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 1 
Ενότητα 1 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Παρουσίαση της ενότητας 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει µια σειρά περιστάσεων που σχετίζονται µε την επικοινωνία. 
Για παράδειγµα, µια τηλεφωνική συνοµιλία για δουλειά, µια συζήτηση για τον καιρό, µια 
πρόσκληση σε δείπνο και µια συζήτηση σχετικά µε τα διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
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 

Τηλεφώνηµα Τηλεφωνική συζήτηση Ήχος «ι» (ει, η, υ, ι) 

Ηµερολόγιο/ χρόνος Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο για το χρόνο 

Καιρός/ δελτίο καιρού Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις που δείχνουν 
προτιµήσεις 

Μέσα µαζικής ενηµέρωσης Συζήτηση από κοντά Είδη δευτερευουσών προτάσεων 

Πρόσκληση Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 
 

∆ιάλογος 1  
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.1) 
 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Η Βασιλική είναι µια άνεργη γυναίκα που 
ψάχνει δουλειά. Τηλεφωνεί στην εταιρεία ABC και 
ζητάει να µιλήσει µε τον υπεύθυνο. 

  Πρόσωπα: Άννα (υπάλληλος της εταιρείας ABC),    
Βασιλική (άνεργη µητέρα) 

 

Άννα:  Εταιρεία ABC, παρακαλώ; 

Βασιλική:  Καληµέρα. Μπορώ να µιλήσω στον κύριο Αθανασίου;  

Άννα:  Ένα λεπτό παρακαλώ να σας συνδέσω µε το γραφείο του… ∆υστυχώς, ο κύριος 

Αθανασίου είναι σε µία συνάντηση τώρα και δεν µπορώ να τον διακόψω.  

Βασιλική:  Ξέρετε πότε θα τελειώσει η συνάντηση; 

Άννα:  Μετά τις δύο το µεσηµέρι.  

Βασιλική:  Μάλιστα. Να τον ξανακαλέσω τότε;  

Άννα:  Αν θέλετε µπορείτε να αφήσετε κάποιο µήνυµα.  

Βασιλική:  Ναι, καλύτερα. Παρακαλώ πείτε στον κύριο Αθανασίου ότι τον κάλεσε η Βασιλική 

Ευθυµίου, σχετικά µε τη συνέντευξη για τη θέση της ρεσεψιονίστ.   

Άννα:  Εντάξει, θα του πω να σας πάρει τηλέφωνο αργότερα. Ποιο είναι το τηλέφωνο 

σας;  

Βασιλική:  Σηµειώνετε; 699285214. 

Άννα:  Μπορείτε να το επαναλάβετε παρακαλώ; Είπατε 699285224; 

Βασιλική: Όχι, όχι. 699285214. Τελειώνει σε 14 όχι 24.    

Άννα:  Ωραία, το σηµείωσα. Μπορείτε να µου πείτε πάλι το όνοµα 

σας;  

Βασιλική:  Βασιλική Ευθυµίου. 

Άννα:  Εντάξει. Θα ενηµερώσω τον κύριο Αθανασίου µόλις τελειώσει τη συνάντηση του. 

Θα σας πάρει τηλέφωνο σήµερα το απόγευµα.  

Βασιλική: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Άννα:  Κι εγώ κυρία Ευθυµίου. Γεια σας. 
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Άσκηση κατανόησης 1 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου: 

α. γιατί θέλει να του µιλήσει για τη θέση της ρεσεψιονίστ   

      β. γιατί έχουν συνάντηση το µεσηµέρι  

γ.  γιατί θέλει να αλλάξει την ώρα της συνάντησης   

 

Τι προτείνει η γραµµατέας του κυρίου Αθανασίου στην Βασιλική; 

α. να τον ξανακαλέσει το απόγευµα  

      β. να αφήσει ένα µήνυµα  

γ. να έρθει από το γραφείο   

 

Άσκηση κατανόησης 2 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Βασιλική δουλεύει στην εταιρεία “ABC”                               

      β.     Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου    

      γ.     Ο κύριος Αθανασίου είναι σε συνάντηση     

      δ.     Η συνάντηση θα τελειώσει µετά τις 6 το απόγευµα     

      ε.     Η Βασιλική δεν θέλει να αφήσει µήνυµα     

      στ.   Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο το απόγευµα    

 

Άσκηση ανάγνωσης 

∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Ι» 

π .χ .  καληµέρα  µ ι λήσω  καλύτερα  

συνδέσω  γραφε ίο  Βασ ιλ ι κή  

µπορε ί τ ε  µήνυµα  ευχαρ ιστώ  

Ευθυµ ίου    
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ/ ΧΡΟΝΟΣ 
 
∆ιάλογος 2  
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.2) 

 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Γεωργία και η Ελένη είναι δύο φίλες 
και συζητάνε για τα σχέδια τους τις επόµενες µέρες. 

Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και γειτόνισσες 
που κατοικούν στην Αθήνα) 

Μέρος: στο σπίτι της Ελένης 

 
Γεωργία:  Τι θα κάνεις σήµερα το απόγευµα Ελένη;  

Ελένη:  Θέλω να πάω για ψώνια. Εσύ τι θα κάνεις; 

Γεωργία:  Θα πάω στο σταθµό του τρένου να βγάλω εισιτήριο. 

Είναι 3 Ιουνίου σήµερα, έτσι δεν είναι;  

Ελένη:  Ναι. Πότε θα φύγεις; Την επόµενη βδοµάδα; 

Γεωργία:  Στις 13 του µήνα. Νοµίζω πέφτει Τρίτη. 

Ελένη:  ∆ε νοµίζω. Κάτσε να δω στο ηµερολόγιο…πέφτει ∆ευτέρα.  

Γεωργία:  Ωραία. Τότε θα κλείσω εισιτήριο να πάω στη Λαµία τη ∆ευτέρα και θα φύγω την 

Παρασκευή 17 του µήνα. Πέντε µέρες είναι αρκετές για να µείνω µε τους γονείς µου.     

Ελένη:  ∆εν είναι ούτε µια βδοµάδα! Γιατί δεν κάθεσαι παραπάνω; 

Γεωργία:  Γιατί την επόµενη βδοµάδα θέλω να είµαι στην Αθήνα. Έχω διάβασµα για τις 

εξετάσεις στη σχολή µου. Αρχίζουν στις 27 Ιουνίου.    

Ελένη:  Πόσες βδοµάδες θα δίνεις εξετάσεις;  

Γεωργία:  Σχεδόν 3 βδοµάδες! Θα τελειώσω στα µέσα του Ιουλίου. 

Ελένη:  Τι ώρα είναι τώρα; Προλαβαίνουµε να πάµε για καφέ; 

Γεωργία: Είναι δύο και µισή. Ναι, προλαβαίνουµε αν φύγουµε τώρα. 

Ελένη:  Ωραία! Πάµε να συζητήσουµε πού µπορούµε να πάµε µαζί εκδροµή µετά τις 

εξετάσεις σου, θέλεις;   

Γεωργία:  Μέσα στον Αύγουστο εννοείς; Ναι, καλή ιδέα! 

Ελένη:  Θα έχω άδεια από τη δουλειά 10 µέρες, µπορούµε να πάµε όπου θες. Ακούω 

προτάσεις!   

Γεωργία:            Πάµε και τα λέµε στο δρόµο… 
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θα ταξιδέψει µε τρένο     

      β.     Θα φύγει στις 13 του µήνα     

      γ.     13 του µήνα είναι Τρίτη      

      δ.     Θα δίνει εξετάσεις για 1 εβδοµάδα     

      ε.     Συµφωνούν να πάνε εκδροµή τον Αύγουστο                          

      στ.  Η Ελένη έχει άδεια όλο τον Αύγουστο                         

 

Ασκήσεις λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Γεωργία θέλει να βγάλει εισιτήριο και κοιτάζει τις µέρες στο ____________. Θα πάει για 

πέντε ____________ στους γονείς της στη Λαµία. Θα φύγει 13 του ____________, πέφτει 

ηµέρα ____________. Την επόµενη ____________ θα γυρίσει στην Αθήνα γιατί έχει 

εξετάσεις. Οι εξετάσεις τελειώνουν µέσα στον ____________. 

 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που προσδιορίζουν το χρόνο: τώρα, µετά, όταν, επόµενο, 
σήµερα 

1. ____________ πας σπίτι, πάρε µε τηλέφωνο. 

2. Τον ____________ µήνα θα φύγω.  

3. ∆εν είναι ____________ η ώρα να µιλήσουµε.  

4. Θα φύγω ____________ από το µάθηµα.   

5. ∆εν µπορώ αύριο, έλα ____________ να σε δω.  
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ΚΑΙΡΟΣ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 
 
∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.3) 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Γεωργία και η Ελένη είναι δύο 
φίλες και συζητάνε για τον καιρό και τις εποχές 
που προτιµάνε. 

Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και 
γειτόνισσες που κατοικούν στην Αθήνα) 

Μέρος: στο σπίτι της Ελένης 

 

Ελένη:  Γεωργία, µήπως ξέρεις τι καιρό θα κάνει αύριο; 

Γεωργία:  Γιατί ρωτάς Ελένη; Θα πας κάπου;  

Ελένη:  Ναι. Θα πάω µε µια φίλη µου εκδροµή στο Σούνιο.  

Γεωργία:  Η τηλεόραση δείχνει το δελτίο καιρού στις 9. Θα αρχίσει σε λίγο.  

Ελένη:  Α, να! Αρχίζει τώρα… 

 

∆ελτίο καιρού 

Αύριο στην Αττική, το πρωί θα έχουµε λιακάδα και θερµοκρασία γύρω στους 28 βαθµούς Κελσίου. 

Το µεσηµέρι, ο ουρανός θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νοµού. Ο 

καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευµα. Από µεθαύριο αναµένεται λιακάδα και  υψηλές 

θερµοκρασίες κοντά στους 32 βαθµούς Κελσίου.   

 

Ελένη:  Τέλεια, ο καιρός θα είναι καλός! Τουλάχιστον δεν θα βρέχει το πρωί ή το βράδυ 

που θα ταξιδεύουµε.  

Γεωργία:  Μπορεί όµως να βρέχει το µεσηµέρι. Γιατί δεν πάτε µεθαύριο; Θα έχει πολύ καλό 

καιρό όλη µέρα.    
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Ελένη:  Ναι αλλά θα έχει πολύ ζέστη.  

Γεωργία:  Ωραία είναι η ζέστη! Τι θα προτιµούσες, βροχή ή κρύο; 

Ελένη:  Μου αρέσει ο ήλιος… αλλά 32 βαθµοί είναι υπερβολική ζέστη!  

Γεωργία: Έτσι είναι το κλίµα στην Ελλάδα. Εγώ δεν αντέχω τον Αύγουστο που έχει πάνω 

από 40 βαθµούς. 

Ελένη:  Ποια εποχή προτιµάς;  

Γεωργία:  Η αγαπηµένη µου εποχή είναι η άνοιξη, έχει σχεδόν κάθε µέρα λιακάδα. ∆εν µου 

αρέσει καθόλου το φθινόπωρο που βρέχει κι έχει υγρασία.  

Ελένη:  Εγώ προτιµώ το φθινόπωρο. Είναι η εποχή που µου αρέσει να κάθοµαι σπίτι, να 

πίνω καφέ και να διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο.   

Γεωργία: Και το χειµώνα που κάνει κρύο, φυσάει και χιονίζει, τι κάνεις; Θα θέλεις πολύ καφέ 

και πολλά βιβλία! 

Ελένη:              Ναι θα ήθελα! Αλλά έχεις δει πολλές φορές χιόνι στην Αθήνα; 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Ελένη και η Γεωργία: 

α. είναι στο σπίτι και βλέπουν ταινία                            

      β. βλέπουν το δελτίο καιρού στην τηλεόραση              

γ.  ετοιµάζονται να φύγουν για εκδροµή                       

 

2. Η Ελένη θα πάει εκδροµή: 

α. σήµερα                                            

      β. αύριο                                               

γ.  µεθαύριο                                         

 

3. Αύριο το µεσηµέρι: 

α. θα βρέξει                                         

      β. θα έχει λιακάδα                               

γ.  θα έχει 32 βαθµούς                        
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4. Στη Γεωργία αρέσει πιο πολύ: 

α. η ζέστη                                             

      β. η βροχή                                            

γ. το κρύο                                             

 

5. Η αγαπηµένη εποχή της Γεωργίας είναι: 

α. το καλοκαίρι                                    

      β. η άνοιξη                                          

γ. το φθινόπωρο                                 

 

Ασκήσεις επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε 3 εκφράσεις που δείχνουν τις προτιµήσεις κάποιου. 

Παράδειγµα: Μου αρέσει ο ήλιος. 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

Περιγράψτε τον καιρό τις 4 εποχές του χρόνου. 

Παράδειγµα: Την άνοιξη ο καιρός είναι καλός, έχει λιακάδα, η θερµοκρασία είναι περίπου 25oC…. 

Άνοιξη           

Καλοκαίρι    

Φθινόπωρο   

 
Χειµώνας  
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     ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 
∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Γεωργία και η Ελένη περνάνε 
το απόγευµα στο σπίτι διαβάζοντας 
εφηµερίδα και βλέποντας τηλεόραση. 

Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και 
γειτόνισσες που κατοικούν στην Αθήνα) 

Μέρος: στο σπίτι της Ελένης 

 

Γεωργία:  Τι διαβάζεις εκεί Ελένη;  

Ελένη:  Είναι η εφηµερίδα NEWS. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο για την Ελλάδα.  

Γεωργία:  Τι ενδιαφέρον λέει δηλαδή;  

Ελένη:  Έχει στατιστικές για τους Έλληνες, τι τους αρέσει, τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο 

τους, τι διαβάζουν και άλλα.  

Γεωργία:  Μάλιστα. Μήπως έχει και αγγελίες αυτή η εφηµερίδα;  

Ελένη:  Περίµενε να δω, θα είναι στο τέλος µάλλον. Ναι, έχει µερικές. Τι αγγελίες θέλεις 

Γεωργία;    

Γεωργία:  Αγγελίες εργασίας στην Αθήνα. Αφού ξέρεις ότι ψάχνω δουλειά ως αισθητικός! 

Ελένη:  Ακόµα ψάχνεις; Υποµονή. Εδώ έχει µερικές αγγελίες, αλλά καλύτερα να ψάχνεις στο 

Internet. Άνοιξε τον υπολογιστή.   

Γεωργία: Να, εδώ έχει µια καλή αγγελία για µένα. Έχει και το email. Λέω να τους γράψω ένα 

email και να τους ζητήσω πληροφορίες. 

Ελένη:  Έχει και τηλέφωνο. Καλύτερα να τους πάρεις τηλέφωνο και να µάθεις την απάντηση 

αµέσως.   

Γεωργία:  Καλά λες, θα τους πάρω αύριο το πρωί. Τώρα θα έχουν κλείσει. Έχεις καµιά ιδέα τι να 

κάνουµε τώρα;  

Ελένη:  Ας δούµε τι έχει το πρόγραµµα στην τηλεόραση. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις θα 

βάλει ταινία. Θέλεις να την δούµε µαζί;    

Γεωργία: Βαριέµαι γιατί είδα µία ταινία και το απόγευµα. Καλύτερα κλείσε την τηλεόραση να 

βάλουµε ραδιόφωνο. Προτιµώ να ακούµε µουσική και να συζητάµε.  



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

 

Ενότητα 1           Σελίδα 11 

 

Ελένη:        Εντάξει ας κάτσουµε λίγο, αν και είµαι κουρασµένη. ∆εν ξέρω πόσο θα µείνω ακόµα 

ξύπνια…  

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη διαβάζει ένα άρθρο στην εφηµερίδα                         

      β.     Η εφηµερίδα δεν έχει αγγελίες για δουλειά    

      γ.     Η Γεωργία είναι αισθητικός    

      δ.     Η Γεωργία  δεν θα πάρει τηλέφωνο για την αγγελία   

      ε.     Η Γεωργία  και η Ελένη θα δούνε ταινία              

    στ.     Η Ελένη είναι κουρασµένη                                 

 

Ασκήσεις γραµµατικής  

Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη  

1. Λέω  ___  τους γράψω ένα email και  ___   τους ζητήσω πληροφορίες. 

2. Αφού ξέρεις  _____  ψάχνω δουλειά. 

3. Βαριέµαι να δω ταινία  _____  είδα µία ταινία και το απόγευµα.  

4. Το πρόγραµµα λέει ______ταινία θα παίξει στην τηλεόραση.  

5. ∆εν ξέρω _____ θα µείνω ακόµα ξύπνια. 
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Ενώστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Θέλω Α. για να µαγειρέψω  

2. ∆εν ξέρω  Β. να σε δω 

3. Θα πάω σπίτι Γ. ότι δεν ξέρει τίποτα  

4. Θα σε πάρω τηλέφωνο ∆. πότε θα φύγω     

5. Μου είπε Ε. πριν το βράδυ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Μαρίνα είναι µια νέα 
εργαζόµενη στην εταιρεία ABC. Προσκαλεί 
τους συναδέρφους της για δείπνο στο 
σπίτι της. 

Πρόσωπα: Άννα, Μαρίνα και Μίλτος 
(δουλεύουν και οι 3 στην εταιρεία ABC) 

Μέρος: στην εταιρεία ABC 

 

Άννα:  Τι ώρα θα σχολάσεις σήµερα;  

Μαρίνα:  Θα σχολάσω δύο ώρες αργότερα, θα φύγω δηλαδή στις 7 σήµερα, γιατί αύριο έχω 

ζητήσει να φύγω στις 3. Εσύ; 

Άννα:  Εγώ θα φύγω κανονικά σήµερα, στις 5. Και αύριο έχω ρεπό.  

Μαρίνα:  Θέλεις αύριο το βράδυ να έρθεις σπίτι; Θα κάνω το τραπέζι σε κάποιους φίλους.  

Άννα:  Ωραία ιδέα. Ευχαριστώ! Τι θα µαγειρέψεις;  

Μαρίνα:  Έχω κατσικάκι και λέω να το κάνω στο φούρνο µε πατάτες. Σου αρέσει;    

Άννα:  Ναι, πάρα πολύ! Ωραία. Θα φέρω εγώ το κρασί, προτιµάς κόκκινο ή άσπρο; 

Μαρίνα:  Ό,τι σου αρέσει περισσότερο, εγώ δεν πίνω πολύ.    

Άννα: Θα καλέσεις και άλλους από το γραφείο;  

Μαρίνα:  Ναι, γιατί όχι; Να, έρχεται ο Μίλτος, κάτσε να του το πω…  

Μίλτο, κανονίζουµε για δείπνο αύριο στο σπίτι µου, θέλεις να έρθεις;    

Μίλτος:  Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αλλά αύριο δεν µπορώ. Θα έρθει η αδερφή 

µου µε τα παιδιά της να µείνουν µαζί µου. Ίσως µια άλλη µέρα.    

Μαρίνα:  Κρίµα. Αύριο µπορούσαµε όλοι. ∆ύσκολο να το αναβάλλουµε.    

Άννα: Εγώ τι ώρα να έρθω;  

Μαρίνα:  Έλα γύρω στις 9.  

Άννα: Εντάξει. Μπορείς να µου πεις τη διεύθυνση; 

Μαρίνα:  Είναι Μακεδονίας 37, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Πάρε το λεωφορείο 908 και 

κατέβα στην πλατεία. Θα το βρεις εύκολα. Το διαµέρισµα µου είναι στον πρώτο 

όροφο.  
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίνα σχολάει κάθε µέρα στις 7                                        

      β.     Η Άννα δέχεται την πρόταση της Μαρίνας    

      γ.     Η Μαρίνα προτιµάει το κόκκινο κρασί    

      δ.     Η Μαρίνα καλεί το Μίλτο για φαγητό                        

      ε.     Ο Μίλτος θα πάει για φαγητό µε την αδερφή του    

    στ.     Το σπίτι της Μαρίνας είναι µακριά από την πλατεία            

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Άννα:    Ελένη, τι ώρα σχολάς σήµερα; 

Ελένη:  ___________________________________________________________________ 

Άννα:    Θέλεις να έρθεις σήµερα το βράδυ σπίτι µου για φαγητό; 

Ελένη:  ___________________________________________________________________ 

Άννα:  Θα κάνω µακαρόνια µε κιµά. Σου αρέσουν; 

Ελένη:  ___________________________________________________________________ 

Άννα:  Τι ώρα µπορείς να έρθεις; 

Ελένη:  ___________________________________________________________________ 
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Άννα:            Εντάξει, τέλεια! Θα σε περιµένω! 

Ελένη:  ___________________________________________________________________ 

Απαντήστε στις ερωτήσεις όπως στο παράδειγµα.  

- Πόσες ώρες δουλεύεις κάθε µέρα ; (8) 

- Κάθε µέρα δουλεύω 8 ώρες 

- Πότε έρχεται η αδερφή σου; (την επόµενη βδοµάδα) 

______________________________________________________________________________ 

- Πού θέλεις να πάµε για φαγητό; (στην πλατεία) 

______________________________________________________________________________ 

- Γιατί δεν πήγες στη δουλειά σήµερα; (είµαι άρρωστος) 

______________________________________________________________________________ 

- Πότε σε πήρε τηλέφωνο; (πριν πάω σπίτι) 

______________________________________________________________________________ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Σύνταξη – Είδη προτάσεων 
 

Ονοµατικές (να, ότι, πως). Συµπληρώνουν την κύρια πρόταση. 

1α  Πχ. Θέλω να φύγεις 

1β  Πχ. Ξέρω ότι θα φύγεις 

1γ  Πχ. Μου είπες πως θα φύγεις 

• Χρονικές (όταν, πριν, ενώ, µόλις, καθώς). Προσδιορίζουν το χρόνο. 

2α  Πχ. Θα φύγω όταν θέλω εγώ. 

2β  Πχ. Θα γυρίσω πριν φύγεις. 

• Αιτιολογικές (γιατί, επειδή). Προσδιορίζουν το λόγο/ αιτία. 

3α  Πχ. Θα φύγω γιατί/ επειδή  βαριέµαι. 

• Τελικές (να, για να). Προσδιορίζουν το σκοπό. 

4α  Πχ. Θα να φύγω για να κοιµηθώ. 

• Εναντιωµατικές (αν και, ενώ). ∆είχνουν αντίθεση µε την κύρια πρόταση. 

5α  Πχ. Θα κάτσω λίγο ακόµα  αν και είµαι κουρασµένος. 

5β  Πχ. Θα φύγω ενώ ήθελα να µείνω. 

• Πλάγιες ερωτηµατικές (πού, πότε, ποιος, πώς, τι, πόσο, γιατί). ∆είχνουν άγνοια ή 
ζητούν πληροφορίες. 

5α  Πχ. ∆εν θυµάµαι  ποιος µου το είπε. 

5β  Πχ. ∆εν µου είπες πότε θα φύγεις. 

5γ  Πχ. Πες µου γιατί µου µιλάς έτσι.  
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 

 Η σχέση των Ελλήνων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν είναι και 

τόσο καλή. Μπορεί το 74% να δηλώνει ότι βλέπει τηλεόραση, αλλά μόνο 

το 33% ακούει ραδιόφωνο και μόνο το 10% διαβάζει ημερήσιο Τύπο.  

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Εθνική Έρευνα για τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα το 2007. Η έρευνα διενεργήθηκε από 

την εταιρεία Ρublic Ιssue κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2007, σε 

πανελλαδικό δείγμα 2.995 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη σχέση των Ελλήνων με τα ΜΜΕ 

κυριαρχεί συντριπτικά η τηλεόραση (74%), ωστόσο μόνο ένας στους τρεις 

(33%) ακούει ραδιόφωνο και μόνο ένας στους δέκα (10%) διαβάζει 

καθημερινώς εφημερίδες.  

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΟΜ κ. Ροδ. Μορώνης τα αντίστοιχα 

επίπεδα στη Γαλλία είναι 89,4% για την τηλεόραση, 82,5% για το 

ραδιόφωνο και 78,3% για τον Τύπο.  

Σχετικά με τις ώρες τηλεθέασης το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 

παρακολουθεί δύο- τρεις ώρες σε καθημερινή βάση, το 16% λιγότερες 

ώρες, ενώ το 20% δήλωσε ότι παρακολουθεί τέσσερις ως πέντε ώρες και 

ένα 12%, περισσότερες από έξι ώρες.  

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι Έλληνες διατηρούν αντιφατική 

σχέση με τα δελτία ειδήσεων. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 

(54%) ανέφεραν ότι παρακολουθούν καθημερινώς ειδήσεις. Η 

πλειοψηφία μάλιστα αυτών (53%) προτιμά να παρακολουθεί τα δελτία 

των 20.00- μόνο το 22% προτιμά τις ειδήσεις των 21.00.  

Από την άλλη επτά στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν τους 

ενδιαφέρουν οι αντιπαραθέσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα, οι μισοί (50%) 

αναφέρουν ότι κάνουν ζάπινγκ ενώ παρακολουθούν ειδήσεις και δύο 

στους τρεις (63%) δηλώνουν ότι μόλις τελειώσει το δελτίο ειδήσεων έχουν 

την αίσθηση ότι έχασαν τον χρόνο τους. Επίσης, στην ερώτηση «με ποια 

καταναλωτικά αγαθά είναι πιο προσκολλημένοι;» οι Έλληνες δηλώνουν 

κατά σειρά προτίμησης την τηλεόραση (33%), το κινητό τηλέφωνο (32%) 

και το αυτοκίνητο (30%). 

 

 (∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΤΟ ΒΗΜΑ»:  13/03/2008, 08:00) 

Ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, 
εφηµερίδες, 
περιοδικά  

Εφημερίδες 

και 

περιοδικά 

που 

βγαίνουν 

κάθε μέρα  
Με 

μεγάλη 

διαφορά  

Κάθε 

μέρα  

Ώρες που 

βλέπει ο 

κόσμος 

τηλεόραση  

Βγαίνει ως 

συμπέρασμα  

Και θετική 

και 

αρνητική  

Αυτοί που 

απαντάνε 

στις 

ερωτήσεις  

Πάνω από 

50%  

Συζητήσεις  

Φανατικοί  
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Εφηµερίδες 
και 
περιοδικά 
που 
βγαίνουν 
κάθε µέρα  

Με µεγάλη 
διαφορά  

Κάθε 
µέρα  

Ώρες που 
βλέπει ο 
κόσµος 
τηλεόραση  

Βγαίνει ως 
συµπέρασµα  

Και θετική 
και αρνητική  

Αυτοί που 
απαντάνε 
στις 
ερωτήσεις  

Πάνω από 
50%  

Συζητήσεις  

Φανατικοί  
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                      ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Οι  Έλληνες δεν έχουν καλή σχέση µε τα µέσα µαζικής  
επικοινωνίας               

      β.     1 στους 3 Έλληνες βλέπει τηλεόραση                

      γ.     Πάνω από το 75% των Γάλλων διαβάζει εφηµερίδες                 

      δ.     Οι περισσότεροι Έλληνες βλέπουν τις ειδήσεις των 21.00               

     ε.      2 στους 3 Έλληνες πιστεύουν ότι µε τα δελτία ειδήσεων  
             χάνουν τον χρόνο τους                                               

    στ.     Οι Έλληνες προτιµούν το κινητό τηλέφωνο από την  
              τηλεόραση                                                                  
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. συνάντηση (η) 

2. πληροφορίες (οι) 

3. µήνυµα (το) 

4. σηµειώνω 

5. πρόγραµµα (το)  

6. ταινία (η) 

7. πρόσκληση (η)  

8. καλώ  

9. ηµερολόγιο (το) 

10. βδοµάδα (η) 

11. καιρός (ο) 

12. θερµοκρασία (η)  

13. εποχή (η) 

14. άρθρο (το) 

15. αγγελία (η) 

16. εφηµερίδα (η) 

 

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 1 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου: 

α. γιατί θέλει να του µιλήσει για τη θέση της ρεσεψιονίστ   

      β. γιατί έχουν συνάντηση το µεσηµέρι  

γ.  γιατί θέλει να αλλάξει την ώρα της συνάντησης   

 

Τι προτείνει η γραµµατέας του κυρίου Αθανασίου στην Βασιλική; 

α. να τον ξανακαλέσει το απόγευµα  

      β. να αφήσει ένα µήνυµα  

γ. να έρθει από το γραφείο   

 

Άσκηση κατανόησης 2 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Βασιλική δουλεύει στην εταιρεία “ABC”                               

      β.     Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου    

      γ.     Ο κύριος Αθανασίου είναι σε συνάντηση     

      δ.     Η συνάντηση θα τελειώσει µετά τις 6 το απόγευµα     

      ε.     Η Βασιλική δεν θέλει να αφήσει µήνυµα     

      στ.   Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο το απόγευµα    

 

Άσκηση ανάγνωσης 

∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Ι» 

π .χ .  καληµέρα  µ ι λήσω  

συνδέσω  γραφε ίο  

µπορε ί τ ε  µήνυµα  
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καλύτερα  Βασ ιλ ι κή  

ευχαρ ιστώ  Ευθυµ ίου  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θα ταξιδέψει µε τρένο     

      β.     Θα φύγει στις 13 του µήνα     

      γ.     13 του µήνα είναι Τρίτη      

      δ.     Θα δίνει εξετάσεις για 1 εβδοµάδα     

      ε.     Η Ελένη κι η Γεωργία συµφωνούν να πάνε εκδροµή 
 τον Αύγουστο                                                                           

      στ.  Η Ελένη έχει άδεια όλο τον Αύγουστο                         

 

Ασκήσεις λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Γεωργία θέλει να βγάλει εισιτήριο και κοιτάζει τις µέρες στο ηµερολόγιο. Θα πάει για 

πέντε µέρες στους γονείς της στη Λαµία. Θα φύγει 13 του µήνα, πέφτει ηµέρα ∆ευτέρα.. 

Την επόµενη βδοµάδα θα γυρίσει στην Αθήνα γιατί έχει εξετάσεις. Οι εξετάσεις τελειώνουν 

µέσα στον Ιούλιο. 

 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που προσδιορίζουν το χρόνο: τώρα, µετά, όταν, επόµενο, 
σήµερα 

- Όταν πας σπίτι, πάρε µε τηλέφωνο.  

- Τον επόµενο µήνα θα φύγω.  

- ∆εν είναι τώρα η ώρα να µιλήσουµε.  
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- Θα φύγω µετά από το µάθηµα.   

- ∆εν µπορώ αύριο, έλα σήµερα να σε δω.  

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Ελένη και η Γεωργία: 

α. είναι στο σπίτι και βλέπουν ταινία                             

      β. βλέπουν το δελτίο καιρού στην τηλεόραση        

γ.  ετοιµάζονται να φύγουν για εκδροµή                       

 

2. Η Ελένη θα πάει εκδροµή: 

α. σήµερα                                            

      β. αύριο                                               

γ.  µεθαύριο                                         

 

3. Αύριο το µεσηµέρι: 

α. θα βρέξει                                         

      β. θα έχει λιακάδα                               

γ.  θα έχει 32 βαθµούς                        

 

4. Στη Γεωργία αρέσει πιο πολύ: 

α. η ζέστη                                             

      β. η βροχή                                            

γ. το κρύο                                             

 

5. Η αγαπηµένη εποχή της Γεωργίας είναι: 

α. το καλοκαίρι                                    
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      β. η άνοιξη                                           

γ. το φθινόπωρο                                   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε 3 εκφράσεις που δείχνουν τις προτιµήσεις κάποιου. 

Παράδειγµα: Μου αρέσει ο ήλιος. 

1. Η αγαπηµένη µου εποχή είναι η άνοιξη 

2. ∆εν µου αρέσει καθόλου το φθινόπωρο 

3. Εγώ προτιµώ το φθινόπωρο 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη διαβάζει ένα άρθρο στην εφηµερίδα                        

      β.     Η εφηµερίδα δεν έχει αγγελίες για δουλειά    

      γ.     Η Γεωργία είναι αισθητικός    

      δ.     Η Γεωργία  δεν θα πάρει τηλέφωνο για την αγγελία   

      ε.     Η Γεωργία  και η Ελένη θα δούνε ταινία              

    στ.     Η Ελένη είναι κουρασµένη                                 

 

Ασκήσεις γραµµατικής  

Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη  

1. Λέω  να τους γράψω ένα email και να  τους ζητήσω πληροφορίες. 

2. Αφού ξέρεις  ότι  ψάχνω δουλειά. 

3. Βαριέµαι να δω ταινία γιατί  είδα µία ταινία και το απόγευµα.  

4. Το πρόγραµµα λέει ποια ταινία θα παίξει στην τηλεόραση.  

5. ∆εν ξέρω πόσο θα µείνω ακόµα ξύπνια. 
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Ενώστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Θέλω - Β Α. για να µαγειρέψω  

2. ∆εν ξέρω - ∆ Β. να σε δω 

3. Θα πάω σπίτι -Α       Γ. ότι δεν ξέρει τίποτα  

4. Θα σε πάρω τηλέφωνο -Ε ∆. πότε θα φύγω     

5. Μου είπε - Γ Ε. πριν το βράδυ 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίνα σχολάει κάθε µέρα στις 7                                        

      β.     Η Άννα δέχεται την πρόταση της Μαρίνας    

      γ.     Η Μαρίνα προτιµάει το κόκκινο κρασί    

      δ.     Η Μαρίνα καλεί το Μίλτο για φαγητό                        

      ε.     Ο Μίλτος θα πάει για φαγητό µε την αδερφή του    

    στ.     Το σπίτι της Μαρίνας είναι µακριά από την πλατεία            

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Άννα:    Ελένη, τι ώρα σχολάς σήµερα; 

Ελένη:  Σχολάω στις 7. 

Άννα:    Θέλεις να έρθεις σήµερα το βράδυ σπίτι µου για φαγητό; 

Ελένη:  Ναι, ωραία ιδέα! 

Άννα:  Θα κάνω µακαρόνια µε κιµά. Σου αρέσουν; 

Ελένη:  Μου αρέσουν πάρα πολύ! 

Άννα:  Τι ώρα µπορείς να έρθεις; 
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Ελένη:  Γύρω στις 9. 

Άννα:            Εντάξει, τέλεια! Θα σε περιµένω! 

Ελένη:  Τα λέµε το βράδυ. 

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις όπως στο παράδειγµα.  

- Πότε έρχεται η αδερφή σου; (την επόµενη βδοµάδα) 

Η αδερφή µου έρχεται την επόµενη βδοµάδα 

- Πού θέλεις να πάµε για φαγητό; (στην πλατεία) 

Θέλω να πάµε για φαγητό στην πλατεία 

- Γιατί δεν πήγες στη δουλειά σήµερα; (είµαι άρρωστος) 

∆εν πήγα στη δουλειά σήµερα γιατί είµαι άρρωστος 

- Πότε σε πήρε τηλέφωνο; (πριν πάω σπίτι) 

Με πήρε τηλέφωνο πριν πάω σπίτι 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Οι  Έλληνες δεν έχουν καλή σχέση µε τα µέσα µαζικής  
επικοινωνίας     

      β.     1 στους 3 Έλληνες βλέπει τηλεόραση     

      γ.     Πάνω από το 75% των Γάλλων διαβάζει εφηµερίδες      

      δ.     Οι περισσότεροι Έλληνες βλέπουν τις ειδήσεις των 21.00    

     ε.      2 στους 3 Έλληνες πιστεύουν ότι µε τα δελτία ειδήσεων  
             χάνουν τον χρόνο τους                                    

    στ.     Οι Έλληνες προτιµούν το κινητό τηλέφωνο από την  
              τηλεόραση                                                       
 


