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Ενότητα 11           Σελίδα 1 

 

Ενότητα 11 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε διάφορους διαλόγους σχετικά µε τις µετακινήσεις. 
Οι πρωταγωνιστές των διαλόγων µετακινούνται µέσα στην πόλη, ζητούν κατευθύνσεις, 
ψάχνουν τον καλύτερο τρόπο να µετακινηθούν και να ταξιδέψουν, κανονίζουν εκδροµές και 
κλείνουν εισιτήρια.     
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του 
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.  
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την 
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα 
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα. 

 

Περιεχόµενα της ενότητας 

Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις 

Κλείσιµο εισιτηρίων για ταξίδι Τηλεφωνική συζήτηση Ήχοι µε το «υ» (υ, αυ, ευ, 
ου) 

Μεταφορικά µέσα (τρένο, 
αεροπλάνο, λεωφορείο, ταξί)  
 

Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο  

Ταξίδι µε αεροπλάνο 
(ταξιδιωτικά έγγραφα) 

Συζήτηση από κοντά Αναγνώριση εκφράσεων 
(δηλώνω, προτείνω, εύχοµαι 
κλπ.) 

Ταξιδιωτικές δραστηριότητες/ 
εκδροµές 

Συζήτηση από κοντά Ρήµατα – Αόριστος 
(Οριστική- Προστακτική) 
 

Μέσα µεταφοράς και 
προσανατολισµός/ Οδηγίες 
κατεύθυνσης  
 

Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆Ι 
 
∆ιάλογος 1 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.1) 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 
Κατάσταση: Η Άννα θέλει να ταξιδέψει και 
τηλεφωνεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο να 
κλείσει εισιτήριο. 
Πρόσωπα: Άννα και Γιάννης (υπάλληλος στο 
ταξιδιωτικό γραφείο). 

 

Γιάννης:         Ταξιδιωτικό γραφείο “Tour”, παρακαλώ; 

Άννα:             Γεια σας. Θα ήθελα να κλείσω ένα εισιτήριο για να πάω στην Πάρο.  

Γιάννης:         Θέλετε να κλείσετε ένα απλό εισιτήριο ή µε επιστροφή;  

Άννα:             Καλύτερα να κλείσω και το εισιτήριο της επιστροφής. 

Γιάννης:         Ωραία. Από ποιο λιµάνι θέλετε να φύγετε; 

Άννα:             Ο Πειραιάς µε βολεύει περισσότερο.  

Γιάννης:         Ποια είναι η ηµεροµηνία αναχώρησης; 

Άννα:             Θέλω να φύγω Σάββατο πρωί, στις 26 Απριλίου, όσο γίνεται νωρίτερα.  

Γιάννης:         Υπάρχει ένα καράβι που φεύγει στις 7.30 το πρωί. Το επόµενο  φεύγει στις 11. 

Άννα:             Έχουν την ίδια τιµή; 

Γιάννης:         Τι θέση θέλετε; Οικονοµική ή σαλόνι; 

Άννα:             Οικονοµική.  

Γιάννης:       Μισό λεπτό να κοιτάξω. Ναι. Αυτό που φεύγει στις 7.30 είναι πιο ακριβό γιατί είναι 

superfast. Το ταξίδι είναι µόνο µιάµιση ώρα. Κοστίζει εικοσιπέντε ευρώ. Αυτό που 

φεύγει στις έντεκα είναι πιο αργό, κάνει τρεις ώρες να φτάσει και το εισιτήριο κάνει 

δεκατέσσερα ευρώ.  

Άννα:              Καλύτερα το superfast.  

Γιάννης:          Εντάξει. Θα πάρετε µαζί σας αυτοκίνητο ή µηχανάκι; 

Άννα:              Όχι, µόνο ένα εισιτήριο για µένα.  

Γιάννης:          Και πότε γυρίζετε; 

Άννα:              Πρέπει να γυρίσω την Κυριακή 4 Μαΐου. ∆εν µε νοιάζει τι ώρα. Πείτε µου πότε έχει 

το φθηνότερο εισιτήριο.  
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Γιάννης:       ∆υστυχώς  εκείνη την ηµεροµηνία όλα τα πλοία είναι γεµάτα. Μπορείτε να φύγετε 

µόνο στις 5 το απόγευµα. Φτάνετε στον Πειραιά στις 8.30 το βράδυ.  

Άννα:              Κανένα πρόβληµα. Θα πάρω αυτό.  

Γιάννης:          Ωραία. Τώρα θέλω να µου πείτε το όνοµα σας και ένα  τηλέφωνο… 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Άννα παίρνει τηλέφωνο επειδή: 

α. Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το καράβι   

      β. Θέλει να αλλάξει το εισιτήριο που έχει  

γ.  Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το αεροπλάνο   

 

Θέλει να κλείσει εισιτήριο: 

α. Για να πάει στην Πάρο και να γυρίσει   

      β. Για να πάει στην Πάρο  

γ. Για να γυρίσει από την Πάρο   

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Άννα προτιµάει να φύγει από το λιµάνι του Πειραιά    

      β.     Θέλει να ταξιδέψει Σάββατο πρωί     

      γ.     Προτιµάει να κάτσει στο σαλόνι      

      δ.     Το καράβι που φεύγει στις 11 πάει πιο γρήγορα    

      ε.     Το καράβι για να γυρίσει φεύγει στις 8.30 το βράδυ    

    στ.     Τελικά δεν κλείνει εισιτήριο                                  
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Άσκηση ανάγνωσης 

Υπογραµµίστε το γράµµα «Υ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη 

π .χ .  υ ,  αυ ,  ευ ,  ου  καλύτερα  

γυρ ισµού  υπάρχουν  

ευ τυχώς  δυστυχώς   

αυτό  αύρ ιο  

φεύγε ι  αυτοκ ί νη το  
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

(ΤΡΕΝΟ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, TAΞΙ) 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.2) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Γεωργία θέλει να πάει µια 
εκδροµή και συζητάει µε την Ελένη ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψει. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και 
γειτόνισσες). 
Μέρος: Στο σπίτι. 

 

Ελένη:  Τι κοιτάζεις στο χάρτη Γεωργία; Θα πας κάπου;  

Γεωργία:  Ναι. Θα πάω σε ένα φίλο µου το επόµενο σαββατοκύριακο. Μένει σε ένα χωριό 

κάπου κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω πώς να πάω εκεί. 

Ελένη:  Εγώ νοµίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι µε αυτοκίνητο. Ο δρόµος είναι καινούριος, 

θα κάνεις λιγότερο από πέντε ώρες. Αλλά αν δε θες να οδηγείς, πάρε το ΚΤΕΛ.  

Γεωργία:  Ναι, αλλά συνήθως τα σαββατοκύριακα έχει πολύ κίνηση και δεν θέλω να κολλήσω 

στο δρόµο. Είναι χάσιµο χρόνου.  

Ελένη:  Τότε γιατί δεν παίρνεις το αεροπλάνο; Υπάρχουν και φτηνές πτήσεις. Πάρε 

τηλέφωνο ένα πρακτορείο και ρώτα.  

Γεωργία:  Το ξέρω. Το κοίταξα στο internet και οι ώρες των πτήσεων δεν είναι βολικές.  

Ελένη:  Το τρένο το σκέφτηκες; Νοµίζω ότι το τρένο για τη Θεσσαλονίκη είναι γρήγορο και 

άνετο. Κάνει λιγότερο από τρεισήµισι ώρες να φτάσει και δεν είναι ακριβό. Μάλλον 

µπορείς να βγάλεις και εισιτήριο µειωµένο επειδή είσαι φοιτητής. 

Γεωργία:  Αλήθεια; Ξέρεις πού µπορώ να βρω τα δροµολόγια; 

Ελένη:  Όχι. Μπορείς να πας στο σταθµό του τρένου και να ρωτήσεις. Μάλλον πρέπει να 

κλείσεις και θέση.   

Γεωργία:  Και πού είναι ο σταθµός του τρένου; Μπορώ να πάω µε µετρό; 

Ελένη:  Μπορείς να πάρεις το µετρό και να κατέβεις στο τέλος της γραµµής 1. Από εκεί 

πρέπει να πάρεις ταξί. Ο σταθµός του τρένου είναι περίπου 12 χιλιόµετρα από εκεί. 

Αν δεν έχει κίνηση, θα πληρώσεις περίπου δέκα ευρώ. 

Γεωργία:  Μπα, πολύ µακριά µου ακούγεται. Καλύτερα να τηλεφωνήσω στο σταθµό και να 

ρωτήσω αν µπορώ να κλείσω θέση τηλεφωνικά.  
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θα πάει να συναντήσει ένα φίλο της    

      β.     Η Γεωργία ξέρει πώς να πάει στη Θεσσαλονίκη    

      γ.     Τα Σαββατοκύριακα έχει πολύ κίνηση στο δρόµο                  

      δ.     ∆εν υπάρχουν φθηνές πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη     

      ε.     Το τρένο είναι γρήγορο αλλά ακριβό     

    στ.     Το µετρό φτάνει έξω από το σταθµό του τρένου    

 

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Γεωργία θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη και ψάχνει τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να πάει 

µε ________________ ή ____________ και να φτάσει σε 4-5 ώρες, ο δρόµος είναι 

καινούριος αλλά έχει αρκετή κίνηση. Αν δε θέλει να οδηγήσει µπορεί να ψάξει για φτηνές  

____________. Αν δεν θέλει να µπει σε αεροπλάνο µπορεί να πάρει και το ___________.  

Έχει και µειωµένο ____________ για φοιτητές. 
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Άσκηση γραµµατικής 

Αλλάξτε το χρόνο των ρηµάτων σε αόριστο. 

Πάω σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη. – Πήγα σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη 

Το τρένο φεύγει νωρίς. - ____________________________________________________ 

Πληρώνω µόνο 3 ευρώ. - ___________________________________________________ 

Το λεωφορείο φτάνει στην ώρα του. - __________________________________________ 

Κλείνω θέση στο λεωφορείο.- ________________________________________________ 
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ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 

∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.3) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Ελένη φεύγει για ταξίδι. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και 
γειτόνισσες). 
Μέρος: Στο σπίτι. 

 

Γεωργία:  Γιατί ετοίµασες βαλίτσα; 

Ελένη:  Πάω στο αεροδρόµιο. Φεύγω για Κύπρο να επισκεφτώ τους γονείς µου. 

Γεωργία:  Καλά κάνεις, ωραία. Θα λείψεις πολλές µέρες; 

Ελένη:  ∆εν ξέρω ακόµα. Πρέπει να φροντίσω κάποια πράγµατα µε τις δηµόσιες υπηρεσίες 

και δεν ξέρω σίγουρα πόσο χρόνο θα πάρει. 

Γεωργία:  Γιατί; Έγινε κάτι;  

Ελένη:  Το διαβατήριο µου κοντεύει να λήξει και πρέπει να το ανανεώσω. Επίσης πρέπει να 

βγάλω καινούρια ταυτότητα γιατί µου την έκλεψαν.  

Γεωργία:  Σοβαρά; Το δήλωσες στην αστυνοµία; 

Ελένη:  Ναι βέβαια. Αµέσως µόλις το κατάλαβα πήγα στο αστυνοµικό τµήµα και έκανα 

δήλωση. Αν πάει κανείς να τη χρησιµοποιήσει θα µε ενηµερώσουν.  

Γεωργία:  Και πώς θα ταξιδέψεις τώρα χωρίς ταυτότητα; ∆εν τη χρειάζεσαι;  

Ελένη:  Όχι, Απλά χρειάζεται να δείξεις το διαβατήριο σου.  

Γεωργία:  Κατάλαβα. Πρέπει να έχεις και το εισιτήριο του αεροπλάνου εκτυπωµένο;  

Ελένη:  Όχι, όλα τα εισιτήρια τώρα είναι ηλεκτρονικά. Πας στο check-in, δείχνεις το 

διαβατήριο και σου δίνουν το εισιτήριο σου.  

Γεωργία:  Και πού κάνεις συνάλλαγµα; Στο αεροδρόµιο; 

Ελένη:  Μπορείς να κάνεις και µέσα στο αεροδρόµιο αλλά η ισοτιµία που σου δίνουν δεν 

είναι καλή. Καλύτερα να κάνεις συνάλλαγµα σε τράπεζα. Με συγχωρείς όµως τώρα. 

Πρέπει να φύγω γιατί έχω αργήσει. 

Γεωργία:       Ναι βέβαια. Καλό ταξίδι! Καλά να περάσεις!    
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Ελένη θα πάει ταξίδι και θα λείψει: 

α. λίγες µέρες   

      β. µερικούς µήνες  

γ.  δεν ξέρει για πόσο καιρό  

 

2. Η Ελένη θα πάει στην Κύπρο: 

α. για να ανανεώσει το διαβατήριο της   

      β. για να βγάλει καινούρια ταυτότητα  

γ.  και τα 2 παραπάνω  

 

3. Η Ελένη θα βγάλει ταυτότητα γιατί: 

α. της έκλεψαν την προηγούµενη   

      β. έχει µόνο διαβατήριο  

γ.  δεν µπορεί να ταξιδέψει   

 

4. Συνάλλαγµα είναι καλύτερα να κάνεις: 

α. µέσα στο αεροδρόµιο   

      β. σε κάποια τράπεζα  

γ.  είναι το ίδιο παντού   
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Άσκηση επικοινωνίας  

Αναγνωρίστε το νόηµα των προτάσεων και σηµειώστε αν είναι δήλωση, ερώτηση, πρόταση ή 
ευχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον αόριστο. 

     « - Γιατί ετοίµασες βαλίτσα; 

- Πάω στην Κύπρο. Έχω κάποιες δουλειές εκεί. Πρέπει να πάω και στην αστυνοµία. 

- Γιατί τι έγινε;  

- Μου έκλεψαν την ταυτότητα. 

- Και πώς θα ταξιδέψεις τώρα χωρίς ταυτότητα; 

- ∆εν µου χρειάζεται, έχω διαβατήριο. 

- Πότε αγόρασες εισιτήριο;  

- Την περασµένη βδοµάδα. Πρέπει να φύγω τώρα, άργησα. Θα τα πούµε σύντοµα.» 

 δηλώνω ρωτάω προτείνω εύχοµαι 

Πρέπει να φύγω γιατί έχω 
αργήσει 

    

Καλά να περάσεις!     

Καλύτερα να κάνεις 
συνάλλαγµα σε τράπεζα 

    

Καλό ταξίδι!     

Κατάλαβα     

Θα λείψεις πολλές µέρες;     
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ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

∆ιάλογος 4 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Ελένη θα πάει εκδροµή 
και καλεί τη Γεωργία να έρθει µαζί της. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και 
γειτόνισσες). 
Μέρος: Στο σπίτι. 

 

Ελένη:  Αυτό το σαββατοκύριακο θα πάµε εκδροµή µε κάτι φίλους µου, θέλεις να έρθεις; 

Γεωργία:  Πού θα πάτε; 

Ελένη:  Ένας φίλος µου είναι µέλος στη χορευτική οµάδα του δήµου. Έχουν και µια 

τραγουδιστική οµάδα και συµµετέχουν σε τοπικά φεστιβάλ στην επαρχία. Αυτό το 

σαββατοκύριακο θα πάρουν µέρος σε µια γιορτή κρασιού, σε ένα χωριό κοντά στη 

θάλασσα. 

Γεωργία:  Πολύ ωραίο ακούγεται! Θα ‘θελα πολύ να έρθω! Πες µου λεπτοµέρειες.  

Ελένη:  Θα ξεκινήσουµε νωρίς το Σάββατο το πρωί και θα ταξιδέψουµε µε τρένο. Το τρένο 

φεύγει στις οκτώ και κάνει σχεδόν δύο ώρες να φτάσει. Το ξενοδοχείο µας είναι ένας 

παραδοσιακός ξενώνας στο χωριό.  

Γεωργία:  ∆εν χρειάζεται να κλείσω δωµάτιο; 

Ελένη:  Μπορούµε να µείνουµε µαζί σε ένα δωµάτιο αν θες.  

Γεωργία:  Η γιορτή πότε είναι;  

Ελένη:  Η γιορτή ξεκινάει το απόγευµα. 

Γεωργία:  Τέλεια! Έχετε κανονίσει κάτι για την Κυριακή; 

Ελένη:  Τίποτα συγκεκριµένο. Έχεις καµιά ιδέα; 

Γεωργία:  Θα δούµε, ανάλογα µε τον καιρό. Πότε θα γυρίσουµε; 

Ελένη:  Θα γυρίσουµε πάλι µε τρένο το απόγευµα. Μέχρι το βράδυ θα είµαστε σπίτι. 

Γεωργία:  Μια χαρά. Ανυποµονώ!  

Ελένη:  Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο να κανονίσουµε τα υπόλοιπα. 

Γεωργία:  Εντάξει Ελένη µου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση!    

Ελένη:    Χαίροµαι πολύ που θα έρθεις! 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Το χωριό που θα πάνε είναι κοντά στη θάλασσα    

      β.     Το τρένο φτάνει στο χωριό στις 2 το µεσηµέρι    

      γ.     Η Γεωργία πρέπει να κλείσει δικό της δωµάτιο    

      δ.     Η γιορτή είναι την Κυριακή     

      ε.     Θα γυρίσουν µε τρένο                                                             

    στ.      Θα γυρίσουν την Κυριακή το βράδυ                                       

 

Άσκηση γραµµατικής  

Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον αόριστο. 

1. Τα παιδιά παίζουν στην αυλή – Τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή 

2. Βάφω τους τοίχους άσπρους. - _______________________________________________ 

3. Πονάς πολύ; - ____________________________________________________________ 

4. Η δασκάλα φωνάζει δυνατά.- _________________________________________________ 

5. Αγοράζουµε φρούτα και λαχανικά. - ____________________________________________ 

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β  

Στήλη Α Στήλη Β 
1. ξεκινάω Α. επιστρέφω 

2. φεύγω Β. εξαρτάται 

3. γυρίζω Γ. αναχωρώ 

4. ανάλογα ∆. προγραµµατίζω 

5. κανονίζω Ε. αρχίζω 
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ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ/  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.5) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Άννα ζητάει οδηγίες από έναν 
περαστικό πώς να πάει στο δηµαρχείο. 
Πρόσωπα: Άννα και Χάρης (περαστικός). 
Μέρος: Στην είσοδο της πολυκατοικίας. 

 

Άννα:  Συγνώµη κύριε, µπορώ να σας ρωτήσω κάτι; 

Χάρης:  Ναι παρακαλώ. 

Άννα:  Θέλω να πάω στο δηµαρχείο και µου είπαν ότι είναι εδώ κοντά, αλλά δεν είµαι 

σίγουρη πού ακριβώς; Μήπως ξέρετε; 

Χάρης:  Όχι, πρέπει να σας έδωσαν λάθος πληροφορίες. Το δηµαρχείο είναι στην άλλη άκρη 

της πόλης. ∆εν είναι πολύ µακριά αλλά καλύτερα να πάρετε λεωφορείο.  

Άννα:  Ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρω; 

Χάρης:  Νοµίζω είναι το λεωφορείο νούµερο 906. Πηγαίνετε στην κεντρική λεωφόρο, περάστε 

στην απέναντι πλευρά γιατί πρέπει να πάτε στην αντίθετη κατεύθυνση και 

περπατήστε προς τα δεξιά µέχρι να βρείτε µια στάση λεωφορείου. Θα κατέβετε στην 

τρίτη στάση, θα δείτε την κεντρική πλατεία. Από εκεί πρέπει να συνεχίσετε µε τα 

πόδια. Είναι λιγότερο από πέντε λεπτά περπάτηµα και θα δείτε το δηµαρχείο στο δεξί 

σας χέρι. Απλά προχωράτε ευθεία, δεν στρίβετε πουθενά.   

Άννα:  Ευχαριστώ πολύ. Θυµάστε αν έχει στάση για το µετρό εκεί κοντά; Θέλω να πάω στο 

κέντρο αργότερα. 

Χάρης:  Ναι, έχει µία στάση, δύο δρόµους πίσω από εκεί. Είναι εύκολο να το βρείτε. 

Άννα:  Εντάξει, τέλεια. Μήπως ξέρετε από πού µπορώ να αγοράσω εισιτήριο για το 

λεωφορείο; 

Χάρης:  Θα βρείτε εισιτήρια στη στάση. Καλύτερα ζητήστε ενιαίο εισιτήριο αν θέλετε να πάρετε 

και το µετρό αργότερα. 

Άννα:  Ευχαριστώ πολύ κύριε. Με βοηθήσατε πάρα πολύ.  

Χάρης:        Παρακαλώ. 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Άννα ψάχνει το δηµαρχείο     

      β.     Το δηµαρχείο είναι κοντά                                    

      γ.     Πρέπει να πάρει το λεωφορείο 906                       

      δ.     Η στάση του λεωφορείου είναι απέναντι στα δεξιά    

      ε.     Πρέπει να κατέβει σε 3 στάσεις                              

    στ.     Η στάση του µετρό είναι µακριά από το δηµαρχείο                

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Άννα:              Με συγχωρείτε, µπορώ να σας κάνω µια ερώτηση; 

Χάρης: _________________________________________________________ 

Άννα:              Μήπως ξέρετε πώς µπορώ να πάω στο δηµαρχείο; 

Χάρης: _________________________________________________________ 

Άννα:              Είναι πολύ µακριά να πάω µε τα πόδια; 

Χάρης: _________________________________________________________ 

Άννα:              Ξέρετε αν έχει στάση τρένου εκεί κοντά; 

Χάρης: _________________________________________________________ 

Άννα:              Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Χάρης: _________________________________________________________ 
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Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στον αόριστο. 

1. Η Μαρία (βράζει) ___________ το νερό για τα µακαρόνια.   

2. Τα παιδιά (προσέχουν) ____________ στο µάθηµα. 

3. Εσύ (γράφεις) ____________ ωραία ποιήµατα. 

4. Εσείς (µιλάτε) ____________ µε το Γιώργο;    

5. ∆εν (χορεύουµε) ____________ στο πάρτυ. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Αόριστος – Οριστική 
 

Τον αόριστο τον χρησιµοποιούµε για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν και δεν είχαν διάρκεια.  

Το θέµα του ρήµατος αλλάζει όπως φαίνεται στον πίνακα: 

 Ενεστώτας Αόριστος 

διαβάζ-ω διάβασ- 

γράφ-ω γραψ- 

µιλά-ω µίλησ- 

 

Όταν το ρήµα έχει µόνο 2 συλλαβές στον αόριστο παίρνει µπροστά και ένα «ε». 

1α  Πχ. Γράφω- Έγραψα/  Πιάνω-Έπιασα/ Παίζω-Έπαιξα  

Οι καταλήξεις στον αόριστο είναι διαφορετικές από τον ενεστώτα 

Αόριστος 

έλυσ-α λύσ-αµε 

έλυσ-ες λύσ-ατε 

έλυσ-ε έλυσ-αν 

 

Παρατήρηση. Ο τόνος µπαίνει πάντα στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Αν το ρήµα σε κάποιο 
πρόσωπο έχει 3 συλλαβές τότε δεν χρειάζεται να µπει µπροστά το «ε». 

Αόριστος – Προστακτική 
 

Όταν θέλουµε να ζητήσουµε κάτι για µια φορά ή λίγες φορές χρησιµοποιούµε τη συνοπτική 
προστακτική. Σχηµατίζεται µε το θέµα του αορίστου και τις καταλήξεις –ε και –τε, για τα πρόσωπα 
του δεύτερου ενικού και δεύτερου πληθυντικού αντίστοιχα. 

Ενεστώτας Αόριστος Προστακτική 

προσέχω πρόσεξ-α πρόσεξ-ε         (εσύ) 

προσέξ-τε      (εσείς) 

δουλεύω δούλεψ-α δούλεψ-ε        (εσύ) 

δουλέψ-τε      (εσείς) 
 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001 

 

Ενότητα 11           Σελίδα 17 

 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μειωµένο εισιτήριο» 

Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

δικαιούνται να εκδίδουν εισιτήρια και κάρτες μειωμένης τιμής με την 

υποχρεωτική επίδειξη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (φοιτητικό 

πάσο, μαθητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων, Αστυνομική Ταυτότητα κτλ). 

• Φοιτητές – Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Στις κατηγορίες των δικαιούχων φοιτητών και σπουδαστών δεν 

περιλαμβάνονται οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Επιπρόσθετα, δεν δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο οι φοιτητές - 

σπουδαστές που φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια - κολέγια.  

Τα Δελτία Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) χορηγούνται στους 

φοιτητές/σπουδαστές από τις γραμματείες της σχολής τους.  

• Μαθητές Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 18 

ετών δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο για όλα τα Μ.Μ.Μ. καθ’ όλο το 

σπουδαστικό έτος μόνο για τη μετάβαση του μαθητή από το σπίτι στο 

σχολείο και αντίστροφα με την επίδειξη του Δελτίου Μαθητικού 

Εισιτηρίου.  

• Πολύτεκνοι και Οικογένειες Πολυτέκνων  

Σημειώνεται ότι οι οικογένειες με τρία τέκνα δεν εμπίπτουν στην 

κατηγορία των πολυτέκνων και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι μειωμένου 

κομίστρου.  

• Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.  

• Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής 

ταυτότητας.  

• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής 

ταυτότητας.  

• Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., τα οποία 

λειτουργούν με βάση το νόμο 2009/1992 (ΦΕΚ Α’ 18/1992), μέχρι 

την ηλικία των 22 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας 

και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου που εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ. 

 (∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
http://www.oasa.gr/content.php?id=mkom) 

Η πράξη 

που δείχνει 

κάποιος 

Δίνονται 

Χρησιμοποιούν 

Ανήκουν 

Σπουδάζουν 

1
η
 βαθμίδα, 

Δημοτικό 

Επίσης, 

επιπλέον 

Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς 

2
η
 βαθμίδα, 

Γυμνάσιο 

Παιδιά 

3
η
 βαθμίδα- 

Μετά το Λύκειο 

Έχουν 

δικαίωμα 

Μετακίνηση, 

διαδρομή 

Ανήκουν, 

περιλαμβάνονται 

Οργανισμός 

Αστικών  

Συγκοινωνιών 

Αθηνών 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                        ΣΩΣΤΟ             ΛΑΘΟΣ 

       α.     Για να χρησιµοποιεί κάποιος µειωµένο εισιτήριο είναι  
υποχρεωτικό να δείξει κάποιο δικαιολογητικό                                  

      β.     Οι φοιτητές ιδιωτικών πανεπιστηµίων µπορούν να  
χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο                                                   

      γ.      Οι φοιτητές πρέπει να έχουν µαζί τους το πάσο που τους δίνει  
               η γραµµατεία της σχολής τους                                                         
      δ.      Οι µαθητές που είναι µεγαλύτεροι από 18 χρονών δεν µπορούν  
               να χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο                                             

     ε.      Οι οικογένειες µε 3 παιδιά µπορούν να  
              χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο                                                   
    στ.     Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο               
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. ταξίδι (το) 

2. εισιτήριο (µειωµένο/ ολόκληρο) (το) 

3. αναχώρηση (η) 

4. επιστροφή (η) 

5. µεταφορικά µέσα (τα) 

6. βαλίτσα (η) 

7. συνάλλαγµα (το) 

8. εκδροµή (η) 

9. ξενοδοχείο (το) 

10. κίνηση (η) 

11. πτήση (η) 

12. πρακτορείο (το) 

13. αεροδρόµιο (το) 

14. λεωφόρος (η) 

15. ευθεία 

16. δεξιά ≠ αριστερά 

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ 
 
http://dictionary.in.gr/  
 
www.wordreference.com 

http://www.lexilogos.com/english/greek_dictionary.htm  

http://greekdictionary.babylon.com/ 
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ΛΥΣΕΙΣ 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Άννα παίρνει τηλέφωνο επειδή: 

α. Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το καράβι   

      β. Θέλει να αλλάξει το εισιτήριο που έχει  

γ.  Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το αεροπλάνο   

 

Θέλει να κλείσει εισιτήριο: 

α. Για να πάει στην Πάρο και να γυρίσει   

      β. Για να πάει στην Πάρο  

γ. Για να γυρίσει από την Πάρο   

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Άννα προτιµάει να φύγει από το λιµάνι του Πειραιά    

      β.     Θέλει να ταξιδέψει Σάββατο πρωί     

      γ.     Προτιµάει να κάτσει στο σαλόνι      

      δ.     Το καράβι που φεύγει στις 11 πάει πιο γρήγορα    

      ε.     Το καράβι για να γυρίσει φεύγει στις 8.30 το βράδυ    

   στ.     Τελικά δεν κλείνει εισιτήριο                                                       

 

Άσκηση ανάγνωσης 

Υπογραµµίστε το γράµµα «Υ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη 

π .χ .  υ ,  αυ ,  ευ ,  ου  καλύτερα  

γυρ ισµού  υπάρχουν  

ευτυχώς  δυστυχώς   
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αυτό  αύριο  

φεύγε ι  αυτοκ ίνητο  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θα πάει να συναντήσει ένα φίλο της    

      β.     Η Γεωργία ξέρει πώς να πάει στη Θεσσαλονίκη    

      γ.     Τα Σαββατοκύριακα έχει πολύ κίνηση στο δρόµο                  

      δ.     ∆εν υπάρχουν φθηνές πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη     

      ε.     Το τρένο είναι γρήγορο αλλά ακριβό     

    στ.     Το µετρό φτάνει έξω από το σταθµό του τρένου    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Γεωργία θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη και ψάχνει τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να πάει 

µε ΚΤΕΛ ή αυτοκίνητο και να φτάσει σε 4-5 ώρες, ο δρόµος είναι καινούριος αλλά έχει 

αρκετή κίνηση. Αν δε θέλει να οδηγήσει µπορεί να ψάξει για φτηνές  πτήσεις. Αν δεν θέλει 

να µπει σε αεροπλάνο µπορεί να πάρει και το τρένο.  Έχει και µειωµένο εισιτήριο για 

φοιτητές. 

 

Άσκηση γραµµατικής 

Αλλάξτε το χρόνο των ρηµάτων σε αόριστο. 

Πάω σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη. – Πήγα σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη 

Το τρένο φεύγει νωρίς. -  Το τρένο έφυγε νωρίς. 

Πληρώνω µόνο 3 ευρώ. - Πλήρωσα µόνο 3 ευρώ. 
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Το λεωφορείο φτάνει στην ώρα του. - Το λεωφορείο έφτασε στην ώρα του. 

Κλείνω θέση στο λεωφορείο. - Έκλεισα θέση στο λεωφορείο. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Ελένη θα πάει ταξίδι και θα λείψει: 

α. λίγες µέρες   

      β. µερικούς µήνες  

γ.  δεν ξέρει για πόσο καιρό  

 

2. Η Ελένη θα πάει στην Κύπρο: 

α. για να ανανεώσει το διαβατήριο της   

      β. για να βγάλει καινούρια ταυτότητα  

γ.  και τα 2 παραπάνω  

 

3. Η Ελένη θα βγάλει ταυτότητα γιατί: 

α. της έκλεψαν την προηγούµενη   

      β. έχει µόνο διαβατήριο  

γ.  δεν µπορεί να ταξιδέψει   

 

4. Συνάλλαγµα είναι καλύτερα να κάνεις: 

α. µέσα στο αεροδρόµιο   

      β. σε κάποια τράπεζα  

γ.  είναι το ίδιο παντού   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Αναγνωρίστε το νόηµα των προτάσεων και σηµειώστε αν είναι δήλωση, ερώτηση, πρόταση ή 
ευχή. 
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Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον αόριστο. 

     « - Γιατί ετοίµασες βαλίτσα; 

- Πάω στην Κύπρο. Έχω κάποιες δουλειές εκεί. Πρέπει να πάω και στην αστυνοµία. 

- Γιατί τι έγινε;  

- Μου έκλεψαν την ταυτότητα. 

- Και πώς θα ταξιδέψεις τώρα χωρίς ταυτότητα; 

- ∆εν µου χρειάζεται, έχω διαβατήριο. 

- Πότε αγόρασες εισιτήριο;  

- Την περασµένη βδοµάδα. Πρέπει να φύγω τώρα, άργησα. Θα τα πούµε σύντοµα.» 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Το χωριό που θα πάνε είναι κοντά στη θάλασσα    

      β.     Το τρένο φτάνει στο χωριό στις 2 το µεσηµέρι    

      γ.     Η Γεωργία πρέπει να κλείσει δικό της δωµάτιο    

      δ.     Η γιορτή είναι την Κυριακή     

      ε.     Θα γυρίσουν µε τρένο                                                             

 δηλώνω ρωτάω προτείνω εύχοµαι 

Πρέπει να φύγω γιατί έχω 
αργήσει 

Χ    

Καλά να περάσεις!    Χ 

Καλύτερα να κάνεις 
συνάλλαγµα σε τράπεζα 

  Χ  

Καλό ταξίδι!    Χ 

Κατάλαβα Χ    

Θα λείψεις πολλές µέρες;  Χ   
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    στ.      Θα γυρίσουν την Κυριακή το βράδυ                                       

 

Άσκηση γραµµατικής  

Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον αόριστο. 

1. Τα παιδιά παίζουν στην αυλή – Τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή 

2. Βάφω τους τοίχους άσπρους.  

Έβαψα τους τοίχους άσπρους. 

3. Πονάς πολύ; 

Πόνεσες πολύ; 

4. Η δασκάλα φωνάζει δυνατά. 

Η δασκάλα φώναξε δυνατά. 

5. Αγοράζουµε φρούτα και λαχανικά. 

Αγοράσαµε φρούτα και λαχανικά. 

Άσκηση λεξιλογίου 

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. ξεκινάω - Ε Α. επιστρέφω 

2. φεύγω - Γ Β. εξαρτάται 

3. γυρίζω - Α Γ. αναχωρώ 

4. ανάλογα - Β ∆. προγραµµατίζω 

5. κανονίζω - ∆ Ε. αρχίζω 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 
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                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Άννα ψάχνει το δηµαρχείο     

      β.     Το δηµαρχείο είναι κοντά                                    

      γ.     Πρέπει να πάρει το λεωφορείο 906                       

      δ.     Η στάση του λεωφορείου είναι απέναντι στα δεξιά    

      ε.     Πρέπει να κατέβει σε 3 στάσεις                              

    στ.     Η στάση του µετρό είναι µακριά από το δηµαρχείο                

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Άννα:              Με συγχωρείτε, µπορώ να σας κάνω µια ερώτηση; 

Χάρης:  Ναι παρακαλώ. 

Άννα:              Μήπως ξέρετε πώς µπορώ να πάω στο δηµαρχείο; 

Χάρης:             Ναι, αλλά καλύτερα να πάρετε λεωφορείο. 

Άννα:              Είναι πολύ µακριά να πάω µε τα πόδια; 

Χάρης:             Θα κάνετε µισή ώρα µε τα πόδια. 

Άννα:              Ξέρετε αν έχει στάση τρένου εκεί κοντά; 

Χάρης:             Έχει στάση 2 τετράγωνα πιο πίσω. 

Άννα:              Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Χάρης:             Παρακαλώ. 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στον αόριστο. 

1. Η Μαρία (βράζει) έβρασε το νερό για τα µακαρόνια.   

2. Τα παιδιά (προσέχουν) πρόσεξαν στο µάθηµα. 

3. Εσύ (γράφεις) έγραψες ωραία ποιήµατα. 

4. Εσείς (µιλάτε) µιλήσατε µε το Γιώργο;    

5. ∆εν (χορεύουµε) χορέψαµε στο πάρτυ. 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                       ΣΩΣΤΟ               ΛΑΘΟΣ 

       α.     Για να χρησιµοποιεί κάποιος µειωµένο εισιτήριο είναι   
υποχρεωτικό να δείξει κάποιο δικαιολογητικό                                 

      β.     Οι φοιτητές ιδιωτικών πανεπιστηµίων µπορούν να  
χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο                                                  

      γ.      Οι φοιτητές πρέπει να έχουν µαζί τους το πάσο που τους δίνει  
               η γραµµατεία της σχολής τους                                                        
      δ.      Οι µαθητές που είναι µεγαλύτεροι από 18 χρονών δεν µπορούν  
               να χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο                                             

     ε.      Οι οικογένειες µε 3 παιδιά µπορούν να  
              χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο                                                   
    στ.     Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν µειωµένο εισιτήριο               

 


