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Ενότητα 6 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, η Ελένη, µια νέα κοπέλα που ήρθε να µείνει στην Αθήνα, ψάχνει στις 
αγγελίες να βρει σπίτι. Οι διάλογοι που παρουσιάζονται είναι καθηµερινές συζητήσεις που 
γίνονται µε τον σπιτονοικοκύρη και τους γείτονες.    
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 

Απάντηση σε αγγελία Τηλεφωνική συζήτηση Ήχοι µε δύο σύµφωνα (χτ, σµ, 
σχ, κτ, γχ, σπ, ντρ, γγ, µµ, µβ) 

Περιγραφή χώρων Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο  

Πληρωµή ενοικίου Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις χαιρετισµού/ 
συστάσεων 

Γείτονες Συζήτηση από κοντά Χρήση πτώσεων – αιτιατική 
 

Προβλήµατα µε το θόρυβο Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ 
 
∆ιάλογος 1 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.1) 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Η Ελένη βλέπει στην 
εφηµερίδα µια αγγελία για ένα σπίτι που 
την ενδιαφέρει και παίρνει τηλέφωνο. 

Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία. 

 

 

Ελένη:  Καληµέρα. Σας παίρνω για την αγγελία για το διαµέρισµα που νοικιάζετε. 

Γεωργία:  Μάλιστα, καληµέρα! Το διαµέρισµα είναι ακόµα διαθέσιµο. Θέλετε να περάσετε να 

το δείτε; 

Ελένη:  Ναι θα το ήθελα. Είναι µικρό σπίτι, έτσι δεν είναι; Θα ήθελα να ξέρω πόσο κοστίζει 

το µήνα. ∆ουλεύω ηµι-απασχόληση και δεν µπορώ να ξοδεύω πολλά.  

Γεωργία:  Το ενοίκιο είναι 300 ευρώ. ∆εν είναι πολλά για δυάρι! Ξέρετε ότι τα ενοίκια στο 

κέντρο είναι αρκετά ακριβά. 

Ελένη:  Τα κοινόχρηστα περιλαµβάνονται σε αυτή την τιµή; 

Γεωργία:  Ναι. Επίσης περιλαµβάνεται και ο λογαριασµός του νερού. Εσείς θα πληρώνετε 

επιπλέον µόνο τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ.  

Ελένη:  Πολύ καλά. Η αγγελία λέει ότι το διαµέρισµα είναι στο κέντρο. Μπορείτε να µου 

πείτε περισσότερες πληροφορίες; 

Γεωργία:  Το διαµέρισµα είναι κεντρικό, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι πολύ φωτεινό, 

φρέσκο βαµµένο και επιπλωµένο. Έχει τα βασικά έπιπλα, πλυντήριο και κουζίνα. 

Είναι στον πρώτο όροφο. Εγώ µένω στον ίδιο όροφο και είµαι η διαχειρίστρια της 

πολυκατοικίας. Ο ιδιοκτήτης του διαµερίσµατος µένει σε άλλη πολυκατοικία και 

έρχεται κάθε µήνα να πάρει τα ενοίκια. 

Ελένη:  Ωραία, µου ακούγεται µια χαρά. Υπάρχει κάποιο πρόβληµα που πρέπει να ξέρω; 

Γεωργία:  Το µόνο πρόβληµα είναι ο θόρυβος από ένα µπαρ που βρίσκεται απέναντι από την 

πολυκατοικία. Κάποια βράδια, ειδικά το καλοκαίρι, έχει πολύ κόσµο και το µπαρ 

µένει ανοιχτό µέχρι πολύ αργά… 



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

 

 

Ενότητα 6           Σελίδα 3 

 

Ελένη:  Ωχ! Τελοσπάντων, θα ήθελα να δω το διαµέρισµα γιατί πρέπει να βρω σπίτι 

σύντοµα.  

Γεωργία: Αύριο θα είµαι στο σπίτι όλο το πρωί. Πότε µπορείτε να έρθετε;   

Ελένη:  Στις 11:30 είναι καλά;  

Γεωργία:  Ναι, µια χαρά. Οπότε θα σας περιµένω στην οδό Φιλελλήνων 23, πρώτος όροφος. 

Ελένη:  Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ! Θα τα πούµε αύριο. Το όνοµα σας δεν µου είπατε.. 

Γεωργία: Λέγοµαι Γεωργία Μακρή.  

Ελένη:  Χαίρω πολύ. Εγώ είµαι η Ελένη Ανδρέου. Θα σας δω αύριο κυρία Γεωργία. Γεια 

σας. 

 

 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Ελένη πήρε τηλέφωνο τη Γεωργία επειδή: 

α. Ψάχνει να νοικιάσει ένα διαµέρισµα   

      β. Ψάχνει να νοικιάσει ένα δωµάτιο για τις διακοπές της  

γ.  Ψάχνει ένα δωµάτιο σε ξενοδοχείο   

 

 Η τιµή για το διαµέρισµα είναι: 

α. 300 ευρώ για το ενοίκιο   

      β. 300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού  

γ.  300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού και της ∆ΕΗ  
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη δουλεύει ηµιαπασχόληση     

      β.     Η Ελένη θέλει ένα µεγάλο και ακριβό σπίτι     

      γ.     Ο λογαριασµός του νερού περιλαµβάνεται στα  
              κοινόχρηστα                         

      δ.     Η Γεωργία µένει στον ίδιο όροφο     

      ε.     Ο ιδιοκτήτης µένει στην ίδια πολυκατοικία     

      στ.   Απέναντι από το σπίτι υπάρχει ένα µπαρ                    

 

 

Άσκηση ανάγνωσης 

Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 σύµφωνα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε 
κάθε λέξη 

π .χ .  δ ιαµέρ ισµα  ανο ι χ τό   

απασχόληση  περ ιλαµβάνε τα ι  

αγγελ ία  βαµµένο   

ι δ ι οκ τή της  συγχωρε ί τ ε  

τ ελοσπάντων  κεντρ ι κό  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.2) 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Ελένη πηγαίνει να δει το 
διαµέρισµα που είδε στην αγγελία. 

Πρόσωπα: Μαρία και Γεωργία (γειτόνισσα στο 
διαµέρισµα που νοικιάζεται, διαχειρίστρια της 
πολυκατοικίας). 

Μέρος: Στο διαµέρισµα που νοικιάζεται. 

 

Ελένη:  Καληµέρα. Ήρθα για το διαµέρισµα. Είµαι η Ελένη που µιλήσαµε χθες στο 

τηλέφωνο.  

Γεωργία:  Γεια σου Ελένη, πέρασε µέσα!  

Ελένη:  Εσύ είσαι η Γεωργία; 

Γεωργία:     Ναι, εγώ είµαι! Πώς είσαι; 

Ελένη:     Όλα καλά! Χαίροµαι που µετακοµίζω. Μου αρέσει πολύ η Αθήνα.  

Γεωργία:     Κι εµένα! Μου αρέσει πολύ εδώ. Είµαι από τη Λαµία αλλά µένω στην Αθήνα εδώ και 

τέσσερα χρόνια, σε αυτή την πολυκατοικία. 

Ελένη:     Αλήθεια; Άρα νιώθεις άνετα εδώ… 

Γεωργία:     Έτσι είναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Έλα να σου δείξω το διαµέρισµα. Αυτό είναι 

το σαλόνι. Αν θες µπορείς να κρατήσεις την τηλεόραση, τον καναπέ και τις 

καρέκλες... 

Ελένη:     Μου αρέσει αυτό το δωµάτιο, είναι φωτεινό, µε ωραία χρώµατα! Το µπάνιο πού 

είναι; 

Γεωργία:     Πήγαινε µέσα να το δεις. ∆ίπλα είναι και η κουζίνα. Είναι λίγο µικρή αλλά έχει όλα τα 

απαραίτητα: κατσαρόλες, ψυγείο, κουζίνα, φούρνο µικροκυµάτων… η πίσω πλευρά 

έχει και µπαλκόνι. 

Ελένη:     Ωραίο είναι! Και η κρεβατοκάµαρα είναι µικρή αλλά φωτεινή. Μου αρέσει πολύ. Εσύ 

µένεις στον ίδιο όροφο;  

Γεωργία:     Ναι, ακριβώς στο απέναντι διαµέρισµα, δίπλα στο ασανσέρ.  
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Ελένη:    Λοιπόν, το διαµέρισµα είναι πολύ καλό. Επίσης η περιοχή είναι τέλεια γιατί είναι 

µόνο πέντε λεπτά µε τα πόδια από τη δουλειά µου.  

Γεωργία:     Ναι. Είναι και πολύ ήσυχη περιοχή. 

Ελένη:     Ωραία, αποφάσισα, θα το νοικιάσω! Πότε µπορώ να µετακοµίσω; 

Γεωργία:     Χαίροµαι! Έλα όποτε θες, ακόµα και αύριο.  

Ελένη:     Εντάξει, θα έρθω αύριο το πρωί στις 11:00. Θα είσαι στο σπίτι ή να  τηλεφωνήσω 

πριν έρθω; 

Γεωργία:     Θα είµαι σπίτι. Μην ανησυχείς, θα σε περιµένω! 

Ελένη:     Ευχαριστώ Γεωργία, είσαι πολύ ευγενική! Θα σε δω αύριο… ανυποµονώ! 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη δεν χαίρεται που είναι στην Αθήνα                         

      β.     Η Γεωργία µένει στην Αθήνα εδώ και 4 χρόνια    

      γ.     Το διαµέρισµα δεν έχει µπαλκόνι      

      δ.     Η κρεβατοκάµαρα είναι µικρή     

      ε.     Η περιοχή δεν είναι ήσυχη     

      στ.  Η Ελένη αποφάσισε ότι θέλει να νοικιάσει το σπίτι    
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Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Μαρία ψάχνει να νοικιάσει ένα ________________ στο κέντρο. ∆εν έχει πολλά λεφτά και 

θέλει να πληρώνει µικρό ____________ . Το διαµέρισµα έχει µια κρεβατοκάµαρα, ένα 

____________, µια κουζίνα, σαλόνι µε τηλεόραση, ________________, πολυθρόνα και  

____________ . 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. καινούριο Α. µεγάλο 

2. µικρό Β. αγενής 

3. φωτεινό Γ. παλιό  

4. ευγενικός ∆. άσχηµο 

5. ωραίο Ε. σκοτεινό 
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.3) 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Ελένη µετακοµίζει στο καινούριο της 
διαµέρισµα και συζητάει µε τη διαχειρίστρια της 
πολυκατοικίας για το ενοίκιο. 

Πρόσωπα: Ελένη, Γεωργία (γειτόνισσα στο διαµέρισµα 
που νοικιάζεται και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας. 

Μέρος: Στο διαµέρισµα που νοικιάζεται. 

 

Ελένη:  Καληµέρα Γεωργία! 

Γεωργία:     Γεια σου Ελένη. Καλωσήρθες! Καλορίζικο το καινούριο διαµέρισµα! 

Ελένη:  Ευχαριστώ πολύ! Γεωργία, πριν υπογράψω το συµβόλαιο, µπορείς να µου πεις 

ξανά για το οικονοµικό; Είπαµε ότι το ενοίκιο για το διαµέρισµα είναι 300 ευρώ το 

µήνα και σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τα κοινόχρηστα και οι λογαριασµοί του 

νερού, σωστά; 

Γεωργία:     Ναι σωστά! Επίσης, θα χρειαστεί να πληρώσεις δύο ενοίκια µπροστά. 

Ελένη:     Ναι, λογικό είναι. Θα ήθελα µόνο να ζητήσω µια χάρη. Επειδή στη δουλειά µου µας 

πληρώνουν κάθε 15 του µήνα, γίνεται να δίνω το ενοίκιο κάθε µήνα στις 16;  

Γεωργία:     ∆εν υπάρχει πρόβληµα. Ο ιδιοκτήτης κανονικά έρχεται στην πολυκατοικία την 

πρώτη µέρα κάθε µήνα και µαζεύει τα ενοίκια από όλα τα διαµερίσµατα. Αλλά 

µπορεί να έρχεται και στις 16 αν σε βολεύει καλύτερα. Μένει κοντά και είναι εύκολο 

να περνάει, µην ανησυχείς! Θα του πω να σε πάρει τηλέφωνο να το κανονίσετε.  

Ελένη:     Ευχαριστώ! Αν είναι πιο εύκολο, µπορώ να βάζω τα λεφτά σε κάποιο λογαριασµό 

στην τράπεζα. 

Γεωργία:     ∆εν ξέρω αν έχει κάποιο λογαριασµό. Καλύτερα να ρωτήσεις τον ίδιο. Εγώ του τα 

δίνω πάντα µετρητά και παίρνω απόδειξη.  

Ελένη:     Κατάλαβα. Θες να σε κεράσω κάτι Γεωργία; Έχω φέρει γλυκά. 

Γεωργία:     Όχι, ευχαριστώ, πρέπει να φύγω. Σε χαιρετώ.  

Ελένη:     Εντάξει τότε. Θα τα πούµε αργότερα! Γεια!   

Γεωργία:     Ναι, τα λέµε. Καλό απόγευµα! 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Ελένη: 

α. έχει υπογράψει συµβόλαιο   

      β. δεν έχει υπογράψει συµβόλαιο  

γ. έχει πληρώσει ήδη 2 ενοίκια  

 

2. Η Ελένη θέλει να πληρώνει το ενοίκιο: 

α. κάθε πρώτη του µήνα   

      β. κάθε 15 του µήνα  

γ.  κάθε 16 του µήνα   

 

3. Η Γεωργία πληρώνει το ενοίκιο: 

α. πάντα µε µετρητά   

      β. πάντα µε κατάθεση στην τράπεζα  

γ.  µε µετρητά και χωρίς απόδειξη   

 

4. Ο ιδιοκτήτης έρχεται  στην πολυκατοικία: 

α. κάθε µέρα   

      β. κάθε πρώτη του µήνα  

γ.  κάθε 15 του µήνα   
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Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις χαιρετισµού/ συστάσεων. 

Παράδειγµα: Καληµέρα Γεωργία! 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Υπογραµµίστε το ρήµα στις προτάσεις και βρείτε το αντικείµενο απαντώντας στην ερώτηση «τι;». 

 

Πρόταση Υποκείµενο 

Θα υπογράψω το συµβόλαιο. το συµβόλαιο  

Πρέπει να πληρώσεις δύο ενοίκια µπροστά.  

Θα δίνω το ενοίκιο κάθε µήνα στις 16.        

Θα βάζω τα λεφτά στην τράπεζα.  

Πάντα παίρνω απόδειξη.  

Έχω φέρει γλυκά.  
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ΓΕΙΤΟΝΕΣ 

∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Ελένη και η Γεωργία είναι 
καινούριες γειτόνισσες και συζητάνε για να 
γνωριστούνε καλύτερα. 

Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη 
(γειτόνισσες). 

Μέρος: Στο σπίτι. 

 

Γεωργία:     Τι έχεις Ελένη;  

Ελένη:     Όλα καλά. Μόνο λίγο κουρασµένη είµαι. ∆ούλευα το πρωί και µετά είχα µάθηµα στο 

φροντιστήριο ξένων γλωσσών.  

Γεωργία:     Μιλάς ξένες γλώσσες; 

Ελένη:     Μητρικές µου γλώσσες είναι τα κυπριακά και τα γερµανικά. Ο πατέρας µου είναι 

από την Κύπρο και η µητέρα µου από τη Γερµανία. Μιλάω και πολύ καλά αγγλικά 

και ισπανικά. Τώρα σπουδάζω ρωσικά. Θέλω να γίνω διερµηνέας.   

Γεωργία:     Ωραία ιδέα! Εγώ ξέρω µόνο αγγλικά αλλά θέλω εξάσκηση. Καταλαβαίνω τι λέει 

κάποιος στα αγγλικά αλλά όταν µιλάω εγώ κάνω λάθη.  

Ελένη:     Έχεις σπουδάσει; 

Γεωργία:     Σπουδάζω αισθητικός, σε µια ιδιωτική σχολή. Προσπαθώ να βρω δουλειά, αλλά 

είναι πολύ δύσκολο. 

Ελένη:     Υποµονή! Κάτι θα βρεις. 

Γεωργία:     Εσύ µε τι ασχολείσαι; 

Ελένη:     Τώρα είµαι γραµµατέας σε µια εταιρεία.. Πιο πριν ήµουν πωλήτρια σε ένα µαγαζί µε 

ρούχα.  

Γεωργία:     Και όταν δε δουλεύεις, τι σου αρέσει να κάνεις; Σου αρέσει το τρέξιµο; Εγώ πάω για 

τρέξιµο κάθε µέρα! 

Ελένη:     Ναι, µου αρέσει η γυµναστική. Γενικά όταν δε δουλεύω, προτιµώ να κάθοµαι σπίτι 

να διαβάζω ένα βιβλίο, να ακούω µουσική ή να βλέπω ταινία. Εσύ βγαίνεις συχνά; 

Γεωργία:     Ανάλογα τη διάθεση. Μου αρέσει να περνάω χρόνο µε τους φίλους µου αλλά δεν 

µπορώ να ξενυχτάω κάθε µέρα. Συνήθως βγαίνω τα Σαββατοκύριακα. 
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Ελένη:     Λοιπόν, έχω µια ιδέα. Σήµερα να βγούµε οι δυο µας για φαγητό και ποτό το βράδυ. 

Γεωργία:     Καλή ιδέα. Συµφωνώ. 

Ελένη:     Τέλεια! Πολύ χαίροµαι που γίναµε γειτόνισσες! 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη ξέρει ξένες γλώσσες     

      β.     Η Γεωργία µιλάει πολύ καλά αγγλικά      

      γ.     Η Γεωργία έχει δουλειά     

      δ.     Η Ελένη τώρα είναι γραµµατέας                         

      ε.     Στην Ελένη δεν αρέσει η γυµναστική                         

     στ.    Θα βγούνε µαζί για φαγητό                                         

 

Ασκήσεις γραµµατικής  

Στις παρακάτω προτάσεις υπογράµµισε το αντικείµενο (ή τα αντικείµενα). 

1. Ο Γιώργος έδωσε ένα βιβλίο στην Ελένη.  

2. Οι γείτονες άνοιξαν την πόρτα. 

3. Αυτό είναι για εσένα. 

4. Θα στείλω γράµµα στη µητέρα µου. 

5. Θέλει να το ξεχάσει. 
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Ενώστε τα υποκείµενα της στήλης Α µε τα ρήµατα της στήλης Β και τα αντικείµενα της στήλης Γ, 
για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις  

Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ 

1. Τα παιδιά Α. πάει i. µια ταινία  

2. Εσύ  Β. θα δούµε  ii. στο σπίτι του  

3. Ο Γιώργος Γ. είναι iii. από τη µητέρα µου 

4. Η αδερφή µου κι εγώ ∆. τρώνε  iv. τι σηµαίνει αυτό 

5. Το δώρο Ε. ξέρεις  v. το φαγητό τους 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.5) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Μεσάνυχτα, στο σπίτι της Ελένης, οι 2 
γυναίκες θέλουν να κοιµηθούν αλλά της ενοχλεί ο 
θόρυβος από το µπαρ που βρίσκεται απέναντι. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (γειτόνισσες). 
Μέρος: Στο σπίτι. 
 

 

Γεωργία:   Νυστάζω πολύ. Πάω σπίτι µου να ξαπλώσω. 

Ελένη:  Μπορείς να κοιµηθείς µε αυτό το θόρυβο; 

Γεωργία:   Ποιο θόρυβο λες; 

Ελένη:  Καλά δεν ακούς τη µουσική και τις φωνές; Μάλλον κάποιος γείτονας έχει πάρτυ 

απόψε! 

Γεωργία:   Α, για αυτό λες; Είναι από το µπαρ απέναντι. Στο είχα πει ότι κάποια βράδια έχει 

αρκετή φασαρία. Έχουν ζωντανή µουσική.  

Ελένη:  Ναι, αλλά αυτό είναι υπερβολικό! ∆εν µπορώ να κοιµηθώ µε τόσο θόρυβο και αύριο 

πρέπει να ξυπνήσω στις 6:30 το πρωί.  

Γεωργία:  ∆οκίµασε να κλείσεις τα παράθυρα. Θα είναι πιο ήσυχα.  

Ελένη:  Τα παράθυρα είναι ήδη κλειστά.  

Γεωργία:  Κάνε λίγη υποµονή. Είµαι σίγουρη ότι σε λίγο θα φύγει ο κόσµος και θα κλείσουν.   

Ελένη:  Τι ώρα κλείνουν τις καθηµερινές; Νόµιζα ότι απαγορεύεται να έχεις τόσο δυνατά τη 

µουσική µετά τις 12!  

Γεωργία:  Ναι, κανονικά απαγορεύεται. Σχεδόν όλοι στη γειτονιά έχουν κάνει παράπονα στους 

ιδιοκτήτες αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβληµα. 

Ελένη:  Κι εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω; Θέλω να κοιµηθώ! Αν δεν το χαµηλώσουν σε µισή 

ώρα, θα τους πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν µε ακούσουν, θα καλέσω την αστυνοµία! 

Γεωργία:  Μην εκνευρίζεσαι. Με τον καιρό θα το συνηθίσεις και δεν θα σου φαίνεται τόσο 

ενοχλητικό. Στην αρχή µε ενοχλούσε κι εµένα πολύ ο θόρυβος και αγόρασα 
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ωτασπίδες. Νοµίζω ότι  έχω ακόµα µερικές ωτασπίδες στο σπίτι αλλά δεν ξέρω πού 

µπορεί να τις έχω βάλει. Θες να πάω να δω;  

Ελένη:  Αυτή είναι µια καλή λύση. Σε ευχαριστώ, αλλά µην κουράζεσαι να ψάχνεις. Νοµίζω ότι 

το φαρµακείο στη γωνία εφηµερεύει απόψε, θα πάω να αγοράσω.   

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη δεν µπορεί να κοιµηθεί από τον θόρυβο                               

      β.     Υπάρχει ένα µπαρ απέναντι από το σπίτι    

      γ.     Η Ελένη πρέπει να ξυπνήσει νωρίς το πρωί    

      δ.     Τα παράθυρα είναι ανοιχτά                                        

      ε.     Η Γεωργία δεν έχει ωτασπίδες στο σπίτι                        

    στ.     Το φαρµακείο δεν είναι ανοιχτό                                  

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Γεωργία:  Ελένη τι κάνεις ξύπνια τέτοια ώρα ; 

Ελένη:  _________________________________________________________ 

Γεωργία:  Σε ενοχλεί πολύ; Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις; 

Ελένη:              _________________________________________________________ 

Γεωργία:   Κατάλαβα…άρα κάτι πρέπει να κάνουµε µε αυτό το θόρυβο! 

Ελένη:              _________________________________________________________ 
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Γεωργία:   Καλή ιδέα. Αν µε χρειάζεσαι εµένα κάτι, φώναξε µε.  

Ελένη:              _________________________________________________________ 

Γεωργία:  Καληνύχτα Μαρία! 

Ελένη:              _________________________________________________________ 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. θόρυβος Α. φωνάζω 

2. βράδια Β. κάποιες 

3. καλώ Γ. νύχτες 

4. δοκιµάζω ∆. φασαρία 

5. µερικές Ε. προσπαθώ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Αιτιατική πτώση 
 

Αιτιατική είναι η πτώση στην οποία µπαίνουν: 

• το αντικείµενο του ρήµατος,  

• τα ουσιαστικά µετά από προθέσεις και  

• τα ουσιαστικά όταν δείχνουν χρόνο/ συχνότητα.  

1 Αντικείµενο 

Αντικείµενο του ρήµατος µιας πρότασης λέγεται η λέξη που απαντά στην ερώτηση: τι; 

Βρίσκεται συνήθως σε πτώση αιτιατική, δηλαδή έχει µπροστά το άρθρο «τον», «την», «το» 
(ανάλογα αν είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) ή τα άρθρα «τους», «τις», «τα» (αν είναι στον 
πληθυντικό). Σε ορισµένες περιπτώσεις, το αντικείµενο είναι στη γενική πτώση. 

1α  Πχ. Πάρε την τσάντα. (τι να πάρεις;) 

1β  Πχ. Η Μαρία ταΐζει τους σκύλους . (τι ταΐζει;) 

2 Έµµεσο αντικείµενο  

Σε πολλές περιπτώσεις πριν το αντικείµενο υπάρχει κάποια πρόθεση (από, σε, µε, για…). 

2α  Πχ. ∆ίνω στη Μαρία την τσάντα. («στην Μαρία» έµµεσο αντικείµενο, «την τσάντα» άµεσο 
αντικείµενο). 

2β  Πχ. Πήρα λεφτά από τον Γιώργο. («από τον Γιώργο» έµµεσο αντικείµενο, «λεφτά» άµεσο). 

Αντικείµενο µπορεί να είναι µια λέξη, µια φράση ή µια δευτερεύουσα πρόταση. 

2γ  Πχ. Φοβάµαι ότι δεν θα έρθει. (τι φοβάµαι;) 

3 Επιρρηµατική χρονική 

Μια φράση στην αιτιατική µπορεί να χρησιµοποιείται για να δηλώσει χρόνο, συχνότητα ή ρυθµό 
(µε ή χωρίς πρόθεση). 

4α  Πχ. Θα σε δω την επόµενη  ∆ευτέρα. 

4β  Πχ. ∆ούλευα όλη τη µέρα. 

4γ  Πχ. Θα φύγω σε λίγους  µήνες. 

4δ         Π.χ. Το αυτοκίνητο τρέχει µε 100 χιλιόµετρα την ώρα. 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» 

Το 80% των Ελλήνων ζει σε σπίτια άνω των 60 τ.μ. και το 60% των 

μεταναστών σε σπίτια μικρότερα των 60 τ.μ. Σε όλες σχεδόν τις κατοικίες 

Ελλήνων και μεταναστών υπάρχει λουτρό ή ντους. Το 95% των ελληνικών 

και το 89% των αλλοδαπών νοικοκυριών παρουσιάζουν ηλεκτρολογική 

και υδραυλική εγκατάσταση. Το 90,2% των ελληνικών νοικοκυριών έχει 

σταθερό σύστημα θέρμανσης, που όμως απουσιάζει από το 31,8% των 

αλβανικών, το 53,7% των νοικοκυριών από τα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε., το 

34,9% από ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε. και το 39,6% των νοικοκυριών 

από Ασία και Αφρική. 

Αυτά και άλλα στοιχεία, που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσης Ελλήνων και 

αλλοδαπών, περιλαμβάνονται στην έρευνα του Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου για τον «Καθορισμό δεικτών για την αξιολόγηση των 

πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία». 

Τα διαμερίσματα των μεταναστών είναι συνήθως ισόγεια, υπόγεια, σε 1ο ή 

2ο όροφο, σε παλαιές οικοδομές. Σχεδόν το σύνολο των κατοικιών 

μεταναστών δεν διαθέτει γκαράζ έναντι 23% των ελληνικών νοικοκυριών 

χωρίς γκαράζ. Το 76% των Ελλήνων μένει σε ιδιόκτητη κατοικία, έναντι 

του 8,2% των μεταναστών.  

Στην περιφέρεια πρωτευούσης κατοικούν οι 3 στους 10 Έλληνες, οι 4 

στους 10 Αλβανούς, οι 5 στους 10 μετανάστες από τα νέα κράτη-μέλη Ε.Ε. 

και ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε., οι 7 στους 10 Αφρικανούς και Ασιάτες. Σε 

αστικές περιοχές ζει το 70,3% των Αλβανών, το 75,9% από τα 11 νέα 

κράτη-μέλη, το 85,4% από ευρωπαϊκά κράτη εκτός Ε.Ε. και το 89,7% των 

προερχομένων από Ασία και Αφρική. 

Τα τελευταία δύο χρόνια δηλώνει ότι έχει μετακομίσει το 6,3% των 

Ελλήνων. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20,6% για νοικοκυριά Αλβανών, 

30,8% για προερχόμενους από νέα κράτη-μέλη, 27,4% για νοικοκυριά από 

Ασία και Αφρική και 18,1% για νοικοκυριά από ευρωπαϊκά κράτη εκτός 

Ε.Ε.  

 (∆ηµοσίευση της Μαρίας ∆εληθανάση στην Καθηµερινή 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_06/11/2010_421432, 

6/11/2010) 

Λείπει 

Τετραγωνικών 

μέτρων 

(εμβαδό) 

Κτίρια   

Δική του/ 

ιδιοκτησία 

του 

Πιο μεγάλα 

Έχει 

Όλοι 

Ζωής  

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Που 

έρχονται 

Σπιτιών 

Γύρω από 

Πόλεις 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                    ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.     Το 60% των µεταναστών ζει σε σπίτια µικρότερα των 60τµ.      

      β.     Λίγες κατοικίες έχουν λουτρό ή ντους                                    
      γ.      Σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν ηλεκτρολογική και υδραυλική  
              εγκατάσταση                                                                               
      δ.     Τα σπίτια των µεταναστών είναι συνήθως ισόγεια                     

     ε.      Οι µετανάστες από Αφρική και Ασία µένουν συνήθως σε  
              χωριά, όχι στις πόλεις                                                                

    στ.     Λίγοι Έλληνες µετακόµισαν τα τελευταία 2 χρόνια                     
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. διαµέρισµα (το) 

2. ενοίκιο (το) 

3. λογαριασµός (ο) 

4. κοινόχρηστα (τα) 

5. έπιπλα (τα) 

6. ιδιοκτήτης (ο) 

7. µετακοµίζω  

8. πολυκατοικία (η) 

9. απόδειξη (η) 

10. γείτονας (ο) 

11. συγκάτοικος (ο) 

12. θόρυβος (ο) 

13. µπαλκόνι (το) 

14. όροφος (ο) 

15. χώρος (ο) 

16. δωµάτιο (το) 

 

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 Ελένη πήρε τηλέφωνο τη Γεωργία επειδή: 

α. Ψάχνει να νοικιάσει ένα διαµέρισµα   

      β. Ψάχνει να νοικιάσει ένα δωµάτιο για τις διακοπές της  

γ.  Ψάχνει ένα δωµάτιο σε ξενοδοχείο   

 

 Η τιµή για το διαµέρισµα είναι: 

α. 300 ευρώ για το ενοίκιο   

      β. 300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού  

γ.  300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού και της ∆ΕΗ  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη δουλεύει ηµιαπασχόληση     

      β.     Η Ελένη θέλει ένα µεγάλο και ακριβό σπίτι     

      γ.     Ο λογαριασµός του νερού περιλαµβάνεται στα  
              κοινόχρηστα                         

      δ.     Η Γεωργία µένει στον ίδιο όροφο     

      ε.     Ο ιδιοκτήτης µένει στην ίδια πολυκατοικία     

      στ.   Απέναντι από το σπίτι υπάρχει ένα µπαρ                    

 

Άσκηση ανάγνωσης 

Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 σύµφωνα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε 
κάθε λέξη 
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π .χ .  δ ιαµέρ ισµα  ανο ι χ τό   

απασχόληση  περ ιλαµβάνε τα ι  

αγγελ ία  βαµµένο   

ι δ ι οκ τή της  συγχωρε ί τ ε  

τ ελοσπάντων  κεντρ ι κό  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                              ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη δεν χαίρεται που είναι στην Αθήνα                         

      β.     Η Γεωργία µένει στην Αθήνα εδώ και 4 χρόνια    

      γ.     Το διαµέρισµα δεν έχει µπαλκόνι      

      δ.     Η κρεβατοκάµαρα είναι µικρή     

      ε.     Η περιοχή δεν είναι ήσυχη     

      στ.  Η Ελένη αποφάσισε ότι θέλει να νοικιάσει το σπίτι    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Μαρία ψάχνει να νοικιάσει ένα διαµέρισµα στο κέντρο. ∆εν έχει πολλά λεφτά και θέλει να 

πληρώνει µικρό ενοίκιο. Το διαµέρισµα έχει µια κρεβατοκάµαρα, ένα µπάνιο, µια κουζίνα, 

σαλόνι µε τηλεόραση, καναπέ, πολυθρόνα και καρέκλες.. 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. καινούριο - Γ Α. µεγάλο 
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2. µικρό – Α Β. αγενής 

3. φωτεινό – Ε Γ. παλιό  

4. ευγενικός – Β ∆. άσχηµο 

5. ωραίο - ∆ Ε. σκοτεινό 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Ελένη: 

α. έχει υπογράψει συµβόλαιο   

      β. δεν έχει υπογράψει συµβόλαιο  

γ. έχει πληρώσει ήδη 2 ενοίκια  

 

2. Η Ελένη θέλει να πληρώνει το ενοίκιο: 

α. κάθε πρώτη του µήνα   

      β. κάθε 15 του µήνα  

γ.  κάθε 16 του µήνα   

 

3. Η Γεωργία πληρώνει το ενοίκιο: 

α. πάντα µε µετρητά   

      β. πάντα µε κατάθεση στην τράπεζα  

γ.  µε µετρητά και χωρίς απόδειξη   

 

4. Ο ιδιοκτήτης έρχεται  στην πολυκατοικία: 

α. κάθε µέρα   

      β. κάθε πρώτη του µήνα  

γ.  κάθε 15 του µήνα   
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Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις χαιρετισµού/ συστάσεων. 

Παράδειγµα: Καληµέρα Γεωργία! 

1. Γεια σου 

2. Καλωσήρθες! 

3. Σε χαιρετώ 

4. Θα τα πούµε αργότερα 

5. Τα λέµε! 

6. Καλό απόγευµα 

 

Υπογραµµίστε το ρήµα στις προτάσεις και βρείτε το αντικείµενο απαντώντας στην ερώτηση «τι;». 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη ξέρει ξένες γλώσσες     

      β.     Η Γεωργία µιλάει πολύ καλά αγγλικά      

Πρόταση Υποκείµενο 

Θα υπογράψω το συµβόλαιο. το συµβόλαιο  

Πρέπει να πληρώσεις δύο ενοίκια µπροστά. Ενοίκια 

Θα δίνω το ενοίκιο κάθε µήνα στις 16.       Το ενοίκιο 

Θα βάζω τα λεφτά στην τράπεζα. Τα λεφτά 

Πάντα παίρνω απόδειξη. Απόδειξη 

Έχω φέρει γλυκά. Γλυκά 
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      γ.     Η Γεωργία έχει δουλειά     

      δ.     Η Ελένη τώρα είναι γραµµατέας                         

      ε.     Στην Ελένη δεν αρέσει η γυµναστική                         

     στ.    Θα βγούνε µαζί για φαγητό                                         

 

Άσκηση γραµµατικής  

Στις παρακάτω προτάσεις υπογράµµισε το αντικείµενο (ή τα αντικείµενα). 

1. Ο Γιώργος έδωσε ένα βιβλίο στην Ελένη.  

2. Οι γείτονες άνοιξαν την πόρτα. 

3. Αυτό είναι για εσένα. 

4. Θα στείλω γράµµα στη µητέρα µου. 

5. Θέλει να το ξεχάσει. 

 

Ενώστε τα υποκείµενα της στήλης Α µε τα ρήµατα της στήλης Β και τα αντικείµενα της στήλης Γ, 
για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις  

Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ 

1. Τα παιδιά – ∆ - v Α. πάει i. µια ταινία  

2. Εσύ – Ε – iv Β. θα δούµε  ii. στο σπίτι του  

3. Ο Γιώργος – A - ii Γ. είναι iii. από τη µητέρα µου 

4. Η αδερφή µου κι εγώ – B -i ∆. τρώνε  iv. τι σηµαίνει αυτό 

5. Το δώρο – Γ - iii Ε. ξέρεις  v. το φαγητό τους 
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Ελένη δεν µπορεί να κοιµηθεί από τον θόρυβο                              

      β.     Υπάρχει ένα µπαρ απέναντι από το σπίτι    

      γ.     Η Ελένη πρέπει να ξυπνήσει νωρίς το πρωί    

      δ.     Τα παράθυρα είναι ανοιχτά                                        

      ε.     Η Γεωργία δεν έχει ωτασπίδες στο σπίτι                        

    στ.     Το φαρµακείο δεν είναι ανοιχτό                                  

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Γεωργία:  Ελένη τι κάνεις ξύπνια τέτοια ώρα ; 

Ελένη:  ∆εν µπορώ να κοιµηθώ, έχει πολύ θόρυβο. 

Γεωργία:  Σε ενοχλεί πολύ; Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις; 

Ελένη:            Σε τρεις ώρες! 

Γεωργία:   Κατάλαβα…άρα κάτι πρέπει να κάνουµε µε αυτό το θόρυβο! 

Ελένη:            Θα βάλω ωτασπίδες. 

Γεωργία:   Καλή ιδέα. Αν µε χρειάζεσαι εµένα κάτι, φώναξε µε.  

Ελένη:             Εντάξει, ευχαριστώ. 

Γεωργία:  Καληνύχτα Μαρία! 

Ελένη:             Καληνύχτα! 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. θόρυβος – ∆ Α. φωνάζω 

2. βράδια – Γ Β. κάποιες 

3. καλώ – Α Γ. νύχτες 
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4. δοκιµάζω – Ε ∆. φασαρία 

5. µερικές - Β Ε. προσπαθώ 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                   ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.     Το 60% των µεταναστών ζει σε σπίτια µικρότερα των 60τµ.      

      β.     Λίγες κατοικίες έχουν λουτρό ή ντους                                    
      γ.      Σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν ηλεκτρολογική και υδραυλική  
              εγκατάσταση                                                                               
      δ.     Τα σπίτια των µεταναστών είναι συνήθως ισόγεια                     

     ε.      Οι µετανάστες από Αφρική και Ασία µένουν συνήθως σε  
              χωριά, όχι στις πόλεις                                                                

    στ.     Λίγοι Έλληνες µετακόµισαν τα τελευταία 2 χρόνια                     

 


