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Ενότητα 8 
 

ΑΓΟΡΕΣ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε τη Γεωργία που έχει βγει για τα καθηµερινά της 
ψώνια και τους διαλόγους επικοινωνίας µε τους πωλητές.    
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 

Λεφτά/ Τιµές Συζήτηση από κοντά Ήχοι µε το «γ» (γ, γγ, γχ, γρ, 
γκ, γκρ) 

Αγορά/ Τρόφιµα Συζήτηση από κοντά Λεξιλόγιο  

Εµπορικό κέντρο Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις που δείχνουν 
χρόνο ή διάρκεια 

Αγορά ρούχων/ παπουτσιών Τηλεφωνική συζήτηση Επίθετα 
 

Συζήτηση µε πωλητή Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 
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ΛΕΦΤΑ/ ΤΙΜΕΣ 
 
∆ιάλογος 1 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.1) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Γεωργία µπαίνει σε ένα µαγαζί να 
αγοράσει ρούχα. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Μάνος (πωλητής). 
Μέρος: Στο µαγαζί ρούχων. 
 

 

Μάνος:  Καληµέρα. 

Γεωργία:  Καληµέρα. 

Μάνος:  Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;  

Γεωργία:  Ένα φόρεµα θέλω να βρω. 

Μάνος:  Βραδινό ή πιο καθηµερινό; 

Γεωργία:  Ένα καθηµερινό. Όχι κάτι επίσηµο. 

Μάνος:  Ποια χρώµατα σας αρέσουν περισσότερο; 

Γεωργία:  Πιο πολύ µου αρέσει το άσπρο, ή γενικά τα ανοιχτά χρώµατα. 

Μάνος:  Κοιτάξτε εδώ µόνη σας και πείτε µου ποιο σας αρέσει να το δοκιµάσετε. 

Γεωργία:  Εντάξει. Αυτό εδώ πόσο κάνει; 

Μάνος:  35 ευρώ. Θέλετε να το δείτε πάνω σας; 

Γεωργία:  Ναι. Είναι στο νούµερο µου; 

Μάνος:  Τι νούµερο φοράτε; Το medium; 

Γεωργία:  Ναι. 

Μάνος:  ∆υστυχώς δεν υπάρχει άλλο στο µέγεθος σας. 

Γεωργία:  Μήπως έχετε πιο µικρό µέγεθος; Λέω να το πάρω δώρο στην αδερφή µου. 

Μάνος:  Ναι νοµίζω έχουµε. Νάτο. 

Γεωργία:  Ωραία. Πιστεύω θα της ταιριάζει. Πείτε µου πάλι την τιµή. 

Μάνος:  35 ευρώ έχει. Αν πάρετε και κάτι ακόµα θα έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο ρούχο. 

Γεωργία:  Μπορεί αντί για ρούχο να πάρω κάποια παπούτσια; Είναι και αυτά στην προσφορά; 

Μάνος:  Ναι βεβαίως. Τι νούµερο φοράτε; 

Γεωργία:  38. 

Μάνος:  Κοιτάξτε εδώ µήπως σας αρέσει κάτι. 

Γεωργία:  Μου αρέσουν αυτά εδώ. Πόσο κάνουν; 
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Μάνος:  Τα παπούτσια κάνουν 50 ευρώ. Με την έκπτωση για εσάς, 25 ευρώ. 

Γεωργία:  Εντάξει, αποφάσισα. Θα πάρω και το φόρεµα και τα παπούτσια. 25 ευρώ τα 

παπούτσια και 35 το φόρεµα, σύνολο 60 ευρώ, σωστά; 

Μάνος:  Μάλιστα. Ορίστε και τα ρέστα σας. Σας ευχαριστούµε πολύ, µε γεια σας! 

Γεωργία:     Κι εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. 

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 

Η Γεωργία θέλει: 

α. Να πάρει δώρο σε µια φίλη της   

      β. Να αγοράσει ένα φόρεµα  

γ.  Να αλλάξει ένα φόρεµα και να πάρει παπούτσια   

 

Η έκπτωση ισχύει: 

α. Αν αγοράσεις 2 ρούχα   

      β. Αν αγοράσεις 1 ρούχο και 1 ζευγάρι παπούτσια  

γ.  Αν αγοράσεις 2 πράγµατα, είτε ρούχα είτε παπούτσια   
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία προτιµά τα ανοιχτά χρώµατα     

      β.     Το µέγεθος της είναι το medium     

      γ.     Το φόρεµα έχει 50% έκπτωση     

      δ.     Τα παπούτσια δεν είναι στην προσφορά     

      ε.     Θα πάρει και το φόρεµα και τα παπούτσια            

    στ.     Θα πληρώσει 35 ευρώ                                                 

 

Άσκηση ανάγνωσης 

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

π .χ .  γ ,  γγ ,  γχ ,  γρ ,  γκ ,  γκρ  µεγάλο   

µέγεθος  αγγελ ία  

συγχωρώ  γράφω   

γκρ ι  αγκαλ ιά  

συγκρ ί νω  υγρό  

 



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

Ενότητα 8           Σελίδα 5 

 

ΑΓΟΡΑ/ ΤΡΟΦΙΜΑ 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.2) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Γεωργία πηγαίνει στο 
µανάβικο. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Σωτήρης 
(µανάβης). 
Μέρος: Στο µανάβικο. 
 

 

Γεωργία:  Καληµέρα. 

Σωτήρης:  Γεια σας. Τι κάνετε;  

Γεωργία:  Καλά. Ήρθα να πάρω µερικά φρούτα και λαχανικά.  

Σωτήρης:  Για σαλάτα; 

Γεωργία:  Και για σαλάτα και για το φαγητό. Λέω να κάνω γεµιστά σήµερα. 

Σωτήρης:  Ωραία ιδέα. Τι λαχανικά θέλετε λοιπόν; 

Γεωργία:  Βάλτε µου 3-4 µεγάλες ντοµάτες, 3 πιπεριές πράσινες, 2 µελιτζάνες, 4 κολοκύθια... 

Σωτήρης:  Πατάτες θέλετε; 

Γεωργία:  Ναι αλλά νοµίζω ότι έχω πατάτες. Βάλτε µου µόνο 2-3.  

Σωτήρης:  Θέλετε τίποτα άλλο; 

Γεωργία:  Νοµίζω αυτά είναι αρκετά για τα γεµιστά. Θέλω και για τη σαλάτα 2 αγγούρια, 1 

λεµόνι και 2 µεγάλα κρεµµύδια. Α, και λίγο σκόρδο γιατί µου έχει τελειώσει. 

Σωτήρης:  Τα ετοιµάζω αµέσως. Θέλετε και φρούτα µου είπατε; 

Γεωργία:  Ναι. Τι φρούτα έχετε; 

Σωτήρης:  Έχω πολύ ωραίο καρπούζι, πεπόνι, σταφύλια, βερίκοκα… 

Γεωργία:  Ροδάκινα έχετε; 

Σωτήρης:  Ναι αµέ. Ολόφρεσκα. 

Γεωργία:  Ωραία. Βάλτε µου µισό κιλό ροδάκινα. Πόσο κάνει το κιλό; 

Σωτήρης:  4,18 ευρώ το κιλό. 

Γεωργία:  Ακριβό δεν είναι; 

Σωτήρης:  Όχι, τόσο θα το βρείτε παντού. 

Γεωργία:  Καλά. Ορίστε τα λεφτά. 

Σωτήρης:  Μήπως έχετε πιο ψηλά; ∆εν έχω να χαλάσω 50ευρω.  

Γεωργία:  Για να δω...έχω 20 ευρώ. 
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Σωτήρης:  Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Καληµέρα! 

Γεωργία:  Καληµέρα, γεια σας! 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θέλει να αγοράσει φρούτα και λαχανικά    

      β.     Η Γεωργία δεν θα αγοράσει πατάτες     

      γ.     Η Γεωργία θέλει να αγοράσει σκόρδο     

      γ.     Η Γεωργία θέλει να πάρει ένα πεπόνι     

      δ.     Ένα κιλό ροδάκινα κάνει 4,18 ευρώ     

      ε.     Η Γεωργία πλήρωσε περισσότερα από 20 ευρώ                    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Γεωργία σήµερα θέλει να µαγειρέψει γεµιστά. Χρειάζεται µεγάλες ________________, 

πιπεριές, ________________ και ________________. Πάει στο µανάβη να πάρει λαχανικά 

και ____________ . Όλα µαζί κάνουν 18 ευρώ και η Γεωργία δίνει 20 ευρώ, ο µανάβης 

πρέπει να της δώσει ___________.   

 

Άσκηση γραµµατικής 
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Συµπληρώστε τα κενά µε τα κατάλληλα κτητικά επίθετα. 

Η Γεωργία πάει στο σπίτι _________ να µαγειρέψει.  Το µεσηµέρι θα πάρει τα παιδιά 

_________ από το σχολείο __________ και θα συναντήσει τους καθηγητές ________ . Το 

απόγευµα θα µε πάρει τηλέφωνο για να έρθει στο σπίτι  ______.   Θα έρθει και η φίλη 

______ η Άννα.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.3) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Γεωργία πηγαίνει σε ένα 
εµπορικό κέντρο και ζητάει να κάνει µια 
αλλαγή στα ρούχα που αγόρασε. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Μάνος (πωλητής). 
Μέρος: Στο εµπορικό κέντρο. 
 

 

Γεωργία:  Καλησπέρα. 

Μάνος:  Καλησπέρα. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;  

Γεωργία:  Αγόρασα ένα πουκάµισο εχθές και θέλω να το επιστρέψω, γίνεται; 

Μάνος:  Είχε κάποιο πρόβληµα;  

Γεωργία:  Είδα ότι είχε ένα κόκκινο σηµάδι στο λαιµό. 

Μάνος:  ∆υστυχώς δεν υπάρχει άλλο ίδιο. Αν θέλετε µπορείτε να το αλλάξετε και να πάρετε 

τώρα κάτι άλλο ή µπορώ να σας δώσω µία κάρτα µε το ποσό που έχετε πληρώσει και 

να ψωνίσετε κάτι άλλο αργότερα. Η κάρτα θα ισχύει για τους επόµενους 6 µήνες. 

Έχετε την απόδειξη µαζί σας; 

Γεωργία:  Ναι, βέβαια την έχω. 

Μάνος:  Τέλεια. Θέλετε να ρίξετε µια µατιά µήπως πάρετε κάτι τώρα ή να σας ετοιµάσω την 

κάρτα αλλαγής; 

Γεωργία:  Είχα δει ένα παντελόνι που µου άρεσε…δεν ξέρω σε τι τιµή είναι αυτό… 

Μάνος:  Το παντελόνι κάνει 45 ευρώ. Για το πουκάµισο έχετε δώσει 20 ευρώ, άρα η διαφορά 

που πρέπει να πληρώσετε είναι 25 ευρώ. Γιατί δεν το δοκιµάζετε; 

Γεωργία:  ∆υστυχώς αυτή τη στιγµή δεν έχω φέρει χρήµατα µαζί µου… 

Μάνος:  Κανένα πρόβληµα. Ελάτε κάποια άλλη µέρα. Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή 7 µέρες 

µετά την ηµέρα αγοράς, εκτός από τα Σάββατα. Εσείς είπατε ότι το αγοράσατε χθες, 

έτσι δεν είναι; 

Γεωργία:  Ναι. 

Μάνος:  Άρα, µπορείτε να έρθετε µέχρι την άλλη Τετάρτη µε την απόδειξη να πάρετε το 

παντελόνι.  

Γεωργία:  Εντάξει τότε, θα ξανάρθω. Ποια απογεύµατα είστε ανοιχτά; 
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Μάνος:  Είµαστε ανοιχτά Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα.     

Γεωργία:  Εντάξει, θα ξαναπεράσω. Ευχαριστώ πολύ. 

Μάνος:  Κι εγώ. Καλό βράδυ.  

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Γεωργία θέλει να επιστρέψει ένα πουκάµισο: 

α. γιατί δεν ήταν στο µέγεθος της  

      β. γιατί είχε ένα σηµάδι  

γ. γιατί δεν της άρεσε το χρώµα  

 

2. Η Γεωργία µπορεί να επιστρέψει το πουκάµισο και να πάρει: 

α. τα λεφτά της πίσω   

      β. µια κάρτα αλλαγής για να ψωνίσει από το µαγαζί µέσα σε 6 µήνες  

γ. δεν µπορεί να το επιστρέψει  

 

3. Η Γεωργία θέλει: 

α. να αγοράσει ένα παντελόνι   

      β. να κρατήσει το πουκάµισο και να αγοράσει και ένα παντελόνι  

γ. να πάρει τα λεφτά της πίσω   

 

4. Οι αλλαγές γίνονται: 

α. από ∆ευτέρα έως Σάββατο µόνο το πρωί   

      β. µόνο Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα  

γ.  όλες τις ώρες που είναι ανοιχτά το µαγαζί, εκτός από Σάββατο   
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Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

________________ ένα πουκάµισο εχθές και θέλω να το ________________. ∆εν ήταν στο 

________________ µου, χρειάζοµαι ένα µεγαλύτερο. Έχω την ________________ µαζί 

µου. ∆εν θα διαλέξω κάτι τώρα, καλύτερα να µου δώσετε µια κάρτα ________________ . 

 

Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που προτείνουν κάτι. 

Παράδειγµα: Αν θέλετε µπορείτε να το αλλάξετε… 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________ 
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ΑΓΟΡΑ ΡΟΥΧΩΝ/ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ 

∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.4) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Γεωργία µπαίνει σε ένα µαγαζί να 
αγοράσει ρούχα και παπούτσια. 
Πρόσωπα: Γεωργία και Μάνος (πωλητής). 
Μέρος: Στο µαγαζί ρούχων. 
 

 

Μάνος:  Καλησπέρα. 

Γεωργία:  Καλησπέρα. Είδα ένα πουκάµισο στη βιτρίνα το οποίο µου άρεσε, µπορώ να το δω 

από κοντά; 

Μάνος:  Λέτε το κόκκινο πουκάµισο που φοράει η κούκλα στα δεξιά;  

Γεωργία:        Ναι αυτό.  

Μάνος:  Ένα λεπτό να πάω να δω αν το έχουµε στην αποθήκη. Σε τι νούµερο; 

Γεωργία:  Medium. 

Μάνος:  ∆υστυχώς, το medium µας έχει τελειώσει σε αυτό το χρώµα. Το έχω µόνο σε µπλε, 

σε µαύρο και κίτρινο; Θέλετε να δείτε κάποιο από αυτά; 

Γεωργία:  Το µαύρο καλύτερα. 

Μάνος:  Θέλετε να το δοκιµάσετε; Το δεύτερο δοκιµαστήριο στο τέλος του διαδρόµου είναι 

άδειο. 

Γεωργία:  Εντάξει. Μου δίνετε και το µπλε να το δω πάνω µου;  

Μάνος:  Ναι, θα σας το φέρω. Θέλετε και τίποτα άλλο; 

Γεωργία:  Θέλω να δοκιµάσω και κάποιο τζην. Φοράω νούµερο 29. Αλλά δεν θέλω να είναι 

πολύ εφαρµοστό.  

Μάνος:  Εντάξει θα σας φέρω κάποιο φαρδύ.  

Γεωργία:  Τι παπούτσια λέτε ότι θα ταίριαζαν µε αυτά τα ρούχα; 

Μάνος:  Καλύτερα είναι να βάλετε κάποιες µπότες ή κάποιο παπούτσι µε τακούνι. 

Γεωργία:  Εντάξει άλλα όχι πολύ ψηλό τακούνι γιατί δεν νιώθω άνετα. 

Μάνος:  ∆οκιµάστε αυτά τα δερµάτινα παπούτσια. Τι νούµερο φοράτε; 39; 

Γεωργία:  Ναι. Μήπως τα έχετε και σε άλλο χρώµα; 

Μάνος:  Θα πάω στην αποθήκη να κοιτάξω.  

Γεωργία:  Πριν πάτε, µπορείτε να µου πείτε σε τι τιµή είναι όλα αυτά; 

Μάνος:  Το πουκάµισο, το τζην και τα παπούτσια κάνουν συνολικά 80 ευρώ. 
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Γεωργία:  Μάλιστα. Αυτή τη στιγµή δεν έχω πολλά λεφτά µαζί µου. Θα ξανάρθω να τα 

δοκιµάσω όλα µαζί. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

Μάνος:            Παρακαλώ. Γεια σας. 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Στη Γεωργία αρέσει ένα κόκκινο πουκάµισο                         

      β.     ∆εν έχουν στην αποθήκη κόκκινα πουκάµισα σε medium    

      γ.     Η Ιωάννα θέλει ένα στενό παντελόνι      

      δ.     Οι µπότες δεν ταιριάζουν µε αυτά τα ρούχα                         

      ε.     Η Γεωργία φοράει παπούτσια νούµερο 39             

    στ.     Η Γεωργία τελικά δεν αγόρασε τίποτα                   

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε τα επίθετα στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Το κόκκινο πουκάµισο µε το σκούρο παντελόνι σου πάει πολύ.   

2. Τα δερµάτινα παπούτσια δεν µου αρέσουν, θέλω µαλακά παπούτσια µε χαµηλό τακούνι. 

3. Στο σαλόνι µου έχω ένα µεγάλο καναπέ και µια καινούρια τηλεόραση. 

4. Αν έχει καλό καιρό θα πάω εκδροµή την πρώτη βδοµάδα του Ιουλίου.    

5. Έχει ωραία ρούχα σε καλές τιµές και πολλά χρώµατα.  
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Συµπληρώστε στις στήλες Α, Β και Γ το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο γένος των επιθέτων, 
αντίστοιχα. 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

µεγάλος µεγάλη µεγάλο 

φαρδύς   

  παλιό 

 καινούρια  

σκούρος   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΩΛΗΤΗ 

∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.5) 

 

Συζήτηση από κοντά. 
Κατάσταση: Η Άννα πηγαίνει σε ένα κατάστηµα 
κινητής τηλεφωνίας να αγοράσει κάρτα για το 
κινητό της. 
Πρόσωπα: Άννα και Γιώργος (υπάλληλος στο 
κατάστηµα). 
Μέρος: Στο κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας. 

 

Γιώργος:  Γεια σας. 

Άννα:  Καλησπέρα. Θέλω να αγοράσω µια κάρτα SIM για να έχω σύνδεση µε κάρτα στο 

κινητό µου. 

Γιώργος:  Μάλιστα, δηλαδή µια σύνδεση για καρτοκινητή. ∆ώστε µου σας παρακαλώ την 

ταυτότητα σας να καταχωρίσω τα στοιχεία σας. Αν θέλετε εδώ µπορείτε να δείτε τις 

υπηρεσίες µας και τις χρεώσεις.   

Άννα:           Ωραία. Μπορείτε να µου πείτε µου πείτε πώς θα ανανεώνω το χρόνο οµιλίας µου;  

Γιώργος:  Με κάρτες ανανέωσης του χρόνου οµιλίας. Υπάρχουν κάρτες  µε 5, 10, 15, 20 και 30 

ευρώ.  

Άννα:  Για πόσο ισχύει η κάθε κάρτα; 

Γιώργος:  Όλες ισχύουν για 12 µήνες. 

Άννα:  Θα µου δώσετε µία των 10 ευρώ; 

Γιώργος:  Ναι ορίστε. 

Άννα:  Μπορείτε να µου πείτε πώς ανανεώνω το χρόνο οµιλίας; 

Γιώργος:  Θα πάρετε τηλέφωνο τον αριθµό που λέει εδώ και θα ακούσετε τις οδηγίες. Κάθε 

κάρτα γράφει ένα νούµερο µε 16 ψηφία. Οι οδηγίες θα σας πουν πότε να 

πληκτρολογήσετε τα νούµερα και ότι άλλο πρέπει να ξέρετε. 

Άννα:  Αυτή δεν είναι η καρτοκινητή που διαφηµίζει ότι διπλασιάζει το χρόνο οµιλίας;  

Γιώργος:  Ναι, η προσφορά ισχύει ακόµα. Εσείς τώρα µε την κάρτα των 10 ευρώ που 

αγοράσατε θα έχετε χρόνο οµιλίας που αντιστοιχεί σε 20 ευρώ. Για τις 15 πρώτες 

µέρες έχετε και δωρεάν µηνύµατα και τηλέφωνα.  

Άννα:  Προς όλες τις εταιρείες; 

Γιώργος:  Όχι µόνο για κινητά αυτής της εταιρείας. Έχετε και 100 δωρεάν µηνύµατα προς 

όλους. 
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Άννα:  Λογικά θα το λέει και στις οδηγίες όταν πάρω το τηλέφωνο για να ανανεώσω το 

χρόνο, έτσι δεν είναι; 

Γιώργος:  Ναι βεβαίως. Για όλες τις υπηρεσίες µας µπορείτε να καλέσετε και το κέντρο 

εξυπηρέτησης πελατών.  

Άννα:  Εντάξει, κατάλαβα. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Άννα θέλει να αγοράσει κάρτα για το κινητό της    

      β.     Πρέπει να δώσει την ταυτότητα της     

      γ.     Υπάρχουν κάρτες µε 25 ευρώ      

      δ.     Οι κάρτες ισχύουν για 12 µήνες     

      ε.     Η προσφορά ισχύει για κλήσεις προς όλες τις εταιρείες      

    στ.     ∆εν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών           

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Γιώργος:  Καληµέρα! 

Άννα:            _________________________________________________________ 

Γιώργος:  Μου έχουν τελειώσει. Θέλεις κάτι άλλο;. 

Άννα:            _________________________________________________________ 

Γιώργος:   Έχει µέσα στο ψυγείο… 

Άννα:            _________________________________________________________ 

Γιώργος:   3,80. 

Άννα:            _________________________________________________________ 

Γιώργος:  ∆εν έχεις πιο ψιλά; ∆εν έχω να σου δώσω ρέστα… 

Άννα:            _________________________________________________________ 
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Γιώργος:  Ευχαριστώ πολύ! Γεια! 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. ισχύει  Α. τζάµπα 

2. αριθµός Β. τηλέφωνα 

3. δωρεάν Γ. νούµερο 

4. κλήσεις ∆. τηλεφωνώ 

5. καλώ Ε. διαρκεί 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Επίθετα 
Τα επίθετα περιγράφουν ένα χαρακτηριστικό των ουσιαστικών που συνοδεύουν. Έχουν τρία γένη 
(αρσενικό θηλυκό, ουδέτερο), κλίνονται όπως τα ουσιαστικά και είναι πάντα στο ίδιο γένος, στον 
ίδιο αριθµό και στην ίδια πτώση µε τα ουσιαστικά που συνοδεύουν. 

Αρσενικά Θηλυκά Ουδέτερα 

-ος –η,     -α 

-ια 

-0 

-ής 

- ύς 

-ιά -ί 

-ύ 

Ε
π
ίθ
ε
τα

 

-ης -α -ικο 

1α  Πχ. Καλός – Καλή – Καλό 

1β  Πχ. Κακός – Κακιά – Κακό 

1γ  Πχ. Φτωχός – Φτωχιά – Φτωχό 

2α  Πχ.  Ελαφρύς – Ελαφριά – Ελαφρύ 

3α  Πχ. Παραπονιάρης – Παραπονιάρα - Παραπονιάρικο 

Κτητικά επίθετα 

Ενικός Πληθυντικός 

µου σου του/ της µας σας τους 

 

Τακτικά επίθετα 

1ος Πρώτος 7ος Έβδοµος 

2ος ∆εύτερος 8ος Όγδοος 

3ος Τρίτος 9ος Ένατος 

4ος Τέταρτος 10ος  ∆έκατος 

5ος  Πέµπτος 20ος  Εικοστός 

6ος Έκτος 100ος  Εκατοστός 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Shopping therapy λόγω... οικονοµικής κρίσης κάνουν οι γυναίκες» 

Στις περιόδους κρίσης, οι γυναίκες ψωνίζουν ακόμη περισσότερο από ό,τι 

συνήθως. Οι ίδιες εξηγούν, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας, πως η 

κρίση τους φέρνει μελαγχολία και προσπαθούν να την καταπολεμήσουν 

με… shopping therapy. 

Η έρευνα έγινε από την καθηγήτρια του βρετανικού πανεπιστημίου του 

Χερτφορντσάιρ, Κάρεν Πάιν, συγγραφέα επίσης του bestseller βιβλίου 

«Sheconomics».  

Η μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου οι μισές γυναίκες δηλώνουν 

τρομαγμένες από την κρίση και αισθάνονται ότι η οικονομική τους 

κατάστασή τους έχει χειροτερεύσει.  

Κι ενώ τρεις στις τέσσερις (75%) δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν 

κάποιου είδους περικοπές στις συνολικές δαπάνες τους, την ίδια στιγμή 

ακόμα περισσότερες (79%) αναφέρουν ότι θα κάνουν σπατάλες σε ψώνια 

για να ανεβάσουν την ψυχική τους διάθεση. 

Ορισμένοι άνθρωποι, κατά την ερευνήτρια, χρησιμοποιούν ναρκωτικά ή 

αλκοόλ για να τα βγάλουν πέρα με τα συναισθήματά τους, αλλά κυρίως οι 

γυναίκες καταφεύγουν στα ψώνια ως άμυνα απέναντι στα αρνητικά 

αισθήματά τους ή στη γενικότερη έλλειψη ικανοποίησης με τη ζωή τους. 

Μάλιστα, προειδοποιεί ότι, αν γυναίκες δεν μπορούν ή εμποδιστούν να 

ψωνίσουν, ίσως αυξηθούν τα προβλήματα νοητικής υγείας τους, όπως το 

άγχος και η κατάθλιψη! 

Καλώς ή κακώς όμως, η έρευνα διαπίστωσε ότι όλες οι γυναίκες δεν το 

ευχαριστιούνται όταν ψωνίζουν.  

Το 25% αναφέρουν ότι έχουν αισθήματα λύπης, ενοχής ή ντροπής για τις 

αγορές που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι που, κατά την Πάιν, 

θυμίζει τις αντιδράσεις των ανθρώπων και σε άλλα είδη εθισμού.  

 (∆ηµοσίευση του Γιάννη ∆εβετζόγλου, στα ΝΕΑonline 
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=11&articleID=6538&la=1, 22/5/2009)  

Στεναχώρια, 

θλίψη 

έδειξε 

Έξοδα, λεφτά 

που δίνουν 

αντιμετωπίσουν 

Φοβούνται, 

τρομάζουν 

Εξαιτίας 

Υγεία του 

μυαλού 

χαίρονται 

Έχουν σκοπό, 

στόχο 

μειώσεις 

Σύμφωνα με 

τη γνώμη/ 

άποψη 

Στεναχώρια 

αντιμετωπίσουν 

Π.χ. στα 

ναρκωτικά, 

στο ποτό κλπ. 

50% 
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                             ΣΩΣΤΟ         ΛΑΘΟΣ 

       α.     Οι γυναίκες ψωνίζουν περισσότερο όταν δεν είναι χαρούµενες                   

      β.     3 στις 4 γυναίκες θέλουν να µειώσουν τα λεφτά που ξοδεύουν          

      γ.      Οι γυναίκες κάνουν λίγα ψώνια όταν δεν είναι ικανοποιηµένες          

      δ.      Οι γυναίκες που ψωνίζουν πολύ δεν έχουν άγχος                             

     ε.      Όλες οι γυναίκες χαίρονται όταν ψωνίζουν                                          

    στ.     25% νιώθουν άσχηµα για τα ψώνια που έκαναν την τελευταία  

             βδοµάδα                                                                                               
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. µαγαζί (το) 

2. εξυπηρέτηση (η) 

3. επίσηµο ρούχο (το) 

4. χρώµα (το) 

5. µέγεθος (το) 

6. προσφορά (η) 

7. τιµή (η) 

8. έκπτωση (η) 

9. ρέστα (τα) 

10. τακούνια (τα) 

11. αλλαγή (η) 

12. αγοράζω 

13. δωρεάν 

14. εµπορικό κέντρο (το) 

15. περίπτερο (το) 

16. αποθήκη (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 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Γεωργία θέλει: 

α. Να πάρει δώρο σε µια φίλη της   

      β. Να αγοράσει ένα φόρεµα  

γ.  Να αλλάξει ένα φόρεµα και να πάρει παπούτσια   

 

Η έκπτωση ισχύει: 

α. Αν αγοράσεις 2 ρούχα   

      β. Αν αγοράσεις 1 ρούχο και 1 ζευγάρι παπούτσια  

γ.  Αν αγοράσεις 2 πράγµατα, είτε ρούχα είτε παπούτσια   

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία προτιµά τα ανοιχτά χρώµατα     

      β.     Το µέγεθος της είναι το medium     

      γ.     Το φόρεµα έχει 50% έκπτωση     

      δ.     Τα παπούτσια δεν είναι στην προσφορά     

      ε.     Θα πάρει και το φόρεµα και τα παπούτσια            

    στ.     Θα πληρώσει 35 ευρώ                                                 

 

Άσκηση ανάγνωσης 

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

π .χ .  γ ,  γγ ,  γχ ,  γρ ,  γκ ,  γκρ  µεγάλο   

µέγεθος  αγγελ ία  

συγχωρώ  γράφω   
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γκρ ι  αγκαλ ιά  

συγκρ ί νω  υγρό  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Γεωργία θέλει να αγοράσει φρούτα και λαχανικά    

      β.     Η Γεωργία δεν θα αγοράσει πατάτες     

      γ.     Η Γεωργία θέλει να αγοράσει σκόρδο     

      γ.     Η Γεωργία θέλει να πάρει ένα πεπόνι     

      δ.     Ένα κιλό ροδάκινα κάνει 4,18 ευρώ     

      ε.     Η Γεωργία πλήρωσε περισσότερα από 20 ευρώ                    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Γεωργία σήµερα θέλει να µαγειρέψει γεµιστά. Χρειάζεται µεγάλες ντοµάτες, πιπεριές, 

µελιτζάνες και κολοκύθια. Πάει στο µανάβη να πάρει λαχανικά και φρούτα . Όλα µαζί κάνουν 

18 ευρώ και η Ιωάννα δίνει 20 ευρώ, ο µανάβης πρέπει να της δώσει ρέστα.   

 

Άσκηση γραµµατικής 

Συµπληρώστε τα κενά µε τα κατάλληλα κτητικά επίθετα. 

Η Γεωργία πάει στο σπίτι της να µαγειρέψει.  Το µεσηµέρι θα πάρει τα παιδιά της από το 

σχολείο τους και θα συναντήσει τους καθηγητές τους . Το απόγευµα θα µε πάρει τηλέφωνο 

για να έρθει στο σπίτι  µου   Θα έρθει και η φίλη µας η Άννα.  
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Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Γεωργία θέλει να επιστρέψει ένα πουκάµισο: 

α. γιατί δεν ήταν στο µέγεθος της  

      β. γιατί είχε ένα σηµάδι  

γ. γιατί δεν της άρεσε το χρώµα  

 

1. Η Γεωργία µπορεί να επιστρέψει το πουκάµισο και να πάρει: 

α. τα λεφτά της πίσω   

      β. µια κάρτα αλλαγής για να ψωνίσει από το µαγαζί µέσα σε 6 µήνες  

γ. δεν µπορεί να το επιστρέψει  

 

2. Η Γεωργία θέλει: 

α. να αγοράσει ένα παντελόνι   

      β. να κρατήσει το πουκάµισο και να αγοράσει και ένα παντελόνι  

γ. να πάρει τα λεφτά της πίσω   

 

3. Οι αλλαγές γίνονται: 

α. από ∆ευτέρα έως Σάββατο µόνο το πρωί   

      β. µόνο Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα  

γ.  όλες τις ώρες που είναι ανοιχτά το µαγαζί, εκτός από Σάββατο   

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Αγόρασα ένα πουκάµισο εχθές και θέλω να το αλλάξω/ επιστρέψω. ∆εν ήταν στο µέγεθος 

µου, χρειάζοµαι ένα µεγαλύτερο. Έχω την απόδειξη µαζί µου. ∆εν θα διαλέξω κάτι τώρα, 

καλύτερα να µου δώσετε µια κάρτα αλλαγής. 
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Άσκηση επικοινωνίας  

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που προτείνουν κάτι. 

Παράδειγµα: Αν θέλετε µπορείτε να το αλλάξετε… 

1. Θέλετε να ρίξετε µια µατιά; 

2. Γιατί δεν το δοκιµάζετε; 

3. Ελάτε κάποια άλλη µέρα. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Στη Γεωργία αρέσει ένα κόκκινο πουκάµισο                         

      β.     ∆εν έχουν στην αποθήκη κόκκινα πουκάµισα σε medium    

      γ.     Η Ιωάννα θέλει ένα στενό παντελόνι      

      δ.     Οι µπότες δεν ταιριάζουν µε αυτά τα ρούχα                          

      ε.     Η Γεωργία φοράει παπούτσια νούµερο 39             

    στ.     Η Γεωργία τελικά δεν αγόρασε τίποτα                   

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε τα επίθετα στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Το κόκκινο πουκάµισο µε το σκούρο παντελόνι σου πάει πολύ.   

2. Τα δερµάτινα παπούτσια δεν µου αρέσουν, θέλω µαλακά παπούτσια µε χαµηλό τακούνι. 

3. Στο σαλόνι µου έχω ένα µεγάλο καναπέ και µια καινούρια τηλεόραση. 

4. Αν έχει καλό καιρό θα πάω εκδροµή την πρώτη βδοµάδα του Ιουλίου.    

5. Έχει ωραία ρούχα σε καλές τιµές και πολλά χρώµατα.  
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Συµπληρώστε στις στήλες Α, Β και Γ το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο γένος των επιθέτων, 
αντίστοιχα. 

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 

µεγάλος µεγάλη µεγάλο 

φαρδύς φαρδιά φαρδύ 

παλιός παλιά παλιό 

καινούριος καινούρια καινούριο 

σκούρος σκούρα σκούρο 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Άννα θέλει να αγοράσει κάρτα για το κινητό της    

      β.     Πρέπει να δώσει την ταυτότητα της     

      γ.     Υπάρχουν κάρτες µε 25 ευρώ      

      δ.     Οι κάρτες ισχύουν για 12 µήνες     

      ε.     Η προσφορά ισχύει για κλήσεις προς όλες τις εταιρείες      

    στ.     ∆εν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών           

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Γιώργος:  Καληµέρα! 

Άννα:            Έχετε χυµούς; 

Γιώργος:  Μου έχουν τελειώσει. Θέλεις κάτι άλλο;. 

Άννα:            Μήπως έχετε σοκολάτες; 

Γιώργος:   Έχει µέσα στο ψυγείο… 

Άννα:            Πόσο κάνουν; 

Γιώργος:   3,80. 
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Άννα:            Έχετε ρέστα από 20ευρω; 

Γιώργος:  ∆εν έχεις πιο ψιλά; ∆εν έχω να σου δώσω ρέστα… 

Άννα:            Νοµίζω έχω 5ευρώ. 

Γιώργος:  Ευχαριστώ πολύ! Γεια! 

 

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

Στήλη Α Στήλη Β 

1. ισχύει - Ε Α. τζάµπα 

2. αριθµός - Γ Β. τηλέφωνα 

3. δωρεάν - Α Γ. νούµερο 

4. κλήσεις - Β ∆. τηλεφωνώ 

5. καλώ - ∆ Ε. διαρκεί 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                           ΣΩΣΤΟ            ΛΑΘΟΣ 

       α.     Οι γυναίκες ψωνίζουν περισσότερο όταν δεν είναι χαρούµενες       

      β.     3 στις 4 γυναίκες θέλουν να µειώσουν τα λεφτά που ξοδεύουν       

      γ.      Οι γυναίκες κάνουν λίγα ψώνια όταν δεν είναι ικανοποιηµένες       

      δ.      Οι γυναίκες που ψωνίζουν πολύ δεν έχουν άγχος                          

     ε.      Όλες οι γυναίκες χαίρονται όταν ψωνίζουν                                       

    στ.     25% νιώθουν άσχηµα για τα ψώνια που έκαναν την τελευταία  

             βδοµάδα                                                                                             

 


