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Ενότητα 2           Σελίδα 1 

 

Ενότητα 2 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Παρουσίαση της ενότητας 

Η παρούσα ενότητα αφορά στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις του εκπαιδευόµενου. 
Παρουσιάζονται πέντε διάλογοι, σε επίσηµο και ανεπίσηµο ύφος, και ο εκπαιδευόµενος 
εξετάζεται στην ικανότητα κατανόησης των διαλόγων. 
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 

Συστάσεις/ περιγραφή ατόµου Συζήτηση από κοντά Ήχος «ε» (ε, αι) 

Έκφραση ιδεών/ 
συναισθηµάτων 

Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο  

Γάµος Τηλεφωνική συζήτηση Αναγνώριση εκφράσεων 
(δηλώνω, προτείνω, εύχοµαι 
κλπ.) - Λεξιλόγιο 

Γενέθλια Συζήτηση από κοντά Σύνδεση προτάσεων - 
Παρατακτική 

Τηλεφωνώ για να συλλυπηθώ Τηλεφωνική συζήτηση Ανοιχτός διάλογος 
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Ενότητα 2           Σελίδα 2 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΟΥ 
 
∆ιάλογος 1 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.1) 

 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Μαρίνα πηγαίνει για φαγητό µε 
τον αδερφό της και συναντάει στην είσοδο του 
γραφείου την Άννα, µια συνάδερφο της.  

Πρόσωπα: Μαρίνα, Άννα (συνάδερφος της 
Μαρίνας) και Πάνος (αδερφός της Μαρίνας) 

Μέρος: είσοδος του γραφείου της ABC 

 

Μαρίνα:        Γεια σου Άννα! Τι κάνεις; 

Άννα:            Γεια. Όλα καλά. Εσύ; 

Μαρίνα:        Μια χαρά. Τον αδερφό µου τον έχεις γνωρίσει; 

Άννα:  Όχι. Γεια σου! Εγώ είµαι η Άννα. Με την αδερφή σου δουλεύουµε µαζί εδώ και δύο 

χρόνια. 

Πάνος:  Χαίροµαι που σε γνωρίζω Άννα, εγώ είµαι ο Πάνος. 

Μαρίνα:     Λοιπόν, εµείς πάµε για φαγητό στο καινούριο εστιατόριο που άνοιξε στη γωνία της 

πλατείας, θες να ’ρθεις µαζί µας; Έλα να πούµε τα νέα µας. 

Άννα:  Ναι αµέ! Αλλά θα πρέπει να φύγω σε δύο ώρες γιατί έχω κανονίσει µε τον ξάδερφο 

µου να πάω σπίτι του το απόγευµα.  

Μαρίνα:        Εννοείς τον ξάδερφο σου που γνώρισα πέρσι στα γενέθλια σου;  

Άννα:  Ναι, τον θυµάσαι; 

Μαρίνα:  Ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας, στην ηλικία µας, µε µακριά µαύρα µαλλιά και µικρό 

µούσι;   

Άννα:  Ναι, σωστά. Αλλά έχει αλλάξει πολύ από τότε. Είχε κάποια προβλήµατα υγείας και 

έχασε πολλά κιλά φέτος. 

Μαρίνα:  Κρίµα. Είναι καλά τώρα; 

Άννα:  Ναι, καλά είναι. 

Μαρίνα:       Χαίροµαι. Τον συµπαθώ πολύ. Είναι πολύ κοινωνικός και ευχάριστος. Έχει πολύ καλό 

χιούµορ!   

Άννα:  Ναι, το ξέρω, όπως όλη η οικογένεια µου! 
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Άσκηση κατανόησης 1 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Μαρίνα: 

α. Είναι αδερφή της Άννας   

      β. ∆εν ξέρει την Άννα  

γ.  ∆ουλεύει µε την Άννα  

 

Ο Πάνος και η Άννα: 

α. Συναντιούνται πρώτη φορά   

      β. Έχουν γνωριστεί σε ένα πάρτυ  

γ.  ∆ουλεύουνε µαζί  

 

Θα πάνε για φαγητό: 

α. Στο σπίτι της Άννας  

      β. Σε εστιατόριο στην πλατεία  

γ.  Σε ένα καινούριο ξενοδοχείο  
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Άσκηση κατανόησης 2 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ]ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Θα πάνε όλοι µαζί για φαγητό     

      β.     Η Άννα δεν θα πάει για φαγητό     

      γ.     Η Άννα θα πάει στον ξάδερφο της      

      δ.     Ο ξάδερφος της Άννα κάνει πάρτυ γενεθλίων    

      ε.     Ο ξάδερφος της Άννα είναι κοντός     

      ζ.     Ο ξάδερφος της Άννας δεν έχει χιούµορ                                 

 

Άσκηση ανάγνωσης 

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

π .χ .  Ελένη  έχε ι ς  

πρέπε ι  δουλεύουµε  

εµε ί ς  θυµάσα ι  

εννοε ί ς  ε ί να ι  

χα ίροµα ι  ο ι κογένε ια  
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ΕΚΦΡΑΣΗ Ι∆ΕΩΝ/ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

 
∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.2) 

 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Μαρίνα και η Άννα είναι δύο 
συνάδερφοι  και συζητάνε για τα πράγµατα που 
τους αρέσουν και τις επιθυµίες τους. 

Πρόσωπα: Μαρίνα και Άννα (υπάλληλοι στην 
εταιρεία ABC) 

Μέρος: στο γραφείο της ABC 

 

Άννα:  Τι έχεις Μαρίνα; ∆εν φαίνεσαι πολύ καλά σήµερα. 

Μαρίνα:  Νιώθω πολύ κουρασµένη. Κάθε µέρα τα ίδια. Βαριέµαι! 

Άννα:  Ποιος φταίει για αυτό; Γιατί δεν κάνεις κάτι διαφορετικό να αλλάξεις διάθεση; ∆εν 

πρέπει να παραπονιέσαι µόνο. 

Μαρίνα:  Ξέρεις το ωράριο µου… δεν έχω ούτε χρόνο ούτε αντοχές να κάνω αυτό που θέλω. 

Άννα:  Και τι είναι αυτό που θέλεις; 

Μαρίνα:  Αν δε δούλευα όλη τη βδοµάδα, θα πήγαινα πιο συχνά στην εξοχή. ∆εν µου αρέσει 

η ζωή στην πόλη, έχει πολύ θόρυβο και κίνηση. 

Άννα:  Συµφωνώ. Μόνο όταν είµαι κοντά στη θάλασσα νιώθω πραγµατικά ήρεµη και 

χαλαρή. Μου λείπει η ησυχία. 

Μαρίνα:  Υποµονή. Τον επόµενο µήνα θα έχουµε άδεια. 

Άννα:  Το ελπίζω. Έχω κρατήσει κάποια λεφτά και θέλω να κάνω ταξίδια, να δω άλλα 

µέρη.   

Μαρίνα:  Μακάρι να µπορούσα να κρατήσω κι εγώ λεφτά! Αλλά αν είχα λεφτά, θα τα ξόδευα 

αλλιώς. Τα ταξίδια δεν µου αρέσουν πολύ, µε κουράζουν. 

Άννα:  Και τι λες να κάνεις τα επόµενα Σαββατοκύριακα; Έχεις καµιά καλή ιδέα; 

Μαρίνα:  Ναι, κάτι σκέφτοµαι. Υπάρχει ένας σύλλογος µεταναστών κοντά στη γειτονιά µου. 

Κάνουν εκδηλώσεις για τους µετανάστες της περιοχής και θέλουν εθελοντές για 

βοήθεια. Θα µου άρεσε να βοηθάω, µου αρέσει πολύ να γνωρίζω ανθρώπους από 

άλλες χώρες. Θα πάω αύριο να ρωτήσω. 
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίνα είναι χαρούµενη      

      β.     Η Μαρίνα δεν έχει ελεύθερο χρόνο      

      γ.     ∆εν τους αρέσει η ζωή στην πόλη                          

      δ.     ∆εν ξέρουν πότε θα έχουν άδεια      

      ε.     Αρέσουν και στις δύο τα ταξίδια                            

    στ.    Η Μαρίνα θέλει να γνωρίζει ανθρώπους από ξένες χώρες                   

 

Ασκήσεις λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Μαρίνα νιώθει πολύ ________________. ∆ουλεύει κάθε µέρα και δεν έχει ________ να 

πάει ταξίδια. ∆εν της ____________ η ζωή στην πόλη. Τον επόµενο µήνα θα έχει 

________________ . ________________να πάει κάπου κοντά στη θάλασσα, εκεί νιώθει 

____________. 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. κούραση Α. διαφορετική 

2. συµφωνώ  Β. λυπάµαι 

3. ίδια Γ. ξεκούραση  

4. ησυχία ∆. διαφωνώ  

5. χαίροµαι Ε. θόρυβος  
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Ενότητα 2           Σελίδα 7 

 

ΓΑΜΟΣ 
 
∆ιάλογος 3 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.3) 
 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Η Γεωργία και η Άννα είναι δύο 
φίλες  και συζητάνε για ένα γάµο που είναι 
καλεσµένες. 

Πρόσωπα: Γεωργία και Άννα (φίλες που 
µιλάνε στο τηλέφωνο) 

 
 
Γεωργία:  Έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι µετά τη δουλειά; Θα πάω για ψώνια, αν θέλεις έλα 

µαζί µου… 

Άννα:  Καλή ιδέα, πάµε! Τι θες να αγοράσεις; 

Γεωργία:  ∆εν έχω πάρει ακόµα δώρο για το Θανάση και τη Σοφία που παντρεύονται αύριο!  

Άννα:  Είσαι σίγουρη; Έχω χάσει το προσκλητήριο αλλά θυµάµαι ότι ο γάµος τους είναι το 

επόµενο Σάββατο, δύο µέρες πριν φύγουµε διακοπές. 

Γεωργία:  Όχι, είµαι σίγουρη. Ο γάµος είναι αύριο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στις 

επτάµιση και µετά έχουν δεξίωση στο ξενοδοχείο Casa. 

Άννα:  Ξέρεις ποιος θα είναι κουµπάρος;  

Γεωργία:  Νοµίζω ότι θα τους παντρέψει ο αδερφός του γαµπρού και τα ανίψια της νύφης θα 

είναι παρανυφάκια. 

Άννα:  Έχεις µάθει πώς θα είναι το νυφικό;  

Γεωργία:  Όχι δεν ξέρω λεπτοµέρειες. Όταν πήρα την πρόσκληση τηλεφώνησα στη Σοφία να 

της δώσω συγχαρητήρια για το γάµο και να της πω ότι θα πάω στη δεξίωση. Μου 

είπε µόνο ότι θέλει ο γάµος να είναι απλός και ροµαντικός.  

Άννα:  Είµαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ωραίος γάµος. Εύχοµαι να είναι πάντα ευτυχισµένοι. 

Γεωργία:  Ναι συµφωνώ, είναι πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Λοιπόν, τι προτείνεις για δώρο; 

Άννα:  Μάλλον κάτι χρήσιµο για το καινούριο τους σπίτι, ας πούµε µια ηλεκτρική συσκευή ή 

ένα διακοσµητικό…τι λες εσύ; 

Γεωργία:  ∆εν ξέρω. Ας πάµε πρώτα στα µαγαζιά και βλέπουµε.  

Άννα:  Εντάξει!  
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Γεωργία θέλει να ψωνίσει: 

α. ρούχα για τον εαυτό της   

      β. ένα δώρο για γάµο  

γ.  έπιπλα για το καινούριο της σπίτι   

 

2. Ο γάµος είναι: 

α. την επόµενη µέρα   

      β. την επόµενη βδοµάδα  

γ.  σε ένα µήνα   

 

3. Στο γάµο είναι καλεσµένη: 

α. µόνο η Γεωργία   

      β. µόνο η Άννα  

γ.  και η Γεωργία και η Άννα   

 

4. Μετά το γάµο: 

α. θα πάνε στη δεξίωση   

      β. θα γυρίσουν σπίτι  

γ. θα πάνε διακοπές   
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5. ∆ώρο θα πάρουν: 

α. µια ηλεκτρική συσκευή   

      β. ένα έπιπλο για το σπίτι  

γ.  δεν ξέρουν ακόµα   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

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

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Άσκηση λεξιλογίου  

Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις: γαµπρού, γάµο, κουµπάροι, προσκλητήριο, δεξίωση, 
παντρεύονται, καλεσµένους. 

Αυτό είναι το  ____________ για τον ____________ της Μαρίας και του Νίκου.  ____________ 

το Σάββατο στις 8 το βράδυ.  Θα έχει πολλούς ____________.  ____________ θα είναι 2 φίλοι 

του ____________. Μετά την εκκλησία θα γίνει ____________ .  

   

 δηλώνω ρωτάω προτείνω εύχοµαι 

Τι θέλεις να αγοράσεις;     

Αν θέλεις έλα µαζί     

Τηλεφώνησα στη Σοφία     

Εύχοµαι να είναι ευτυχισµένοι     

Ας πάµε στα µαγαζιά     

Θα πάω για ψώνια     
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ 
 
∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.4) 
 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Γεωργία έχει τα γενέθλια της. Η 
φίλης της, η Ελένη, της εύχεται χρόνια πολλά 
και συζητάνε για το πάρτυ γενεθλίων. 

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

Μέρος: στο σπίτι της Ελένης 

 

Ελένη:  Χρόνια πολλά Γεωργία! Να τα εκατοστίσεις! 

Γεωργία:  Ευχαριστώ! Να ‘σαι καλά Ελένη µου κι εσύ ό,τι επιθυµείς.   

Ελένη:  Πόσο γίνεσαι ή δεν πρέπει να ρωτάω; 

Γεωργία:  Όχι, δεν πειράζει. Είµαι ακόµα νέα για να κρύβω την ηλικία µου! Τώρα µπαίνω στα 

είκοσι τρία. 

Ελένη:  Μικρή είσαι ακόµα! Πώς θα γιορτάσεις τα γενέθλια σου; 

Γεωργία:  Ο ξάδερφος µου έχει γενέθλια την ίδια µέρα και θα γιορτάσουµε µαζί το Σάββατο το 

βράδυ. Αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα άλλο να έρθεις. 

Ελένη:  Θέλω πολύ να έρθω, αλλά δεν ξέρω σίγουρα αν θα µπορώ. Πού θα πάτε; 

Γεωργία:  Πουθενά. Στο σπίτι µου θα κάτσουµε. Έχουµε καλέσει µόνο κάποιους καλούς φίλους 

και λίγους συγγενείς. Θα µαζευτούµε και θα παραγγείλουµε να φάµε…τίποτα 

ιδιαίτερο. 

Ελένη:  Καλά θα ‘ναι. Τι να φέρω; Έχεις πάρει τούρτα γενεθλίων; 

Γεωργία:  Όχι, δεν έχω πάρει, αλλά ο ξάδερφος µου είναι ζαχαροπλάστης. Θα φτιάξει µια 

τούρτα µόνος του. 

Ελένη:  ∆εν µπορώ όµως να µη φέρω τίποτα. Να φέρω ένα µπουκάλι κρασί; 

Γεωργία:  Αν θέλεις να φέρεις κάτι φέρε τη φίλη σου την Άννα. Όλα τα άλλα τα έχουµε κανονίσει. 

Ελένη:  Εντάξει θα της το πω, αν και δεν ξέρω τι έχει κανονίσει. Είτε µπορέσουµε είτε δεν 

µπορέσουµε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Και πάλι πολύχρονος και να χαίρεσαι τον 

ξάδερφο σου! 

Γεωργία:  Ευχαριστώ. Λοιπόν φεύγω τώρα, τα λέµε σύντοµα! 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία έχει γενέθλια     

      β.     Η Γεωργία δεν λέει την ηλικία της     

      γ.     Το πάρτυ γενεθλίων θα γίνει την Κυριακή      

      δ.     ∆εν θα έχουν τούρτα γενεθλίων     

      ε.     Η Ελένη δεν θέλει να πάει στο πάρτυ                       

    στ.     Η Ελένη θα πάρει σίγουρα τηλέφωνο                                 

 

Άσκηση γραµµατικής  

Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη  

1. Πόσο γίνεσαι  ___  δεν πρέπει να ρωτάω; 

2. Να ‘σαι καλά  _____  εσύ ό,τι επιθυµείς. 

3. Θέλω πολύ να έρθω, _____ δεν ξέρω αν θα µπορώ. 

4. ______µπορέσουµε ______ δεν µπορέσουµε, θα σε πάρω τηλέφωνο.   

5. Θα της το πω, _____ δεν ξέρω τι έχει κανονίσει. 
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Βάλτε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να φτιάξετε την πρόταση 

 

και –– πηγαίνω –– κολυµπάω – να - θάλασσα – µου – να - στη - αρέσει 

___________________________________________________________________________ 

ούτε – τον –– δεν - ούτε–– δω – θέλω – να - µιλήσω  – του - να 

___________________________________________________________________________ 

ούτε – µπορώ - να –– δεν – δουλέψω – άλλο - θέλω 

___________________________________________________________________________ 

ή – θέλεις – µαζί - θα – µου – έρθεις– δεν; 

___________________________________________________________________________ 

σε – λοιπόν- θα – δω -εντάξει - εκεί 

___________________________________________________________________________ 
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ΤΗΛΕΦΩΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΥΠΗΘΩ 
 
∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.5) 
 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Η Άννα τηλεφωνεί στον ξάδερφο της, 
τον Ανδρέα, για να του πει κάποια άσχηµα νέα. Η 
θεία τους πέθανε το προηγούµενο βράδυ. 

Πρόσωπα: Άννα και Ανδρέας (ξαδέρφια) 

 

Άννα:  Γεια σου Ανδρέα, η Άννα είµαι.  

Ανδρέας:  Γεια σου Άννα! Τι κάνεις;  

Άννα:  Καλά είµαι ξάδερφε. ∆υστυχώς όµως, έχω άσχηµα νέα. 

Ανδρέας:  Ακούγεται σοβαρό. Πες µου, τι έγινε; 

Άννα:  Η θεία Μαρία, πέθανε χθες βράδυ.  

Ανδρέας:  ∆εν το πιστεύω! Προχθές την είχα πάρει τηλέφωνο και ήταν καλά. Τι έγινε; 

Άννα:  Ο γιατρός είπε ότι έπαθε έµφραγµα στον ύπνο της. Μάλλον δεν ένιωσε τίποτα, ή ίσως 

µόνο έναν πόνο στο στήθος.  

Ανδρέας:  Μα πώς γίνεται…τόσο ξαφνικά;  

Άννα:  Είχε προβλήµατα µε την καρδιά της εδώ και 2 χρόνια. Έπαιρνε και χάπια για την 

πίεση… δεν ήταν και µικρή σε ηλικία… 

Ανδρέας:  Ο γιος της πώς το πήρε; Πρέπει να τον πάρω να του πω τα συλλυπητήρια µου.  

Άννα:  Προσπαθεί να µην το σκέφτεται πολύ, κανονίζει την κηδεία για αύριο.  

Ανδρέας:  Αύριο; Τόσο σύντοµα; ∆εν µπορώ να το πιστέψω... 

Άννα:  Κι εγώ λυπάµαι πολύ…Ήταν πολύ ξαφνικό. Το απόγευµα θα µαζευτούµε οι συγγενείς 

στο σπίτι της θείας, αν θέλεις έλα µετά τη δουλειά.  

Ανδρέας:  Ναι θα έρθω, σίγουρα. Η µητέρα σου είναι καλά; 

Άννα:  Είναι πολύ στενοχωρηµένη και ανησυχώ για την υγεία της, προσπαθώ να την 

παρηγορήσω. Ήταν πολύ δεµένη µε την αδερφή της. 

Ανδρέας:  Σίγουρα, ήταν αξιαγάπητη. Θα έρθω όσο πιο γρήγορα µπορώ. Πες µου αν µπορώ να 

βοηθήσω σε κάτι. 

Άννα:  Εντάξει, σε ευχαριστώ. Θα τα πούµε αργότερα.  

Ανδρέας:  Γεια. 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η θεία πέθανε το προηγούµενο βράδυ                                       

      β.     Η θεία πέθανε όταν κοιµόταν    

      γ.     Η θεία δεν είχε πρόβληµα µε την καρδιά της    

      δ.     Η θεία ήταν νέα                                                                      

      ε.     Η κηδεία είναι το απόγευµα                                                    

    στ.     Η µητέρα της Άννας είναι στο νοσοκοµείο                              

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Γιώργος:  Γεια σου Ανδρέα. Τι κάνεις; 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Γιώργος:         ∆υστυχώς έχω άσχηµα νέα. Η αδερφή µου είναι στο νοσοκοµείο. 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Γιώργος:   Τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο στο δρόµο.  

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Γιώργος:  Θα πάµε το απόγευµα στο νοσοκοµείο να τη δούµε, θέλεις να έρθεις; 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 

Γιώργος:  Εντάξει, θα σε δω εκεί! 

Ανδρέας: _________________________________________________________ 
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Αντιστοιχήστε τις εκφράσεις µε τις κατάλληλες περιστάσεις 

αντίο, να τον χαίρεστε, γεια, χρόνια πολλά, λυπάµαι πολύ, να τα εκατοστίσεις, συλλυπητήρια, 
χάρηκα για τη γνωριµία, να ζήσετε, χαίρω πολύ, καλούς απογόνους, να ζήσεις, τα λέµε, 
συγχαρητήρια 

Όταν γνωρίζεις κάποιον  

Όταν χαιρετάς κάποιον  

Σε γενέθλια 
            

 
Σε γάµο 

 

Σε κηδεία 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Σύνταξη – Σύνδεση προτάσεων 
 

Σύνδεσµος «και» . Συνδέει προτάσεις καταφατικά (γίνονται και οι 2).  

1α  Πχ. ∆ιαβάζω κάθε µέρα και µαθαίνω ελληνικά 

• Μπροστά από φωνήεν θα γίνει «κι» 

1β  Πχ. Θα πάω σπίτι κι αύριο θα γυρίσω  

• ∆ίνει έµφαση 

1γ  Πχ. Και βέβαια θα έρθω! 

Σύνδεσµος «ούτε…ούτε» / «δεν…ούτε».  Συνδέει προτάσεις αρνητικά (δεν γίνεται καµία) 

2α  Πχ. Ούτε διαβάζω ούτε µαθαίνω ελληνικά 

• Συνδέει δύο αρνήσεις 

2β  Πχ. ∆εν τρώω ούτε πίνω 

• ∆ίνει έµφαση στην άρνηση, µαζί µε το «και» 

2γ  Πχ. Ούτε και θέλω να ξέρω! 

Σύνδεσµος «ή» / «είτε…είτε». Συνδέει ερωτήσεις που δεν µπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα 

3α  Πχ. Έρχεσαι ή φεύγεις; 

• Συνδέει προτάσεις από τις οποίες θα ισχύει µόνο η 1 

3β  Πχ. Θα είµαι σπίτι ή θα δουλεύω 

• Αναφέρει διαφορετικές περιπτώσεις 

3γ  Πχ. Ή σταµατάς να µιλάς ή φύγε 

• Αναφέρει 2 διαφορετικές περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το ίδιο 

3δ  Πχ. Είτε µείνεις είτε φύγεις, πάρε µε τηλέφωνο 

Σύνδεσµος «αλλά» / «όµως». Συνδέει δύο προτάσεις αντίθετες. 

4α  Πχ. ∆ιαβάζω κάθε µέρα, όµως/αλλά δεν µαθαίνω ελληνικά 

Σύνδεσµος «λοιπόν». ∆ηλώνει συµπέρασµα. 

5α  Πχ. Έτσι λοιπόν έγιναν τα πράγµατα 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ» 

Την προσωπική υγεία και την οικογένειά τους ιεραρχούν στην κορυφή 

των αξιών τους οι Έλληνες. Σε σχετικά υψηλό ποσοστό θεωρούν 

σημαντικές αξίες την εργασία, τη μόρφωση, την πατρίδα και την 

οικονομική ανεξαρτησία. Αντίθετα, λίγοι απ’ όσους συμμετείχαν στην 

έρευνα, πιστεύουν ότι στη ζωή έχει σημασία το χρήμα. Παράλληλα, 

σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η ιδιαίτερα χαμηλή εκτίμηση, 

που φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για τα κοινά. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες ιεραρχούν στην πρώτη θέση στη 

συντριπτική πλειονότητά τους (91%) την υγεία, ενώ ακολουθούν η 

οικογένεια και τα παιδιά με 81%. Το 75% αξιολογεί ως σημαντική αξία την 

αγάπη και το 66% τη φιλία. Σε υψηλές θέσεις εντοπίζονται ακόμα η 

μόρφωση (69%), η δουλειά (67%), η πατρίδα (64%) και η οικονομική 

ανεξαρτησία. Ο γάμος και η θρησκεία βρίσκονται «στο μέσον» της 

κατάταξης με 52% και 47% αντιστοίχως. Το χρήμα δηλώνει ότι το εκτιμά 

μόλις το 30% των ερωτηθέντων, ενώ ένα καλό αυτοκίνητο θα ήθελε μόλις 

το 11%. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις διάφορες μορφές συλλογικότητας 

καταγράφεται εμφαντικά, αφού μόνο το 26% θεωρεί ως σημαντική αξία 

τη συμμετοχή στα κοινά. 

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι γυναίκες είναι γενικώς πολύ πιο 

πιστές στις παραδοσιακές αξίες όπως η οικογένεια και ο γάμος, ενώ 

τάσσονται υπέρ μορφών κοινωνικής προσφοράς όπως η φιλανθρωπία και 

ο εθελοντισμός. Οι άνδρες εκτιμούν λιγότερο... ευγενείς αξίες όπως το 

γυμνασμένο σώμα και ένα καλό αυτοκίνητο.  

Τέλος, ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις όπως αυτές εκφράζονται στην 

έρευνα, με βάση το επίπεδο μόρφωσης. Το 79% όσων έχουν κατώτερη 

εκπαίδευση ιεραρχεί ως πολύ σημαντική την έννοια της πατρίδας. Σε 

όσους έχουν μέση και ανώτερη εκπαίδευση το ποσοστό είναι 54%. Τα 

ποσοστά που αφορούν τον θεσμό του γάμου παρουσιάζουν μικρότερες 

αποκλίσεις, ενώ πολύ διαφορετική άποψη για την αξία του χρήματος 

φαίνεται ότι έχουν όσοι έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, οι οποίοι σε 

ποσοστό μόλις 18% το θεωρούν σημαντικό. 

  
 (∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΝΕ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: 
 28/02/2010) 

Βάζουν σε σειρά 

προτεραιότητας  

Εκπαίδευση, 

παιδεία  

Βρίσκονται  

Πήραν μέρος  

Ομαδικότητας  

Διαφορές 

Κοινωνικά/ 

πολιτικά 

θέματα  

Πλειοψηφία, 

μεγαλύτερο 

μέρος  

Σειράς 

προτεραιότητας  

Απουσία, μη 

ύπαρξη  

Υποστηρίζουν 

Ελευθερία, 

άνεση  
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                 ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.     Οι πιο σηµαντικές αξίες για τους Έλληνες είναι η υγεία  
              και η εργασία        

      β.     Πολύ σηµαντικό είναι το χρήµα       

      γ.     Η αγάπη είναι σηµαντική για το 75%                      

      δ.     Οι γυναίκες πιστεύουν λιγότερο στο γάµο από τους άντρες     

     ε.      Η πατρίδα είναι πολύ σηµαντική για ανθρώπους µε  
µικρή µόρφωση                                      

    στ.     Το χρήµα είναι πολύ σηµαντικό για ανθρώπους που   
έχουν πάει πανεπιστήµιο                                                         
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. γνωρίζω  

2. θυµάµαι 

3. χαρακτηριστικά (τα) 

4. συµπαθώ 

5. νιώθω  

6. διάθεση (η) 

7. ελπίζω  

8. εύχοµαι 

9. γάµος (ο) 

10. παντρεύοµαι 

11. νυφικό (το) 

12. γενέθλια (τα) 

13. ηλικία (η) 

14. γιορτάζω  

15. κηδεία (η) 

16. συλλυπητήρια (τα) 

 

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 Μαρίνα: 

α. Είναι αδερφή της Άννας   

      β. ∆εν ξέρει την Άννα  

γ.  ∆ουλεύει µε την Άννα  

 

Ο Πάνος και η Άννα: 

α. Συναντιούνται πρώτη φορά   

      β. Έχουν γνωριστεί σε ένα πάρτυ  

γ.  ∆ουλεύουνε µαζί  

 

Θα πάνε για φαγητό: 

α. Στο σπίτι της Άννας  

      β. Σε εστιατόριο στην πλατεία  

γ.  Σε ένα καινούριο ξενοδοχείο  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Θα πάνε όλοι µαζί για φαγητό     

      β.     Η Άννα δεν θα πάει για φαγητό     

      γ.     Η Άννα θα πάει στον ξάδερφο της      

      δ.     Ο ξάδερφος της Άννα κάνει πάρτυ γενεθλίων    

      ε.     Ο ξάδερφος της Άννα είναι κοντός     

      ζ.     Ο ξάδερφος της Άννας δεν έχει χιούµορ             
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Άσκηση ανάγνωσης 

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

π .χ .  Ελένη  έχε ι ς  

πρέπε ι  δουλεύουµε  

εµε ί ς  θυµάσα ι  

εννοε ί ς  ε ί να ι  

χα ίροµα ι  ο ι κογένε ια  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Μαρίνα είναι χαρούµενη     

      β.     Η Μαρίνα δεν έχει ελεύθερο χρόνο     

      γ.     ∆εν τους αρέσει η ζωή στην πόλη                         

      δ.     ∆εν ξέρουν πότε θα έχουν άδεια     

      ε.     Αρέσουν και στις δύο τα ταξίδια                           

    στ.    Η Μαρίνα θέλει να γνωρίζει ανθρώπους από ξένες χώρες                  

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Μαρίνα νιώθει πολύ κουρασµένη.  ∆ουλεύει κάθε µέρα και δεν έχει χρόνο να πάει ταξίδια. 

∆εν της αρέσει η ζωή στην πόλη. Τον επόµενο µήνα θα έχει άδεια . Θέλει να πάει κάπου 

κοντά στη θάλασσα, εκεί νιώθει ήρεµη. 
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Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα αντίθετα τους στη στήλη Β  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. κούραση - Γ Α. διαφορετική 

2. συµφωνώ - ∆ Β. λυπάµαι 

3. ίδια - Α Γ. ξεκούραση  

4. ησυχία - Ε ∆. διαφωνώ  

5. χαίροµαι - Β Ε. θόρυβος  

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Γεωργία θέλει να ψωνίσει: 

α. ρούχα για τον εαυτό της   

      β. ένα δώρο για γάµο  

γ.  έπιπλα για το καινούριο της σπίτι   

 

2. Ο γάµος είναι: 

α. την επόµενη µέρα   

      β. την επόµενη βδοµάδα  

γ.  σε ένα µήνα   

 

3. Στο γάµο είναι καλεσµένη: 

α. µόνο η Γεωργία   

      β. µόνο η Άννα  

γ.  και η Γεωργία και η Άννα   
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4. Μετά το γάµο: 

α. θα πάνε στη δεξίωση   

      β. θα γυρίσουν σπίτι  

γ. θα πάνε διακοπές   

 

5. ∆ώρο θα πάρουν: 

α. µια ηλεκτρική συσκευή   

      β. ένα έπιπλο για το σπίτι  

γ.  δεν ξέρουν ακόµα   

 

Άσκηση επικοινωνίας  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δηλώνω ρωτάω προτείνω εύχοµαι 

Τι θέλεις να αγοράσεις;  Χ   

Αν θέλεις έλα µαζί   Χ  

Τηλεφώνησα στη Σοφία Χ    

Εύχοµαι να είναι ευτυχισµένοι    Χ 

Ας πάµε στα µαγαζιά   Χ  

Θα πάω για ψώνια Χ    
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Άσκηση λεξιλογίου  

Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις: γαµπρού, γάµο, κουµπάροι, προσκλητήριο, δεξίωση, 
παντρεύονται, καλεσµένους. 

Αυτό είναι το  προσκλητήριο για τον γάµο της Μαρίας και του Νίκου.  Παντρεύονται το Σάββατο 

στις 8 το βράδυ.  Θα έχει πολλούς καλεσµένους.  κουµπάροι θα είναι 2 φίλοι του γαµπρού. 

Μετά την εκκλησία θα γίνει δεξίωση.  

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία έχει γενέθλια     

      β.     Η Γεωργία δεν λέει την ηλικία της     

      γ.     Το πάρτυ γενεθλίων θα γίνει την Κυριακή      

      δ.     ∆εν θα έχουν τούρτα γενεθλίων     

      ε.     Η Ελένη δεν θέλει να πάει στο πάρτυ                       

    στ.     Η Ελένη θα πάρει σίγουρα τηλέφωνο                                

 

Άσκηση γραµµατικής  

Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη  

1. Πόσο γίνεσαι  ή  δεν πρέπει να ρωτάω; 

2. Να ‘σαι καλά  κι  εσύ ό,τι επιθυµείς. 

3. Θέλω πολύ να έρθω, αλλά δεν ξέρω αν θα µπορώ. 

4. Είτε µπορέσουµε είτε δεν µπορέσουµε, θα σε πάρω τηλέφωνο.   

5. Θα της το πω, αν και δεν ξέρω τι έχει κανονίσει. 
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Βάλτε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να φτιάξετε την πρόταση 

και –– πηγαίνω –– κολυµπάω – να - θάλασσα – µου – να - στη - αρέσει 

Μου αρέσει να πηγαίνω στη θάλασσα και να κολυµπάω 

ούτε – τον –– δεν - ούτε–– δω – θέλω – να - µιλήσω  – του - να 

∆εν θέλω ούτε να τον δω ούτε να του µιλήσω 

ούτε – µπορώ - να –– δεν – δουλέψω – άλλο - θέλω 

∆εν µπορώ ούτε θέλω να δουλέψω άλλο 

ή – θέλεις – µαζί - θα – µου – έρθεις– δεν; 

Θα έρθεις µαζί µου ή δεν θέλεις; 

σε – λοιπόν- θα – δω -εντάξει - εκεί 

Εντάξει λοιπόν θα σε δω εκεί 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η θεία πέθανε το προηγούµενο βράδυ                                       

      β.     Η θεία πέθανε όταν κοιµόταν    

      γ.     Η θεία δεν είχε πρόβληµα µε την καρδιά της    

      δ.      Η θεία ήταν νέα                                                                     

      ε.      Η κηδεία είναι το απόγευµα                                                  

    στ.      Η µητέρα της Άννας είναι στο νοσοκοµείο                            

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Γιώργος:  Γεια σου Ανδρέα. Τι κάνεις; 

Ανδρέας: Καλά είµαι Γιώργο, εσύ; 

Γιώργος:         ∆υστυχώς έχω άσχηµα νέα. Η αδερφή µου είναι στο νοσοκοµείο. 

Ανδρέας: Σοβαρά; Τι έγινε; 
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Γιώργος:   Τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο στο δρόµο.  

Ανδρέας: ∆εν το πιστεύω! Πολύ λυπάµαι 

Γιώργος:  Θα πάµε το απόγευµα στο νοσοκοµείο να τη δούµε, θέλεις να έρθεις; 

Ανδρέας: Ναι θα έρθω σίγουρα 

Γιώργος:  Εντάξει, θα σε δω εκεί! 

Ανδρέας: Τα λέµε 

 

Αντιστοιχήστε τις εκφράσεις µε τις κατάλληλες περιστάσεις 

αντίο, να τον χαίρεστε, γεια, χρόνια πολλά, λυπάµαι πολύ, να τα εκατοστίσεις, συλλυπητήρια, 
χάρηκα για τη γνωριµία, να ζήσετε, χαίρω πολύ, καλούς απογόνους, να ζήσεις, τα λέµε, 
συγχαρητήρια 

Όταν γνωρίζεις κάποιον χάρηκα για τη γνωριµία - χαίρω πολύ 

Όταν χαιρετάς κάποιον γεια – αντίο - τα λέµε 

Σε γενέθλια 
 να τον χαίρεστε - χρόνια πολλά - να τα εκατοστίσεις - να ζήσεις 

 
Σε γάµο 

να ζήσετε - καλούς απογόνους - συγχαρητήρια 

Σε κηδεία 
λυπάµαι πολύ - συλλυπητήρια 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                  ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.     Οι πιο σηµαντικές αξίες για τους Έλληνες είναι η υγεία  
              και η εργασία        

      β.     Πολύ σηµαντικό είναι το χρήµα       

      γ.     Η αγάπη είναι σηµαντική για το 75%                      

      δ.     Οι γυναίκες πιστεύουν λιγότερο στο γάµο από τους άντρες     

     ε.      Η πατρίδα είναι πολύ σηµαντική για ανθρώπους µε  
µικρή µόρφωση                                      

    στ.     Το χρήµα είναι πολύ σηµαντικό για ανθρώπους που  
έχουν πάει πανεπιστήμιο                                                              


