίες:

- tι σχέση έχει η Άννα με
τον μήνα Δεκέμβριο;
- Γιατί λέει το τραγούδι
“aννούλα του χιονιά”;

- tι φοράει η Άννα τον χειμώνα;
*ο χιονιάς: cold weather with snow
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ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Πότε γιορτάζουν οι φίλοι μου
-

Κοιτάξτε το ημερολόγιο και μιλήστε με την διπλανή ή τον
διπλανό σας. Ακολουθήστε τα παραδείγματα:

'aννα, πότε είναι η ονομαστική σου γιορτή;
Για να δούμε το ημερολόγιο. Στις εννιά Δεκεμβρίου.
Πότε γιορτάζει η eλένη;
Στις είκοσι μία mαΐου.
Πότε είναι η (ονομαστική) γιορτή του aνδρέα;
Στις 30 nοεμβρίου.
IanoYaPIoΣ

01
06
07
17
25

Bασίλης
Θεοφάνης
Γιάννης
aντώνης
Γρηγόρης

05
09
10
21
21

eιρήνη
Xριστόφορος
Σίμων
kώστας
eλένη

MaΪoΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

14
17
20
25

74

Σταύρος
Σοφία
Στάθης
Φρόσω

ΦEBPoYaPIoΣ

02 Παναγιώτης
10 Xάρης
04
10
29
29
03
18
26
26

IoYnIoΣ

mάρθα
aγίων Πάντων
Παύλος
Πέτρος

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Διονύσης
Λουκάς
Δημήτρης
Δήμητρα

ΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜ

βάρα
0 4 B αρ α ς
όλ
06 nικ
α
09 'aνν ς
ρο
12 Σπύ λ
ιή
17 Δαν ς/Xρήστος
το
25Xρίσ νος
φα
27 Στέ

17
25
25
29

MaPtIoΣ

aλέξης
Bαγγέλης
Βαγγελιώ
mάρκος

IoYΛIoΣ

04
11
17
20

Λουκία
'oλγα
mαρίνα
Hλίας

08
10
14
16
21
25
30

mιχάλης
oρέστης
Φίλιππος
mατθαίος
Μαρία
kατερίνα
aνδρέας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

aΠPIΛIoΣ

19 Φίλιππος
23 Γιώργος
24 eλισάβετ
25 mάρκος
( ) aναστάσης
( ) aναστασία
( ) Λάμπρος
( ) Πασχάλης

aYΓoYΣtoΣ

06
15
15
15
15
26
30

Σωτήρης
mαρία
Δέσποινα
Παναγιώτης
Παναγιώτα
nαταλία
aλέξανδρος

7
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7

äéáâÜæïõìå...

Eυχές για την ονομαστική γιορτή

ÊÜñô
åò

75
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äéáâÜæïõìå...

Γιορτές και δώρα

ãñÜöïõìå...

Γράψε και εσύ μια κάρτα για την γιορτή του καλύτερου
φίλου σου ή της καλύτερης φίλης σου

76

7

12-0025_Biblio.qxd 1/10/2014 5:08 µµ Page 77

Eíüôçôá

7

äéáâÜæïõìå...

Eλληνικά έθιμα για την ονομαστική γιορτή
H ονομαστική γιορτή του nικόλα

*τράβηξέ του το αυτί: pull his ear
*πού θα μου πας; you are not going to get away with it

77
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Ðñüóêëçóç óå ãåíÝèëéá
speak about my birthday and my age
speak about my address and my telephone number
speak on the telephone
talk with others about myself
Write a birthday invitation, cards, sing birthday songs

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

Πρόσκληση για γενέθλια

*θα χαρώ πολύ αν μπορέσεις να' ρθεις: i'll be very pleased if you could come

78
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

ðñïóêáëþ
Ýñ÷ïìáé
ìÝíù
÷áßñïìáé
ç ïäüò
ôï óðßôé
ôá ãåíÝèëéá

ìÝíù óôçí ïäü...
Ýñ÷ïìáé óôï óðßôé
óå ðñïóêáëþ óôá ãåíÝèëéÜ ìïõ

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

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

μένω
μένεις
μένει
μένει
μένει
μένουμε
μένετε
μένουν(ε)
μένουν(ε)
μένουν(ε)

Πού μένεις;
Μένω στην Μελβούρνη.
Μένουμε στην Βρισβάνη.
Μένουν στην οδό Κύπρου 24.
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AãáðçìÝíå ìïõ ößëå / AãáðçìÝíç ìïõ ößëç...
óå ðñïóêáëþ óôá ãåíÝèëéÜ ìïõ ðïõ èá ôá ãéïñôÜóù óôéò
20 Ìáñôßïõ, óôï óðßôé ìïõ óôçí ïäü Lonsdale, óôï
Mitcham. Èá ÷áñþ ðïëý áí ìðïñÝóåéò íá Ýñèåéò!
ÖéëéêÜ,
.....................
(εγώ)
(εσύ)
(αυτός)
(αυτή)
(αυτό)

προσκαλώ
προσκαλείς
προσκαλεί
προσκαλεί
προσκαλεί

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

ãñÜöïõìå...

Γράψε και εσύ μια πρόσκληση για τα γενέθλιά σου

80

προσκαλούμε
προσκαλείτε
προσκαλούν(ε)
προσκαλούν(ε)
προσκαλούν(ε)

8
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8

äéáâÜæïõìå...

Στο τηλέφωνο

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Πάρε τηλέφωνο τον διπλανό σου / την διπλανή σου και πες
του / της ότι θα πας στα γενέθλιά του / της

81
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8

äéáâÜæïõìå...

tο πάρτι των γενεθλίων
ορέστης:
Σουν Γιν:
ορέστης:
Χριστίνα:
ορέστης
και Σουν Γιν:
Χριστίνα:
Σουν Γιν:
Χριστίνα:
Σουν Γιν:
Χριστίνα:

-

-

eδώ είναι το σπίτι της Χριστίνας!
Περίμενε. θα χτυπήσω εγώ το κουδούνι.
Άντε, λοιπόν! Χτύπα το!
Γεια σας, παιδιά!

Χρόνια πολλά, Χριστίνα! Να τα εκατοστίσεις!
eυχαριστώ πολύ! eλάτε, παιδιά, περάστε!
Χριστίνα, αυτό είναι για σένα!
Α! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Τι είναι;
Γρήγορα, άνοιξέ το.
a!.. ο καινούριος δίσκος του Γιάννη Πάριου! Απίθανα!

ορέστης: - nα και η τούρτα!
tι ωραία που είναι!
Όλοι μαζί: - nα ζήσεις, Χριστίνα!
Πολύχρονη!
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8

ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

nα ζήσεις, Χριστίνα/Αντώνη, και χρόνια πολλά,
μεγάλη/μεγάλος να γίνεις, με άσπρα μαλλιά.
Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως
και όλοι να λένε να μία/ένας σοφός.

ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

- Ãåéá óïõ

ÊáëçóðÝñá

Êáëçíý÷ôá

- Té êÜíåéò;
KáëÜ
ÈáõìÜóéá!

Ðþò ôá ðáò;
Méá ÷áñÜ
Káëïýôóéêá

Ðïëý êáëÜ
XÜëéá

ï îÜäåëöïò
ï ößëïò
ï óõììáèçôÞò

ç îáäÝëöç
ç ößëç
ç óõììáèÞôñéá

-Åßóáé ößëç ôçò Ìáñßíáò;
-¼÷é, åßìáé ç îáäÝëöç ôçò. Eóý;
-Eãþ åßìáé óõììáèçôÞò ôçò.
83
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äéáâÜæïõìå...

Στα γενέθλια της Χριστίνας
- kαλησπέρα.
- Γεια σου. Πώς σε λένε;

- mε λένε oρέστη. eσένα πώς σε λένε;
- mε λένε eλένη.
- eίμαι δεκαπέντε χρονών. eσύ;
- eγώ είμαι δεκατριών χρονών.

- eίσαι φίλη της Χριστίνας;
- 'oχι, είμαι η ξαδέλφη της. eσύ;
- eγώ είμαι συμμαθητής της.

-

Πού μένεις; eδώ κοντά;
nαι. Λίγο πιο κάτω, στην οδό king 17, στο lower templestowe.
kι εγώ μένω στο templestowe, στην οδό david 23.
tι σύμπτωση!
Xορεύουμε;
eυχαρίστως!

- tι ωραία βραδιά! Περάσαμε ωραία στα γενέθλια της Μαρίνας.
Γνώρισα κι εσένα!...
- nαι, περάσαμε θαυμάσια. Γίναμε καλοί
φίλοι. Πότε είπες θα με πάρεις τηλέφωνο;

- aύριο το απόγευμα, μετά το σχολείο,
δεν είπαμε; tι τηλέφωνο έχεις; Πρέπει να
το γράψω.
- tο τηλέφωνό μου είναι 9465 8675.
- ωραία! Θα σου τηλεφωνήσω αύριο
οπωσδήποτε. kαληνύχτα, eλένη!
- kαληνύχτα, oρέστη!

84
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äéáâÜæïõìå...

Πόσων χρονών είσαι;

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

Διάβασε τις κάρτες και βρες ποιος είναι στο παραπάνω σκίτσο
a

B

Xασάν
tουρκικής καταγωγής
14 χρονών
mελβούρνη

tομ
aγγλοσαξονικής καταγωγής
15 χρονών
Σίδνεϊ

Δ

e

kατρίν
Γαλλικής καταγωγής
13 χρονών
Μπαλαράτ

Γ

Ανδρέας
Ελληνικής καταγωγής
11 χρονών
Περθ

Μάριο
Ιταλικής καταγωγής
12 χρονών
nτάργουιν
85
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Eλληνικά

ãñÜöïõìå...

aγγλικά

Γράψε την διεύθυνσή σου στα ελληνικά και στα αγγλικά

äéáâÜæïõìå...

Ανέκδοτο: H ηλικία του παππού

86
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Γιατί είναι διάσημοι;

H Mαρία Kάλλας

Γεννήθηκε στις
23 Απριλίου 1923
στην Νέα Υόρκη,
στην Αμερική.

o nτέμης Pούσσος

Γεννήθηκε στις
17 Ιουνίου 1947
στην Αίγυπτο.

Tá ãåíÝ
èëéá ôù
í áóôÝñ
ùí
o Yanni Hrisomallis

Γεννήθηκε στις
14 Νοεμβρίου 1954
στην Καλαμάτα,
στην Ελλάδα.

o George Michael

Γεννήθηκε στις
25 Ιουνίου 1963,
στο Bushey,
στην Αγγλία.

o Pete Sampras

Γεννήθηκε στις
12 Αυγούστου
στην Νέα Υόρκη,
στην Αμερική.

H nάνα Mούσχουρη

Γεννήθηκε στις
13 οκτωβρίου 1934,
στην Αθήνα,
στην Ελλάδα.
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Eðßóêåøç óôï óðßôé
ôïõ OñÝóôç
speak about where i live
speak about the languages i speak and learn
speak about my family
ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

ο Ανδρέας κάνει επίσκεψη στο σπίτι του ορέστη.
o oρέστης δείχνει το λεύκωμα της οικογένειάς του στο φίλο του.

Ορέστης: nα το λεύκωμα της
οικογένειάς μου!
nα ο μπαμπάς μου και η μαμά μου,
η αδερφή μου και ο αδερφός μου.
'eχουμε και έναν σκύλο, αλλά δεν
είναι στην φωτογραφία.

Και εδώ είναι μια φωτογραφία από
τις διακοπές στην Ελλάδα. Να o
παππούς μου και η γιαγιά μου, από
την μεριά του πατέρα μου. Μένουν
στην Σπάρτη. Μιλάνε μόνο ελληνικά.
Της γιαγιάς μου της αρέσει να
ταξιδεύει. Έρχεται στην aυστραλία
συχνά. o παππούς μου προτιμά να
μένει στο σπίτι. Το αγόρι είναι ο
ξάδερφός μου.
88
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

Έχω έναν αδερφό και μια αδερφή. Εσύ έχεις αδέρφια;
89
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

ελληνικά:
αγγλικά:

μαμά
mum
ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

ιταλικά:
γαλλικά:

mamma
maman

Συμπλήρωσε το οικογενειακό σου δέντρο και παρουσίασε
την οικογένειά σου στην τάξη

90
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H οικογένεια του Ανδρέα
äéáâÜæïõìå...

Τώρα ο Ανδρέας παρουσιάζει στον Ορέστη την οικογένειά του

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Ποιος ήταν ο 'aργος στην αρχαία Eλλάδα;
ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

μου αρέσει
σου αρέσει
της αρέσει
του αρέσει

προτιμάω/ώ
προτιμάς
προτιμά/ει

ταξιδεύω
ταξιδεύεις
ταξιδεύει

να

να

μένω
μένεις
μένει

/
/
/

μαθαίνω ελληνικά
μαθαίνεις ελληνικά
μαθαίνει ελληνικά

στην Ελλάδα

Μου αρέσει να ταξιδεύω
Σου αρέσει να μαθαίνεις ελληνικά

Προτιμώ να μένω στην Ελλάδα
Προτιμάει να μένει στην Αυστραλία
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-Γιατί μαθαίνεις ελληνικά;

Ìáèáßíù åëëçíéêÜ,
ãéá íá ìðïñþ íá ìéëÜù...
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

H aυστραλία και η Eλλάδα

93
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

tα ελληνικά είναι η επίσημη
γλώσσα στην Eλλάδα

eίναι μια από τις 3 επίσημες γλώσσες στην kύπρο.
tο 80% των κατοίκων στην kύπρο μιλά eλληνικά.
tο 18% μιλά tούρκικα και η τρίτη επίσημη γλώσσα
είναι τα aγγλικά (αγγλική αποικία μέχρι το 1960).

Πολλοί μετανάστες στις Hνωμένες Πολιτείες της
aμερικής, στον kαναδά, στην aργεντινή και σε
άλλες χώρες της aμερικής μιλάνε eλληνικά.

Πολλοί κάτοικοι στην aφρική (aίγυπτο, nότια
aφρική κ.τ.λ.), στην aσία, στην κεντρική, δυτική,
ανατολική και νότια eυρώπη, στα Bαλκάνια και σε
πολλές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
μιλούν eλληνικά.

eίναι μια από τις δεκατέσσερις σημαντικές γλώσσες
της aυστραλίας.

eίναι μια από τις επίσημες γλώσσες της
eυρώπης.

eίναι μια από τις κύριες γλώσσες μεταναστών στην
Γερμανία.

eίναι μια γλώσσα που έχει εμπλουτίσει πολλές
άλλες γλώσσες και πολιτισμούς στον κόσμο.
aποτελεί μέρος της γλωσσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς των περισσότερων χωρών της
eυρώπης.

eίναι μια σύγχρονη γλώσσα που υπάρχει στην
καθημερινή μας ζωή με διάφορους τρόπους:
χρησιμοποιούμε καθημερινά ελληνικές λέξεις, την
βρίσκουμε καθημερινά στις εφημερίδες και τα
περιοδικά μας, στα μαγαζιά, στον γιατρό, στις
ονομασίες φυτών και ζώων, στα σχολικά
μαθήματα, στην επιστήμη, στην τέχνη, στην
γεωγραφία, στην ιστορία κ.τ.λ.

tην μαθαίνουνε πολλοί μαθητές και φοιτητές σε
πολλά σχολεία και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

tην μιλάνε πολλοί τουρίστες στην eλλάδα, την
kύπρο και σε άλλες χώρες του κόσμου όπου
υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά.
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Ôá åëëç
íéêÜ
Greek a êáé ï êüóìïò
nd the
world
Greek is the official language
in Greece

it is one of the three official languages in cyprus
(spoken by 80% approximately). the other two are
turkish (18%) and english (a British colonly until
1960).

it is widely spoken by Greek migrants who settled in
the united states, canada, argentina and other
countries in latin america.
it is widely spoken by a lot of Greeks residing in
places such as africa (egypt, south africa etc), asia,
countries of europe, especially the Balkans and the
countries of the former soviet union.
it is one of the fourteen spoken languages in australia.

it is one of the official languages in the european
union.

it is widely used by Greek guest workers residing in
Germany.

it is a language which has enriched a lot of other languages in the world. it constitutes part of the linguistic and cultural heritage of most languages and cultures of europe.
Greek is currently used in different situations: in our
every day life, in our newspapers and magazines, in
our shopping, at our various doctors' visits, in the
name of our plants or animals, in our school and
subject life, in our scientific, artistic, geographic, historic etc.
it is studied by many students and scholars in many
schools and universities in the world.

it is a language spoken by many tourists. who visit
Greece, cyprus and other Greek-speaking parts of the
world.
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Ãíùóôï

ß Eëëçí
ïáõóôñá
ëïß

Γεια σας.
mε λένε Δημήτρη tσαλουμά.
eίμαι ελληνικής καταγωγής.
Γεννήθηκα στο νησί Λέρος, στην eλλάδα.
Ήλθα στην Μελβούρνη το 1952. Μένω στην Μελβούρνη
από τότε.
Επισκέπτομαι όμως συχνά την Ελλάδα και ιδιαίτερα το νησί
μου, την Λέρο.
mιλώ eλληνικά, aγγλικά, iταλικά και Γαλλικά.
eίμαι ποιητής.
Γεια σας.
mε λένε aντιγόνη kεφαλά.
eίμαι ελληνικής καταγωγής.
Γεννήθηκα στην pουμανία.
mένω στο Σίδνεϊ, στην aυστραλία.
mιλώ aγγλικά, eλληνικά, Γαλλικά και
pουμάνικα.
eίμαι ποιήτρια.
Γεια σας.
mε λένε mαίρη kωστακίδου.
Γεννήθηκα και μένω στο Σίδνεϊ, στην aυστραλία.
eίμαι ελληνικής καταγωγής.
mιλάω eλληνικά, aγγλικά και Γαλλικά.
eίμαι τηλεπαρουσιάστρια.
Γεια σας.
mε λένε Μάρκο Φιλιππούσση.
Γεννήθηκα στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία.
eίμαι eλληνικής και ιταλικής καταγωγής.
Μένω στην Μελβούρνη και μιλώ aγγλικά , eλληνικά και
Ιταλικά.
eίμαι παίκτης του τένις.
95
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10

¸ñ÷ïíôáé ôá Xñéóôïýãåííá
êáé ç Ðñùôï÷ñïíéÜ!
Wish happy holidays
say christmas wishes
say new year wishes
Write christmas and new year cards

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

tέλειωσε και φέτος η σχολική χρονιά!
Σε λίγες μέρες έρχονται τα Xριστούγεννα
και η Πρωτοχρονιά!

Eσύ θα γράψεις φέτος κάρτες στα ελληνικά; Σε ποιους;
96
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10

äéáâÜæïõìå...

Kάρτες για τα Xριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

97
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ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...

KáëÜ Xñéóôïýãåííá

Xñüíéá ÐïëëÜ

KáëÞ XñïíéÜ

ÊáëÞ Ðñùôï÷ñïíéÜ

Må áãÜðç

Ìå ðïëëÞ áãÜðç

ìáèáßíoõìå ôçí ãëþóóá...

(εγώ)
(εσύ)
(αυτός)
(αυτή)
(αυτό)

θα
θα
θα
θα
θα

γράψω
γράψεις
γράψει
γράψει
γράψει

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

θα
θα
θα
θα
θα

γράψουμε
γράψετε
γράψουν(ε)
γράψουν(ε)
γράψουν(ε)

Τα Χριστούγεννα
έρχεται η
γιαγιά από την Ελλάδα!

(εγώ)
(εσύ)
(αυτός)
(αυτή)
(αυτό)

98

έρχομαι
έρχεσαι
έρχεται
έρχεται
έρχεται

(εμείς)
(εσείς)
(αυτοί)
(αυτές)
(αυτά)

ερχόμαστε
έρχεστε
έρχονται
έρχονται
έρχονται
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Ονομαστικές γιορτές

Ποιος γιορτάζει τα Χριστούγεννα;

Ποιος γιορτάζει την Πρωτοχρονιά
ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

tα κάλαντα

kαλήν ημέραν, άρχοντες,
αν είναι ορισμός σας,
Xριστού την θείαν γέννησιν
να πω στο αρχοντικό σας.

Íá ôá ðïýìå;

Xριστός γεννάται σήμερον
εν Bηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται,
και χαίρει η φύσις όλη.
eν τω σπηλαίω τίκτεται,
εν φάτνη των αλόγων,
ο Bασιλεύς των ουρανών,
ο Ποιητής των όλων.

Σ' αυτό το σπίτι το ψηλό
πέτρα να μη ραγίσει κι ο
νοικοκύρης του σπιτιού
πολλά χρόνια να ζήσει.

99
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Πώς τραγουδάμε “το έλατο” στην Αυστραλία;
ìáèáßíïõìå ôñáãïõäþíôáò...

ω έλατο, ω έλατο, μ’ αρέσεις, πώς μ’ αρέσεις!
Τι ωραία την Πρωτοχρονιά
μας φέρνεις δώρα στα κλαδιά.
ω έλατο, ω έλατο, μ’ αρέσεις, πώς μ’ αρέσεις!

ω έλατο, ω έλατο, τι δίδαγμα η στολή σου!
Ελπίδα εμπνέει σταθερή
και θάρρος πάντα στην ζωή
ω έλατο, ω έλατο, τι δίδαγμα η στολή σου!

ω έλατο, ω έλατο, τα πράσινά σου φύλλα!
Τα βγάζεις με καλοκαιριά
και τα φορείς με τον χιονιά.
ω έλατο, ω έλατο, τα πράσινά σου φύλλα!

Σαν την νύφη στολισμένο,
φουντωτό καμαρωτό,
να το δέντρο στολισμένο,
στο σαλόνι τ’ ανοιχτό.

kοίτα ’κεί μικρά στολίδια,
δώρα πλούσια, πολλά,
για να ιδώ τι θα μου πέσει
απ’ τα πλούσια κλαδιά.
100
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

tα έθιμα της Πρωτοχρονιάς
tην Πρωτοχρονιά ο aϊ-Bασίλης
μοιράζει τα δώρα.

Λέμε τα κάλαντα

aρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
κι αρχή καλός μας χρόνος...

tην Πρωτοχρονιά κόβουμε την
βασιλόπιτα.

o τυχερός κερδίζει το χρυσό
φλουρί!... eίναι ο τυχερός της
χρονιάς!...

101
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äéáâÜæïõìå...

H τελευταία μέρα του σχολείου

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Τι θα κάνεις στις διακοπές;
Πότε θα ξαναδείς τους φίλους σου;

102
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Ουσιαστικά

Ονομαστική
ο

Είναι

ορέστης
Ανδρέας
Αλέξανδρος

Είναι καθηγητής
δάσκαλος
Γενική

το

Σόφη
Χριστίνα

παιδί
βιβλίο

καθηγήτρια
δασκάλα

του
της
του
του

η γιορτή

η

Αντρέα
eλένης
παιδιού
μωρού

Αιτιατική
Θέλω

{

τον ορέστη
την Χριστίνα
το μολύβι

Μένω

{

Τον χειμώνα πάμε διακοπές
Την Ανάσταση γιορτάζει ο Αναστάσης
Το καλοκαίρι πάμε σχολείο

στον Καναδά
στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία
στο Περθ

Κλητική

Γεια σου,

{

ΕΠΟΧΕΣ

ο χειμώνας
η άνοιξη
το καλοκαίρι
104

ορέστη
aνδρέα
Αλέξανδρε
Χριστίνα
Ελένη
ΜΗΝΕΣ

ο Ιανουάριος

Χαίρετε,

ΜΕΡΕΣ

η Δευτέρα
το Σάββατο

κύριε Ανδρέα
κυρία Ελένη

ΓΙΟΡΤΕΣ

η Ανάσταση
το Καρναβάλι

ΡΟΥΧΑ

η μπλούζα
το σορτσάκι
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Επίθετα

ο άσπρος τοίχος
του άσπρου τοίχου
τον άσπρο τοίχο

η άσπρη γάτα
της άσπρης γάτας
την άσπρη γάτα

ο ωραίος χορός
του ωραίου χορού
τον ωραίο χορό

η ωραία μουσική
της ωραίας μουσικής
την ωραία μουσική

το άσπρο χαρτί
του άσπρου χαρτιού
το άσπρο χαρτί
το ωραίο βιβλίο
του ωραίου βιβλίου
το ωραίο βιβλίο

Καταγωγή
Είμαι Αυστραλός, αλλά έχω ελληνική καταγωγή
Είμαι Αυστραλός, αλλά είμαι ελληνικής καταγωγής

Αριθμητικά
Αριθμοί
1
2
ένα δύο

3
τρία

11
έντεκα

12
δώδεκα

13
δεκατρία

17
δεκαεφτά

18
δεκαοχτώ

19
δεκαεννιά

4
τέσσερα

Πόσων χρονών είσαι;
Πόσες έχουμε σήμερα;
Πότε έχεις τα γενέθλιά σου;
Εσύ τι τάξη πηγαίνεις;

5
6
πέντε έξι

7
8
9
εφτά οχτώ εννιά

14
15
δεκατέσσερα δεκαπέντε
20
είκοσι

10
δέκα
16
δεκαέξι

....

100
εκατό

δεκατριών
Είμαι δεκατεσσάρων χρονών
δεκαπέντε

τρεις
τέσσερις
Ιανουαρίου
δεκατρείς
δεκατέσσερις

tην πρώτη iανουαρίου
Στις είκοσι εννέα Δεκεμβρίου

Πηγαίνω στην πρώτη Γυμνασίου (a')
στην δευτέρα Λυκείου (Β')
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Ρήματα

Ενεστώτας
είμαι
είσαι
είναι
είμαστε
είσαστε / είστε
είναι

ακούω
ακούς
ακούει
ακούμε
ακούτε
ακούν(ε)

λέω
λες
λέει
λέμε
λέτε
λένε

Μέλλοντας/Υποτακτική
θα / να γράφω
φοράω/φορώ
θα / να γράφεις
φοράς
θα / να γράφει
φοράει/φορά
θα / να γράφουμε φοράμε
θα / να γράφετε
φοράτε
θα / να γράφουν φοράνε/φορούν

προσκαλώ
προσκαλείς
προσκαλεί
προσκαλούμε
προσκαλείτε
προσκαλούν

εύχομαι
εύχεσαι
εύχεται
ευχόμαστε
ευχόσαστε/εύχεστε
εύχονται

Μέλλοντας/Υποτακτική
θα / να γράψω
φορέσω
θα / να γράψεις
φορέσεις
θα / να γράψει
φορέσει
θα / να γράψουμε φορέσουμε
θα / να γράψετε φορέσετε
θα / να γράψουν φορέσουν

προσκαλέσω
προσκαλέσεις
προσκαλέσει
προσκαλέσουμε
προσκαλέσετε
προσκαλέσουν

ευχηθώ
ευχηθείς
ευχηθεί
ευχηθούμε
ευχηθείτε
ευχηθούν

γράφω
γράφεις
γράφει
γράφουμε
γράφετε
γράφουν(ε)

πάω/πηγαίνω
πας/πηγαίνεις
πάει/πηγαίνει
πάμε/πηγαίνουμε
πάτε/πηγαίνετε
πάνε/πηγαίνουν(ε)
φοράω/φορώ
φοράς
φοράει/φορά
φοράμε
φοράτε
φοράνε/φορούν(ε)

προσκαλώ
προσκαλείς
προσκαλεί
προσκαλούμε
προσκαλείτε
προσκαλούν(ε)

εύχομαι
εύχεσαι
εύχεται
ευχόμαστε
ευχόσαστε/εύχεστε
εύχονται

Όπως το γράφω: μένω, φτιάχνω, βάφω, στολίζω, ψέλνω, γιορτάζω, τσουγκρίζω,
ψήνω, πίνω, χορεύω, μαθαίνω, πηγαίνω κτλ.

Όπως το φοράω / φορώ: μιλάω, γλεντάω, προτιμάω, αγαπάω, απαντάω, γελάω κτλ.

Όπως το προσκαλώ: ακολουθώ, παρακολουθώ, τηλεφωνώ, ευχαριστώ κτλ.

Όπως το εύχομαι: έρχομαι, γίνομαι, ντύνομαι, χαίρομαι κτλ.
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Αντωνυμίες

Προσωπικές
Εγώ
ξέρω
Εσύ
ξέρεις
Αυτός
ξέρει ελληνικά
Αυτή
ξέρει
Αυτό (το παιδί) ξέρει
Εμένα με λένε ορέστη
Εσένα πώς σε λένε;
Αυτόν τον λένε ορέστη

Αυτή, την λένε Σόφη
Αυτό (το παιδί) το λένε Χασάν

Εμείς
Εσείς
Αυτοί
Αυτές
Αυτά

Εμάς μας λένε ορέστη και Σόφη
Εσάς πώς σας λένε;
Αυτούς τους λένε ορέστη και
Χασάν
Αυτές τις λένε Σόφη και Χριστίνα
Αυτά (τα παιδιά) τα λένε ορέστη
και Ελένη
με
σε
τον / την / το
μας
σας
τους / τις / τα

}

μου
σου
του / της / του
μας
σας
τους

Κτητικές
Η γιορτή

{

Ερωτηματικές

Ποιος
Ποια
Ποιο
Ποιοι
Ποιες
Ποια

}

αρέσει η Ελλάδα

μου
σου
του / της / του
μας
σας
τους

είναι;

ξέρουμε
ξέρετε
ξέρουν ελληνικά
ξέρουν
ξέρουν

}

(ανα)γνώρισε
ο ορέστης

είναι στις 15 Αυγούστου

Πόσοι μαθητές
Πόσες κοπέλες
Πόσα παιδιά

}

ήρθαν στο πάρτι;

Πόσων χρονών είσαι;
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a

Ελληνο-Αγγλικό Λεξιλόγιο / Greek-English Vocabulary

Α! ah!
αυγό, το (αυγά, τα) egg
αγαπάω/αγαπώ (αγαπάς-αγαπάει/αγαπά-αγαπάμεαγαπάτε-αγαπάνε) to love
αγάπη, η love
αγαπημένος-αγαπημένη-αγαπημένο beloved, dear,
darling
αγαπητός-αγαπητή-αγαπητό dear
αγόρι, το (αγόρια, τα) boy
αδελφή/αδερφή, η (αδελφές/αδερφές, οι) sister
αδελφός/αδερφός, ο (αδελφοί/αδερφοί, οι) brother
αδέλφια/αδέρφια, τα brothers and sisters
αδιάβροχο, το raincoat
άθλημα, το (αθλήματα, τα) sport
αθλητισμός, ο athletics
ακολουθώ (ακολουθείς-ακολουθεί-ακολουθούμεακολουθείτε-ακολουθούν) to follow
ακόμα yet, still, more
ακούω (ακούς-ακούει-ακούμε-ακούτε-ακούν)
to listen, to hear
αλλού elsewhere
αλφάβητο, το alphabet
αλλιώς otherwise
άλλος-άλλη-άλλο other, another, else
ανάγκη, η need
αναγνωρίζω (αναγνωρίζεις-αναγνωρίζειαναγνωρίζουμε-αναγνωρίζετε-αναγνωρίζουν)
to recognise
ανάποδα upside down, in the wrong way
άντρας, ο (άντρες, οι) man, husband
ανέκδοτο, το (ανέκδοτα, τα) anecdote, joke
άνθρωπος, ο (άνθρωποι, οι) man
ανοίγω (ανοίγεις-ανοίγει-ανοίγουμε-ανοίγετεανοίγουν) to open
ανοιχτός-ανοιχτή-ανοιχτό opened
αντιγράφω (αντιγράφεις-αντιγράφει-αντιγράφουμεαντιγράφετε-αντιγράφουν) to copy
απαντάω/απαντώ (απαντάς-απαντάει/απαντάαπαντάμε-απαντάτε-απαντούν) to answer
απίθανα! great!
απόγευμα, το (απογεύματα, τα) afternoon
απορία, η question
αποτελώ (αποτελείς-αποτελεί-αποτελούμεαποτελείτε-αποτελούν) constitute, compose, form
απών-απούσα absent (masc, fem)
αριθμός, ο (αριθμοί, οι) number
αρκετά (καλά) fairly, enough
αρνί, το (αρνιά, τα) lamp
άρρωστος-άρρωστη-άρρωστο sick
αργότερα later

108

αρχαίος-αρχαία-αρχαίο ancient
αρχή, η start, beginning
άσκηση, η (ασκήσεις, οι) exercise
άσπρος-άσπρη-άσπρο white
αστέρι, το (αστέρια, τα) star
αυλή, η yard
αυτός-αυτή-αυτό (αυτοί-αυτές-αυτά) he, she, it, they
αύριο tomorrow
αυτί, το (αυτιά, τα) ear

Β

βάζο, το (βάζα, τα) vase
βάζω (βάζεις-βάζει-βάζουμε-βάζετε-βάζουν) to put
βασιλιάς, ο (βασιλιάδες, οι) king
βασιλόπιτα, η new year’s cake
βάφω (βάφεις-βάφει-βάφουμε-βάφετε-βάφουν) to
dye, to paint
βέβαια certainly, surely
βιβλίο, το (βιβλία, τα) book
βιβλιοπωλείο, το bookshop
βλέπω (βλέπεις-βλέπει-βλέπουμε-βλέπετε-βλέπουν)
to see
βράδυ, το (βράδια, τα) evening
βρε,... hey you...
βρίσκω (βρίσκεις-βρίσκει-βρίσκουμε-βρίσκετεβρίσκουν) to find

Γ

γεια σου! hello, good-bye
γείτονας, ο (γείτονες, οι) neighbour
γειτονιά, η neighbourhood
γελάω/γελώ (γελάς-γελάει/γελά-γελάμε-γελάτεγελάνε) to laugh
γενέθλια, τα birthday
γεννιέμαι (γεννιέσαι-γεννιέται-γεννιόμαστε-γεννιέστεγεννιούνται) to be born
γήπεδο, το site, lot, plot, field, track
γιαγιά, η (γιαγιάδες, οι) grandmother
γυαλιά, τα eyeglasses
γιαούρτι, το (γιαούρτια, τα) yoghurt
γιατί why, because, for what
γιατρός, ο/η (γιατροί, οι) doctor
γίνομαι (γίνεσαι-γίνεται-γινόμαστε-γίνεστε-γίνονται)
to be done, to become, to get
γιορτάζω (γιορτάζεις-γιορτάζει-γιορτάζουμεγιορτάζετε-γιορτάζουν) to celebrate
γιορτή, η (γιορτές, οι) celebration
γλεντάω/γλεντώ (γλεντάς-γλεντάει/γλεντά-γλεντάμεγλεντάτε-γλεντάνε) to celebrate, to feast, to have fun
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γλέντι, το (γλέντια, τα) amusement, feast, celebration
γλυκός-γλυκιά-γλυκό sweet
γλώσσα, η (γλώσσες, οι) language
γνωρίζω (γνωρίζεις-γνωρίζει-γνωρίζουμεγνωρίζετε-γνωρίζουν) to know, to get acquainted with
γνωρίζομαι (γνωρίζεσαι-γνωρίζεται-γνωριζόμαστεγνωρίζεστε-γνωρίζονται) to get acquainted, to be
known, to become known
γνωριμία, η acquaintance
γνώση, η knowledge, learning
γνωστός-γνωστή-γνωστό known, an acquaintance
γονιός/γονέας, o (γονείς, οι) parent
γράμμα, το (γράμματα, τα) letter
γραμμή, η (γραμμές, οι) line
γραφείο, το (γραφεία, τα) office, desk
γράφω (γράφεις-γράφει-γράφουμε-γράφετεγράφουν) to write
γρήγορα quickly, soon, speedily, promptly
γόμα, η (γόμες, οι) eraser
γυμνάσιο, το high school
γυναίκα, η (γυναίκες, οι) woman, wife

Δ

δασκάλα, η (δασκάλες, οι) teacher (female)
δάσκαλος, ο (δάσκαλοι, οι) teacher
δάχτυλο, το (δάχτυλα, τα) finger
δείχνω (δείχνεις-δείχνει-δείχνουμε-δείχνετεδείχνουν) to show, to point, to indicate
δέντρο, το (δέντρα, τα) tree
δημοτικό, το primary school
διαβάζω (διαβάζεις-διαβάζει-διαβάζουμεδιαβάζετε-διαβάζουν) to read, to study
διαβατήριο, το (διαβατήρια, τα) passport
διακοπή, η (διακοπές, οι) interruption, pause, recess,
break, vacation
διαλέγω (διαλέγεις-διαλέγει-διαλέγουμε-διαλέγετεδιαλέγουν) to choose, select, pick out
διάλογος, ο dialogue
διάσημος-διάσημη-διάσημο famous, eminent
διαφήμιση, η (διαφημίσεις, οι) advertisement
διαφορετικός-διαφορετική-διαφορετικό different
διεθνής-διεθνής-διεθνές international
διεύθυνση, η address
δίνω (δίνεις-δίνει-δίνουμε-δίνετε-δίνουν) to give
διπλανός, ο-διπλανή, η adjoining, next to us
δίπλωμα, το (διπλώματα, τα) diploma
δίσκος, ο (δίσκοι, οι) tray, cd, disc
δουλεύω (δουλεύεις-δουλεύει-δουλεύουμεδουλεύετε-δουλεύουν) to work
δραστηριότητα, η activity
δρόμος, ο (δρόμοι, οι) road, street
δυνατόν possible
δύσκολος-δύσκολη-δύσκολο difficult
δώρο, το (δώρα, τα) present, gift

Ε

εβδομάδα, η (εβδομάδες, οι) week
εγώ i...
εδώ/’δώ here
έθιμο, το (έθιμα, τα) customs, habit
εθνικός-εθνική-εθνικό national
εθνικότητα, η nationality
εικόνα, η (εικόνες, οι) icon, picture
είμαι (είσαι-είναι-είμαστε-είστε/είσαστε-είναι) to be
εκεί/’κεί there
έκθεση, η (εκθέσεις, οι) exposition, exhibition, fair,
show display, account, statement, report
εκκλησία, η (εκκλησίες, οι) church
εκτός except, besides, unless
έκφραση, η (εκφράσεις, οι) expression
έλα/ελάτε! come!
ελληνοαυστραλός-ελληνοαυστραλή/-έζα
Greek-australian
εμείς we
εμένα me
εμπρός! hello! let’s go!
εντάξει o.k
ενότητα, η (ενότητες, οι) unit
(ε)ξαδέλφη/(ε)ξαδέρφη, η (ξαδέλφες/ξαδέρφες, οι)
cousin (female)
(ε)ξάδελφος/(ε)ξάδερφος, ο (ξάδελφοι/ξάδερφοι,
οι) cousin (male)
έξω out
επάγγελμα, το (επαγγέλματα, τα) vocation,
profession, trade, business
επαναλαμβάνω (επαναλαμβάνεις-επαναλαμβάνειεπαναλαμβάνουμε-επαναλαμβάνετεεπαναλαμβάνουν) to repeat
επανάληψη, η repetition
επίθετο, το surname
επικοινωνία, η communication
επίσκεψη, η visit, call
επιστήμονας, ο (επιστήμονες, οι) scientist, expert,
professional man or woman
εποχή, η (εποχές, οι) season
εργασία, η (εργασίες, οι) work, job, business
έρχομαι (έρχεσαι-έρχεται-ερχόμαστε-έρχεστεέρχονται) to come
ερώτηση, η (ερωτήσεις, οι) question
εσείς you (many)
εσένα you
εστιατόριο, το (εστιατόρια, τα) restaurant
εσύ you
εταιρεία, η (εταιρείες, οι) company, association, firm,
partnership, society
ετοιμάζω (ετοιμάζεις-ετοιμάζει-ετοιμάζουμεετοιμάζετε-ετοιμάζουν) to prepare
έτοιμος-έτοιμη-έτοιμο prepared, ready
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έτος, το year
έτσι so, thus, like that, in this way
εφημερίδα, η (εφημερίδες, οι) newspaper
εύγε! bravo, well done, good!
εύκολος-εύκολη-εύκολο easy, convenient
ευχαριστώ/ευχαριστούμε! thank you!
ευχαρίστως! with pleasure
ευχή, η (ευχές, οι) wish
εύχομαι (εύχεσαι-εύχεται-ευχόμαστε-εύχεστεεύχονται) to wish
έχω (έχεις-έχει-έχουμε-έχετε-έχουν) to have

Ζ

ζάρι, το (ζάρια, τα) dice
ζαχαροπλαστείο, το cake shop
ζήτω long live!
ζω (ζεις-ζει-ζούμε-ζείτε-ζουν) to live
ζωγραφιά, η (ζωγραφιές, οι) painting, picture
ζωγράφος, ο/η (ζωγράφοι, οι) painter
ζωή, η life
ζώο, το (ζώα, τα) animal

Η

ή or
ηθοποιός, ο/η (ηθοποιοί, οι) actor
ηλεκτρολόγος, ο electrician
ηλικία, η age
ημερολόγιο, το calendar, diary, journal, daybook
ημερομηνία, η date
(η)μέρα, η ((η)μέρες, οι) day

Θ

θα will, should, would
θάνατος, ο death
θαυμάσια wonderfully
θεατρικός-θεατρική-θεατρικό theatrical
θεία, η (θείες, οι) aunt
θείος, ο (θείοι, οι) uncle
θέλω (θέλεις-θέλει-θέλουμε-θέλετε-θέλουν) to want
θερμόμετρο, το thermometer
θέση, η (θέσεις, οι) place, position, situation, thesis
θρήσκευμα, το religion
θυμάμαι (θυμάσαι-θυμάται-θυμόμαστε-θυμάστεθυμούνται) to remember

Ι

ιδιαίτερα particularly
ίδιος-ίδια-ίδιο the same
ιστορία, η (ιστορίες, οι) history, story
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Κ

καβγάς, ο (καβγάδες, οι) quarrel
και/κι and
καινούριος-καινούρια-καινούριο new
κάθε every, each
καθένας-καθεμιά-καθένα each, every, every one
καθηγήτρια, η (καθηγήτριες, οι) high school teacher,
professor (female)
καθηγητής, ο (καθηγητές, οι) high school teacher
καθημερινός-καθημερινή-καθημερινό daily, everyday
καθημερινά every day
καλά-καλούτσικα well, all right
κάλαντα, τα christmas or new year’s carols
καλημέρα good morning
καληνύχτα good night
καλός-καλή-καλό good, kind, fair, nice
καλωσορίζω (καλωσορίζεις-καλωσορίζεικαλωσορίζουμε-καλωσορίζετε-καλωσορίζουν)
to welcome
καλωσορίσατε welcome
κανένας-καμιά-κανένα nobody, none, some, someone
κάνω (κάνεις-κάνει-κάνουμε-κάνετε-κάνουν) to do,
to make
κάποιος-κάποια-κάποιο somebody, someone, some, a
certain
κάρτα, η (κάρτες, οι) card
κασετίνα, η (κασετίνες, οι) case
καταγωγή, η descent, origin, background
κατάγομαι (κατάγεσαι-κατάγεται-καταγόμαστεκατάγεστε-κατάγονται) to descend, to come from
καταλαβαίνω (καταλαβαίνεις-καταλαβαίνεικαταλαβαίνουμε-καταλαβαίνετε-καταλαβαίνουν) to
understand, to comprehend
κατάλογος, ο catalogue, list
κάτοικος, ο (κάτοικοι, οι) inhabitant
κάτω down, below, under
κενό, το (κενά, τα) blank
κερδίζω (κερδίζεις-κερδίζει-κερδίζουμε-κερδίζετεκερδίζουν) to win
κερί, το (κεριά, τα) candle
κερνάω/κερνώ (κερνάς-κερνάει/κερνά-κερνάμεκερνάτε-κερνάνε) to treat
κιόλας already
κλειδί, το (κλειδιά, τα) key
κλείνω (κλείνεις-κλείνει-κλείνουμε-κλείνετε-κλείνουν)
to close
κληρονομιά, η heritage
κόβω (κόβεις-κόβει-κόβουμε-κόβετε-κόβουν) to cut
κοινότητα, η community
κοιτάζω (κοιτάζεις-κοιτάζει-κοιτάζουμε-κοιτάζετεκοιτάζουν) to look at
κοιτάω/κοιτώ (κοιτάς-κοιτάει/κοιτά-κοιτάμε-κοιτάτεκοιτάνε) to look at, to watch
κόκκινος-κόκκινη-κόκκινο red
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κολλάω (κολλάς-κολλάει/κολλά-κολλάμε-κολλάτεκολλάνε) to paste
κοντά near, close, by, beside
κορίτσι, το (κορίτσια, τα) girl
κόσμος, ο world, people, crowd
κουδούνι, το (κουδούνια, τα) bell
κρατάω/κρατώ (κρατάς-κρατάει/κρατά-κρατάμεκρατάτε-κρατάνε) to hold
κρυφά secretely
κυρία, η (κυρίες, οι) mrs, lady
κύριος, ο (κύριοι, οι) mr, sir

Λ

μεσάνυχτα, τα midnight
μετά after
μετανάστευση, η immigration, emigration, migration
μετανάστης, ο (μετανάστες, οι) immigrant
μετράω/μετρώ (μετράς-μετράει/μετρά-μετράμεμετράτε-μετρούν) to count
μη(ν) not, don’t
μήνας, ο (μήνες, οι) month
μητέρα, η (μητέρες, οι) mother
μικρός-μικρή-μικρό small, little, young
μιλάω/μιλώ (μιλάς-μιλάει/μιλά-μιλάμε-μιλάτε-μιλάνε)
to speak, to talk
μνημείο, το (μνημεία, τα) monument
μοιράζω (μοιράζεις-μοιράζει-μοιράζουμε-μοιράζετεμοιράζουν) to share, to give out
μολύβι, το (μολύβια, τα) pencil
μόνος-μόνη-μόνο alone, only, single, sole
μπάλα, η (μπάλες, οι) ball
μπακάλης, ο (μπακάληδες, οι) grocer
μπαμπάς, ο (μπαμπάδες, οι) dad
μπαράκι, το (μπαράκια, τα) cafeteria, bar
μπορώ (μπορείς-μπορεί-μπορούμε-μπορείτεμπορούν) to be able to, may, can
μπροστά before, in front of, forward, ahead, onward,
let’s go

Μ

Ν

λαγός, ο (λαγοί, οι) hare, rabbit
λάθος, το (λάθη, τα) mistake, error, fault
λέγομαι (λέγεσαι-λέγεται-λεγόμαστε-λέγεστελέγονται) my name is
λέξη, η (λέξεις, οι) word
λεξιλόγιο, το vocabulary
λεύκωμα, το (λευκώματα, τα) album
λέω (λες-λέει-λέμε-λέτε-λένε) to say, to tell, to call
λίγος-λίγη-λίγο little, few
λιμάνι, το (λιμάνια, τα) port, harbour
λοιπόν well, so, then, therefore
λύκειο, το college, senior high school, lyceum

μα but
μαγαζί, το (μαγαζιά, τα) shop
μαγνητόφωνο, το (μαγνητόφωνα, τα) tape recorder
μαζί together, with
μαθαίνω (μαθαίνεις-μαθαίνει-μαθαίνουμεμαθαίνετε-μαθαίνουν) to learn
μάθημα, το (μαθήματα, τα) the lesson
μαθήτρια, η (μαθήτριες, οι) schoolgirl
μαθητής, ο (μαθητές, οι) schoolboy
μακριά far, far away
μαλλιά, τα hair
μαμά, η (μαμάδες, οι) mum
μανάβης, ο (μανάβηδες, οι) greengrocer
μαντεύω (μαντεύεις-μαντεύει-μαντεύουμεμαντεύετε-μαντεύουν) to guess, to predict
μαραθώνιος, ο marathon
μαραθωνοδρόμος, ο marathon runner
μασκαράς, ο (μασκαράδες, οι) masquerader, buffoon,
trickster
με with
μεγάλος-μεγάλη-μεγάλο big, large, great
μένω (μένεις-μένει-μένουμε-μένετε-μένουν) to stay, to
live
μέρα, η (μέρες, οι) day
μέρος, το (παίρνω μέρος) part, place, side (take part)
μέσα in, inside, within, into

να! here’s!
ναι yes
ναύτης, ο (ναύτες, οι) sailor
νέος-νέα-νέο young, new
νησί, το (νησιά, τα) island
νομίζω (νομίζεις-νομίζει-νομίζουμε-νομίζετενομίζουν) to think, to believe
ντύνομαι (ντύνεσαι-ντύνεται-ντυνόμαστε-ντύνεστεντύνονται) to get dressed
ντυμένος-ντυμένη-ντυμένο dressed
νύφη, η (νύφες, οι) bride, daughter-in-law, sister-in-law

Ξ

ξαδέλφη/ξαδέρφη, η (ξαδέλφες/ξαδέρφες, οι)
cousin (female)
ξάδελφος/ξάδερφος, ο (ξάδελφοι/ξάδερφοι, οι)
cousin (male)
ξαναδιαβάζω (ξαναδιαβάζεις-ξαναδιαβάζειξαναδιαβάζουμε-ξαναδιαβάζετε- ξαναδιαβάζουν)
to read again
ξαναλέω (ξαναλές-ξαναλέει-ξαναλέμε-ξαναλέτεξαναλένε) to say again
ξαναβλέπω (ξαναβλέπεις-ξαναβλέπειξαναβλέπουμε-ξαναβλέπετε-ξαναβλέπουν)
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to see again
ξένος-ξένη-ξένο stranger, foreigner, guest
ξέρω (ξέρεις-ξέρει-ξέρουμε-ξέρετε-ξέρουν) to know
ξύστρα, η (ξύστρες, οι) sharpener

Ο

οδηγία, η (οδηγίες, οι) instructions, directions,
guidance
οδοντογιατρός, ο/η (οδοντογιατροί, οι) dentist
οδός, η (οδοί, οι) street
οικογένεια, η (οικογένειες, οι) family
όλοι everybody, all
ομάδα, η (ομάδες, οι) team, group
όμορφος-όμορφη-όμορφο beautiful, pretty, cute,
handsome
ομπρέλα, η (ομπρέλες, οι) umbrella
όμως but, yet, however
όνειρο, το (όνειρα, τα) dream
όνομα, το (ονόματα, τα) name
ονομάζομαι (ονομάζεσαι-ονομάζεταιονομαζόμαστε-ονομάζεστε-ονομάζονται) my name is
ο οποίος-η οποία-το οποίο who, whoever, whichever
όπου where
όπως as, like, just as
οπωσδήποτε anyhow, anyway, however, for sure
ότι that
ό,τι what, whatever, anything
ουρανός, ο sky
οφθαλμίατρος, ο/η (οφθαλμίατροι, οι) oculist,
ophthalmologist
oχ! οh, ouch, dear me!
όχι no, not

Π

παιγνίδι, το (παιχνίδια, τα) game, toy
παιδί, το (παιδιά, τα) child
παίζω (παίζεις-παίζει-παίζουμε-παίζετε-παίζουν)
to play
παίκτης, ο (παίκτες, οι) player
παίρνω (παίρνεις-παίρνει-παίρνουμε-παίρνετεπαίρνουν) to take
πάλι again
παλτό, το (παλτά, τα) overcoat
πανεπιστήμιο, το (πανεπιστήμια, τα) university
πάντα always, everything
παντού everywhere
πάνω on, on top, above, over
παππούς, ο (παππούδες, οι) grandfather
παράδειγμα, το (παραδείγματα, τα) example
παράθυρο, το (παράθυρα, τα) window
παρακολουθώ (παρακολουθείς-παρακολουθείπαρακολουθούμε-παρακολουθείτε-παρακολουθούν)
to follow, to observe, to attend
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παράσταση, η (παραστάσεις, οι) performance
παρέλαση, η (παρελάσεις, οι) parade, march,
procession
παροικία, η (παροικίες, οι) community
παρουσιάζω (παρουσιάζεις-παρουσιάζειπαρουσιάζουμε-παρουσιάζετε-παρουσιάζουν) to
present, to introduce
παρών-παρούσα present
πατάτα, η (πατάτες, οι) potato
πατέρας, ο (πατέρες/πατεράδες, οι) father
πάω (πας-πάει-πάμε-πάτε-πάνε) to go
(δεν) πειράζει it doesn’t matter
περάστε! come in!
περιμένω (περιμένεις-περιμένει-περιμένουμεπεριμένετε-περιμένουν) to wait
περιοδικό, το (περιοδικά, τα) journal, magazine
περισσότερος-περισσότερη-περισσότερο more
περίφημα! great!
περνάω/περνώ (περνάς-περνάει/περνά-περνάμεπερνάτε-περνάνε) to pass, to go through, to get along
πέτρα, η (πέτρες, οι) stone, rock
πέφτω (πέφτεις-πέφτει-πέφτουμε-πέφτετε-πέφτουν)
to fall
πηγαίνω (πηγαίνεις-πηγαίνει-πηγαίνουμεπηγαίνετε-πηγαίνουν) to go
πηδάω/πηδώ (πηδάς-πηδάει/πηδά-πηδάνε-πηδάτεπηδάνε) to jump
πια anymore
πίνακας, ο (πίνακες, οι) black/white board, painting
πίνω (πίνεις-πίνει-πίνουμε-πίνετε-πίνουν) to drink
πιο more
πίσω behind, back
πληροφορία, η (πληροφορίες, οι) information
πλούσιος-πλούσια-πλούσιο rich
πόδι, το (πόδια, τα) leg
ποδοσφαιριστής, ο (ποδοσφαιριστές, οι)
soccer player
ποδόσφαιρο, το soccer
ποίημα, το (ποιήματα, τα) poem
ποιος-ποια-ποιο who, which, what
πόλη, η (πόλεις, οι) city, town
πολιτισμός, ο (πολιτισμοί, οι) culture, civilization
πολύ very, much
πολύς-πολλή-πολύ (πολλοί-πολλές-πολλά) much,
many, great number
πόσος-πόση-πόσο how much, how many
ποτάμι, το (ποτάμια, τα) river
πότε when
που that
πού; where?
ποτό, το (ποτά, τα) drink
πρέπει it must, it ought, it is proper
προσκαλώ (προσκαλείς-προσκαλεί-προσκαλούμεπροσκαλείτε-προσκαλούν) to invite
προσπαθώ (προσπαθείς-προσπαθεί-προσπαθούμε-
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προσπαθείτε-προσπαθούν) to try
προτιμάω/προτιμώ (προτιμάς-προτιμάει/προτιμάπροτιμάμε-προτιμάτε-προτιμούν) to prefer
πρόγραμμα, το (προγράμματα, τα) programme
προϊόν, το (προϊόντα, τα) product
πρόσκληση, η (προσκλήσεις, οι) invitation
προσέχω (προσέχεις-προσέχει-προσέχουμεπροσέχετε-προσέχουν) to be careful of, to be attentive,
to pay attention, to fare for, to look out
προσοχή, η attention, care
πρόσωπο, το (πρόσωπα, τα) face
πρωί, το morning
πρωτεύουσα, η (πρωτεύουσες, οι) capital city
πρώτος-πρώτη-πρώτο first
Πρωτοχρονιά, η new year’s day
πώς; what, how?

ραδιόφωνο, το radio
ρίχνω (ρίχνεις-ρίχνει-ρίχνουμε-ρίχνετε-ρίχνουν)
to throw
ρόλος, ο (ρόλοι, οι) role
ρούχα, τα clothing
ρωτάω/ρωτώ (ρωτάς-ρωτάει/ρωτά-ρωτάμε-ρωτάτερωτάνε)
to ask

συγγενής, ο (συγγενείς, οι) relative
συγγραφέας, ο (συγγραφείς, οι) author
σύγχρονος-σύγχρονη-σύγχρονο contemporary
συμμαθητής, ο (συμμαθητές, οι) schoolmate (male)
συμμαθήτρια, η (συμμαθήτριες, οι)
schoolmate (female)
συμπληρώνω (συμπληρώνεις-συμπληρώνεισυμπληρώνουμε-συμπληρώνετε- συμπληρώνουν)
to complete, to fill
συνεχίζω (συνεχίζεις-συνεχίζει-συνεχίζουμεσυνεχίζετε-συνεχίζουν) to continue
συνήθως usually
συνθέτης, ο (συνθέτες, οι) composer
σύννεφο, το (σύννεφα, τα) cloud
συνομιλία, η (συνομιλίες, οι) conversation, talk
συνταγή, η (συνταγές, οι) recipe
συστήνω (συστήνεις-συστήνει-συστήνουμεσυστήνετε-συστήνουν) to introduce
συχνά often
σχέση, η (σχέσεις, οι) relationship, connection
σχετικά in relation to
σχηματίζω (σχηματίζεις-σχηματίζει-σχηματίζουμεσχηματίζετε-σχηματίζουν) to shape, to form
σχολείο, το (σχολεία, τα) school
σχολικός-σχολική-σχολικό of school
σωστός-σωστή-σωστό correct, right, true
σωστά correctly

Σαββατοκύριακο, το weekend
σακάκι, το jacket, coat
σαλόνι, το lounge room
σβήνω (σβήνεις-σβήνει-σβήνουμε-σβήνετε-σβήνουν)
i put out, i blow out, i turn off, i erase
σε in
σε λίγο shortly
σειρά, η (σειρές, οι) order, row, line
(τι) σημαίνει…; what does it mean …?
σημαντικός-σημαντική-σημαντικό important
σήμερα today
σημερινός-σημερινή-σημερινό of today
σκύλος, ο (σκύλοι, οι) dog
σοφός-σοφή-σοφό wise, learned
σπίτι, το (σπίτια, τα) house
σταθμός, ο station
σταυρόλεξο, το (σταυρόλεξα, τα) crossword
στον-στη(ν)-στο to the
στιλό, το pen
στολίδι, το (στολίδια, τα) ornament, trimming,
decoration
στολίζω (στολίζεις-στολίζει-στολίζουμε-στολίζετεστολίζουν) to decorate
στολισμένος-στολισμένη-στολισμένο decorated
στρατιώτης, ο (στρατιώτες, οι) soldier

ταβέρνα, η (ταβέρνες, οι) tavern
ταινία, η (ταινίες, οι) tape, film
ταιριάζω (ταιριάζεις-ταιριάζει-ταιριάζουμεταιριάζετε-ταιριάζουν) to match, to sit, to fit
τάξη, η (τάξεις, οι) class
ταξιδεύω (ταξιδεύεις-ταξιδεύει-ταξιδεύουμεταξιδεύετε-ταξιδεύουν) to travel
ταξίδι, το (ταξίδια, τα) trip, travel, journey
ταυτότητα, η (ταυτότητες, οι) identity card
τελειώνω (τελειώνεις-τελειώνει-τελειώνουμετελειώνετε-τελειώνουν) to finish, to end, to complete
τελευταίος-τελευταία-τελευταίο last
τέλος, το end
τελοσπάντων anyway
τέρμα, το end
τετραγωνάκι, το little square
τετράδιο, το (τετράδια, τα) exercise-book
τηλεόραση, η television, t.V.
τηλεπαρουσιαστής, ο t.V. presenter (male)
τηλεπαρουσιάστρια, η t.V. presenter (female)
τηλεφωνώ (τηλεφωνείς-τηλεφωνεί-τηλεφωνούμετηλεφωνείτε-τηλεφωνούν) to ring up
τηλέφωνο, το (τηλέφωνα, τα) telephone
τι; what?
τόπος, ο (τόποι, οι) place, site, spot, room, country
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Ëåîéëüãéï
τότε then, at the time
τουρίστας, ο tourist (male)
τουρίστρια, η tourist (female)
τούρτα, η (τούρτες, οι) cake
τραβάω/τραβώ (τραβάς-τραβάει-τραβάμε-τραβάτετραβάνε)to pull, to draw
τραγουδάω/τραγουδώ (τραγουδάς-τραγουδάει/
τραγουδά-τραγουδάμε-τραγουδάτε-τραγουδάνε)
to sing
τραγούδι, το (τραγούδια, τα) song
τραγουδιστής, ο (τραγουδιστές, οι) singer (male)
τραγουδίστρια, η (τραγουδίστριες, οι) singer (female)
τρόπος, ο (τρόποι, οι) way, manner,
τσάντα, η (τσάντες, οι) bag
τσέπη, η (τσέπες, οι) pocket
τσουγκρίζω (τσουγκρίζεις-τσουγκρίζειτσουγκρίζουμε-τσουγκρίζετε-τσουγκρίζουν) to strike
together, to clash
τύμπανο, το (τύμπανα, τα) drum
τυφλόμυγα, η blindman’s buff
τυχερός-τυχερή-τυχερό lucky
τώρα now

Υ

υγεία, η health
υλικό, το (υλικά, τα) material
υπάρχω (υπάρχεις-υπάρχει-υπάρχουμε-υπάρχετευπάρχουν) to exist
υπόλοιπος-υπόλοιπη-υπόλοιπο remaining, rest

Φ

φαγητό, το (φαγητά, τα) food
φάκελος, ο (φάκελοι, οι) envelope
φαρμακείο, το (φαρμακεία, τα) pharmacy
φέρνω (φέρνεις-φέρνει-φέρνουμε-φέρνετε-φέρνουν)
to bring
φέτος this year
φιλί, το (φιλιά, τα) kiss
φίλη, η (οι φίλες, οι) friend (female)
φίλος, ο (φίλοι, οι) friend
φλουρί, το golden coin
φοιτητής, ο (φοιτητές, οι) university student
φορά, η (φορές, οι) time
φοράω/φορώ (φοράς-φοράει-φοράμε-φοράτεφορούν) to wear
φτιάχνω (φτιάχνεις-φτιάχνει-φτιάχνουμε-φτιάχνετεφτιάχνουν) to make
φύση, η nature
φυτό, το (φυτά, τα) plant
φως, το (φώτα, τα) light
φωτιά, η (φωτιές, οι) fire
φωτογραφία, η (φωτογραφίες, οι) photography
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Χ

χάνω (χάνεις-χάνει-χάνουμε-χάνετε-χάνουν) to loose
χαρά, η happiness
χάρακας, ο (χάρακες, οι) ruler
χαρούμενος-χαρούμενη-χαρούμενο happy
χαίρομαι (χαίρεσαι-χαίρεται-χαιρόμαστε-χαίρεστεχαίρονται) to be glad
χαίρετε! hello, goodbye
χαίρω πολύ! nice meeting you!
χάρτης, ο (χάρτες, οι) map
χαρτί, το (χαρτιά, τα) paper
χελώνα, η (χελώνες, οι) turtle
χέρι, το (χέρια, τα) hand
χίλια thousand
χιλιόμετρο, το kilometre
χοροεσπερίδα, η dinner party
χορός, ο (χοροί, οι) dance
χορεύω (χορεύεις-χορεύει-χορεύουμε-χορεύετεχορεύουν) to dance
χρειάζομαι (χρειάζεσαι-χρειάζεται-χρειαζόμαστεχρειάζεστε-χρειάζονται) to need
χρησιμοποιώ (χρησιμοποιείς-χρησιμοποιείχρησιμοποιούμε-χρησιμοποιείτε-χρησιμοποιούν)
to use
χρήσιμος-χρήσιμη-χρήσιμο useful
Χριστούγεννα, τα christmas
χρόνια πολλά! best wishes!
xρυσός-χρυσή-χρυσό gold
χρώμα, το (χρώματα, τα) colour
χτυπάω (χτυπάς-χτυπάει-χτυπάμε-χτυπάτεχτυπάνε) to strike, to knock, to hit
χώρα, η (χώρες, οι) country
χωρίζω (χωρίζεις-χωρίζει-χωρίζουμε-χωρίζετεχωρίζουν) to separate

Ψ

ψηλός-ψηλή-ψηλό tall
ψήνω (ψήνεις-ψήνει-ψήνουμε-ψήνετε-ψήνουν) to
cook, to bake, to roast

Ω

ωκεανός, ο ocean
ωραίος-ωραία-ωραίο beautiful, handsome
ωραία! fine, very well
ως as, like, until, about, till
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